
جامعة حماةكلٌة التربٌة

/1/اللغة األجنبٌة مهارات : المقرر
األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان  2019 \  2  \ 25:  التارٌخ 

ً كتابًةرقما

سنة أولى مستجدون

Eست و أربعون 4646عامرساره فروح16892

Fإحدى و ثمانون 8181ابراهٌمحبٌب عٌد26926

Fمائة 100100احمدلبانا العٌسى36927

Eاثنتان و ثالثون 3232رافعرٌم القاسم46928

Fإحدى و تسعون 9191عدناننغم االحمد56929

Fأربع و تسعون 9494طاللمٌساء العثمان66931

Fأربع و سبعون 7474محمد خٌرمنار سبسب76935ً

Fأربع و ثمانون 8484عبد الرزاقأالء الحمدو86944

Fتسع و ستون 6969عبدالعزٌزرٌم األحمد96946

Fأربع و ثمانون 8484محمدملك الشدهان106948

Eثالثون 3030عبد الجباراسالم الخطٌب116949

Eثمان و ستون 6868نادرفاطمة لدعه126952

Fأربع و ثمانون 8484محمدفاطمة االحمدالشٌخ الصٌادي136953

Fتسع و تسعون 9999رامزانعام الخالد146954

Eست و خمسون 5656محمدهدٌل الشٌخ156956

Fتسع و خمسون 5959محمدشٌماء الحسٌن166958

Fتسعون 9090رامزسالم الخالد176960

Eثمان و ستون 6868عبدالعزٌزجلنار الحسن186962

Fتسعون 9090احمدبٌان االحمد196964

Eخمسون 5050احمدمنى الجمعه206966

Fخمس و ثمانون 8585كمالأالء الحسٌن216969

Eثمان و ستون 6868محمدسالم مصٌن226970ً

Eاثنتان و ستون 6262ٌاسرتسنٌم الصبوح236973

Eأربع و خمسون 5454محمودرزان العوض246980

Fثالث و سبعون 7373محمد سعٌدعبٌر الحسون256981

Fست و تسعون 9696كمالماري قدٌسه266983

Eست و سبعون 7676مطٌعفال عوكان276984

Fأربع و تسعون 9494احمدنور االحمد286985

Fثالث و تسعون 9393سامرمارلٌن العبدهللا296987

Fتسع و خمسون 5959سامرندٌمه االسعد306989

Eاثنتان و ثمانون 8282نصرهللاصفا معراوي316990

Eاثنتان و ثمانون 8282نصرهللامروه معراوي326998

Fثمان و ثمانون 8888غازيساره خالد337001

Fإحدى و ثمانون 8181عبد القهارعائشة الجمال347002

Eست و ثمانون 8686محمدصفٌه ابوقصره357003

Eثمانون 8080رسالنروال بردان367004

م
الرقم 

الجامعً
النظرياسم األباالسم والشهرة

المجموع
مالحظاتاللغة

األولى: الدورة الفصلٌة

األول: مواد الفصل 

2019-2018: العام الدراسً 

عمٌد الكلٌة       

درغام الرحال. د.أ

      رئٌس شعبة االمتحانات                 رئٌسة لجنة الرصد     

دارٌن سوداح.  عبد الحمٌد الشعار                     د

سهام زٌدان:أمٌنة السر

محمود العبدهللا.م:قارئ

زٌن أزهر :مسجل

نورا الحاج زٌن.م:مدقق
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Eست و ستون 6666فٌاضوفاء الفٌاض377005

Fاثنتان و تسعون 9292اسامهشٌماء الناصر387006

Eاثنتان و خمسون 5252حسٌنملك الكدور397007

Eثمان و خمسون 5858أحمدأمانً االبراهٌم407009

Eأربع و ستون 6464عٌسىابتسام بلوظ417010

Fثمانون 8080بسامفاٌزه دوش427011

Fثمان و ثمانون 8888حسنهبه حسوب437012ً

Fثالث و تسعون 9393ٌوسفاسماء البكور447014

Eاثنتان و خمسون 5252محمدهبه العز الدٌن457015

Fسبع و سبعون 7777مصطفىنور الهدى منصور467016

Eاثنتان و خمسون 5252أحمداالء الزٌدان477017

Fأربع و ثالثون 3434سهٌلغٌداء العبد المحسن487018

Eست و ثمانون 8686نادربشرى العبود497019

Eسبعون 7070بدٌعراما السودٌن507020

Eست و خمسون 5656مخلصرامٌا الجروج517021

Eاثنتان و ستون 6262محمداسراء الحمو527022

Eثمانون 8080محمدساره الخراط537024

Fسبع و ثمانون 8787سعد الدٌنمنٌره العموري547025

Fأربع و تسعون 9494ٌحٌىفرح الملحم557027

Fست و تسعون 9696محمودآسٌا دناور567029

Eست و خمسون 5656مصطفىمحاسن الحلب577031ً

Eثمان و خمسون 5858احمدفاطمه العباس587032

Eست و ستون 6666طاهرمً االحمد597033

Fأربع و تسعون 9494داٌخلٌن الداٌخ607039

Fثمانون 8080عبد المالكعبد الرحمن الحمشو617041

Eأربع و ستون 6464محمد معتزسدره االصفر627043

Fتسع و ثمانون 8989خالدرٌم جعفر637047

Eست و خمسون 5656محمودفاطمه قٌمة647049

Eغائبغائبغائبمصطفىفاطمه الزهراء بوالد657051

Eثمان و ستون 6868عمرفاطمه وهب667052ً

Eأربع و ستون 6464أحمدمكٌه نبهان677053

Eست و أربعون 4646أحمدصفاء المحمد687055

Eغائبغائبغائبمحمد مصعبهٌا الجندي697058

Fثمان و سبعون 7878غسانساندي سلوم707066

Eغائبغائبغائبطالبرباب الونوس717068

Eست و أربعون 4646عبد الحمٌدبتول جرجوم727072ً

Eست و أربعون 4646غبد السالمرباح طنٌش737075

عمٌد الكلٌة       

درغام الرحال. د.أ
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دارٌن سوداح.  عبد الحمٌد الشعار                     د

سهام زٌدان:أمٌنة السر

محمود العبدهللا.م:قارئ

زٌن أزهر :مسجل

نورا الحاج زٌن.م:مدقق



جامعة حماةكلٌة التربٌة

/1/اللغة األجنبٌة مهارات : المقرر
األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان  2019 \  2  \ 25:  التارٌخ 

ً كتابًةرقما
م

الرقم 

الجامعً
النظرياسم األباالسم والشهرة

المجموع
مالحظاتاللغة

األولى: الدورة الفصلٌة

األول: مواد الفصل 

2019-2018: العام الدراسً 

Eثمان و خمسون 5858غازيرانٌا العل747078ً

Fثالث و ثمانون 8383سالمأفامٌا دونه757079

Fست و ثمانون 8686أٌمننورا قالوٌز767080

Eخمسون 5050نهادرٌتا حداد777081

Fإحدى و تسعون 9191حسنٌاسمٌن الحسٌن787082

Eأربعون 4040ابراهٌممخلصة شٌخ محمد797083

Eسبعون 7070دروٌشأسماء أبو الفقراء807089

Fتسعون 9090دٌابسوزان النمر817090

Eاثنتان و ثمانون 8282جهادسعاد البٌك827091

Eاثنتان و ستون 6262محمدمؤمنه الحنبظل837092ً

Eأربع و ثالثون 3434ٌاسٌنفاطمه الرشٌد847095

Eأربع و ثالثون 3434خالدرهف النجم857097

Eثمانون 8080رعدهبه الشمال867101ً

كتابة بقلم رصاصFحجبحجبحجبسمٌراٌمان مصطفى877109

Fمائة 100100احمدسوسن الخطاب887110

Fتسع و سبعون 7979طارقفلك الخالد897112

Fأربع و ثمانون 8484فٌاضرٌم عجاج907114

Fثمان و ثمانون 8888محمدعلًزٌنب الكل917115

Eاثنتان و سبعون 7272نبٌلأالء هرموش927117

Fأربع و تسعون 9494عبد الناصرندى الدل937118ً

Eخمسون 5050نبٌلهدى دٌوب الشعران947120ً

Fست و سبعون 7676عمرفاطمة حسو957121

Eخمسون 5050عمارمنال الجاهد967124

Eاثنتان و ثمانون 8282محمد غزوانزٌنب لطف977125ً

Fإحدى و تسعون 9191ماهرٌارا بلجوس987129

Fتسع و ثمانون 8989عبدالحكٌمحسناء العمر997134

Fسبع و تسعون 9797فراسانا شموط1007147

Eثمان و ستون 6868محمدولٌدافنان الصغٌر1017149

Eثمان و ثالثون 3838عبد الحكٌمساره الخلٌف1027150

Eثمان و خمسون 5858جهادٌانا الشاهٌن1037151

Fسبع و تسعون 9797أحمدرٌم كنعور1047154

Eثمان و خمسون 5858حمزهآالء مطر1057155

Eاثنتان و خمسون 5252محمودٌسرى مرشه1067156

Eثمان و سبعون 7878نزارماري قاورما1077161

Eستون 6060رامًماري شموط1087162

Eأربع و سبعون 7474نهادلٌن حالق1097163

Fست و تسعون 9696عماد الدٌنمرٌم جزمات1107164ً
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Fثالث و تسعون 9393ابراهٌمانا السلوم1117166

Fسبع و تسعون 9797محمد خٌروالء الخطاب1127167

Fخمس و تسعون 9595عبد الحلٌمقبس الخطاب1137169

Eاثنتان و سبعون 7272ناٌفماري ناٌف1147170

Eأربع و سبعون 7474محمداٌمان الحلب1157175ً

Eست و ستون 6666حسنوجدان األشتر1167177

Eاثنتان و خمسون 5252عبد الرزاقفاطمة عجاج1177186

Eست و سبعون 7676منٌرأشجان المصطفى السلٌمان1187188

Fسبع و ثمانون 8787خالدرهف االحمد1197194

Fتسعون 9090عماد الدٌنخٌرات جزمات1207197ً

Eأربع و خمسون 5454مفٌدبٌان صلٌع1217201ً

Fإحدى و تسعون 9191راتبعائشة السلٌمان1227202

Eغائبغائبغائبسرحانفاطمه الخلٌف1237206

Eأربع و سبعون 7474مٌالدرٌما نجار1247212

Fسبع و تسعون 9797سٌمونساره الخوري1257214

Eاثنتان و أربعون 4242عبدالرحٌماسراء رشوان1267216ً

Eأربع و ستون 6464محمد نضالوداد خلٌل1277217

Eاثنتان و خمسون 5252محمدنور حج محمد سعٌد1287219

Eثمان و خمسون 5858رٌاضتسنٌم الخالد1297220

Eغائبغائبغائبمرهفرود الشامٌه1307221

Eستون 6060محمدفاطمة االسعد1317225

Fأربع و سبعون 7474منذرهاجر وحود1327228

Eاثنتان و سبعون 7272احمدهاجر االشقر1337229

Eأربع و أربعون 4444محمدابراهٌم الدروٌش1347230

Eاثنتان و ستون 6262علًاٌمان العباس1357231

Eأربع و ستون 6464فراسملك خرفان1367232

بدون نموذجFحجبحجبحجبعبد الحقفردوس الحموده1377233

Fإحدى و ثمانون 8181هشامنور العباس1387234

Fسبع و ثمانون 8787رضوانرابعه الٌوسف1397239

Fثمان و تسعون 9898سلٌمانسٌلستً شٌخ الشباب1407240

Fاثنتان و أربعون 4242نضاللمٌس علٌوي1417241

Eست و ستون 6666كسارفاطمه فران1427243

Eثمان و أربعون 4848ٌاسروالء دعبول1437247

Eستون 6060محمدنعمت غزالة الشعار1447250

Eأربع و خمسون 5454انستسنٌم جمال1457253

Fثالث و ستون 6363مخائٌلرشا ٌعقوب1467254

Eاثنتان و ستون 6262رٌاضقمر النعسان1477257

عمٌد الكلٌة       

درغام الرحال. د.أ
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Eثمان و خمسون 5858أكرمرهف ٌاسٌن1487258

Eأربعون 4040مازنآالء نٌوف1497259

Eأربع و خمسون 5454أٌمننجدت العلوان1507260ً

Fاثنتان و سبعون 7272محمدصابرهنا الكناص1517261

Fإحدى و ثمانون 8181طاللهبه العبد هللا1527262

Fسبع و ثمانون 8787وائلرٌما فالحه1537263

Fثمان و ثمانون 8888مصعباسماء النزهه1547266

Eست و خمسون 5656ٌوسفشٌماء معروف1557270

Eست و ستون 6666زٌدشذى الباكٌر1567273

Eاثنتان و ستون 6262احمدزٌنب محمد العبد الحسان1577275ً

Eخمسون 5050غٌاثبهاء الدٌن جمال1587276

Eثمان و سبعون 7878سامًرهف الشحود1597277

Eست و خمسون 5656ناصرندى الوقاع1607278

Fسبع و ثمانون 8787رٌمونرما عمره1617279

Fسبع و سبعون 7777بشارمارٌا العمر البرازي1627282

Fأربع و ثمانون 8484مصطفىروضة المرع1637283ً

Eسبعون 7070خالدندى شٌخ سلٌمان1647284

Eثمان و أربعون 4848عارفربٌع العبد هللا1657285

Eثمان و خمسون 5858الٌاسرغد محفوض1667286

Eست و أربعون 4646امٌرنهٌدة دقاق1677294

Eست و سبعون 7676مطانٌوسدٌانا السعد1687301

Eأربع و ستون 6464زٌادهبه العش1697303ً

Eست و خمسون 5656عبد هللااسراء جعفر1707305

Fثمان و ستون 6868مختارغنوه الحسون1717307

Eاثنتان و ستون 6262محمدهزار العرب1727311

Fثالث و ثمانون 8383حسٌنمحمد الحكٌم1737315

Eاثنتان و خمسون 5252عبد االلهالما لطف1747316ً

Eاثنتان و أربعون 4242احمدصفا المحمود1757317

Eاثنتان و سبعون 7272جمالاٌمان كرٌدي1767319

Fثمان و تسعون 9898محمدفاطمه العبدهللا1777323

Eثمان و ثالثون 3838أكرممٌار المحٌمٌد1787325

Fأربع و ثمانون 8484حسنفاطمه المحمد1797326

Eثمان و سبعون 7878هٌثمشمس كنعان1807327

Eاثنتان و خمسون 5252عبد الرحمنمرح دبٌك1817328

Fتسع و ستون 6969خالدحنٌن االمٌن1827329

Fاثنتان و ستون 6262مخائٌلربا ٌعقوب1837330

Eأربع و خمسون 5454واصلسها دبوري1847331
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2019-2018: العام الدراسً 

Eثمان و ستون 6868بشاردٌما عدي1857333

Fتسع و أربعون 4949هٌثمفرح خضور1867334

Eست و سبعون 7676مرهفزٌنب عكعك1877335

Eثمان و سبعون 7878محمد خٌراسماء الشاوي1887338

Fإحدى و تسعون 9191احمدساجده العرٌمش1897339

Eأربع و خمسون 5454مرهفشهد عبٌس1907340ً

Eأربع و خمسون 5454نضالشذى شنتٌر1917344

Fتسع و ثمانون 8989سعدسمر الٌوسف1927345

Eأربع و سبعون 7474سلٌمانكارولٌن فراشه1937346

Fإحدى و ثمانون 8181بسامسالً فراشه1947347

Eأربع و سبعون 7474حبٌبندى شٌخ الشباب1957348

Eستون 6060ابراهٌمالورا شموط1967350

Eست و ستون 6666نعمانلٌن بٌطار1977352

Eاثنتان و خمسون 5252جمالهدٌل الحسٌن القدور1987353

Eاثنتان و ثمانون 8282احمدحلٌمه المصري1997355

Fثالث و ثمانون 8383غساننغم المحفوض2007356

Eغائبغائبغائباحمدفاطمة الزهراء االحمد2017358

Eاثنتان و خمسون 5252ولٌدعبٌر زقزوق2027359

Fخمس و سبعون 7575عامررنٌم داغستان2037360ً

Eست و أربعون 4646باسمآٌه الغرٌب2047363

Fأربع و ثالثون 3434بسامعبد الرحمن البردان2057367

Eثمان و ستون 6868حنازٌنه درغام2067368

Eأربع و أربعون 4444عبد الغنًاسماء آفه2077369

Fخمس و خمسون 5555ولٌدندى المنصور2087370

Fتسع و ثمانون 8989محمد غالبمارٌا الحسٌن2097372

Eست و أربعون 4646رٌاضسالم سبسب2107377ً

Fثمانون 8080منتجب الدٌنسوزانه العٌسى2117378

Eغائبغائبغائبعزامساره سواس2127380

Fثمان و ستون 6868عبد الجبارفاطمه المحٌمٌد2137381

Fاثنتان و ثمانون 8282عبد العزٌزأمانً العٌسى2147382

Eأربع و أربعون 4444عبد السالمهٌام ملحم فاعوري2157392

Eستون 6060قصًلمٌا البارودي2167393

Eثمان و سبعون 7878مصطفىاسعاف الكردي2177407

Eست و سبعون 7676حساممارٌا التمر البرازي2187409

Eست و ثالثون 3636عبد الفتاحمها ابو كشتو2197417

Eغائبغائبغائباحمدخدٌجه الخضر2207418

Fتسع و ثمانون 8989علً فاطمة البكور2217424

عمٌد الكلٌة       

درغام الرحال. د.أ
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(مستجدون)استضافة ادلب 

Fثالث و سبعون 7373حسانامنة المحٌمٌد119000

Fأربع و ثالثون 3434حسانعال المحمد219001

Fثمان و ثالثون 3838خلٌف محمد المحمد 319002

Eخمسون 5050منٌر راما  بركات 419003

Eاثنتان و خمسون 5252محمد منى كنجو 519004

Eثمان و أربعون 4848محمد عبد السالم غال619005ً

Fتسع و سبعون 7979توفٌق ضحى االسعد 719006

Eست و ستون 6666عبد المعطًحلٌمة احمد 819007

Eثمان و ستون 6868حافظخدٌجة ابراهٌم 919008

Fثمان و ثمانون 8888ٌاسر سوزان حسون1019009

Eثمان و خمسون 5858خالد والء العبو 1119011

Eاثنتان و خمسون 5252محمودرٌم المحمد1219012

Fأربع و ثمانون 8484معتزندى الٌوسف1319013

Fخمس و ثمانون 8585زهٌرتٌماء قطاش1419015

Fتسع و ثمانون 8989محمد شٌماء القاسم 1519016

Eسبعون 7070محمد نسرٌن زٌدان1619017

Eأربع و خمسون 5454عبدوهبة الشواف1719018

Fسبع و ثمانون 8787أحمدفادٌة العمر1819019

كتابة بقلم رصاصFحجبحجبحجبحاتم أسراء القاسم 1919020

Eاثنتان و ثالثون 3232محمد ٌاسمٌن ضاهر2019021

Fست و ثمانون 8686محمد بتول الصٌلدي2119022

Eغائبغائبغائبعبد الرحمن هٌا الطعمة2219023

Eأربعون 4040ولٌدبتول نصر هللا 2319024

Eأربع و خمسون 5454عماد الدٌنلٌنا العامود2419025

Fثالث و ثمانون 8383سفٌر رٌم حنا2519026

Eأربع و ثالثون 3434أحمد غزل رشٌد 2619027

Eأربع و أربعون 4444محمد نزاررٌم رشٌد 2719028

Fثالث و ستون 6363شمعون مرح رحال2819029

Fثمان و خمسون 5858حمدوخولة المحمد الدناور2919030

Fثمان و تسعون 9898عبد المعٌنجمانة دناور3019031

Fأربع و سبعون 7474نضال براءة دٌاب3119032

Fثمان و تسعون 9898محمد منى الحسٌن 3219033

Fخمس و تسعون 9595عامر رٌما عبد الكرٌم 3319034

Eثمان و خمسون 5858مدٌن ٌارا برشٌن 3419035

Eأربع و أربعون 4444سالم غفران ناجً 3519036

Eسبعون 7070عبد اللطٌفخدٌجة الحاج عل3619037ً
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Eاثنتان و سبعون 7272محمدهاجر جعمور3719038

Fسبع و سبعون 7777غازي زٌنب المصطفى3819039

Fسبع و تسعون 9797عقلرٌم الشعبان3919040

Eستون 6060معتصم إٌمان المنصور4019041

Fخمس و تسعون 9595حكم لٌلى النعسان 4119042

Eأربع و أربعون 4444أحمدنور شاوي 4219043

Fأربع و ثمانون 8484محمد شٌمائ الدلة 4319044

Fثالثون 3030خالد حسٌن المنصور 4419045

Eاثنتان و ستون 6262سامر هدى الطوٌل 4519046

Fتسع و سبعون 7979محمودهبة السطوف 4619047

Fتسعون 9090عبد العزٌز صفا عجاج 4719048

Fست و سبعون 7676احمد ندى المحمود 4819049

Eخمسون 5050عٌسى رزان ناصٌف 4919050

Eخمسون 5050ابراهٌم هدى عربر 5019051

Fاثنتان و تسعون 9292عبد الكرٌم نارٌن الصباح 5119052

Fثمان و ثمانون 8888بهجان كرٌستٌا السعد 5219053

Fخمسون 5050محمد مرفت عثمان 5319054

Fإثنتا عشرة 1212واصل غادة نور 5419055

Fست و سبعون 7676محمد رزان خالد 5519056

Fثمانون 8080حسام بشرى طرن 5619057

Eثمان و ثالثون 3838نصر عبد الكرٌم الصٌادي 5719058

Fتسع و خمسون 5959احمد رأفت االحمد 5819059

Eأربع و خمسون 5454مصطفىعال الدلة 5919061

Eخمسون 5050عبد المعٌن رؤى مبارك 6019062

Fاثنتان و ثمانون 8282علً تسنٌم العساف 6119063

Eأربع و خمسون 5454محمودسوزان العبود 6219064

Eثمان و أربعون 4848احمد فاٌزغزل السٌد عٌسى 6319065

Fثمان و تسعون 9898عبد المجٌد سالفة الجرك 6419066

Eاثنتان و أربعون 4242محمد هدٌل ابراهٌم 6519067

Eأربع و خمسون 5454شمس الدٌن غفران شرف الدٌن 6619069

Fست و ستون 6666محمودهالة شتات 6719070

Eست و ستون 6666فٌاض هند السالم 6819071

Eثالثون 3030مالك روز الباكٌر 6919072

Eست و سبعون 7676اسامة دالٌة الحاج علً 7019074

Fسبع و ثمانون 8787ماجد عواطف درٌة 7119075

Eأربعون 4040عبد المجٌد خالد االسماعٌل القاسم 7219076

Eاثنتان و أربعون 4242صالح هٌا بارودي 7319077
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Fخمس و تسعون 9595حسٌن نور الهدى حسون 7419078

Fثمان و خمسون 5858حسٌن دارٌن مجحود 7519079

Eأربع و ثالثون 3434هٌثم محمد المحمود 7619080

Eاثنتان و أربعون 4242مازن حمود المحمود 7719081

Fإحدى و سبعون 7171عبد هللا مها عبد الخالق 7819082

Eاثنتان و أربعون 4242ٌوسف اٌغد العمر 7919083

Eأربعون 4040محمدبتول عبدو 8019086

Eثمان و خمسون 5858عبد القادر دالل صلٌعً 8119087

Eست و ستون 6666عدنان صفاء العزو 8219088

Fثمان و خمسون 5858عزام معاذ مفتاح الخٌاط 8319089

Eاثنتان و أربعون 4242مجاهد اٌهم القره حسن 8419090

Eأربع و ثالثون 3434عبد هللا رنٌم عدامة 8519091

Eثمان و أربعون 4848محسن حنٌن عمرٌن 8619093

Eثمان و ثالثون 3838شعالن بسمة عباس 8719094

Fثمان و تسعون 9898عبد القادر نها الرجب 8819095

Eاثنتان و ستون 6262محمد نوفة المحمد 8919096

Eست و أربعون 4646ٌونسجولٌان المٌهوب9019097

Fتسعون 9090عدنان اسراء النعسان 9119098

Eستون 6060علً سارة احمد9219099

Fثمان و خمسون 5858اٌمٌل لٌلٌان محفوض 9319100

Fاثنتان و ستون 6262عبد هللا بٌان الشٌخ ٌوسف 9419102

Fثمان و ثمانون 8888ٌاسٌن قبس المحمود 9519108

Eست و ثالثون 3636عبد اللطٌف زهراء بالن 9619109

Eخمسون 5050احمد مروة عبد الكرٌم 9719110

Eست و أربعون 4646عبد اللطٌفخلدون كعٌد9819111

Eثمان و عشرون 2828خالد محمد المحٌمٌد 9919112

Eست و أربعون 4646محموداالء العوض10019120

Eثمانون 8080محمد دعد المللً 10119122

Eثمان و ستون 6868الراهٌم شهد حورٌة10219123

Eثمان و أربعون 4848ولٌد ٌاسمٌن الحنبظل10319124ً

Eاثنتان و خمسون 5252مروانسارة الخضري10419125

Fست و ثمانون 8686احمد شهد مصطفى10519126

Fإحدى و ستون 6161محمود ٌاسمٌن المحمد10619127

Eثمان و خمسون 5858محمد رغد العنٌن10719128

Eثمان و ثالثون 3838خالد عدنان محمد علوش10819129

Fأربع و ثمانون 8484محمد دٌب انوار العصري10919130

Fأربع و ثمانون 8484انور اٌفا واصل11019131

عمٌد الكلٌة       

درغام الرحال. د.أ
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Fست و تسعون 9696عبد الرحمن مروة المحمد11119132

Fثمانون 8080كاللهبة المحمد 11219135

Fثالث و ستون 6363مروانبشرى القاسم11319136

Eغائبغائبغائبعبد المتٌنحسن ابو عائشة11419138

Fخمس و ثمانون 8585احمدساندي العمر11519139

Fثمان و عشرون 2828عبد العظٌملؤي عبد العال11619140

Eغائبغائبغائبمروانهانً الحالق السقا113003

Eثالثون 3030فهمًمنار عضوم213022

Eستون 6060عبد الحمٌدهدى الصطوف313034

Eغائبغائبغائبعفٌفبشار الدندل413039

Eثالثون 3030اٌمنعلٌاء غزال513043

Eغائبغائبغائبمحمد علًشهد الحاج لطوف613133

Eغائبغائبغائبعبد هللاٌوسف سرٌة713162

Fثمانً عشرة 1818عبد هللاابراهٌم عبد هللا المحمد813185

Fغائبغائبغائبطارقعبد الكرٌم المحمود913186

Eغائبغائبغائبشاهررنٌم موقع1013213

Fاثنتان و خمسون 5252حسٌنفاطمة فالحة1113214

Eأربعون 4040بسامفاطمة االسعد1213253

Eغائبغائبغائبعلًعالء ناصر1313284

Eسبعون 7070مروانروض داغر1413349

Eأربع و سبعون 7474مروانراما داغر1513350

Eغائبغائبغائبضٌاء الدٌنصباح دامس1613352

Fغائبغائبغائبمحمودمصطفى مرعٌان1713372ً

Eغائبغائبغائبعبد الحمٌدرغده النبهان1813377

Eغائبغائبغائبمحمدمضر تاصر الدٌن1913417

Eغائبغائبغائبمأموندعد العل2013423ً

Eغائبغائبغائبرٌاضشهامة الوضٌح2113455ً

Eغائبغائبغائبعبد الكرٌمبراء مصٌن2213463ً

Eغائبغائبغائبمحمدسهاد العدرة2313466

Fخمس و أربعون 4545مرهفانجٌال فرح2413470

Eغائبغائبغائبمٌالدمحمد نور كاش2513471

Eغائبغائبغائبمحمدفاطمة العل2613483ً

Eغائبغائبغائبخٌرومنى عبد الغفور2713495

Eغائبغائبغائبهٌثمرامً تنزري2813498

Fسبع و أربعون 4747أحمدرجاء بدٌوي2913499

Eغائبغائبغائبمصطفىورود العبد هللا3013505

(راسبون)استضافة إدلب 
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Eغائبغائبغائبمحمودحال التوم3113511

Eست و أربعون 4646احمداسٌا نعنع3213514

Eغائبغائبغائبعمرانفاطمة عبد الغن3313525ً

Eغائبغائبغائبأكرممحمد الٌوسف3413534

Eغائبغائبغائبكمالإلهام سبٌع3513541

Fغائبغائبغائبموفقعلٌا حبش3613543

Eغائبغائبغائبماجدعبد هللا الخضر3713549

Eغائبغائبغائبمروانصفاء االسعد3813556

Eغائبغائبغائبهٌثمسمٌحة المرع3913559ً

Fخمسون 5050ٌاسرفاطمة الحسٌن4013563

Eغائبغائبغائبصالحعدي الخلف الحمود4113566

Eثمان و ثالثون 3838هشام عالء جنٌد4213567

Eغائبغائبغائبمحمودآمنة الدٌري4313570

Eأربع و أربعون 4444محمد عوضقمر حامض4413579

Eغائبغائبغائبمحمدٌوسف الزهران4513585

Eغائبغائبغائبشحادهملحم الملحم4613586

Fثالثون 3030طالبحنان طالب قاق4713589

Eغائبغائبغائبمحمد جمالسلوان شبب4813594

Eغائبغائبغائبأمعهدوسٌم الناعس4913596

Eغائبغائبغائبمحمدنجود الرشٌد5013601

Eغائبغائبغائبعبد الرزاقطه الخالد5113606

Eغائبغائبغائبعبدهللابشار سلمو5213610

Eأربع و أربعون 4444حازم عبد هللا خٌارة 5313616

Eغائبغائبغائبحمٌدمجد الحمٌد5413617

Fتسع و عشرون 2929سائلحال فرح5513618

Eست و ثالثون 3636أمانً شنان5613627

(حملة)استضافة إدلب 

عمٌد الكلٌة       
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