
القاعةتوقيع الطالب رقم المقعدمالحظاتاسم الطالبرقم الطالب

1أبي ناصر  الحجار202011017
2أمجد رفيق  محمح201910338
3أنس محمد  الطويل202010111
4جودي محمد باسل  الجندي202010126
5جويل جورج  بطرس202011143
6حسين علي  الجمال202011397
7حسين يوسف  جربوع202010967
8حال سعد  المخلف السلطان202011011
9دعاء مجد  حمود202011032

10راما حسان  المجاهد202010957
11رأفت محمد بشار  الطير201910873
12روان فؤاد  جمال الدين202011147
13ريتا جمال  شناعه202011440
14زين العابدين عصام  محايري202011034
15سدره عمار  صفر الحلبي202011028
16سيدره باسم  الجرف202010987
17عادل ممتاز  الحبال201910470
18مهند عدنان  الزعبي202011285
19نارام مطانيوس  بشور201911091
20عمر مصطفى  جسومة201810586
21غزل محمد زياد  المغربي202011004
22فادي عاطف  جبور202010347
23لونا طالل  حتاحت202011146
24لين ابراهيم  محمود202011024
25فينوس جمال  زين202011133
26النا عصام  المغربي202010951
27لبنى عصام  المغربي202010955
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1لوليا بشير  اللبابيدي202011152

2لوليا محمد مهند  الخطيب202011149

3لين أيمن  الصباغ202010116

4لين طارق  مزهر202010991

5مجد محمد فايز  الفتال202010122

6محمد امير منير  دقماق201620038

7محمد تمام محمد سمير  صافية202010946

8قصي محمد باسم  جعفري المصري201910284

9محمد مسلم محمد سليم  مستو202011031

10محمد نبيل  الفتيح202010971

11محمدجواد ماهر  زنبركجي201711008

12مروه رضوان  القباني202011151

13مريم عصام  المغربي202010953

14ملك توفيق  عربي كاتبي202011140

15ميريال نبيل  زخور202010943

16نغم عمر  حسن202011033

17نوار نائل  كنعان202011035

18نور الهدى احمد ماجد  المولوي202011156

19نيكول الياس  هالول202010949

20هارون نايف  شاهين202010138

21يارا عالء  الياسين202010911

22يزن ايلي  بغدان202011384

23يزن حمد  الجرماني202010976

24ابتسام بسام  ياسين202010925

25ماريا نايف  خلوف202011284

26ماسه رفيق  االبرش202011341

27أحمد باسل  نصري202010901
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1أحمد عبد الغني  عالوال202010961

2أمجد محمد عامر  ببيلي202010881

3أمل عبد القادر  االشقر202011243

4آية حسان  التكريتي202010947

5برنارد موفق  السالمه202010868

6بيان يوسف  محمح202010960

7جايسون جود  سكاف202010952

8جود احمد  الطباخ201711090

9حمزة محمد  منالعلي202010878

10روان عدنان  الصعيدي202010910

11رونا امين  حكيمه202011247

12سوزانا طوني  مقدسي201910450

13شام معتز  حماده202011416

14طالل محمد سامر  جوخدار202010886

15عائشة مسلم  المسلماني202011041

16عبد الرحمن حسام الدين  زرزور202010972

17عبد الرحمن محمد ياسر  علبي202010884

18عبد الرحمن هاني  دقماق202010915

19عبدالرحمن محمد عبدالرؤوف  حمصي201810768

20عبير محمد فاروق  الكرمي202010917

21عالء نجم الدين موفق  المجدالني201911068

22عمر سالم  خواندي202010907

23نجم زياد  الزحيلي201911094

24نورا حسان  الدقاق201910526

25لين هشام  جبري202011246

26مايا محمد خليل  عواد202011351

27مجد الدين فايز  باشا201710834
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1مايا فادي  دياب202010922

2محمد أنس محمود  محجوب202010913

3محمد بشر  المقصاتي202010891

4محمد توفيق فواز  الرفاعي202011420

5محمد سليم محمد تحسين  قطرميز202010965

6محمد صالح احمد  الحلبي202010933

7محمد عمرو ماهر  ابو نبوت202010713

8مشرقي- موريس فادي 202010959

9ميشيل باسم  داود راجحه202011411

10ميشيل نبيل  زخور202010975

11نور جميل  شعيب202011165

12يمنى سامر  تركماني202010927

13يوسف رجب  العليوي202010914

14اسامة بدر الدين  عرفات201710046

15الين ثامر  كرباج202010866

16ايه عبد الرزاق  البيك202011379

17أبي نضال  قبالن202010995

18أمير حمد  نعيم202011404

19أندرو ميشيل  اسطفان202010895

20آية اسامه  القباني202010889

21آية باسل  ذو الفقار202011023

22آية مهند  شرف202011396

23باميال لؤي  اوسي202011401

24بشار ميسر  القيسي202010918

25تاال محمد  الشعبان202011263

26مجد محمد مهند  معتوق202011135

27محمد خير أحمد  الخطيب202011141
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1جورج أنطون زياد  جلوف201810405

2حسين نضال  عبد الفتاح202010862

3حمدي محمد علي  العقاد202010969

4حمزه رضوان  تقي الدين202011259

5دينا غسان  سرحان202010864

6ريناد ايمن  أبو راس202010871

7زيد حسام  قتابي202010879

8زيد فراس  عواد201910561

9زينب مهيمن  حمور202011470

10زينه محمد ياسر  أحمد مرشد202010875

11سوزان غازي  الحريري201910667

12شهد ياسين  شاهين األحمر202011266

13عبدهللا محمد عماد  الزعبي202010988

14عالء فريد  عوفان202011009

15عمار ماهر  العظمه201711064

16عمر محمد خير  العقاد201911135

17فؤاد ماجد  خضر202011258

18النا محمد هيثم  السيد حسن202010908

19ماريا هيالنه صفوان  صفر202011244

20ماسة باسل  مانع202010966

21النا نزار  ابو ضاهر202011267

22لين محمد ديب  الحطاب202010983

23مارية أحمد رائد  البيطار202011261

24ماهر عبد الكريم  الجاجه201810914

25مجد الدين محمود  قضماني202011027

26محمد خالد حسام الدين  ديري202010934

27محمد عبد الرزاق  قصقص202010887

28محمد فراس فتحي  حتاحت202011118
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1محمد محمد جهاد  الشويكي201710099

2محمد محمد طارق  صالحية202010935

3محمد محمود  الدقر202011265

4محمد مروان  شحادات202010920

5محمد نعيم محمد نادر  روماني202011262

6مهدي بشير  االعور202010870

7ياسمين أنس  التاجي202010923

8يحيى زكريا  مال202010989

9يزن هيثم محمود  جدعان202010869

10يمنى سمير  الوزه202011257

11يوسف احسان  بالن202010858

12يوسف عمر  الكويدر202010859

13احمد بشير محمد براء  قاطرجي201810705

14احمد خلدون  قطف202011278

15اليسار غالب  مالك202011276

16امجد عمار  الشيخ قاسم201910981

17محمد مازن محمد  عرابي202011119

18محمد محمد بالل  الحكيم202010882
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1انزور أنور  سليم202010897

2أمل محمد بديع  شخاشيرو202011139

3أميرة محمد  عروب202010979

4أنوار محمد  األحمد202010921

5تاال هيثم  أبو شعر202011150

6تسنيم علي  دنكة202010948

7جودي ماهر  دياب201910176

8جوليا فادي  المبيض202010898

9حمزه محمود  عبد الفتاح201810445

10دياب جهاد  محيسن201720117

11رنيم عبد هللا  المصري202011153

12رنيم محمد  الخضراء202010894

13رنيم محمد سامر  ايبو202011016

14روال ماهر  الجمل202010867

15ساره نائل  صبرى العزازي202010892

16سامي سميح  السعدي202010970

17محمد ميسور  المسكي الشهير بالخياط201910896

18محمد يمان مازن  النحاس202011055
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1شام فيصل  الشاعر202011383

2شام محمد نادر  خيزران202010950

3شهد فواز  الفيومي202010912

4شهير حسام  أبو رسالن202010973

5عبادة معن  البري202010932

6عبد الرحمن عمر  عامر202010981

7عبد العزيز نبيل  المولوي201910296

8ماسه محمد ناصر  الزين202010896

9علي محمد هيثم  يوسفي201810514

10عمر احمد  طرفه202010888

11عمر عماد  عرابي قصاب باشي202011273

12عمر محمد ثامر  الشابندر202010902

13فاطمة احمد  خاوري201610883

14فرح أمين  حورية202010880

15فهد محمد عصام  الشعار202010916

16كمال محمد بشار  شرف202010937

17ليليان انور  آله رشي202010124

18ماريا بالل  المجذوب202010931
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1ماسة محمد  حالوة202011013

2محمد أحمد  صقر202011148

3محمد باسم  السوسي202011355

4محمد عالء عبد الحليم  صالح202010938

5محمد عيد محمد مازن  لداوي202010924

6مريم اياد  خليفه202010964

7نانسي محمد نذير  خوله202010860

8نوار بسام  زمزم202011353

9هادي تمام  عليا202010883

10السعد- هانيبال منصور 201910412

11زينب عدنان  أبو شعر202011154

12همام جمال  معروف201620124

13يحيى ابراهيم  الطحان الزعيم202010885

14يارا فادي  عكرة202010903

15اسامه محمد باسل  القضماني202011132

16لوزين سامي  بطرس202011175

17أحمد حسني  قطرميز202010929
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1اسراء ايمن  سويد202011277

2إياد مازن  خلف202011168

3أمل ماجد  حتاحت202010877

4أيال أحمد  التوام202011144

5بيان عبد اللطيف  البندقجي202011387

6بيان محمد باسم  سعدة202011360

7جورج فادي  كردوس202011275

8حال فراس محمد عصام  برادعي202010797

9حمزه محمد ثابت  خير هللا الشعار202011268

10تامر عادل  الحاج202010904

11محمد خير محمود  سعودي202011264

12زينه خالد  مالعب202010926

13شيرين جورج  العنيني202011283

14عادل فصيح  زين202010900

15عبد الرحمن جهاد  القلعي202011358

16علي فؤاد  الحماصنه201620016

17عمران محمد ظافر  زنبركجي202011354

18عمرو عمار  ابو الشامات202011359
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