
اٌصال البننالمعدلالكلٌةالمسم الجامعةالرلم الوطنًاسم االماالسم الثالثًرلم التسجٌلم

85.820637383التربٌة الرٌاضٌةكرة طائرةجامعة حماة05020096879حنانحسن عبد الكرٌم الماسم1159

4-20-11-16-85.6501العلومرٌاضٌاتجامعة حماة05150073213منىعلً عٌسى عٌسى251

10-30-11-16-79.94601التربٌةمعلم صفجامعة حماة05100020542عفاف المصطفىحال عبد المنعم االحمد3249

83-130-11-16-79.82101التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010435673نعماتهبه دمحم سعٌد سعد4291

22-20-11-16-79.5401التربٌةمعلم صفجامعة حماة05020070654فطٌمكرٌمه سلٌم الضامن548

60-80-11-16-79.53601التربٌةمعلم صفجامعة حماة05200014760مرٌم الشٌخرنا حنا نجار6190

2-80-11-16-79.3901التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010406549امل الحسنو الحمدوشغف محمود لاشوش750

66-80-11-16-78.78201التربٌةمعلم صفجامعة حماة11010311637هناء شٌخإسراء حمود حمدي832

93-30-11-16-77.97201التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010268944رسمٌة مصريجمانة جمال الوهٌب9127

137-110-13-16-77.5101التربٌةمعلم صفجامعة البعث05010650210ابتسامهدى عبد الكرٌم زلزوق10197

16-30-11-16-77.50601التربٌةمعلم صفجامعة حماة05100017013نوار االحمدرهام محمود الدمحم11248

27-90-12-16-76.53501التربٌةمعلم صفجامعة حماة07040025863فاطمة سمسومعال أسعد فالحة12166

25-110-13-16-76.5201اآلدابالتارٌخجامعة البعث05050169307امٌنهعبد المعٌن دمحم االبراهٌم1374

53-130-11-16-76.38901التربٌةمعلم صفجامعة حماة05210039235امنه  الصالحبٌان مرضً دروٌش جوالن1438

31-30-11-16-76.2201التربٌةمعلم صفجامعة البعث05200093961صبحٌههوٌدا عبد الرزاق الدمحم15251

116-30-11-16-75.8401العلومالفٌزٌاءجامعة البعث05020024274فاطمهحازم دمحم الخطٌب16265

19-90-12-16-75.6601التربٌة الرٌاضٌةكرة ٌدجامعة حماة05010032820عال مغربلعالء الدٌن زٌاد الفرخ17230

16-20-11-16-75.34601التربٌةمعلم صفجامعة حماة05100019100فاطمه الرٌحاويدمحم عبدهللا الكردوش الشٌخ عل1829ً

4-20-11-16-74.6801التربٌةمعلم صفجامعة حماة05020122431عائشهصدٌك دمحم جمال عبد الرحمن19134

49-130-11-16-74.0401اآلداباللغة االنكلٌزٌة وآدابهاجامعة حلب02020127057مٌاده طرالجًمحمود دمحم سباغ20146

7-110-13-16-74.03201التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010243222نزهه المصريامجد رضوان العمر الدٌري21165

42-30-11-16-73.55701التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010555856باسمه أبو الطوالًجمان امٌن شمفه22228

45-80-11-16-73.39901التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010322356سمٌحه غزال منباززٌنه دمحم ابراهٌم2392

119-130-11-16-73.2501العلومرٌاضٌاتجامعة حماة05010309767فاطمه طهرنٌم سامر حالق24242

6-130-11-16-73.15601التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010565027سمربهٌه دمحم رٌاض زعتٌن25202ً

53-200-11-16-72.99401التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010398141سهام الباشوريعال ماجد الباشوري26217

57-90-12-16-72.90301التربٌةمعلم صفجامعة حماة0501343533مزٌنرنٌم عبد الوهاب الشمال27259ً

7-130-11-16-72.82801التربٌةمعلم صفجامعة حماة05200080670رسمٌه الدروٌشأحمد دمحم الدروٌش28103

79-110-13-16-72.77401التربٌةمعلم صفجامعة حماة90050005966حنان موعدحنٌن اسامة بكر29279

51 -90-12-16-72.1801العلوم/تحلٌل/ الرٌاضٌات جامعة البعث05020024078وفاء الخطٌبأحمد عبد العلٌم الخطٌب3079

6-20-11-16-7201التربٌة الرٌاضٌةكرة المدمجامعة حماة05220023763هوٌدا المحمودسالم بسام سلمو31226

9-90-12-16-71.9701التربٌةمعلم صفجامعة حلب05160002318عالم محمودخزامه علً السلٌمان3252

47-130-11-16-71.84801التربٌةمعلم صفجامعة حماة05030056080شمسه طولاجعدي نمر طولاج33145

85-140-10-16-71.82201التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010476111اكرامزهراء أمجد زلزوق34238

20-30-11-16-71.59701التربٌةمعلم صفجامعة حماة05110103145صبحٌه البكوراحمد دمحم البكور3599

25-80-11-16-71.56801التربٌةمعلم صفجامعة حماة05020080252فاطمهمصطفى حسٌن السعود36278

55-200-11-16-71.45501التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010590973رابعه عثمان آغااسماء دمحم مفاز كوجان37218

17-90-12-16-71.0201التربٌة الرٌاضٌةكرة المدمجامعة حماة05010158048نجوى كاخًعماد كمال الزبدي38229

18-130-11-16-70.7301التربٌة الرٌاضٌةكرة الٌدجامعة حماة04220015563فوزٌه الشعبانمهى محمود الحمود3923

68-130-11-16-70.71401التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010435678ندىظالل جمال الدٌن سعد40285

24-200-11-16-70.7101العلوم(تحلٌل)الرٌاضٌاتجامعة البعث05010407166ماجده كرزونأمجد حمزة عكاري41215

68-80-11-16-70.70801التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010491714مرٌم مصٌنًعبد العزٌز ولٌد مصٌن42121ً

45-30-11-16-70.68301التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010473959رندهدمحم عامر الجوخدار43111
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23-30-11-16-70.55701التربٌةمعلم صفجامعة حماة05220007005الهود الصطٌففاٌز خالد الدمحم44104

21-30-11-16-70.50301التربٌةمعلم صفجامعة حماة05200088035عزٌزهاحمد حسن عل4557ً

121-30-11-16-70.48801التربٌةمعلم صفجامعة حماة09010056628نوفه الحسنبراءه أحمد العثمان4691

33-20-11-16-70.4801العلومشعبة الكٌمٌاء البحتةجامعة الفرات11070036794فاطم الخلفأحمد عبد هللا الخلف47125

65-130-11-16-70.4401التربٌة الرٌاضٌةكرة لدمجامعة حماة05010176786غالٌهدمحم ساري رامً زمزم48151

112-30-11-16-70.4301العلومرٌاضٌات تطبٌمٌة وبرمجٌةجامعة الفرات11070003663فطٌم الجبارهدمحم مهاب كالل الحمد49245

77-30-11-16-70.3801العلومالفٌزٌاءجامعة البعث05010553010حلٌمهحٌدر عمر العراب50216ً

43-130-11-16-70.3301التربٌة الرٌاضٌةكرة المدمجامعة حماة05010667795مرٌم اسماعٌل الماسماحمد ولٌد الحالق51123

4-110-13-16-70.3301العلوماإلحصاء الرٌاضًجامعة البعث05010558904امامكمال خالد هوٌس52160

13-90-12-16-70.1201التربٌةمعلم صفجامعة تشرٌن05120053044رغٌبه خدوجٌارا احمد ربٌع5361

76-80-11-16-69.9401التربٌةمعلم صفجامعة الفرات11060002841ربوعههناء صبحً االحمد54153

8-130-11-16-69.86601التربٌةمعلم صفجامعة حماة90050005635فاطمة ابو دهٌسدٌمة فضل ابو دهٌس55203

18-110-13-16-69.84701التربٌةمعلم صفجامعة حماة05050122097فضهضحى شرلً المحمود56137

51-20-11-16-69.6801العلوم(تطبٌمٌة)الكٌمٌاء جامعة البعث05010329039سارهمؤٌد دمحم الطوٌل57144

14-110-13-16-69.52301التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010558581رندى سفافآالء سامر مدن58240ً

16-90-12-16-69.2801التربٌة الرٌاضٌةألعاب الموىجامعة حماة05010544209فلايرعبدالكرٌم ثائر الجدوع5964

2-20-11-16-69.2601العلومجبر/رٌاضٌاتجامعة البعث05010123322غزوهعلً عبد الرزاق مشاٌخ601

75-110-13-16-69.2301العلوم(تحلٌل)الرٌاضٌاتجامعة البعث05010666531غٌثاءرنا احمد العمر6186

9-90-12-16-69.2301التربٌة الرٌاضٌةكرة لدمجامعة حماة05150027527لمردمحم ولٌد نعوف62200

41-130-11-16-69.21901التربٌةمعلم صفجامعة حماة07210104665ضحى كتعهأحمد دمحم دٌب بعبر63115

104-80-11-16-69.21401التربٌةمعلم صفجامعة حماة11020015705صبحٌه الدمحم العٌسىهزار عزام العبد البو عرٌب6445

12-20-11-16-69.1901التربٌة الرٌاضٌةجمبازجامعة حماة05020049816درهوسٌم دمحم العلٌوي655

55-30-11-16-69.1601العلوم(مٌكانٌن)الرٌاضٌاتجامعة البعث05010592328سهاماحمد فواز دٌب66168

7-110-13-16-69.14701التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010199347مرٌمزٌاد دمحم العساف672

55-90-12-16-69.09701التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010722642سعدهرأفت هوٌان الحمٌد68196

102-80-11-16-6901العلوماإلحصاء الرٌاضًجامعة البعث05210020066سحر العبداندمحم نور مصطفى العبدان69194

34-110-13-16-68.9901التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010052476رتٌبهلمر دمحم فهد علً صالحه70157

24-30-11-16-68.901التربٌةمعلم صفجامعة حماة05200087763نوفه الشبٌبباسل علً عل7156ً

120-30-11-16-68.701التربٌةالمناهج و تمنٌات التعلٌمجامعة البعث05020006657عالفرٌد ٌاسر المصطفى السلٌمان7290

86-110-13-16-68.6401التربٌةمعلم صفجامعة حماة11020003175فطٌم تمردمحم حمود التمر7341

50-90-12-16-68.6401العلومكٌمٌاء تطبٌمٌةجامعة البعث05010305401روزه السحدمحم أحمد الدحل74257

72-80-11-16-68.62601التربٌةمعلم صفجامعة حماة05120030685علٌه الدمحمرجاء دمحم العبد هللا75150

4-130-11-16-68.6201التربٌة الرٌاضٌةكرة ٌدجامعة حماة05200044112جمٌله الدعبولزاهر لائد السعٌد7613

21-30-11-16-68.501التربٌةمعلم صفجامعة حماة05200085892دالل االسماعٌلمرٌم خالد اسماعٌل77223

19-90-12-16-68.40701التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010592473الهاممعاوٌه احمد دٌب7867

22-80-11-16-68.401العلوماالحصاء الرٌاضًجامعة البعث05020133156سماهر الخطٌبعبدالكرٌم مروان الشٌخ عل79231ً

56-140-10-16-68.3901التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010523945هٌام حمشو احمددانٌا احمد ادلب80289ً

67-90-12-16-68.31201التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010698117عائشهعالء دمحم المصطفى81260

10-130-11-16-68.1101العلومالفٌزٌاءجامعة البعث05200014008هدى حصنًضاهر كرٌم ٌعموب82255

31-110-13-16-68.101العلومالفٌزٌاءجامعة البعث05020028962اسمهانحذٌفه ناصٌف الدوجان8376

33-130-11-16-68.0701التربٌة الرٌاضٌةكرة طائرةجامعة حماة05010036563منىعمار سلٌمان أبو علو84280

71-140-10-16-67.98801التربٌةمعلم صفجامعة حماة05100023856غاده الخضرخالد شحاده الدهش85235

58-90-12-16-67.901العلوم(تطبٌمٌة)الكٌمٌاء جامعة البعث05010504025فاطمه عبٌدعبد الرحمن عدنان مشعان86154

73-110-13-16-67.86301التربٌةمعلم صفجامعة حماة05200083230زهره العمرسعٌد رضوان الحمود87234

2-110-13-16-67.77201التربٌةمعلم صفجامعة حماة05030006019وفاء بدويأمل مصطفى حسو88136

22-110-13-16-67.71501التربٌةمعلم صفجامعة حماة07230012308آمنة خلٌفةزٌاد محمود خلٌفة8922

56-30-11-16-67.64901التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010592524مرٌم خالداحمد دمحم عٌد دٌب90254

71-130-11-16-67.5501التربٌة الرٌاضٌةكرة طائرةجامعة حماة05010631292مٌادهمزداد درٌد البرازي91286

15-110-13-16-67.38901التربٌةمعلم صفجامعة حماة05020053220روٌدهدمحم ابراهٌم البكور92250



24-90-12-16-67.3701العلومشعبة التحلٌل الرٌاضًجامعة البعث05020037510فطٌم العلً البكورحماده عبد الكرٌم الحسٌن93164

47-20-11-16-67.02901اآلداباللغة االنكلٌزٌةجامعة حماة05010444070غزلبسمه اٌمن دعاس9483

35-90-12-16-66.99201التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010504166رندهآالء مروان هنداوي95214

35-80-11-16-66.8801التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010396723علٌه بركاتدمحم عبد الحكٌم بركات9621

42-110-13-16-66.81901التربٌةمعلم صفجامعة حماة05100069106مرٌم السلٌمحسٌن دمحم العل9714ً

14-80-11-16-66.64501التربٌةمعلم صفجامعة حماة05200043878مطٌعه باروديحسٌن عبد اللطٌف حبول98139

35-20-11-16-66.4501التربٌة الرٌاضٌةكرة طائرةجامعة حماة05020015589فاطمهدمحم أحمد العبد هللا99170

17-30-11-16-66.27501التربٌةمعلم صفجامعة حماة05200087713عزٌزهمصطفى حسن عل10053ً

53-110-13-16-66.2501التربٌةمعلم صفجامعة الفرات11010180275جمٌله اسماعٌلعبد هللا جابر العل101276ً

34-90-12-16-66.24801التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010491851سارهلؤي أحمد مصٌن10271ً

118-30-11-16-66.21901التربٌةمعلم صفجامعة حماة05220002800كرٌمه االبراهٌم االحمدوسٌم أحمد االحمد10389

35-20-11-16-66.20101التربٌةمعلم صفجامعة حماة05020059244مكٌه الدمحم المحمودمحمود أحمد الدمحم المحمود104141

35-30-11-16-66.19801التربٌةمعلم صفجامعة حماة05020049809خٌرٌه العلٌويعبد الكرٌم أحمد العلٌوي105205

21-30-11-16-66.1301التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010624276امنه السلٌمانعمر احمد المرهون10610

31-200-11-16-66.12101التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010655201نهلهدمحم احمد حسٌن107183

42-80-11-16-66.1201الشرٌعةجامعة دمشك05010041258ثناء مغٌزٌلدمحم غٌاث عبد الكرٌم المبٌض108186

79-30-11-16-65.99401التربٌةمعلم صفجامعة حماة05100058108فاطمه االبراهٌمبهاء علً حسٌن العل10980ً

52-30-11-16-65.98301التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010627583سعدهدمحم بسام الٌوسف110113

64-30-11-16-65.901اآلداباللغة العربٌة وآدابهاجامعة البعث05010054668رزان المرعًفاطمه رضوان الشٌخ خلٌل111171

100-110-13-16-65.8501التربٌةمعلم صفجامعة حماة05020092434فطومهحمزه عبد الحمٌد الشوٌخ11294

106-30-11-16-65.82601التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010640950ضٌاءامانً جمال جنٌد113158

44-80-11-16-65.61601التربٌةمعلم صفجامعة حماة05220014614مفٌده ابراهٌممروه عبد الرزاق دروٌش114175

27-110-13-16-65.59501التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010003603رغداءحنٌن حٌان الصمصام115252

10-30-11-16-65.32201التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010648390نوفهعزام دمحم العمر116267

16-80-11-16-65.25201التربٌةمعلم صفجامعة حماة05210030927تركٌه الكرديدمحم أمجد عبد الرحمن الصطوف117140

66-90-12-16-65.24401التربٌةمعلم صفجامعة حماة05020101981فاطمهبتول حسن شمٌع11893

2-90-12-16-65.16201التربٌةمعلم صفجامعة حماة05100018826علٌا الكردوشفداء دمحم كردوش119133

14-110-13-16-65.09501التربٌةمعلم صفجامعة حماة05100051256جمول عز الدٌنفٌصل غازي الدعاس120162

67-30-11-16-65.0801اآلداباللغة العربٌة وآدابهاجامعة حلب07210056474رانٌة الشٌخ خالدنور عبد الرزاق معتول121120ً

75-30-11-16-65.07501التربٌةمعلم صفجامعة حماة11100047305آمنه الحمربٌان دمحم الخلٌل122173

12-140-10-16-65.06501التربٌةمعلم صفجامعة حماة05020078462مفدٌهباسل خالد الماسم123207

19-30-11-16-64.91301التربٌةمعلم صفجامعة حماة05200087776هند الشبٌباحمد مصطفى عل12459ً

18-30-11-16-64.89901التربٌةمعلم صفجامعة حماة05200057099غاده العناددمحم بسام المناع12562

76-130-11-16-64.8601التربٌةمعلم صفجامعة حماة05220000695فاطمه الحسنحسام حمٌد العل126212ً

12-130-11-16-64.74301التربٌةمعلم صفجامعة حماة11040011593خدٌجه االحمدارٌج محمود الخلٌف127256

49-130-11-16-64.74201التربٌةمعلم صفجامعة حماة07010056574حمٌدة رجبحسان رجب دروٌش12835

94-110-13-16-64.73801التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010235931نادرهخلود غازي خبازٌه129266

42-30-11-16-64.71601التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010375252آمنهدمحم فرج العبد هللا130208

143-140-10-16-64.70801التربٌةمعلم صفجامعة حماة05030035674فٌضه احمدٌوسف خضر احمد131244

51-130-11-16-64.6901التربٌةمعلم صفجامعة حماة07130001014سلوى العبد هللاشروق جمٌل العبد هللا13236

44-30-11-16-64.65601التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010372026آمنهجهاد فرج العبد هللا133210

112-30-11-16-64.64301التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010399013جازٌهملن مازن البارودي134177

7-90-12-16-64.64201التربٌةمعلم صفجامعة حماة05050081581ندى لنوعانغام كرٌم فوزي135105

16-20-11-16-64.62101التربٌةمعلم صفجامعة حماة05020041362امون العلٌويحسن عبدو العكله136273

28-30-11-16-64.52801التربٌةمعلم صفجامعة حماة05200070059شمسه الحسانهباسل فجر الحسان137108ً

70-80-11-16-64.49801التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010328341فطومهحمزه دمحم وحٌد علوش13834

37-80-11-16-64.44401التربٌةمعلم صفجامعة حماة09050087316روضههبه حمادي عطٌش13919

25-80-11-16-64.40301التربٌةمعلم صفجامعة حماة07120065312تركٌة العثماناحمد بدر العثمان140174

45-20-11-16-64.36301التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010716333خٌراتعائشة اكرم البكور141129



4 -20 -11 -16-64.35201التربٌةمعلم صفجامعة حماة05030029948مرلب االحمددمحم عبد الرزاق الضاهر1427

55-80-11-16-64.28501التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010567881بهٌهرٌان دمحم علً زٌنو14328

80-90-12-16-64.27201التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010519341كلثوم العمرفاطمه خالد االحمد144193

22-30-11-16-64.12401التربٌةمعلم صفجامعة حماة05210018326منٌره معٌوفمحمود عبد الودود العموري145102

109-130-11-16-64.12301التربٌةمعلم صفجامعة حماة05020102758نوال نبعهعبٌده خالد كركور146239

22-130-11-16-64.10401التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010319542فطٌمهغٌداء أحمد الخالد147274

27-30-11-16-64.07501التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010602246فاطمهاحمد عناد السلوم148107

43-90-12-16-64.02501التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010229801اسٌمه عفاندٌاب خالد صطوف14978

93-80-11-16-64.01501اآلداباللغة العربٌة وآدابهاجامعة حماة05010128973غادهأحمد حاتم كلٌب15042

10-110-13-16-63.95801التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010649329نجوىانور اسماعٌل االسماعٌل الماسم15166

31-110-13-16-63.95301التربٌةمعلم صفجامعة حماة07120006715وضحة العبد هللاأحمد عبد هللا العبد هللا152206

38-80-11-16-63.9201التربٌة(االرشاد النفسً)علم النفس جامعة البعث05050011268وصال شرتوحمرٌم اسماعٌل ٌاغ153185ً

21-110-13-16-63.89501التربٌةمعلم صفجامعة حماة05030055446ثرٌه فطراويعزام راكان العوٌشه1546

98-80-11-16-63.87801التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010210058ضٌاء علٌويروزا عبد المنعم ملح15595

27-90-12-16-63.80301التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010633757روضهدمحم محً الدٌن الدٌاب156232

22-30-11-16-63.72601التربٌةمعلم صفجامعة حماة05220007678بٌجه الصباحأحمد عبٌد العبٌد157222

33-110-13-16-63.71201التربٌةمعلم صفجامعة حماة07230012559صبٌحة خلٌفةدمحم سعٌد خلٌفة15820

73-30-11-16-63.63201التربٌةمعلم صفجامعة حماة05100059415منوه العلًنور كودان خلٌف159172

145-140-10-16-63.58301التربٌةمعلم صفجامعة حماة05030032672الهام العبد هللادمحم ولٌد شنو160243

23-80-11-16-63.52501التربٌةمعلم صفجامعة حماة07110028766فردوسأنس دمحم األحمد161277

33-80-11-16-63.51801التربٌةمعلم صفجامعة حماة11010142510أمنهدمحم أمٌر الحسن16211

35-140-10-16-63.5101التربٌةتخطٌط و إدارة تربوٌةجامعة تشرٌن05050033495مرٌمنور اٌمن ٌاغ163118ً

57-90-12-16-63.48201اآلداباللغة االنكلٌزٌة وآدابهاجامعة حماة05010282706نهىاحمد رضوان الفحله164189

17-110-13-16-63.45501التربٌةمعلم صفجامعة حماة05220003687غازٌه الصطٌفباسل مسهوج دمحم1659

59-80-11-16-63.30501اآلداباللغة العربٌة وآدابهاجامعة حماة05010355021نسٌبه كٌالنًجٌالن حامد سوتل166149

26-30-11-16-63.30201التربٌةمعلم صفجامعة حماة07030071910إٌمانغٌث مصطفى حمروش16755

5-90-12-16-63.2901اآلداباللغة الفرنسٌة وآدابهاجامعة الفرات09120070619حٌاه الحاج رشٌدبتول عبد الوهاب الزاٌد168199

4-20-11-16-63.2401التربٌةمعلم صفجامعة حماة05220025321حبوس ابو العٌونتمام خالد المحمود169225

20-110-13-16-63.17501التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010306346امٌنه الٌاسٌنسامر عمر الوادي170109

30-130-11-16-63.11301التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010031822سمٌرههٌبه علً غناج171143

35-20-11-16-63.0601التربٌةمعلم صفجامعة حماة90050005708بثٌنة السعديعفراء حسام ابو خالد172281

20-130-11-16-63.05601التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010013681سمر باللسامح زهٌر الجمال173169

25-20-11-16-63.03901التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010637513نجدٌه ضماناحمد حافظ عل17417ً

84-110-13-16-62.97901اآلداباللغة االنكلٌزٌةجامعة حماة05010655410رجاء عبونعمه دمحم ولٌد الحسٌن المدور17540

102-80-11-16-62.95401التربٌةمعلم صفجامعة حماة05220020778فاطمه العلًنور سمٌر المصطفى17644

10-130-11-16-62.90601اآلداباللغة العربٌة وآدابهاجامعة حماة04010778485درزٌهدمحم عمار رٌاض العل177271ً

39-80-11-16-62.87601التربٌةمعلم صفجامعة حماة11060022337حلٌمه الحسٌنخلف عٌسى االحمد17825

18-80-11-16-62.85801التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010615680وفاءدٌما حسٌن الحسن179287

37-20-11-16-62.7801اآلدابالتارٌخجامعة تشرٌن07150034672فطوم الخلفعلً أحمد الخسارة180142

3-110-13-16-62.72601التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010353046فٌضه الخلٌفبشار دمحم الخلف181201

8-20-11-16-62.67301التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010363793درزٌهفؤاد جحجاح اسعد182268

54-30-11-16-62.64501التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010600068أمٌنه العموريثائر خالد السطوف183112

110-110-13-16-62.6301التربٌةمعلم صفجامعة الفرات11010097489عٌده الحمد الفارس الخلفنادٌه عٌسى عل18496ً

21-90-12-16-62.57601التربٌةمعلم صفجامعة حماة05030001836مها الحمصًهالل عبد اإلله الحمص18568ً

108-30-11-16-62.55501التربٌةمعلم صفجامعة حماة05020053147سكٌنهعبد هللا عبد العزٌز العٌد186290

66-30-11-16-62.51601التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010068496سحرمؤمن احمد عصاٌه187119

23-30-11-16-62.45301التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010279217وضحهدمحم ٌاسٌن الجٌجاوي188247

26-80-11-16-62.33901اآلداباللغة العربٌة وآدابهاجامعة حماة11010210414كرٌمه حاج احمد اصمعًهدى ابراهٌم االحمد189211

19-110-13-16-62.3101التربٌةمعلم صفجامعة البعث05020013931فاطمه الخطٌبباسل دمحم االحمدت190110ً



29-90-12-16-62.26701التربٌةمعلم صفجامعة حماة05130023714ندى الحلبٌهكمال مصطفى عجٌن191122

50-20-11-16-62.2401التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010622040سروه كلكلدمحم احمد عرار19287

19-110-13-16-62.23501التربٌةمعلم صفجامعة حماة05220007009نوفه الصطٌفعالء خلٌف الدمحم19318

86-130-11-16-62.18401التربٌةمعلم صفجامعة حماة05220007024فوزه الضبعانغدٌر دمحم الدمحم194188

6-140-10-16-62.1801التربٌةمعلم صفجامعة حلب07090047381نهىهال عبد الحافظ الدحروج195272

38-110-13-16-62.1701اآلدابالتارٌخجامعة حلب05020138006سهام سفافعمار خالد الدمحم عل19624ً

57-80-11-16-62.10701التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010595530حمرهعماد محمود سعٌد19730

36-90-12-16-62.02201التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010648403رحابدمحم رضوان البٌرٌن198284ً

9-110-13-16-61.91101التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010248189امٌنهمالن دمحم العمر199161

37-80-11-16-61.84101اآلداباللغة العربٌة وآدابهاجامعة حماة07030100591تغرٌدٌوسف اسماعٌل العل200128ً

18-30-11-16-61.82101التربٌةمعلم صفجامعة حماة05020007221بدرٌهعبدالرزاق رضوان الفزع20198

71-30-11-16-61.8201العلوم السٌاسٌةجامعة دمشك04130015051نعٌمه اسعدرومارٌو فادي ابراهٌم202258

77-140-10-16-61.8101التربٌةارشاد نفسًجامعة البعث90050005134سعاد حنورابراهٌم عبدالحلٌم شحادة203236

61.7920793445اآلداباللغة االنكلٌزٌةجامعة حماة05010701785سماحلٌا دمحم منهل لطف204130ً

85-80-11-16-61.78801اآلداباللغة العربٌة وآدابهاجامعة حماة05010200738فدوىعوض ابراهٌم العبٌد205192

53-80-11-16-61.76201اآلداباللغة العربٌة وآدابهاجامعة حماة05010243700شمسهخالد رٌان الخالد20627

7-110-13-16-61.70101التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010420220جهٌدةنشمً مصطفى السمٌر207106

83-110-13-16-61.68501اآلداباللغة االنكلٌزٌةجامعة حماة05010503742هناءمارٌا دمحم عمار حمرا20849

20-20-11-16-61.6301اآلدابتارٌخجامعة تشرٌن05220011356آمال المسومعدي عادل المسوم2098

64-80-11-16-61.5401التربٌةمعلم صفجامعة حماة05020102048زنوبهأحمد عبد هللا الحاج حسٌن21031

27-80-11-16-61.51701التربٌةمعلم صفجامعة حماة07120047801حروبةمحمود دحام الناعس21116

51-140-10-16-61.49101التربٌةمعلم صفجامعة حماة90050005394اٌمان مشهراويعٌد نبٌل مشهراوي21281

71-30-11-16-61.4501اآلداباللغة االنكلٌزٌةجامعة البعث05030061706عزٌزهعال وجٌه االبراهٌم21377

23-30-11-16-61.40201التربٌةمعلم صفجامعة حماة05100026452غازٌه العبد هللاحسٌن طراد الدعاس21458

14-130-11-16-61.32601اآلداباللغة العربٌة وآدابهاجامعة حماة05030055470مٌاده فطراويمصطفى دمحم فطراوي215116

13-80-11-16-61.301اآلداباللغة العربٌة وآدابهاجامعة حماة05210000387عدلً العبوددمحم دٌاب الدٌاب216253

34-90-12-16-61.2601التربٌةمعلم صفجامعة حماة05100058099خوله ابراهٌماحمد دمحم العل217184ً

3-90-12-16-61.2501التربٌةمعلم صفجامعة دمشك05010656983زٌنبوسام محمود جوخدار218270

81-80-11-16-61.21401اآلداباللغة الفرنسٌة وآدابهاجامعة حماة05010335508ماجدهبالل دمحم لطان219152

83-110-13-16-61.14101التربٌةمعلم صفجامعة حماة05200079856امٌنه الحنظلمصطفى خالد السعران220237

69-90-12-16-61.01701اآلداباللغة الفرنسٌة وآدابهاجامعة حماة05020013419وهٌبه عبد الرحمنعبد المادر فؤاد الفطٌم221261

26-20-11-16-60.9601التربٌةمعلم صفجامعة البعث05020070607آمنهبالل محمود الضامن222167

1-80-11-16-60.87401التربٌةمعلم صفجامعة حماة05220007682بٌجه الصباحأسعد عبٌد العبٌد223179

108-110-13-16-60.87101التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010282951املخالد نضال الحسٌن الطماس224131

22-30-11-16-60.8701اآلداباللغة العربٌة وآدابهاجامعة تشرٌن05220017304شفاء ابو العٌونخالد نزار ابو العٌون22560

65-30-11-16-60.71601اآلداباللغة العربٌة وآدابهاجامعة حماة05060017635فوزهعامر حسن الحسن226233

119-30-11-16-60.57901اآلداباللغة العربٌة وآدابهاجامعة حماة05010779276بشرى العمر البرازينسرٌن عبد السالم تم227264ً

36-90-12-16-60.5301التربٌةإرشاد نفسًجامعة البعث05010453096كرٌمهعبد الكرٌم دمحم نور طالب22873



9-110-13-16-60.43501التربٌةمعلم صفجامعة حماة05100012619سهام سعٌفانمارٌوس جرجس عدبه229246

64-110-13-16-60.34501اآلداباللغة الفرنسٌة وآدابهاجامعة حماة05020070164شمسهوائل محمود الحسٌن23082

14-90-12-16-60.2601الشرٌعةجامعة دمشك05020039346خدٌجهابراهٌم عبد المادر البكور2314

9-110-13-16-60.22101التربٌةمعلم صفجامعة حماة05120041984فاطمه وحٌدأسامة طاها شٌخ العوض23265

23-30-11-16-60.201التربٌةمعلم صفجامعة البعث05160017117سكٌنهصبا احمد جنٌد233204

50-140-10-16-60.13401اآلداباللغة االنكلٌزٌة وآدابهاجامعة حماة05010116406احسانٌاسمٌن درار الدادا234176

83-90-12-16-60.11501اآلداباللغة العربٌة وآدابهاجامعة حماة05010294803جمٌلهباسل نور الدٌن الزالك235178

5-90-12-16-60.0601اآلدابطبٌعٌة/ جغرافٌا جامعة دمشك05010601609عائشه المصطفىعثمان علً المصطفى236224

6-140-10-16-59.98901اآلداباللغة االنكلٌزٌة وآدابهاجامعة حماة05110097538فداء الموجهدمحم زٌاد الجمل237147

114-30-11-16-59.90501اآلداباللغة االنكلٌزٌة وآدابهاجامعة حماة05010314040مهاعبد الرحمن طالل لصاباش23888ً

47-140-10-16-59.89601التربٌةمعلم صفجامعة حماة05100067954فدوى الرضىأحمد زٌاد رضٌوي23912

17-30-11-16-59.8801اآلدابفلسفةجامعة دمشك05220025350حسٌبه العلًمجد الدٌن عبد الكرٌم المحمود240180

104-80-11-16-59.86101اآلداباللغة العربٌة وآدابهاجامعة حماة05010654831خدٌجههبه ماجد محناٌه241195

74-30-11-16-59.801الشرٌعةالشرٌعةجامعة حلب07010155658خدٌجة غنٌممنٌر محمود األحمد24237

108-30-11-16-59.79501اآلداباللغة العربٌة وآدابهاجامعة حماة05010035552لٌالًٌمان دمحم اكرم الجنٌدي24347

63-130-11-16-59.72901اآلداباللغة الفرنسٌة وآدابهاجامعة حماة05010684935ندىدانٌا موفك فاخوري244148

98-30-11-16-59.71901التربٌةمعلم صفجامعة حماة07210111128فاطمةآمنة طه حاج موسى245241

25-30-11-16-59.61501اآلداباللغة العربٌة وآدابهاجامعة حماة05020013965امونمعتز دمحم طلحه االحمدي246101

51-30-11-16-59.60801التربٌةمعلم صفجامعة حماة05010890993فاطمهدمحمخٌر زكرٌا مصطفى247114

10-110-13-16-59.58901التربٌةمعلم صفجامعة حماة05110045081فوزه الدٌبانباسل رحٌل الحسٌنو248262

88-110-13-16-59.501اآلداباللغة االنكلٌزٌة وآدابهاجامعة حماة05010155722رولىدمحم اٌاد عزات ثلج24943

24-130-11-16-59.47501اآلداباللغة العربٌة وآدابهاجامعة حماة05010327783رٌمابسمة مازن عش250275ً

66-130-11-16-59.40401التربٌةمعلم صفجامعة حماة05020048236نوره ابراهٌممصطفى حسن ابراهٌم251282

17-110-13-16-59.2901اآلدابتارٌخجامعة دمشك05010699258عائشهمهدي دمحم المصطفى252163

23-90-12-16-59.2201التربٌةمعلم صفجامعة البعث05200078990انعام االحمدنواف فرٌد الدمحم25369

14-20-11-16-59.19601التربٌةمعلم صفجامعة حماة05100064426عٌوش عنٌزاندمحم عبطان المحٌمٌد25415

71-30-11-16-59.1101اآلداباللغة االنكلٌزٌة وآدابهاجامعة البعث05010528886ابتسامخدٌجه عبد الكرٌم زلزوق255213

29-90-12-16-58.94901اآلداباللغة العربٌة وآدابهاجامعة حماة05200085574فطٌموسام دمحم مرزا25670

22-110-13-16-58.9301اآلداباللغة العربٌة وآدابهاجامعة حلب07010151812فاطمة خطٌبأحمد عمر الطه257288

10-20-11-16-58.91601اآلداباللغة الفرنسٌة وآدابهاجامعة حماة05010407568مهاصفاء محمود الدبساوي258269

37-30-11-16-58.801العلومكٌمٌاء حٌوٌةجامعة حلب05020117212روضهشذا زٌاد العثمان259181

33-80-11-16-58.56701اآلداباللغة العربٌة وآدابهاجامعة حماة05210019424صفٌه المدورمنٌره حسان العبد العزٌز260182

32-110-13-16-58.54101اآلداباللغة الفرنسٌة وآدابهاجامعة حماة05110047328طلٌعه الحسٌنسعٌد خالد الحسن26175

67-110-13-16-58.36701اآلداباللغة االنكلٌزٌةجامعة حماة05010467484وفاءعبٌده موفك النشار262124

3-90-12-16-58.3401اآلدابتارٌخجامعة تشرٌن05200089192آمنه المشعلدمحم احمد المشعل263198

3-140-10-16-58.0701اآلداباللغة الفرنسٌة وآدابهاجامعة البعث05030025794زعٌلةعبد الفتاح عدنان الخلٌل26497

26-140-10-16-58.0301اآلداباللغة العربٌة وآدابهاجامعة حلب11070025154شاهه الجمعةاحمد حسن اسماعٌل265227

32-130-11-16-57.95301اآلداباللغة العربٌة وآدابهاجامعة حماة05020074982خٌرٌهمنذر إبراهٌم الحاج احمد البكور26633

103-30-11-16-57.801اآلداباللغة الفرنسٌة وآدابهاجامعة حماة05020013854منى الدلًأبً أحمد األبو حسٌن26785

85-130-11-16-57.6101اآلداباللغة االنكلٌزٌة وآدابهاجامعة البعث05220003729فطٌم األحمدنزار حسٌن الدمحم268155

66-80-11-16-57.57501اآلداباللغة العربٌة وآدابهاجامعة حماة05010117871سهامدمحم سعٌد دمحم زلزوق269191

71-20-11-16-57.3701اآلداباللغة االنكلٌزٌة وآدابهاجامعة حلب07040005647فاطمه شاوٌشمحمود احمد صادق270263

4-130-11-16-57.3501اآلدابالجغرافٌاجامعة تشرٌن05200074453مهدٌه السلوم السجناويوائل خالد العلٌوي271138

11-110-13-16-56.94101اآلداباللغة العربٌة وآدابهاجامعة حماة05200060433ملن الخالددمحم مروان الٌوسف27263

45-20-11-16-56.86401اآلداباللغة االنكلٌزٌةجامعة حماة05010125717سعاد فنجانلمر ماجد الماضً الٌمن27384

94-130-11-16-56.77101اآلداباللغة االنكلٌزٌة وآدابهاجامعة حماة02010074489صبٌحهشهد عزام الهبٌان274156

76-130-11-16-56.1801اآلداباللغة العربٌة وآدابهاجامعة البعث05040037739أمٌنهمٌاده دمحم علً الزرله275126


