
يإسم إألمإسم إلطالبإكتتابم
رقم إإليصالإلمعدلإلجامعةإلرقم إلوطن 

88.20جامعة حماة05010284248سوسن سلومساره دمحم إلخرإط1378

يدعاء فاضل إإلبرإهيم2313
85.960جامعة حماة05020061279هند إلمعرين 

84.540جامعة حماة05010673476مديحهثائر وليد غيانه3296

83.021519754جامعة حماة05010468904عائشةعبد إلرحمن عبد إلرزإق غيانة4536

82.880جامعة حلب07020085731صباحهدى عبد إلحميد إلصطوف5441

ي6183
 
82.4850جامعة حماة05010048126صفا نبهانتسنيم خالد عروإن

82.470جامعة حماة05010259317رنده إلجنبازحني   خالد إإلمي  7543

82.340جامعة حماة05010648105إبتسام حمزه إلحاجحليمه إحمد إلمرصي8554

82-120-11-16-82.2201جامعة حماة05020016449روضه شحادهشفاء دمحم شميط928

82.180جامعة حماة05010635707ودإد ديابريم خالد جعفر10318

81.70جامعة حماة05010344214سناء إلعيىسصفا نرصهللا معرإوي11425

81.570جامعة حماة05010085263رزإن إدريسفاطمه أحمد نجار12379

81.230جامعة حماة05010171175صديقه كريديإيمان جمال كريدي13240

80.860جامعة حماة05010210775ندى إلعجانإرسإء دمحم إلحمو14180

80.340جامعة حماة05010395261صباحمرح عامر دقاق15561

ة هيثم إلعكاري1679 80.290جامعة حماة05030040716درزيه إلعكاريأمي 

80.070جامعة حماة07090122509ؤيمانتسنيم يارس إلصبوح17371

8-100-11-16-79.901جامعة حماة05200035820فيحاء إلجمالصفيه دمحم إبو قرصه18106

127-90-12-16-79.7901جامعة حماة05010713698تغريد حبوشإفنان دمحم وليد إلصغي 19398

79.660جامعة إلبعث05020050059فاطمههيفاء غازي إلعبيدي20236

79.520جامعة حماة05010562242ثروة إلعبد هللانغم غسان إلمحفوض21345

79.170جامعة حلب04170054445هيام إلخطيبفاطمة خالد إلخطيب22233

79.0820جامعة حماة05010436596زهره جدوعليىل ياسي   هبهاب23483

16-100-11-16-78.9401جامعة حماة05210034403صعاب إلحمود إلرمضانعال موفق زوإوي24190

122-90-12-16-78.8801جامعة حماة07100090277ثلجةأحمد عبد إلستار علوش25525

75.811856035جامعة حلب05220009552شمسه إلحسي  مرح دمحم إلشدهان2619

75.61856034جامعة حلب05220009555شمسه إلحسي  رإنيا دمحم إلشدهان2718

75.090جامعة إلفرإت05010247845مريمبرإءه عبدإلرزإق إلعمر إلديري28337

2-20-11-16-74.4201جامعة حلب05030025165زهور وهبههبه دمحم إلونوس2970

73.840جامعة حلب07130027214وضحة إلخالدعائشة عبد إلمجيد إلخالد30213

13-90-12-16-73.6101جامعة إلبعث04010847304سمرروعه دمحم إمي  إلقاسم31311

بوي  ي مفاضلة دبلوم إلتأهيل إلير
 
 2023-2022أسماء إلمقبولي   ف

بية  (قبول عام  )معلم صف - إلير



يإسم إألمإسم إلطالبإكتتابم
رقم إإليصالإلمعدلإلجامعةإلرقم إلوطن 

كاوينور عىلي إلعىلي121 90-140-11-16-79.2801جامعة حماة05010143311هدى إلير

ي215
55-20-11-16-78.8801جامعة حماة05050131059خوندههبه معن من 

78.76796790جامعة حماة05010239573نجومعبد إلعزيز إحمد إلشيخ بكور32

29-100-11-16-78.3301جامعة حماة05010222378ريمه دلول إلغنجيرسى محمود مرشه473

142-100-11-16-77.5501جامعة حماة05020020625خديجه إلعسكريؤيمان دمحم إلعسكري5148

77.061878287جامعة إلبعث05050027316حياة عزإلدينرزإن دمحم عز إلدين64

110-90-12-16-77.0501جامعة حماة05030007457مجيدة إلسليمانيوشع دمحم نور إلدين7386

152-90-12-16-76.83901جامعة حماة05020050427إمنه إلعىليحمزه دمحم نزإل إلعىلي8637

93-90-12-16-76.3601جامعة حماة05050100351غاده نيوفآإلء مازن نيوف9494

35-100-11-16-76.2701جامعة حماة05020014055ندى إلسليمانهدى عبد إلمنعم إلعبد إلكريم10328

96-100-11-16-75.58601جامعة حماة05010034760إعتمادريم دمحم نصوح إلبارد11369

72.481878129جامعة حلب05020045674صبحيه إلمحمدفاطمة حسي   إلحمود12194

44-120-11-16-71.6101جامعة حلب05210021281لينا إللي  فاطمه إلزهرإء قاسم إللي  1351

10-120-11-16-71.301جامعة إلبعث05050076132حياه إإلشقررهام رسالن إلزرزوري14107

بوي  ي مفاضلة دبلوم إلتأهيل إلير
 
 2023-2022أسماء إلمقبولي   ف

بية  (قبول موإزي  )معلم صف - إلير



يإسم إألمإسم إلطالبإكتتابم
رقم إإليصالإلمعدلإلجامعةإلرقم إلوطن 

85.440جامعة حماة05020019617عفاف سليمانعبيده صالح عبد إلرحمن189

82.21875965جامعة حماة0500007547لوريس أسعدلي    حبيب جرإد2481

ين إليونسغاليا نزإر إلغضه3491 81.931875968جامعة حماة05010185167شي 

80.542300178جامعة حماة05020004252إيمان إلمصطف دمحم جمال صطيف410

80.150جامعة حماة05200009884خزون طعمهفاتن إبرإهيم عديره5393

79.380جامعة حماة05050125666هوى إلنجارساندي عماد إلطحان6545

77.34754955جامعة إلفرإت05010030653إمينه سليمانعبد إلرحمن محي إلدين عروب7349

يإسم إألمإسم إلطالبإكتتابم
رقم إإليصالإلمعدلإلجامعةإلرقم إلوطن 

86-100-11-16-79.3601جامعة حماة05050156462هند إلعباسآإلء مصطف  إألحمد1132

26-80-11-16-78.2501جامعة حماة05200001289نور شموطخزإىم توفيق دومط2605

18-140-11-16-77.5601جامعة حماة05050165611هيامإسماعيل غسان إلقصي 343

بية إلرياضية  (قبول عام  )إلير

بوي  ي مفاضلة دبلوم إلتأهيل إلير
 
 2023-2022أسماء إلمقبولي   ف

بوي  ي مفاضلة دبلوم إلتأهيل إلير
 
 2023-2022أسماء إلمقبولي   ف

بية إلرياضية  (قبول موإزي  )إلير



يإسم إألمإسم إلطالبإكتتابم
رقم إإليصالإلمعدلإلجامعةإلرقم إلوطن 

78.990جامعة إلبعث05010255059هناءديمة ماجد إلمرصي1246

34-80-11-16-76.6601جامعة حماة05050124116فائزهإحالم رسالن إلدرزي2129

73.80جامعة حماة05010428854فاتن حجازيإسماء عبد إلجبار هنو3553

73.570جامعة حماة05020157146هدى إلعسكريهبه عبد إلرزإق إلعسكري469

79-110-11-16-72.8601جامعة حماة05010533181ميساء كزكزإمي  مسعف إلبيطار5307

720جامعة حماة05010539440إمال خليفسالم صالح إلحالق6360

16-100-11-16-70.8101جامعة حماة07010022065هيام قصاصسارة يارس طاهر738

69.981856098جامعة حماة05210021482لينا إللي  تيماء قاسم إللي  850

12-90-12-16-69.8601جامعة حماة05010542038ختام إلسكافمؤمنه إحمد برإدعي9468

68.590جامعة حماة07210082405رنا باكي رهام عماد شعبان10217

ين04170031705مريمعالء نوإف إلطقس11294 68.270جامعة ترسر

65.950جامعة إلبعث05020087438مريم إلحسونحسي   دمحم إلعليوي12157

65.472708697جامعة إلبعث03190061538إيمان إلمبيضفرإس فؤإد إلحموي13542

39-90-12-16-64.6801جامعة إلبعث05050083889فاطمه إلعثمانمن  عدنان إلحوإط14579

يإسم إألمإسم إلطالبإكتتابم
رقم إإليصالإلمعدلإلجامعةإلرقم إلوطن 

17-120-11-16-68.4801جامعة حماة05020088345رضيهدعاء عبد إلكريم إإلبرإهيم1582

94-140-11-16-68.3601جامعة حماة05020064742حوريهإيمان محمود إلشيخ إحمد2456

27-90-12-16-67.9501جامعة حماة0510407003رإنيه صليعيإرسإء مصطف  حاتم3422

18-100-11-16-64.2501جامعة إلبعث05050088353عبي  إلخالدهبه موىس ملوحي4324

ي5330
23-20-11-16-62.901جامعة إلبعث04011132000عائدة زريقأنس عامر إلحصن 

بوي  ي مفاضلة دبلوم إلتأهيل إلير
 
 2023-2022أسماء إلمقبولي   ف

(قبول عام )إللغة إلعربية وآدإبها 

بوي  ي مفاضلة دبلوم إلتأهيل إلير
 
 2023-2022أسماء إلمقبولي   ف

(قبول موإزي )إللغة إلعربية وآدإبها 



يإسم إألمإسم إلطالبإكتتابم
رقم إإليصالإلمعدلإلجامعةإلرقم إلوطن 

73.2230جامعة حماة05010285947هدى صليعيهبه عبد إلمناف إلسلوم1199

71.6990جامعة حماة05010235388فاطمه إلمشيمشإحمد عدنان إلسعيد2633

62.02754578جامعة إلبعث0501029165نوفهسارهفائق إلحسن3497

يإسم إألمإسم إلطالبإكتتابم
رقم إإليصالإلمعدلإلجامعةإلرقم إلوطن 

131-100-11-16-68.201جامعة حماة05010420920سميهقمر ماهر حدإد124

80-305-10-16-64.85401جامعة حماة05010562294سهي  إلخالفشهامه مجد إلسوس2262

ين05120009688خديجهفاطمة إحمد علوش3547 21-90-12-16-60.2801جامعة ترسر

بوي  ي مفاضلة دبلوم إلتأهيل إلير
 
 2023-2022أسماء إلمقبولي   ف

(قبول عام )إللغة إلفرنسية وآدإبها 

بوي  ي مفاضلة دبلوم إلتأهيل إلير
 
 2023-2022أسماء إلمقبولي   ف

(قبول موإزي )إللغة إلفرنسية وآدإبها 



يإسم إألمإسم إلطالبإكتتابم
رقم إإليصالإلمعدلإلجامعةإلرقم إلوطن 

82.40جامعة حماة05010684198هاله إلعثمانآمنة عىلي نشار1332

ي دمحم خي  إلعبود2275
1-90-12-16-74.2701جامعة حماة11010121049هديه إلعبودعبد إلغن 

73.380جامعة حماة05010523757من  قيمهنائله عبد إلقادر إبو زمر363

72.010جامعة إلبعث05050113351مريمغصون حسي   إلديري4230

71.861878322جامعة حماة05010409411سمر غزولإسماء عبد إلكريم إلندإف5144

ي يارس إلحقبه6408
 
131-90-12-16-71.32901جامعة حماة06090131230ميسونإمان

ي7530 71.160جامعة حماة05010480928سحر جعمورحمزة عدنان إلعقن 

118-140-11-16-67.1601جامعة إلبعث05010297635مريمملك دمحم بكور8226

يإسم إألمإسم إلطالبإكتتابم
رقم إإليصالإلمعدلإلجامعةإلرقم إلوطن 

57-100-11-16-7901إلجامعة إلعربية إلخاصة للعلوم و إلتكنولوجيا05010534406رقيه أسعد شمو13

67-90-12-16-74.701جامعة إلبعث05090002363نرسين دمحم حيدر210

17-120-11-16-70.6501جامعة حماة05010336008ىمي غندورفرح أمي   غندور340

6-90-12-16-67.4701جامعة حماة05210011015صباح إلحسنأحمد رضوإن إلحنديش4276

ية وآدإبها  (قبول عام )إللغة إإلنكلي  

بوي  ي مفاضلة دبلوم إلتأهيل إلير
 
 2023-2022أسماء إلمقبولي   ف

بوي  ي مفاضلة دبلوم إلتأهيل إلير
 
 2023-2022أسماء إلمقبولي   ف

ية وآدإبها  (قبول موإزي )إللغة إإلنكلي  



يإسم إألمإسم إلطالبإكتتابم
رقم إإليصالإلمعدلإلجامعةإلرقم إلوطن 

82.730جامعة حماة05180019433إسمهان يوسفريم ماجد شاهي  1287

يف2416 82.360جامعة حماة05150028196شعيله إلحمدوشيماء فيصل إلرسر

81.830جامعة حماة05200009145رنا عمرهجيما ريمون إلشيخ31

80.340جامعة حماة05150024111نهلة بيطارطه أحمد إلبيطار4141

80.261878509جامعة إلبعث05030049919خديجة وإلوحسي   عبدإلعزيز إلعيىس584

78.580جامعة إلبعث05010418565نجوى حويقةوإلء مروإن مكية6295

77.50جامعة حماة05150109902مديحه إبرإهيمليندإ غسان موىس7112

77.370جامعة إلبعث04011062742ختامعبدإلسالم ساىمي مخزوم8634

77.120جامعة إلبعث07090047173دإللديانا دمحم عىلي نور إلدين9374

146-100-11-16-76.8101جامعة حماة05150002489وفاء إلقلفهفرإس عدنان خلف10556

17-20-11-16-76.2801جامعة إلبعث05010624955ودإدبالل خالد جعفر11109

126-100-11-16-76.1701جامعة حماة05120034635نديمهعيىس دمحم سليمان12514

76.150جامعة إلبعث05010149474عروبه كليبرإما كليب13121

75.891875966جامعة حلب04010483195روعه نمرهعبد إلرحمن دمحم عادل إلفصيح14495

74.211878508جامعة دمشق05050172946دإلل ديوبهبة خليل هللا ديوب1583

73.990جامعة إلبعث05010508306آسياهيفاء ماجد فرإن16402

يإسم إألمإسم إلطالبإكتتابم
رقم إإليصالإلمعدلإلجامعةإلرقم إلوطن 

ي1510 130-100-11-16-74.2601جامعة حماة05160006308إبتساممثيم دمحم زغن 

39-100-11-16-73.9201جامعة حماة05010948918خلود شاميهمخلصة دمحم خالد زلوخ2110

41-100-11-16-73.3201جامعة حلب05020028096فتحيهأيمن دمحم سالم إلعىلي3327

38-100-11-16-71.7901جامعة حماة05050164851إحالم عدرهصبا فرإس عليا4111

71.573505990جامعة إلبعث05010675169دإلل زينودمحم إمي   نرص إلزينو597

71.481875006جامعة إلبعث07110058972مهاسالم أحمد إلكنج6208

71.252303215جامعة إلبعث05020108648صفاءآإلء عبد إللطيف إلحسن7346

بوي  ي مفاضلة دبلوم إلتأهيل إلير
 
 2023-2022أسماء إلمقبولي   ف

(قبول عام  )إلرياضيات 

بوي  ي مفاضلة دبلوم إلتأهيل إلير
 
 2023-2022أسماء إلمقبولي   ف

(قبول موإزي  )إلرياضيات 



يإسم إألمإسم إلطالبإكتتابم
رقم إإليصالإلمعدلإلجامعةإلرقم إلوطن 

يأإلء كمال عكاري1206
 
78.870جامعة إلبعث05010407401رقيه عسان

77.380جامعة إلبعث05010354150عائشةماهر توفيق عسكر237

ى موىس حساب3334 75.260جامعة إلبعث05010518951نائله زليقبرسر

105-100-11-16-73.5601جامعة إلبعث05010634614حنان إبو عىليصبا رعد إلشمالي4372

73.040جامعة إلفرإت05010181219فاطمةأيمن دمحم إلصالح5567

72.240جامعة إلبعث05010603069إملمن  عبد هللا إإلبرإهيم6293

يإسم إألمإسم إلطالبإكتتابم
رقم إإليصالإلمعدلإلجامعةإلرقم إلوطن 

70.62991453جامعة إلبعث07220000317ندى كردي برإزيآية وليد جزإر1203

9-110-11-16-70.3101جامعة إلبعث05050044030رمله بدورمرح دمحم هندإوي2277

بوي  ي مفاضلة دبلوم إلتأهيل إلير
 
 2023-2022أسماء إلمقبولي   ف

ياء  (قبول عام  )في  

بوي  ي مفاضلة دبلوم إلتأهيل إلير
 
 2023-2022أسماء إلمقبولي   ف

ياء  (قبول موإزي  )في  



يإسم إألمإسم إلطالبإكتتابم
رقم إإليصالإلمعدلإلجامعةإلرقم إلوطن 

85.860جامعة إلفرإت11010287869علياعىلي عبدهللا إلحمد1606

79.150جامعة إلبعث05060032463خديجه إلحسنعالء إلدين حسن إلحسن2648

19-100-11-16-74.301جامعة إلبعث07220022290صلوحدمحم عبد إلكريم إؤلبرإهيم3576

85-110-11-16-73.501جامعة إلبعث05010538158هزإر قطرمي  نوره رضوإن إلحسن4309

يإسم إألمإسم إلطالبإكتتابم
رقم إإليصالإلمعدلإلجامعةإلرقم إلوطن 

73.340178272جامعة إلبعث05010261750فريال إلوقافحسن إحمد  يوسف1632

20-100-11-16-72.1501جامعة إلبعث04010742034بثينة إلمحمودتامر حسن إلمحمود2650

(قبول عام  )كيمياء 

بوي  ي مفاضلة دبلوم إلتأهيل إلير
 
 2023-2022أسماء إلمقبولي   ف

بوي  ي مفاضلة دبلوم إلتأهيل إلير
 
 2023-2022أسماء إلمقبولي   ف

(قبول موإزي  )كيمياء 



يإسم إألمإسم إلطالبإكتتابم
رقم إإليصالإلمعدلإلجامعةإلرقم إلوطن 

ي إلحمود1431 72.050جامعة حلب07060028753خالدية إلحمودعائشة دمحم صي 

93-90-12-16-67.2601جامعة دمشق05110015559صفاء إلبكورسليم دمحم إليوسف إلضايع2368

93-140-11-16-67.1301جامعة دمشق05010468606ناريمانفرإس عمر عرفه3453

63.41878557جامعة دمشق05010717857فايزه إلنبهانإحمد مأمون كري    ج482

63.140جامعة دمشق05120043039رإبحهياسي   إحمد إلياسي  5232

62.721878504جامعة دمشق05010360978إيمان إللحامصهيب عدنان إلعبد إلرحمن681

61.190جامعة دمشق12160033689آمنهعالء حسن إلحمصي7150

يإسم إألمإسم إلطالبإكتتابم
رقم إإليصالإلمعدلإلجامعةإلرقم إلوطن 

24-100-11-16-71.6801بالد إلشام01030293787إحمد نوري عربش17

60.991875102جامعة دمشق05010688281بدريهحازم إسعد إإلسعد2242

47-100-11-16-60.8501جامعة دمشق05010608751هيامعىلي عبدهللا إلمرصي3165

بوي  ي مفاضلة دبلوم إلتأهيل إلير
 
 2023-2022أسماء إلمقبولي   ف

يعة  (قبول عام  )رسر

بوي  ي مفاضلة دبلوم إلتأهيل إلير
 
 2023-2022أسماء إلمقبولي   ف

يعة  (قبول موإزي  )رسر



يإسم إألمإسم إلطالبإكتتابم
رقم إإليصالإلمعدلإلجامعةإلرقم إلوطن 

73.670جامعة إلبعث05020022901سعاد إلخطيبعبد هللا دمحم أبو حاتم1623

72.770جامعة إلفرإت09130068956مدحهوليد إلصايل إلجاسم2149

71.140جامعة إلبعث04220022514حسنهزين عىلي جمعه3590

يإسم إألمإسم إلطالبإكتتابم
رقم إإليصالإلمعدلإلجامعةإلرقم إلوطن 

114-100-11-16-66.4401جامعة إلبعث05010440514صباحمجد ناصح إلسلوم1522

88-100-11-16-63.0501جامعة حلب05200114301سوريه إلسماعيلفيحاء غازي إلسلوم2135

بوي  ي مفاضلة دبلوم إلتأهيل إلير
 
 2023-2022أسماء إلمقبولي   ف

(قبول عام  )تاري    خ

بوي  ي مفاضلة دبلوم إلتأهيل إلير
 
 2023-2022أسماء إلمقبولي   ف

(قبول موإزي )تاري    خ



يإسم إألمإسم إلطالبإكتتابم
رقم إإليصالإلمعدلإلجامعةإلرقم إلوطن 

55-100-11-16-72.0701جامعة دمشق05010495355كريمةحمود إبرإهيم إلمحمد1340

يإسم إألمإسم إلطالبإكتتابم
رقم إإليصالإلمعدلإلجامعةإلرقم إلوطن 

ين05090005342سحرلبنه دمحم إلشيخ حسن عوإد1480 63.350جامعة ترسر

يإسم إألمإسم إلطالبإكتتابم
رقم إإليصالإلمعدلإلجامعةإلرقم إلوطن 

71.430جامعة إلبعث90050005884مريم غنيمىمي خليل إلروبة1298

ي2460
36-100-11-16-69.6901جامعة إلبعث05010300186سناءإحمد ماهر عمر إلقسوم إلقاض 

يإسم إألمإسم إلطالبإكتتابم
رقم إإليصالإلمعدلإلجامعةإلرقم إلوطن 

68.091878323جامعة حلب05220009410فاطمه إلعبدهللارهام عبد إلعزيز إإلحمد1143

يإسم إألمإسم إلطالبإكتتابم
رقم إإليصالإلمعدلإلجامعةإلرقم إلوطن 

67.980جامعة حلب05010200748فدوى إليوسفخليل إبرإهيم إلعبيد176

(قبول عام  )جغرإفيا

بوي  ي مفاضلة دبلوم إلتأهيل إلير
 
 2023-2022أسماء إلمقبولي   ف

بوي  ي مفاضلة دبلوم إلتأهيل إلير
 
 2023-2022أسماء إلمقبولي   ف

(قبول عام  )فلسفة

بوي  ي مفاضلة دبلوم إلتأهيل إلير
 
 2023-2022أسماء إلمقبولي   ف

(قبول عام  )علم إجتماع

بوي  ي مفاضلة دبلوم إلتأهيل إلير
 
 2023-2022أسماء إلمقبولي   ف

(قبول عام  )علم إلحياة

بوي  ي مفاضلة دبلوم إلتأهيل إلير
 
 2023-2022أسماء إلمقبولي   ف

(قبول موإزي  )علم إلحياة



يإسم إألمإسم إلطالبإكتتابم
إلمعدلإلكليةإإلختصاصإلرقم إلوطن 

ك113 بية إلرياضيةكرة طائرةجامعة حماة05030041665فاطمه عىلي إلير 73.72إلير

بية إلرياضيةكرة قدمجامعة حماة05010266525قينان عبد إلكريم سعيد212 72.77إلير

بيةمعلم صفجامعة حماة05010706624فاطمه عىلي إلبكور321 70.68إلير

يجامعة حماة05170023359ساره عيىس منصور43
70.67إلعلومشعبة إلتحليل إلرياض 

ى دمحم إإلحمد525 بيةمعلم صفإلبعث05150082237برسر 70.18كلية إلير

69.55إلعلومجي جامعة إلبعث05020000573حليمه عبد إلباسط حاج جنيد69

ين05010198133علوى قاسم إلدإلي724 68.47إلعلومشعبة إلكيمياء إلتطبيقيةجامعة ترسر

ين05120041797صفاء هاشم حدإد816 بيةمعلم صفجامعة ترسر 67.77إلير

بية إلرياضيةحماه05020041091دمحم عىلي إلمحمد922 67.25إلير

بيةمعلم صفجامعة إلبعث05150117096جميلة إحمد دمحم1017 65.91إلير

ك1119 بيةمعلم صفجامعة حماة05030041684مريم عىلي إلير 64.49إلير

بيةمعلم صفجامعة إلفرإت05010314176مرح دمحم إلعمر1228 63.58إلير

بيةمعلم صفجامعة إلبعث11010218034مصعب عيىس إلصالح1315 61.89إلير

61.43كلية إإلدإبإللغة إلعربية وآدإبهاطرطوس05120049388بتول عىلي صبح1427

بيةمعلم صفجامعة إلبعث05040030999أحمد رضوإن إلحسن157 60.18إلير

59.71إآلدإبإللغة إلعربية وآدإبهاجامعة حماة05050148300وعد مصطف  موىس1614

ية وآدإبهاجامعة حماة05010285162ريم ماجد شيخ ياسي  175 59.28إآلدإبإللغة إإلنكلي  

بوي  ي مفاضلة دبلوم إلتأهيل إلير
 
 2023-2022أسماء إلمقبولي   ف

( قبول ذوي شهدإء )


