
القاعةتوقيع الطالب رقم المقعدمالحظاتاسم الطالبرقم الطالب

1األسواق الماليةاماني كمال  نصار201710807
2األسواق الماليةايه حسام  عابدين201810580
3األسواق الماليةايه عبد الكريم  سوار201810656
4األسواق الماليةألينا فراس  العبيسي201910514
5األسواق الماليةبشير صالح الدين  خادم الجامع201810879
6األسواق الماليةتاال محي الدين  الطيار201810376
7األسواق الماليةتمام سامر  المغوش201610124
8األسواق الماليةتولين محي الدين  الطيار201810374
9األسواق الماليةتيما عماد  غريزي201810814
10األسواق الماليةراما محمد حسان  مهره201820180

11األسواق الماليةراما محمد منذر  الشليان201810813
12األسواق الماليةراما محمد يحيى  سرور مالح201810599
13األسواق الماليةرغد محمد فواز  الزين201911141
14األسواق الماليةريتا غسان  يبرودي201610081
15األسواق الماليةزينه محمد عامر  الشالح201810633
16قنوات التسويقالدغلي- محمد أنس محمد منير 201410630
17التسويق االجتماعيبشر محمد غسان  دقماق201720095
18التسويق االجتماعيسعد مروان  الداالتي باصيل201710176
19التسويق االجتماعيغنى محمد سمير  المدني201810486
20التسويق االجتماعيمحمد عالء عصام  داري201810499
21التسويق االجتماعيهاشم احمد  الكتبي201810893
22التسويق االجتماعيياسمين هشام  عمقيه201711013
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1األسواق الماليةساره محمد ايمن  كعدان201820030

2األسواق الماليةعامر جمال  عبود201710639

3األسواق الماليةعبد الرحمن كنان  شورى201710327

4األسواق الماليةعبد هللا حسن  نجيبه201510297

5األسواق الماليةعبد هللا عدنان  رزق201820149

6األسواق الماليةعمر ياور  اسماعيل201810898

7األسواق الماليةفراس عبد الباسط  جمعه201710562

8األسواق الماليةكنان غسان  حسون201820162

9األسواق الماليةالنا محمد  تيناوي201710457

10األسواق الماليةلين انس  عثمان201910301

11األسواق الماليةلين رشاد  عقيد201711071

12األسواق الماليةمايا ناصر  بيضون201810369

13األسواق الماليةمحمد أيهم حسن  طعمه201810669

14األسواق الماليةمحمد رضا محمد بدر الدين  فليون201810715

15األسواق الماليةمحمد عدنان محمد ياسر  علبي201610119

16األسواق الماليةمحمد غسان فؤاد  الدقر201810372

17األسواق الماليةمحمد فارس محمد غسان  التباع201910512

18األسواق الماليةمحمد موفق محمد زياد  العوا201810382

19األسواق الماليةمحمد يمان أنس  الحرش201910443

20األسواق الماليةمؤمن باسم  المراياتي201810509

21األسواق الماليةنور دارم  الكيالني201810483

22األسواق الماليةنور عبد الوهاب  نحاس201910801

23األسواق الماليةهيا ظافر  العطار201710328

24األسواق الماليةوفاء يونس  المهايني201810355
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