
رقم االيصالالمعدلالكليةالجامعة الرقم الوطنياسم االماالسم الثالثيرقم التسجيلم

122-20-11-16-91.801اآلدابالجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا05010145655سحر نعوسمرح محمود الناعم1178

90.663504951التعليم المفتوحجامعة حماة05010151484سهامآالء مخلص شيخ خالد2259

7-80-11-16-89.5701التعليم المفتوحجامعة حماة05010278319جوزفينغيداء جميل عنقه3356

106-20-11-16-86.5601التعليم المفتوحجامعة حماة05010731297كوكبلبوه انور العيسى4212

107-20-11-16-85.7401التعليم المفتوحجامعة حماة05010550176صافيهنور خالد شحود5215

84.342185299التعليم المفتوحجامعة حماة05020117620وطنيه الزراقمعتز فواز الهويش6253

94-90-12-16-83.38601التربيةجامعة حماة05010261357مريم الدرويششيماء محمد جعبو742

59-90-12-16-82.401االقتصادجامعة دمشق05010175280غصونحسن محمد الدياب8250

81.813037604التعليم المفتوحجامعة حماة05090005427ريتا األرناؤوطيثرى سريا سيفو9163

71-20-11-16-81.5301التعليم المفتوحجامعة حماة05050068568خديجهميساء حاكم الساروت10204

17-20-11-16-80.1901التعليم المفتوحجامعة حماة05010036575هالهبتول محمد أبو علو11144

79.71415602التعليم المفتوحجامعة حماة05010018433عروبه الشاويايناس عبد المجيد تاجه1283

79.183504815اآلدابجامعة حلب07010008341رانيا رجبأحمد محمد رضوان مرديخي13369

78.461415949التربيةجامعة حماة05200090011ريمه الجاسم المحمدمحمد رأفت ابراهيم14192

33-80-11-16-77.6301التعليم المفتوحجامعة حلب07010060622منهل دوغانمحمد كرم أسامة األصفري15244

59-140-11-16-76.5501التربيةجامعة حماة05010713146فهميهعبدهللا محمد العساف16201

76.31415712التعليم المفتوحجامعة حماة05010335189منى مهاوشخالد احمد مهاوش17175

89-140-11-16-75.93201التربيةجامعة حماة05200023733هاجر سعدالين مروان حكوم18216

75.051415043العلومجامعة البعث90050006615سهيرة النابلسيهبة هللا عمار حايك19257

75.042781065العلومجامعة البعث05020021005صفاءأحمد سالم المليحان2037

76-90-12-16-74.9401التعليم المفتوحجامعة حماة05050111485ميادى العترخلود وليد زريق21168

18-80-11-16-74.7801التعليم المفتوحجامعة حماة05010692474سعديه فدعينامل محمد يوسفان22239

3-20-11-16-74.74701التربيةجامعة حماة05020085171خوله العسافساره سيف الدين العساف23135

74.73037213التعليم المفتوحجامعة حماة05010442065فطمهعبدالسالم غسان لحلح2424

3-140-11-16-74.620العلومجامعة البعث05050146884فرات البيوضعلي حسين البيور25128

6-140-11-16-74.4601العلومجامعة البعث05050146889منال الميهوبباسل عزت البيور26129

121-90-12-16-74.401اآلدابالجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا05010568609امل قنبازرشا طارق العبدالرزاق27326

37-140-11-16-74.101العلومجامعة البعث05010349873حياة خلوفريما محمد العلوش28105

30-140-11-16-73.5901العلومجامعة حماة05150009594صفاءأحمد عادل عيد29160

25-140-11-16-73.5801التعليم المفتوحجامعة حماة05020019426مريمابراهيم محمود العبود أغا30415

38-140-11-16-73.4501الكلية التطبيقيةجامعة حماة05010607087مجيدهميسم احمد الحسين31302

2026-11-16-73.4301التعليم المفتوحجامعة حماة05010659938امينهوئام رضوان جوخدار32146

70-120-11-16-73.3401التمريضجامعة حماة05010486056خدوج الشيحانموسى عبد الوهاب حساوي3392

51-20-11-16--73.32601التربيةجامعة حماة05010254573مزنه القاسمنهال حسن القاسم34301

73.113015616التعليم المفتوحجامعة حماة05020014609عائشه معتوقخالد عبد الكريم المعتوق3529

71-80-11-16-72.9901التعليم المفتوحجامعة حماة05010482393ليالينور محمد اكرم الجنيدي36220

19-20-11-16-72.9701التربيةجامعة حماة05010109522مها منجدبهيره احمد رياض قطزه37143

22-140-11-16-72.9501العلومجامعة حماة04010002899مريم الشريفاحمد هشام الحمدو38358

15-20-11-16-72.91201التربيةجامعة حماة05200032057رحاب الحالقهناء ياسر الحكيم39140
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17-90-12-16-72.8801التربية الرياضيةجامعة حماة05200077487فائزه محمدوائل علي العباس408

115-140-11-16-72.7601العلومجامعة البعث04010097951ميساء خلوفحمزه محسن الشبلي41185

72.712781919العلومجامعة حماة05010618478روعه الكنجعادل حسن السلوم4267

29-20-11-16-72.5301التعليم المفتوحجامعة حماة05220024428ابتسام اسماعيلميسم مرهج االبراهيم43147

72.343844495التربية الرياضيةجامعة حماة05010619015فاتن كروطبالباسل  احمد كرو طبال4465

56-140-11-16-71.9501التعليم المفتوحجامعة حماة05090016623غاده الحمويسنا أمين الحموي45104

41-20-11-16-71.89101التربيةجامعة حماة05020084332هند جمعه محمد العمرنسيمه قاسم العمر46156

27-90-12-16-71.8501التربيةجامعة حلب07220035470آمنة الشيخ عليأحمد عارف البللة47150

147-30-11-16-71.81101التربيةجامعة حماة05220017591فاطمه ابو العيونشيرين واصل ابو العيون48442

116-90-12-16-71.7701التربية الرياضيةجامعة حماة05110019690حسناءمحمد نصر الرسالن49395

55-80-11-16-71.72501التربيةجامعة حماة05010328070فاطمه خطابمريم عامر داود50312

2-120-11-16-71.7101اآلدابجامعة حلب02020013184نهى طحانغياث احمد قطان51405

38-120-11-16-71.6101التعليم المفتوحجامعة حماة05050076890فوزيه خلوفسوسن محمد سلطان52373

138-140-11-16-71.5701العلومجامعة البعث05010675169دالل زينومحمد امين نصر الزينو5351

12-90-12-16-71.5601التربية الرياضيةجامعة حماة05010441588وهيبه العيسىعلي محمود عيسى546

35-120-11-16-71.5401التعليم المفتوحجامعة حماة08080038201وزيره ابو جبلعال محمد علي55374

71.4622774243التربيةجامعة حماة05010611282صباحنور حسان الكامل56157

11-120-11-16-71.2101التربية الرياضيةجامعة تشرين05140025179عليا ابراهيمتمام مخلص خيوي5762

71.1791415342التربيةجامعة حماة05010347640هيله المباركسعاد زياد العساف58177

64-120-11-16-71.0901التعليم المفتوحجامعة حماة05010044229ضحىوفاء خالد عروب5987

83-90-12-16-70.9801التربية الرياضيةجامعة حماة05170045377غناءحسن فيصل سليمان60207

70.9353950818التربيةجامعة حماة05010011139محاسن عاجوقهراما موفق الصالح الصاري61227

61-140-11-16-70.901التربيةجامعة حماة05200025819فاطمه وزهبشار أحمد محمد الناصر6216

139-90-12-16-70.8101التعليم المفتوحجامعة طرطوس05050074528سمر سفرضحى نزار موسى63399

127-20-11-16-70.7801التعليم المفتوحجامعة حماة05010428070صباحرحاب تركي كرزون64441

17-30-11-16-70.7501التعليم المفتوحجامعة حماة11060028433قطنه العثمانفادي عيد الخليف65136

61-20-11-16-70.7301التربيةجامعة حماة05010759285مريم المنصورعبدهللا عمر حسين6631

8-140-11-16-70.401اآلدابجامعة البعث05020012140كريمهعبد الناصر بدر الحسن671

33-140-11-16-70.3601التربيةجامعة حماة05010040377دعد سفافاسماء حسن الزعبي6819

9-20-11-16-70.32501التربيةجامعة حماة05020070549انعام الحسينبتول سعد الحسن الفارس69134

70.252810125التربية الرياضيةجامعة حماة05010001293عائشهعبد الرحمن اياد مختار70132

172-90-12-16-70.0901التربية الرياضيةجامعة حماة05020076922أسماء حمدوعبد القادر أحمد أحمد71269

106-80-11-16-70.0901العلومجامعة البعث90050005257ابتسام كنعانعائشة عادل الشايب72330

11-90-12-16-70.0801التربية الرياضيةجامعة حماة05010335110سحر المحمودحسين غالب المحمد734

95-90-12-16-7001التعليم المفتوحجامعة دمشق12180000848غاده النعمهعمار فايز النعمه74433

69.9661415015التربيةجامعة حماة05010037163صباح موسى باشازينه جمال موسى باشا75229

26-120-11-16-69.5701التربية الرياضيةجامعة حماة05200047804حليمه دناورمحمد عبد الرحمن الدناور7677

38-20-11-16-69.4201العلومجامعة حلب02030083384سميره هاشميمهند عقيل دنو77291

69.383504438العلومجامعة حماة05150047802وفاءوليم اديب عبد هللا78393

69.373950823التعليم المفتوحجامعة حماة05010011156هالرهف مرهف الصالح الصاري79228

24-120-11-16-69.3201التربية الرياضيةجامعة حماة05120006924تماضر ديوبعلي طالل صالح8078

50-120-11-16-69.2701التربية الرياضيةجامعة حماة05010305039روضه عبد الفتاحمحمد عبد الكريم عبد العزيز81268



35-120-11-16-69.2601التربيةجامعة البعث05030062821خطيره السلومياسر يونس الظريف8230

20-20-11-16-69.2101التربيةجامعة حلب05210042607تهاني العليويفاطمه راتب السليمان83233

69.21415600العلومجامعة حلب02040002351نبال الخطيبماهر محمد سعيد اسخيطه8481

85-80-11-16-69.201العلومجامعة البعث05010541159املمحمد طالب قاسم85346

52-20-11-16-69.1801التربيةجامعة حماة05220016960فاطمه درويشسماح حسين المواس86296

69.161415601العلومجامعة حلب02040013025سجى أحمدعبد الناصر جمال أنيس8782

51-30-11-16-69.1601التربية الرياضيةجامعة حماة07090047126رابعةعدي فؤاد ضبلط88251

53-140-11-16-69.0101التربيةجامعة الفرات05040033555حمويهطالل محمد الصطوف السلوم89199

42-20-11-16-68.9201التعليم المفتوحجامعة حماة05010427566سماهرسوزان أحمد مصطفى90158

132-90-12-16-68.9101التربيةجامعة حماة07110047382فاطمهريما خالد الطه91397

69-20-11-16-68.8801التربيةجامعة تشرين07240039621منى خضيرةديمة غسان فخرو92309

45-80-11-16-68.8401التربيةجامعة حماة05120059297دالل شيبونبشرى عبد الرزاق شمعون93208

68.833037607العلومجامعة البعث05010419010لميااحمد عبد الكريم الشيخ بكور94169

68.833677931العلومجامعة البعث05010003878غيداء الحمصيمصطفى محمد صباغ الشيرازي95230

68.751415201التربيةجامعة الفرات11010254848هدلة العبيدأماني علي الجاسم96181

60-20-11-16-68.6701التربيةجامعة حماة05010692167ثناء المنصوريوسف عبدالحميد المنصور9741

28-120-11-16-68.601التربية الرياضيةجامعة حماة05010365465عزه االمينمحمد ديب محمد رياض قربان بارودي9876

68.61415219التعليم المفتوحجامعة البعث05020053990صبريهعامر عبد العزيز ضامن99188

22-80-11-16-68.601التربيةجامعة حماة05010192681فطيم الياسينحسام محمد القريع100327

60-80-11-16-68.5801التربية الرياضيةجامعة حماة05010640369فاتناحمد عمر جنيد101387

208-90-12-16-68.56201التربيةجامعة حماة05010450457ابتسام رحمونفرح رياض عروق102167

68.513844548العلومجامعة البعث05010850400رجاء الخالدخلدون عبد الحميد القدور10384

68.43037606العلومجامعة البعث05010504655صباحعصام غالب القدور104170

25-120-11-16-68.2401التربيةجامعة حلب05020022110حميدهريم مصطفى المحمد105425

57-140-11-16-68.2301التربيةجامعة حماة05200025999فاطمه الملقب هابيلحسين حسن الناصر10615

29-140-11-16-68.1501التعليم المفتوحجامعة حماة05010473293مريم كيزاويمحمد ايمن اللبابيدي10713

74-140-11-16-68.0701العلومجامعة البعث05010682506كفاح الفزعاحمد محمد المهنا10826

86-140-11-16-68.06101التربيةجامعة حماة05100020138نوال الفارسسجود عبد الستار الفارس109389

68.021415660اآلدابجامعة البعث05010654027صفا فلفلمحمد نور رياض الحمود110103

11-80-11-16-68.0101التربيةجامعة حماة05010489352فاطمه بربرمحمد نور محمود المحمد111328

681415952العلومجامعة البعث05200081269صفا الديريمحمود يحيى الرجوب1127

62-20-11-16-67.9601التربيةجامعة حماة05220021218مهديه الدرويشمصعب عبدالقادر السويد11333

67.93037395العلومجامعة تشرين90050006354فاطمة غريبمحمد مصطفى مقبول11454

59-20-11-16-67.80701التربيةجامعة حماة05010411634سهام خالدصفاء عبد هللا كنعان115249

98-140-11-16-67.7201التعليم المفتوحجامعة البعث05010119224مهاميس ادهم شمطه116394

25-30-11-16-67.62201التربيةجامعة حماة05220014697مفيده ابراهيمصفا عبد الرزاق درويش117292

132-20-11-16-67.601اآلدابالجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا05010168514ماويه شكريديمه عبد الجبار مناوخ118266

67.582774303اآلدابجامعة دمشق05010374577عطور السلومحسين واصل الخلف119209

15-120-11-16-67.5201العلومجامعة البعث05030025950سحر العبدوحذيفة وليد العبدو12063

67.433504739التعليم المفتوحجامعة حماة05010004978فاطمةعبدالرزاق أحمد المخلالتي121260

16-140-11-16-67.4201العلومجامعة البعث05010222391شمسه العليمقداد أسعد الحمود12269

67.391415315التعليم المفتوحجامعة حماة05010121894نور عرفهالزهراء اكثم موصلي123182



52-90-12-16-67.3501التربيةجامعة دمشق05020053852مياسهمحمد أحمد العليوي124322

67.341415612العلومجامعة البعث05010337662فايزهحسن عبد الحميد الخليل12586

21-80-11-16-67.2701التربيةجامعة حماة05010214413خديجهعبد الكريم خالد المحمود126325

67.212781055التربية الرياضيةجامعة حماة05020013347هديةمعاذ محمد المصيني12735

76-20-11-16-67.2101العلومجامعة البعث05010223639امنهمحمد احمد العزو العبود128383

104-80-11-16-67.1901العلومجامعة البعث05010279265ابتسام بناتأحمد عزام زقزوق129183

20-80-11-16-67.1501العلومجامعة تشرين05160007636ندى مخلوفيزن عبدهللا عبد هللا130362

94-80-11-16-67.0801التربية الرياضيةجامعة حماة05010247612لوريت نعمهجورج سهيل مخول13191

67-120-11-16-67.0301التعليم المفتوحجامعة حماة07090045085آمنةعهد حسن ضبلط132355

135-20-11-16-67.0201التعليم المفتوحجامعة حماة05010715849مؤمنة حدادساره عبد الكريم صليعي133335

66.891415841التربيةجامعة حلب07180030714فاتن عوضلبنى عبد اللطيف حمو13456

27-140-11-16-66.8601التعليم المفتوحجامعة حماة05010632743غادةاحمد عزام دهلل13514

65-80-11-16-66.8601العلومجامعة البعث05010587000هيفاء دندشيقمر زاكي الدندشي136324

70-30-11-16-66.801التربيةجامعة حماة05010415073فاديا عبد الجوادمريم محمد عبود137218

66.783810320التعليم المفتوحجامعة حماة05020035086الهام العيسىفاطمه بكور بكور138190

65-20-11-16-66.7701التعليم المفتوحجامعة حماة05010022874ناديه الجاجهدانيه محمد النجار139431

166-90-12-16-66.7501التربيةجامعة حلب07090047326مريملينا جمال األسعد140120

24-90-12-16-66.5901التربيةجامعة حلب07170006376ودادسميه حسان حاج أيوب141411

53-80-11-16-66.5701اآلدابجامعة البعث05010389543فاتن ابو دمعهابراهيم مصطفى نمره142254

154-20-11-16-66.5101العلومجامعة البعث05010123306بيانوفاء عبد للطيف مشايخ143119

25-120-11-16-66.4601الشريعةجامعة حلب02030100322ايمان معازعبدالقادر وليد خوام144319

100-20-11-16-66.40701التربيةجامعة حماة05010252588منال اشرفيوالء عمار سويد145232

66.393810447التربيةجامعة البعث05010483027هاديهياسمين محمد خير شاكر146401

24-140-11-16-66.1801التربيةجامعة حماة05020012180منور خليلمحمد إبراهيم الحسن147141

157-80-11-16-66.1601الشريعةجامعة بالد الشام للعلوم الشرعية05010302776درزيه المحمدمحمود عبدهللا العليوي148404

28-20-11-16-66.0801التربيةجامعة حماة05010305279فاتن محمد الصالحفاطمه محمد تليالت149421

95-120-11-16-66.03801اآلدابجامعة حماة05010688934اميره طهماززينه محمد الرفاعي150403

25-90-12-16-65.6101التربيةجامعة تشرين07110021708مريم الحلوخلود خالد األزرق151286

9-120-11-16-65.5601التربيةجامعة الفرات11090051939عوشفاطم شعبان الحمد152224

33-140-11-16-65.5501العلومجامعة تشرين05200047139مريم جوهرمحمد حمزه الحمود15380

7-110-13-16-65.5501العلومجامعة البعث05010541489ميادهجمانه ناصر زكيه154258

170-80-11-16-65.5101التعليم المفتوحجامعة حماة05200006226لينا ابو فضهماري غزوان شموط155122

15-90-12-16-65.4301اآلدابجامعة حماة05050156471هند العباسعالء الدين مصطفى األحمد15610

27-120-11-16-65.4201التربيةجامعة حلب05010343786حاجهمنال عبدو حسن157348

102-20-11-16-65.3401التعليم المفتوحجامعة حماة05080032187نومه العوضمجد  محمد اإلبراهيم158303

6-110-13-16-65.3201التربيةجامعة حلب07100095925رضيةإيمان محمد خير نداف159256

96-20-11-16-65.2601التربية الرياضيةجامعة حماة05010257308مرفتمحمد مصطفى كريحت16047

49-140-11-16-65.201التربيةجامعة حماة05020037197بديعه العلوشعبدالرحمن الحاج حسن161310

50-120-11-16-65.1201التربيةجامعة حماة05010695641تغريد الصباغرهف عبد العزيز النعوس162432

45-20-11-16-65.1101التربيةجامعة حلب05010229040فاطمه فرزاتبيان احمد فرزات163375

114-20-11-16-65.10601التربيةجامعة حماة05020053364تركيهخالد فايز ابو كشتو164213

14-90-12-16-65.101التربيةجامعة حماة05030058309لطيفه حناريم نبيه االبراهيم165409



83-140-11-16-65.0501التربيةجامعة حلب05010223524سميره المعلمهبه عبد الحميد مشيلح166434

64.962774238التربيةجامعة حماة05010690401فداء العموريأشرف محمد بدر العموري167137

64.90088809اآلدابجامعة حلب07230005047فهمية الملليمحمد عماد عتيق16825

95-20-11-16-64.901التربيةجامعة حماة07110044141الهامعائشة نجم الدين طعان169210

64.873810873التربيةجامعة حماة05020071773لواحظ الزينوفهد علي الخليف170179

61-140-11-16-64.8301التعليم المفتوحجامعة البعث05080022305منيرهأحمد عبد الرحمن حمش171202

64.742774291التعليم المفتوحجامعة حماة05010139579اسماء المرعينورا حسان المرعي172172

64.641415423اآلدابجامعة حلب02230034863خديجة عثمانأحمد عثمان الحاج حسن173155

62-140-11-16-64.6401اآلدابجامعة حماة05010590160خلود الحيالويمهند عبد الغني غزاله174270

37-90-12-16-64.5801التعليم المفتوحجامعة حماة05010055832ابتسام الجملفاطمه محمد هبره175333

31-90-12-16-64.5101اآلدابجامعة حماة05020012864عائشهفاطمه محمود عبد الرحمن176414

75-90-12-16-64.4401التربيةجامعة حلب07090174744ابتسامفاطمة محمود دودي177382

117-20-11-16-64.41101التربيةجامعة حماة05010598791رحاب السيداسماء فواز قبش17852

19-140-11-16-64.401اآلدابجامعة حماة05030000286حسنه الشماليمحمد نور محمود الشمالي179237

90-80-11-16-64.3601التربيةجامعة حماة05010465373مانيا القاسمتسنيم بكور البكور180329

74-120-11-16-64.3501اآلدابجامعة دمشق05010057606عزهنورا فاروق اسعد البكري181407

64.3331415217اآلدابجامعة حماة05010458159خنساء جنبنانسي زهير العمري182186

52-30-11-16-64.3301التربيةجامعة الفرات05220006104مريم سعد الدينعبير عبيد الجاسم18336

28-140-11-16-64.2601التربيةجامعة الفرات05010420086سوسن دالي احمدلطيفه ايمن الزين184151

64.191415644التربيةجامعة حلب07240039509مديحة درويشأسماء ابراهيم عبد الرزاق185125

86-80-11-16-64.17901اآلدابجامعة حماة05010295867مريم األحمدكوثر حمصي األحمد186313

23-120-11-16-64.0301الشريعةجامعة حلب02020173093وفاءعبدالعزيز محمد عدنان دوغان187323

9-90-12-16-64.0201العلومجامعة البعث05010715946نداء االصفرعبد الرحمن بسام الطيار1885

5-90-12-16-64.0201اآلدابجامعة حماة05220024547عزيزهكرمو نصر هللا المحمود18912

28-20-11-16-63.9501التعليم المفتوحجامعة حماة05010077167سارهاسماء عبود الحسن190148

43-80-11-16-63.9401التربيةجامعة حماة05010270148يسره عابديفراس احمد سليمان191306

63.921415529التربيةجامعة حماة05020065716نومه الحسن حلبيعبد الرحمن حسن الحسن192152

31-140-11-16-63.9201التربيةجامعة حماة05100053081أمل الحبوشفوزه رضوان الجاسم193159

10-140-11-16-63.9101التربيةجامعة دمشق05220005515عايشه المحمدرشا أحمد األحمد194142

6-90-12-16-63.8701التربيةجامعة حماة05220023188داللقصي عبد الحليم العلي195361

63.863950817التعليم المفتوحجامعة حماة05010612111مهاقاسم ايمن سبسبي196225

121-80-11-16-63.8601اآلدابجامعة البعث05010758535غادهديما عيسى احمد197368

63.831415308التربيةجامعة الفرات11010240141امنه الرحالخلف محمود العيسى198180

60-140-11-16-63.7801التربيةجامعة حماة05010243785شمسهعامر ريان الخالد199203

10-90-12-16-63.7201اآلدابجامعة حماة05090023559فيروز شروفاحمد عدنان زيدان2009

55-90-12-16-63.7201الزراعةجامعة حلب05020110600عائشهرحاب احمد العمر201345

50-140-11-16-63.7201التربيةجامعة حلب07170026494أسماء محمد ديبرنيم شاهر موقع202435

79-140-11-16-63.7101التربيةجامعة الفرات11010199773خوله المحمدعمر محمد علي العبد20328

63.681415617التربيةجامعة حماة05010002957آمنهعبد الباسط عبد المجيد الحمصي20493

109-140-11-16-63.6101التربيةجامعة حماة05020022928حميده ضامنمحمد عوض أبوحاتم20538

16-20-11-16-63.4201اآلدابجامعة البعث05020012669جهيدة رحالياسمين عبد الرزاق النعسان206149

53-90-12-16-63.4101التعليم المفتوحجامعة البعث05010302785درزيه المحمدمحمد أمين عبدهللا العليوي207315



63.3983037348اآلدابجامعة حماة05010033818ملكآمنه محمد العوير208138

13-80-11-16-63.3201التربيةجامعة البعث05050075006مياده الحلوياسمين الياس خلف209284

17-120-11-16-63.3101التربيةجامعة حماة05200060552ملك الحمودأحمد محمود الجاسم21066

177-90-12-16-63.2901التربيةجامعة حلب07180009821ايمان الحمادهامانه محمد نجار211187

63.243677835التربيةجامعة حماة05220025321حبوستمام خالد المحمود212241

90-20-11-16-63.1501اآلدابجامعة حلب02270006225عزيزه حسناحمد علي العبود21343

58-80-11-16-63.1501التربيةجامعة البعث05200100052حسن الحسينتميم عبد المعين الحمود214255

44-90-12-16-63.0701اآلدابجامعة الفرات11010286100حمره الورديرائد موسى الشبلي215200

63.053950824التربيةجامعة حماة05020079487زكيه السليمانمحمد حسن محمود216226

27-80-11-16-63.0401التربيةجامعة البعث05200036919ريه السيدخلدون احمد اليوسف217332

13-140-11-16-63.0101التربيةجامعة حماة05020076017عزيزه خالدأيهم محمود الحسن21861

73-80-11-16-6301التربيةجامعة حماة05010428744بديعةاحمد فجر العبد هللا21955

46-20-11-16-62.9801التربيةجامعة حماة07110010556لميسرنيم حسان الكنج220376

116-20-11-16-62.9601التربيةجامعة البعث05020039392صباحمروه عبد الرحمن البكور22153

62.9491415223التربيةجامعة حماة05010480083اعتمادنور يحيى قسوم222189

35-20-11-16-62.86701التربيةجامعة حماة05010227515فطيمهبه قاطع الحسون223195

62.722774380اآلدابجامعة حلب05010359159وفاءمؤمنه مأمون الشيخ خليل224174

149-20-11-16-62.6801التربيةجامعة حماة05020061959جميله الحسين االبراهيمابراهيم جمعه النبهان225115

62.6793037392التربيةجامعة حماة05010525129صفاء رمضانفاطمه مصطفى بشور226198

134-140-11-16-62.6701التربيةجامعة الفرات11070059397زكيه حجي اسماعيلندى عبد الكريم خضر22746

23-90-12-16-62.6201التربيةجامعة حلب07170029971رضية عفيسيرشان علي محمد ديب228412

16-20-11-16-62.5901اآلدابجامعة البعث05050153423سارهمريوما خضر العوض229193

62.583504981التربيةجامعة البعث05010314147سمر التمرأيمن محمد العمر230161

62.471415674التربيةجامعة الفرات11090025497مهى الدرويشمحمود سليمان السليمان231130

13-20-11-16-62.4601الشريعةجامعة دمشق02120226112ربيعه الحمشواحمد خالد المواس232351

89-20-11-16-62.4301اآلدابجامعة حلب02270056883حسنه حسيننور الدين خالد الكنو23344

24-140-11-16-62.4301التربيةجامعة حماة05010278505فاتنمحمود يحيى الحالق السقا23473

91-120-11-16-62.4101التربيةجامعة حماة05010377606ختامعالء خالد المحمود العمر235108

46-30-11-16-62.3801اآلدابجامعة البعث02030003548سكينه الحلبيصفا عبد هللا الخطيب236424

6-80-11-16-62.33701التربيةجامعة حماة05010271221ناديه السطورمحمد ماجد النعسان237275

12-20-11-16-62.3101التربيةجامعة حلب05010690830مرزوقه العبود المصطفىاحمد محمد االسمر238357

46-90-12-16-62.3101التعليم المفتوحجامعة حلب05020003250نعيمه المحمدمحمود محمد المحمد طه239427

62.261415035اآلدابجامعة البعث05020025714نعيمه العترمحمد فادي عبد الرحمن الخطيب240221

42-140-11-16-62.2101التعليم المفتوحجامعة حماة05020100780سهامفاطمه خالد برقومي241114

10-20-11-16-62.20101التربيةجامعة حماة05010274266فاطمه الخضربتول أحمد العبد هللا242145

62.193677680التربيةجامعة حماة05220003379رويده الجندينعمه محمود المحمد243318

16-90-12-16-62.18501التربيةجامعة حماة05010602276ساره الخضرسعد محمود السلوم24411

38-20-11-16-62.14201التربيةجامعة حماة05010211840ايمانبراء غازي فياض24579

62.081415021التربيةجامعة حماة05020048349خوله النبهانحافظ وليد المصطفى العمر246247

7-120-11-16-62.0501التعليم المفتوحجامعة حماة05080017402بغداد االبراهيماحمد محمد المحمد24759

76-120-11-16-62.0401اآلدابجامعة حماة05010143785ريم حمدمحمد مازن كيزاوي24896

61.982774844التربيةجامعة حماة05030006793الهام الشحودمحمد أمين عمر حسو249380



131-20-11-16-61.93301اآلدابجامعة حماة05010073160رجاءرهف مروان نابلسي250349

61.92781391التربيةجامعة حلب05020039553فاطمه الحسينماهر العلي البكور25122

42-80-11-16-61.901التربيةجامعة حماة05010681772لينه معراويحسن رياض خلوف252307

29-90-12-16-61.86201التربيةجامعة البعث05030018884نجود نقوالايفلين غالب عساف253366

14-20-11-16-61.8301اآلدابجامعة حلب07030022365ربيعةرنا وجيه حسين254191

59-90-12-16-61.82201التربيةجامعة حماة05210035369رتيبه العلوشهبه فادي الصالح255320

41-90-12-16-61.8101التربيةجامعة حماة05010689448هنادي الشماليحمزة مأمون الصمودي25617

64-20-11-16-61.80501اآلدابجامعة حماة05020087708وحيدهعمر خالد عدامه257297

73-90-12-16-61.78801اآلدابجامعة حماة05010200738فدوىعوض ابراهيم العبيد258350

28-140-11-16-61.7601اآلدابجامعة حماة05010121895هيفاء موصليعبد االله عبد اللطيف موصلي259287

23-90-12-16-61.70801التربيةجامعة حماة07110014221مريمربا عبد القادر الرحمون260285

32-20-11-16-61.701التربيةجامعة تشرين10280008692امل رمضانرؤى علي صالح261242

23-140-11-16-61.6901التربيةجامعة دمشق05090019248محاسن وردمرفت خليل26274

43-20-11-16-61.68101اآلدابجامعة حماة05010206998فوزيهناديه عمر الحسين263377

46-70-10-16-61.6701التربيةجامعة حلب07030078465هدية يسوفتغريد مازن العمر264340

28-20-11-16-61.6601التربيةجامعة حماة05010512989هياممحمد عبد الرزاق الحمود الحسين265194

157-90-12-16-61.6301اآلدابجامعة حماة05010463031ابتسام حسينيشيماء دحام سالم266184

73-140-11-16-61.6201اآلدابجامعة البعث05020070503أمون بلوزفراس محمود الضامن267245

61.481415669التربيةجامعة حماة05200052842فاديه برازيمحمد مصطفى كنجو268107

13-80-11-16-61.4801العلومجامعة حلب05050038022فوزيه الخالدفاطمه احمد ابراهيم269439

77-80-11-16-61.4701العلوم السياسيةجامعة دمشق05200022756غصون فياضرئيفه ابراهيم محسن  27089

24-140-11-16-61.4701التربيةجامعة حماة05020032146غيده ديدومصطفى محمد ديدو271429

61.4653677035التربيةجامعة حماة07030066652أميرة درويشجاكلين وائل برهوم272437

61.462781390التربيةجامعة حماة05020151503خديجة الزيداننزيه حسين الحسين االبراهيم27323

123-90-12-16-61.4601اآلدابجامعة حماة05010322099غاده سراقبيشيماء محمد مسعف الزين274263

29-20-11-16-61.4601اآلدابجامعة حلب05200085321سميره منال عليهبه احمد اسماعيل275417

17-120-11-16-61.4401التربيةجامعة حماة05010384919شموس المحمودأحمد عمر السطيف276314

91-140-11-16-61.40301التربيةجامعة حماة05010269515عامرهسليمان محمود البيطار277436

4-20-11-16-61.401التربيةجامعة البعث05200033494رقيه وزهورده عبد الكريم حمشو278408

61.353677809اآلدابجامعة البعث05050036977نواليوسف حسن اليوسف279246

28-140-11-16-61.34701التربيةجامعة حماة05010743173هند حسينمحمد احمد حسين280127

55-20-11-16-61.3301التربيةجامعة الفرات11010293599بدرية اليوسفبيان عبد الحنان الحسن281295

80-90-12-16-61.32901اآلدابجامعة حماة05010655725خيريهايمان محمد الصطيف282386

61.283844847اآلدابجامعة حماة05020070587فطيمأحمد سليم الضامن283304

10-20-11-16-61.2801اآلدابجامعة طرطوس05150019947فاطمةميس خالد الحلو284352

26-140-11-16-61.2701اآلدابجامعة حماة05020099525منى العبود اغامحمد عبد الرزاق الجنيد285418

61.241415672التربيةجامعة الفرات11090001889مريم الحمادينور عبد اللطيف المرعي286131

61.211415619التربيةجامعة حماة05020108902يسرى قطاششيماء خالد علي28798

61.171415618التربيةجامعة حماة05010465685ريمه دعبولفوزيه سامر دعبول28899

43-20-11-16-61.1701اآلدابجامعة حماة90050006580احسان جوادمرح صالح الحاج حسن289243

133-140-11-16-61.15701اآلدابجامعة حماة05030028561فاطمه رجبشريف سليمان باراداني29048

61.1353504557التربيةجامعة حماة05010566461سعدهرامي جرجنازي291391



72-20-11-16-61.101اآلدابجامعة البعث05050021575سحرمرح علي سيفو292205

12-80-11-16-61.0801التربيةجامعة حماة05010392767دعد ابراهيممحمود عبد الغفار نعسان293379

9-140-11-16-61.0201الحقوقجامعة البعث05200087354منى العباسيامن محمد الجوباسي294444

61.0120088989التربيةجامعة حماة05010642407مريممحمد فضل العلوان29550

7-30-11-16-6101الشريعةجامعة دمشق07110010607نزيرةياسمين محمد الكنج296354

32-90-12-16-60.9901التعليم المفتوحجامعة حماة05010206346نهود المحمدعبد الباسط علي الخليف297197

65-140-11-16-60.98801التربيةجامعة حماة05010798941ماجده دهنهناهد غازي االسود298252

60.981415661اآلدابجامعة حماة05010192669فطيمسليمان محمد القريع299106

60-140-11-16-60.9401التربيةجامعة حماة05220004570شمسه اليتيممحمد صطوف العبيد30020

82-90-12-16-60.91801التربيةجامعة حماة11050021948دعدفاتن حسين العلي االسماعيل301206

60.913844848اآلدابجامعة حلب08090174681حليمه الدرويشعبد الكريم محمد الدرويش302298

60.881415624التربيةجامعة حلب02010004990وليده حسينعمر محمد بشير المؤقت30395

98-20-11-16-60.85701اآلدابجامعة حماة05010233990فايزه الحمبظليضياء احمد المصري304173

160-80-11-16-60.8401التربيةجامعة البعث07110013543إنتصار سبوهمحمد عبد الرحيم الحلوم305121

101-90-12-16-60.8301التربيةجامعة حلب05020004022رضيه السيد محمدعبد الرحمن أحمد حاج ابراهيم306101

82-120-11-16-60.82801اآلدابجامعة حماة05010368608سناءلينه رضوان الحسن307219

65-90-12-16-60.80501اآلدابجامعة حماة05010185127حياة الرجبمحمود محمد المصطفى308162

60-20-11-16-60.7601التربيةجامعة حماة05220025282عزيزهفردوس نصر هللا المحمود309311

148-20-11-16-60.73101التربيةجامعة حماة05010622127مؤمنةصالح الدين محمود المصري310116

12-20-11-16-60.72201التربيةجامعة حماة05100026041رفعه الدعاسحسين عبدهللا الحسين311139

13-120-11-16-60.7101التربيةجامعة البعث05100049468فدوى الحمدوخالد هشام الحبوش31264

68-30-11-16-60.70801التربيةجامعة حماة05010291294فهميه العمرمعتز سليمان العمر313428


