
القاعةتوقيع الطالب رقم المقعدمالحظاتاسم الطالبرقم الطالب

1احمد جمال  رمضان201810775
2اريج محمد  القادري201910205
3اسامه محمد سامر  البستاني201910980
4اماني كمال  نصار201710807
5اياد محمد هشام  السباعي201820091
6اية خالد  الزالق201910182
7أحمد عبدهللا  بشير201910453
8ألينا فراس  العبيسي201910514
9آية محمد ماهر  جمعه201910093
10براء محمد  سعد الدين201610658

11بشار عثمان  القادري201810827
12تاله جهاد  عربي كاتبي201910346
13تولين توفيق علي  ابو غيدا201910782
14جودي ماهر  دياب201910176
15جويل الياس  قوبا201911151
16دانه محمد سامر  البهلول201920028
17دانيه عادل  الدبس201910117
18راما عامر  ظاظا201920010
19راما نضال  حافظ201910109
20رأفت محمد بشار  الطير201910873
21ربا عماد  الحداد201910506
22رنيم عمر  محمد201910241
23روان مجحم  هنا201910893
24محمد الهادي المأمون  الحاج صالح201910485
25محمد عبد الرزاق حسن  الشربجي201910551
26محمد فادي ماهر  دغمش201810523
27محمد ماهر احمد  أبو ارشيد201710966
28نور نبيل  القصاب201910913
29نورشان فادي  الحداد201711022
30يزن بشار  الجابي201910989
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1ريم عبد  الوهاب  الحلبي201910340

2صفا احمد جالل  زين العابدين201911097

3عبد الغني عماد  سيده201910125

4عمار كنان  مرسي201910993

5فرح عبد الرحمن  ورده201910009

6كارولين سمير  حميشو201911144

7كريم ماجد  كيالني201910271

8النا ايمن  محمود201910502

9ليلى الهادي  قرنيط201820150

10لين انس  عثمان201910301

11لين محمد سمير  خبازه201911053

12ماجد وليد  كحله201620292

13محمد أنس محمد غياث  الشطه201910968

14محمد رفعت احمد طارق  صرصر201720069

15محمد سامي طارق  الحسامي201910107

16محمد فارس محمد غسان  التباع201910512

17محمد فارس ياسر  دقماق201910354

18محمد منير عبدالقادر  جحا201910679

19محمد يمان أنس  الحرش201910443

20محمد يمان جمال  طعمه201911146

21محمد يمان محمد بشار  الغضبان201710540

22يوسف محمد سامر  معتاد201820143

23علي سلمان  شعبان201810744

24عمر طالل  العجالني201911150

25عمر محمد خير  العقاد201911135

26غزل غزوان  حاتم201910870

27فادي عفيف  داود201810465

28اوقو موشيان- ماتيوس شاوارش هونان 201911083

29ماري الياس الياس  هنا201910875

30محمد ابراهيم  الجرادي201911106
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1مريم سعيد  الخالدي201710656

2مصطفى محمد  خطيب201911076

3مصعب نادر  باشوري201911080

4معتصم علي  البصيري201920007

5نوار سامر  كاتبه201910501

6نور الدين مأمون  عمرو201710833

7نورا حسان  الدقاق201910526

8هادي بسام  رزق201910659

9الهيثم أنزر  شيخ علي201910965

10أماني محمد ياسر  سيف201820173

11باسل غسان  اسماعيل201911039

12بيان محمد عادل  بركات201920036

13تميم عصام  السمان201910230

14خالد جهاد  ابو عويضة201910208

15راشيل سميح  الصدي201910694

16رزان ممدوح  الزبداني الرفاعي201910539

17ريتا ناصر  عبيد201910136

18رين معن  سعيد201910603

19رينا مايكل  نيل201911152

20زيد فراس  عواد201910561

21ساالر سمير  الزركي201910433

22سدره محمد مازن  المالكي201910464

23العلبي- سهام محمد حسني 201810378

24سوزان غازي  الحريري201910667

25سوزانا طوني  مقدسي201910450

26سيلين فراس  يونس201910907

27شهد محمد نبيل  سكر201910265

28عبد الرحيم نبيل  الديك201810737

29عالء عمار  القادري201910516

30
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