
15:30 : 14:30: التوقيت

بيئة علم:  المقرر

ARC-R1: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

1اسامه هيثم  المصري1201810292
1راما موفق  قره حديد2201810424
1احمد وصفي  عم علي3201910060
1سامر محمد خير  دك الباب4201910451
1حسين محسن  حمدون5201910554
1رزان ايمن  حافظ6201910841
1محمد عصام محمد تمام  الهواش7202020055
2محمد خالد  السعدي8201610292
2ساره منار  مصري زاده9201710085

2لطيف حنا  المهنا10201810379
2محمد ياسر محمد كمال  جبر11201820071
2نور محمد خير  كنيفد12201820179
2سارة المهند  عيسى13201910385
4محمد بشار خالد  نسب14201810302
4سومر وسيم  بريك15201910547
4آيه ابراهيم  غالي16202010189
5الريسا ايلي  الصيفي17201710205
5منار محمد وليد  شبيب18201720060
5شام هيثم  دوماني19201810310
5رنيم محمد هادي  الحمد20201810328
5لين حسان  حافظ21201810366
5ريم كارول اسد  نصر22201810396
5ريم محمد باسم  بيطار23201810433
5هيا محمد  شحود24201810501
5ربى عماد  قويدر25201810876

الدولية العربية الجامعة

الجامعة متطلبات قسم

القاعات على وتوزيعهم الطالب تفقد نموذج

FA-FRM-034
2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

: القاعة رئيس :  االمتحانات ختم
:المراقب

:الحضور عدد   
: الغياب عدد   
: الغياب أسماء   



15:30 : 14:30: التوقيت

الدولية العربية الجامعة

الجامعة متطلبات قسم

القاعات على وتوزيعهم الطالب تفقد نموذج

FA-FRM-034
2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

ARC-R2: القاعةبيئة علم:  المقرر
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

5أمنه بشير  الزرع1201820049
5ليليان بسام  أبو قورة2201820175
5مصطفى ناصر  اآلغا3201820182
5تولين منصور  القنطار4202010098
6فاطمة مروان  السخني5201610483
6ساره عمر  الخيمي6201610545
6جودي فراس  الحاج حسين7201610576
6يمنى براء  رباح8202020016
6راما احمد  نشار9202020038

6محمد حيدر سلمان  علي ديب10202020042
6ساره محمد  نور الدين11202020044
6امير لؤي  عزام12202020045
6نور الهدى بسام  رمضان13202020046
6بالل محمد بشار  دواليبي14202020057
6محمد يحيى  عالف15202020059
6شيماء طارق  الدسوقي16202020065
6نوار بسام  سلوم17202020071
6محمد خير حسين  رمضان18202020081
6عماد الدين عمر  النسرين19202020087
6يمنى سامر  تركماني20202020089
6كاميليا أحمد  ياغي21202020096
6كرم محمد  علوش22202020097
6بيرال الياس  شاهين23202020108
6ايله محمد عماد  العش24202020113
6أحمد محمد هيثم  قراح25202020139

: القاعة رئيس :  االمتحانات ختم
:المراقب

:الحضور عدد   
: الغياب عدد   
: الغياب أسماء   



15:30 : 14:30: التوقيت

الدولية العربية الجامعة

الجامعة متطلبات قسم

القاعات على وتوزيعهم الطالب تفقد نموذج

FA-FRM-034
2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

ARC-R3: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

6كريم محمد سامر  يسار السمان1202020143
6عبد الرحمن محمد خير  مرتضى2202020144
6نعمة زياد  عرفه3202020145
7غنى غسان  عكاش4201610529
7هيا نزار  علوان5201710199
7لين غياث  الخطيب6201710682
7بتول لؤي  اسماعيل الخليل7201810491
7شادي نزار  الجبر ابو فخر8201810542
7روان محمد ايمن  مال رسول9202020020

7تاال عصام  جبان10202020026
7سلمى محمود  سبكي11202020056
7عبد الرحمن رشاد  جديني12202020115
7بيان علي  الفشتكي13202020129
8دانه هيثم  المجركش14201910563
9حسان اياد  بحصاص15201810389
9صفا حسان  الحتاوي16201910840
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بيئة علم:  المقرر

: القاعة رئيس :  االمتحانات ختم
:المراقب

:الحضور عدد   
: الغياب عدد   
: الغياب أسماء   



15:30 : 14:30: التوقيت

الدولية العربية الجامعة

الجامعة متطلبات قسم

القاعات على وتوزيعهم الطالب تفقد نموذج

FA-FRM-034
2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

ART 1: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

1رعد كمال  ابو رايد1201610870
 1تمارا بسام  ابو علوان2201620294

1احمد محمد  ابو ضاهر3201711075
1ايمان خالد  مللي4201810826
1بتول محمد برهان  الحفار5201910789
1جاد عبد الناصر  جمال الدين6202010811
2محمد واصف محمد ياسر  خدام الجامع7201711046
2تسنيم فهد  محي الدين8201910759
2لين هيثم  خاروف9201910811

2ماسه شريف  الطيار10201910958
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الفنون

بيئة علم:  المقرر

: القاعة رئيس :  االمتحانات ختم
:المراقب

:الحضور عدد   
: الغياب عدد   
: الغياب أسماء   



15:30 : 14:30: التوقيت

الدولية العربية الجامعة

الجامعة متطلبات قسم

القاعات على وتوزيعهم الطالب تفقد نموذج

FA-FRM-034
2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

ART 2: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

4عال مصطفى  ذيب1201620198
4محمد خليل احمد  ابو مطحنة2201920062
5ابراهيم طه  الدايه3201720056
5جويل كفاح  نادر4201911010
6هيا محمد فايز  موافي5201710260
6رجاء الدين فواز  حالسه السباعي6201810659
6ميريال الياس  شلهوب7201910368
6ريم مأمون  عبد هللا8201910729
6نور عماد الدين  عكاشة9201910744

8ليلى فواز  الكزبري10201910586
8لين محمد بشار  الملقي11201910684
8نور خالد  حمزه12201910719
8نوال سعيد  البابا13201910777
8لين حسان  الزعبي14201910984
9عالء محمد صادق  ابو وطفه15201720128
9جودي فارس  شباط16201910732
9ربى الياس  عبود17202020095
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بيئة علم:  المقرر

: القاعة رئيس :  االمتحانات ختم
:المراقب

:الحضور عدد   
: الغياب عدد   
: الغياب أسماء   



15:30 : 14:30: التوقيت

الدولية العربية الجامعة

الجامعة متطلبات قسم

القاعات على وتوزيعهم الطالب تفقد نموذج

FA-FRM-034
2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

CIV1: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

1غاليه عدنان  السلوم الحاج محمد1201720097
1محمد طه محمد غسان  الشاش2201820082
1بسام امين  عرنوس3201910718
1فيصل محمد  الطه4202020146
1آيه جهاد  سكر5202020147
1يمام مهدي  خلف6202020148
1فارس سهيل  محمود7202020149
1عبد السالم علي  اشحيمة8202020150
2ايلي نجيب  عساف9201410479

2حمود سعيد  ابو سرحان10201710229
2محمد موفق جعفر  الخطيب11201910753
2زياد احمد  البقاعي12202010726
2باسل عماد  ماجد الماضي13202020012
2ماهر حسام  اكريم14202020015
2محمد فواز محمد فائز  خطاب15202020031
2عمرو محمد عماد الدين  مسته مللي16202020035
2سليمان عبد المجيد  الشبالق17202020064
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المدني

بيئة علم:  المقرر

: القاعة رئيس :  االمتحانات ختم
:المراقب

:الحضور عدد   
: الغياب عدد   
: الغياب أسماء   



15:30 : 14:30: التوقيت

الدولية العربية الجامعة

الجامعة متطلبات قسم

القاعات على وتوزيعهم الطالب تفقد نموذج

FA-FRM-034
2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

CIV2: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

3رأفت حمدي  البصيري1201710806
3موفق محمد رياض  الخانجي2201710991
3حسان معضاد  فرزان3201910248
3محي الدين أحمد  حجازي4201910678
4عبد هللا جمال  قبش5201620044
4يحيا الحسين زكريا  علي6201710741
5محمد وسام  دادا7201710694
5عبد الرحمن ياسين  الظاهر الجوير8201810270
5بالل محمد ياسر  مسلم9201911036

5أسامه باسل  الحسنيه10202011469
7ساره محمد ايمن  ادلبي11201810273
7غسان حسام  فركوح12201910190
7جبران سامر  مراش13201910546
8رفعت فريد  االصفر14201910362
9جودي نوري  الشويخ15201820127
9أحمد أنيس علي  دشان16202020058
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بيئة علم:  المقرر

: القاعة رئيس :  االمتحانات ختم
:المراقب

:الحضور عدد   
: الغياب عدد   
: الغياب أسماء   



15:30 : 14:30: التوقيت

الدولية العربية الجامعة

الجامعة متطلبات قسم

القاعات على وتوزيعهم الطالب تفقد نموذج

FA-FRM-034
2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

ICER1: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

1عمر عبد الحكيم  زعيتر1201620177
1اسراء محمد فائز  جمال الدين2201810732
1انس اسامة  ابو زيد3201810800
2محمد شادي بسام  عاشور4201510663
2حال عصام  الجهيم5201810386
2مرح زهير  المحمود6201810395
2جعفر عدنان  عبيده7201810840
2وليد خالد  الجوير8202020060
3جواد غسان  ابو الفضل9201310396

3رغد مازن  تركو10201920034
3عمر غزوان  الربداوي11202011169
4هبه عبد الوهاب  الشيخ رجب12201610708
4هشام محمد صالح  اللحام13201710358
4شادي سمير  ابو هدير14201710475
4حمزه يسار  الصفدي15201710768
4محمد عبد الرحمن  الخطيب16201810635
5بشير محمد بشار  ديراني17201520096
5محمد خير تحسين  المصري18201810830
5عباده عماد الدين  ياسين الصباغ19201910246
5حبيب خلدون  برغله20201910460
5دانيه محمد سعيد  دسوقي21202020003
5راما محمد جواد  عصاصه22202020004
5حازم خالد  ابراهيم23202020007
5حمزه قصي  سعد الدين24202020008
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معلوماتية

بيئة علم:  المقرر

: القاعة رئيس :  االمتحانات ختم
:المراقب

:الحضور عدد   
: الغياب عدد   
: الغياب أسماء   



15:30 : 14:30: التوقيت

الدولية العربية الجامعة

الجامعة متطلبات قسم

القاعات على وتوزيعهم الطالب تفقد نموذج

FA-FRM-034
2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

ICER2: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

5بتول مصطفى  مصطفى1202020011
5بشر سمير  الحاجي احميد2202020021
5عبد الكريم جهاد  شاهين3202020027
5رغد زيد  نحاس4202020028
5كنان انس  النابلسي5202020030
5أمير فراس   أبو سعيد6202020033
5النا طارق  الطير7202020034
5عمر عماد  ابو حمزه8202020048
5عبادة معتز  صباغ9202020050

6محمد حسام سعيد  الحارس10201510367
6محمد خلدون  نحاس11201610992
6مروان محمد معن  مراد12201910572
6آيه احمد  المقداد13202020153
7محمد فادي زهير  حبوب14201710605
7أحمد عمار  الخطيب15202010401
7لين عمار  دقماق16202010402
7ساره ممتاز  االرنؤط17202010409
7راما محمد باسل  القضماني18202010490
7عادل عبد اللطيف  الحبشي19202010497
8تقى محمد خير  أغواني20201720094
8هناء كارولينا عماد  االعور21201810596
8علي عمار  البزري22202010303
8مصطفى محمد  سالمة23202010451
8محمد جاسم  الزبار24202010538
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بيئة علم:  المقرر

: القاعة رئيس :  االمتحانات ختم
:المراقب

:الحضور عدد   
: الغياب عدد   
: الغياب أسماء   



15:30 : 14:30: التوقيت

الدولية العربية الجامعة

الجامعة متطلبات قسم

القاعات على وتوزيعهم الطالب تفقد نموذج

FA-FRM-034
2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

ICER3: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

8عمر حسان  النص1202010541
8لجبن غياث  الكمشه2202020053
9جان عالم  عالم3201620233
9يمان رضوان  شتو4201810276
9سارة عماد الدين  عكاشه5202010528
9غنى محمد باسل  الطيب6202020062
9مصطفى عصام  عبود7202020067
9نور ابراهيم  المطرود8202020068
9ليث زياد  حسون9202020069

9مروه عبد الرزاق  القادري10202020073
9احمد حاتم  المنسي11202020074
9حمزه محمد  ديوب12202020076
9رواد احمد  عطا هللا13202020078
9عبد الهادي ابراهيم  بكار14202020079
9محمد احمد  اسماعيل15202020091
9محمد أحمد  دعفيس16202020094
9عباده اياد  طالب اغا17202020117
9عبد الناصر عبد الكريم  هزيمه18202020125
9مصطفى محمد  المحمد االبراهيم19202020138
9الرا موفق  القاسم20202020151
9عبد االله زياد  عبد هللا صالح21202020156
9احمد اياد  الجهماني22202020157
9جودي محمد منير  عموري23202020159
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بيئة علم:  المقرر

: القاعة رئيس :  االمتحانات ختم
:المراقب

:الحضور عدد   
: الغياب عدد   
: الغياب أسماء   



15:30 : 14:30: التوقيت

الدولية العربية الجامعة

الجامعة متطلبات قسم

القاعات على وتوزيعهم الطالب تفقد نموذج

FA-FRM-034
2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

LAWR1: القاعة
 رقم

المقعد
 مالحظات التوقيعالشعبةالطالب اسمالطالب رقم

1محمد مؤيد مهند  عتمه1202010550
2فؤاد عصام  ضاحي2201911020
2محمد نوار احمد ملهم  الكيال3202010559
2عبد الهادي نضال  جمعة4202010581
2صافي رضوان  السلوم االبراهيم5202010589
2جاد هشام  عبد السالم6202010678
2محمد انس محمداحمد  سعد الدين7202010687
3لينا ايهم  يونس8202010596
4شام حسام الدين  شريباتي9201910731

5عبير عبد الحكيم  العيسى الحماده10201820176
5محمد لؤي  الزعيم11201910290
5يمان عماد الدين  اللحام12202010631
6نور محمد خالد  ظاظا13202010683
6عمر محمد  سعد الدين14202020162
7سالف محمد  الخضر االحمد15202010582
7محمد أنيس جمعة  بالن16202010584
7علي راتب  بطح17202010590
7زكريا خالد  خلف18202010595
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حقوق

بيئة علم:  المقرر

: القاعة رئيس :  االمتحانات ختم
:المراقب

:الحضور عدد   
: الغياب عدد   
: الغياب أسماء   



15:30 : 14:30: التوقيت

الدولية العربية الجامعة

الجامعة متطلبات قسم

القاعات على وتوزيعهم الطالب تفقد نموذج

FA-FRM-034
2021 -2020  الثاني الدراسي للفصل   النصفية االمتحانات

17/5/2021 االثنين: يوم

LAWR2: القاعة
7محمد يوسف  طقطق1202010704
7ابراهيم رضوان  ظريفه2202011313
7عمار يوسف  كتكوت3202011318
7محمد عماد احمد  صبح4202011323
7سليمان احمد سعيد  الطحان5202011399
7علي جودت  علي6202011434
8ايهاب يوسف  الحلبي7202010544
8تركية مالك  الحديد8202010546
8حيان ياسين  المحمود9202010568

8لجين محمد أنس  دعبول10202010621
8لينا بسام  قويدر11202020017
8ياسين رضوان  قطرميز12202020018
8رغد مدين  عبد هللا13202020023
8علي احمد  حاج حمدو14202020024
8عبدهللا احمد  صادق15202020029
8عالء الدين عبده  القهوه جي16202020032
8نجاح حيان  الحاج ابراهيم17202020036
8اسراء أحمد  تيناوي18202020049
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8اسراء أحمد  تيناوي1202020049
8ابراهيم عبد الغني  شودب2202020063
8محمد عزام عادل  نبعه3202020070
8محمد مروان  الرفاعي4202020084
8محمد محمود  ديبره5202020111
8اشرف معين  الزيلع6202020116
8كرم سامر  شومان7202020124
9وليد خالد  بارافي8201810527
9محمد سامر قصي  دياب9201810565

9محمد احمد  مرتضى10201810571
9آيه كمال  زينو11201810760
9مروه محمد  القده12201820083
9بشار عبد الكريم  سليم13201911108
9يزن حازم  الحموطه14202010679
9محمد حسن  المعدني15202011312
9امجد محمد عبد الكريم  الحلو16202020102
9زهره عبد المولى  سلمان17202020140
9شام امير  زليخه18202020152
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1مايا ميشيل  دخيل1201710882
1احمد غياث  قصقص2201810365
1عمر محمد مازن  الحكيم3201810450
1جواد محمد مؤيد  دعبول4201810522
1أسامة باسل  الحفار5202010872
1محمد محمد بالل  الحكيم6202010882
1ساره نائل  صبرى العزازي7202010892
1جوليا فادي  المبيض8202010898
1لين ابراهيم  محمود9202011024

1وجدي محمد جميل  محمد10202011269
1مؤيد محمد  بقدونس11202020127
2محمد بسام عبد المطلب  الرز12201710960
2روبيرت سامر  األحمر13201720059
2اسامه محمد سامر  البستاني14201910980
2عباده أيسر  غزالي15201911120
2نانسي محمد نذير  خوله16202010860
2عمر فراس  الحفار الحبال17202010865
3مشرقي- موريس فادي 18202010959
3رامة ظافر  الشهابي19202020104
3اغيد غدير  قاسم20202020119
4احمد بشير محمد براء  قاطرجي21201810705
4محمد محمد عيد  ونوسه22202020001
4راما جاسم  الخلف الحلو23202020002
4ساره اسام  السلوم24202020005
4غاليه ياسر  الشليان25202020006
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4محمد طالل أحمد  الجارودي1202020009
4منذر محمد حسن  الدايه2202020014
4لين أحمد عامر  التيناوي3202020019
4نور الهدى حسام  سمسميه4202020022
4لين خالد  فضه5202020025
4محمد أنس محمد بشار  اللحام6202020039
4ساره محمد منذر  قباني7202020040
4لميس مالك  عبد هللا8202020047
4زيد نجاح  نور9202020051

4رنيم محمود  مهره10202020052
4ديمة محمد هشام  الدباس11202020054
4مخلص عمار  ارناؤوط12202020072
4أحمد محمود شرف الدين  دمعه13202020077
4كوثر جمال  دالل14202020080
4نغم محمد بسام  الشيخ15202020088
4لوليا محمد فائز  محروس16202020098
(إنكليزي )بيئة4لجين لبيب  سرحان17202020100

4عباس علي  سرحان18202020101
4صباح بسام  معتوق19202020103
4تسنيم محمد خير  تاجا20202020105
4جودي شاهر  شمسيني21202020106
4سدره عماد  عبد السالم22202020107
4ليث بسام  سياف23202020110
4غدير موسى  الزرعي24202020118
4نور الهدى بالل  قشالن25202020122
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4سارة مازن  السعدي1202020131
4سعيد هيثم  لبوني2202020132
5نور بشير  الحلتي3201810284
5طالل عمار  ناصر آغا4201820160
5أنس محمد  الطويل5202010111
5أندرو ميشيل  اسطفان6202010895
5محمد مسلم محمد سليم  مستو7202011031
5شام فيصل  الشاعر8202011383
5حسين علي  الجمال9202011397

6تميم عصام  السمان10201910230
6نارام مطانيوس  بشور11201911091
6نور أنور  عبد الحي12202010893
7عبد هللا عدنان  رزق13201820149
7هادي بسام  رزق14201910659
7هدى بسام  زمزم15202010873
7نغم عمر  حسن16202011033
8مرح محمد مهند  البيش17201810751
8زينه خالد  مالعب18202010926
8كمال محمد بشار  شرف19202010937
8رضا فراس  النحاس20202010939
9نور الدين مأمون  عمرو21201710833
9محمد فادي ماهر  دغمش22201810523
9احمد خالد  اسماعيل23201810754
9عدنان يحيى  نزال24201910709
9يارا فادي  عكرة25202010903
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2خير الدين عالء الدين  دعبول1201910940
2ابراهيم بدر الدين  المرعشلي2202010225
4شهد محمد نبيل  عثمان3201911014
7شادي طارق  خداج4202010146
7عبدهللا مأمون  زيدان5202010218
8قصي خلدون  الشاعر6202010085
8بيرج ديكران  ابراهام7202010293
8سهيل وسيم  قيصر8202010325
8جورج عهد  القبالن9202010364

8جريس عبود  الصويتي10202011348
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1محمد نور بشار  طلبه1201610037
1فالنسيا محمدنزير  موسى2201710038
1فرح عبداللطيف  السعدي3201710175
1وسام صالح  عريج4201710479
1فاتنه محمد ماهر  المهايني5201910152
1عمر اياد  دعبول6201910174
1سنى محمد فرزت  حبوب7201910660
1ذكاء محمد قصي  الخطيب8202010796
1صفوح محمد معتز  الحموي الجغصي9202011083

1احمد هيثم  صالح10202011111
1محمد محمود  حميدي11202011114
1ابراهيم اسماعيل  الخطيب12202011252
1رغد أحمد  مخلالتي13202011427
2يارا حسام الدين  الساطي14201610060
2رباب خالد  الميسر15201620084
2يمنى محمد ايمن  الدرساني16201710211
2أريج لؤي  محفوض17201820147
2آيه عماد  الدقاق18202010044
2ايفا انور  جميل الدين19202010787
2نايا سعيد  حداد20202010792
2ديما يوسف  عوض21202010795
2باتريثيا مروان  الشايب22202010805
2أيمن جمال  البالي23202010837
2ديمة امجد احمد  السعدي24202010993
2سامي غاوي  البدين25202020165
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3محمد صالح ماهر  الحلبي1201710169
3شباط- هبه محمد 2202011012
4نسرين طه ياسين  البياتي3201610234
4االسكندر محمد شعبان  سليمان4201620111
4يامن احمد  درمش5202011060
4محمد براء صياح  الحافي6202011115
5محمد محمد  النميري7201610114
5جلنار فاروق  الجمل8201610207
5غزل جميل  الشغري9201620072

5رنيم خالد  السرغاني10202011103
6محمدياسر محمود  عيون11201410151
6مرح سعيد  المعلم12201620148
6منير نوار  قطيني13201710157
6رؤى نزار  لمع14202010118
7ايهاب صبري  امرير15201510177
7رشا طارق  علي16201510179
7النا محمد صالح  النجار17201710321
7اسماء زياد  عرباني18201910001
7لوليا محمد غيث  االسطواني19201910687
7مريم علي  أبو حويه20201920009
7لمى أحمد  بكر21202010034
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7نور محمد ياسر  حافظ1202010037
7هيا حسام  اسكندر2202010773
7سناء أحمد  دعبول3202010815
7رنوه محمد غسان  الدباس4202010827
7رشا عامر  نعمه5202010853
7روان اسعد  حسيان6202011079
7ايمان ماهر  بعلبكي7202011092
7مأمون صخر  الصليبي8202011459
8مي طالل سميح  الشلبي9201410524

8حسان محمد  الملقي10201710050
8محمد زهير بسام  كيكي11201710092
8أنس عاطف  بو ذياب12201710106
8سلمى طلعت  حاج غريب13201710210
8ايناس ايمن  درويش14201710320
8وعد محمود  عبدالوهاب15201710322
8حال محمد  االكرم16201710407
8حنين سليم  البالني17201910638
9بتول وهيب  عبد الرحمن18201710556
9ساره محمد رضوان  ظاظا19201810006
9ريم هيثم  دعدوش20201810078
9بشار محمد صالح  سواس21201910674
9نور باسم  محمد22201910715
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