
القاعةتوقيع الطالب رقم المقعدمالحظاتاسم الطالبرقم الطالب

1احمد غياث  قصقص201810365

2احمد محمد سالم  دعبول201810819

3ايات محمود  الشيخ201911090

4إيثار عبد القادر  كريدي201710792

5براء نادر  اللبان سحلول201610549

6بيان محمد عادل  بركات201920036

7خديجه محمد عيد  ظاظا201610760

8رامي نديم  القاسم201910118

9رزان ممدوح  الزبداني الرفاعي201910539

10رنين محمد وليد  بيره جكلي201920037

11رؤى زياد  عجاج201910615

12ريتا ناصر  عبيد201910136

13زين  العابدين حسن  عباس201710587

14ساره ساميه باسم  السمان201910377

15ساريه ماهر  اللحام201710824

16ساالر سمير  الزركي201910433

17سدره محمد مازن  المالكي201910464

18سماح موجاب  قظان201410173

19شحاده الياس  نجمه201510659

20صالح ايمن  عبد الرحيم201910631

21عاطف محمدعيد  العجمي201910057

22عدنان محمد قصي  الخطيب201810536

23عدي مروان  العوام201610932

24علي سلمان  شعبان201810744

25علي فؤاد  الحماصنه201620016

26عمر طالل  العجالني201911150

27عمر محمد راغد  عبد الحق201911132
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1عمرو قاسم  السمان201910738

2غيث محمد عزت  تكريتي201910495

3فيليب نادر  الخوري201620033

4كنان محمد مازن  أيوب201910287

5ماري الياس الياس  هنا201910875

6ماسه محمد سامر  شمندور201820012

7مايا ابراهيم  يازجي201911096

8مايا اسامه  القباني201910798

9محمد الهادي المأمون  الحاج صالح201910485

10محمد أيهم حسن  طعمه201810669

11محمد سامر  كلزيه201910320

12محمد سعيد احمد  صالح سليمان201910775

13محمد سليم  الزعيم201910560

14محمد طارق محمد ياسر  المصري201910200

15محمد عبد الرزاق حسن  الشربجي201910551

16محمد عبد هللا  الزايد201910249

17محمد فادي ماهر  دغمش201810523

18محمد محي الدين  قاسم201910921

19محمد معاذ محمد بالل  بيبرص201910733

20محمدجواد ماهر  زنبركجي201711008

21محمود محمد خير  الحموي201610082

22منار بسام  سالمه201610174

23منى عبد الغني  جعمور201610728

24مها ماهر  المخلالتي201820059

25نور دارم  الكيالني201810483

26نور نبيل  القصاب201910913

27نوران نبيل  زهره201810723
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1اريج محمد  القادري201910205

2اماني كمال  نصار201710807

3اندريه الياس  القبطي المصري201720107

4إميلي يوسف  قسيس201810905

5أحمد محمد عصام  الهاشمي201711023

6أغيد نادر  المخلالتي201610846

7آيه عبد اللطيف  بحصاص201910351

8بتول عيسى  شعبان201910468

9بشار عثمان  القادري201810827

10تالة حسان  النص201810469

11جاد عامر  الرجال201910813

12جواد محمد مؤيد  دعبول201810522

13حاتم بالل  الخطيب201720072

14حذيفه محمد  بدر201711027

15حسانه محمد عارف  عزام201710264

16دانه محمد سامر  البهلول201920028

17راما عامر  ظاظا201920010

18رامة وليد  الكيالني201911081

19سالينا ارتين  بوالديان201710132

20شهد عمار  كلعو201911137

21عامر جمال  عبود201710639

22عبد الحليم نعيم  النمر201710611

23عبد الرحمن أحمد  سكر201810348

24عبد الغني عماد  سيده201910125

25عبد اللطيف محمد ماجد  توفيق خميس201910044

26عبد هللا سمعان عرفان  اسبر201810756

27عمار كنان  مرسي201910993
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1كريم باسل  لحم العجنجي201710304

2كريم ماجد  كيالني201910271

3كنان اسامه  ابو صعب201910923

4النا بسام  الحبش201910316

5النا راسم  فرزان201910456

6ليلى الهادي  قرنيط201820150

7لين انس  عثمان201910301

8ماجد وليد  كحله201620292

9محمد ايهم محمد نزار  الملك201510326

10محمد أنس محمد غياث  الشطه201910968

11محمد خليل  حافظ201810747

12محمد زياد أيمن  عيران201410189

13محمد سامي طارق  الحسامي201910107

14محمد صالح سميح  قره اصالن201911113

15علي كردي- محمد طارق 201620152

16محمد طارق عبده  سبسبي201710838

17مريم سعيد  الخالدي201710656

18مصعب نادر  باشوري201911080

19معتصم علي  البصيري201920007

20مؤيد احمد  الحريري201710363

21هديل بهاء الدين  عبد هللا201620047

22احمد ياسر  كناكري201810380

23أمجد رفيق  محمح201910338

24آية هيثم  الخطيب201810339

25جمال بشار  قنبرية201910007

26احمد عبد هللا  درويش201210464
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1جودي مالك  مهدي201911067

2حازم اسامه  العيسمي201820166

3دارين هيثم  الحورانيه201911103

4رامي عاطف  نوح201610352

5رغد محمد فواز  الزين201911141

6روان مجحم  هنا201910893

7روبيرت سامر  األحمر201720059

8روى محمد باسم  الخطيب201810886

9ريتا غسان  يبرودي201610081

10زين محمد موفق  الذهبي201710814

11سارة مصطفى  حزريني201810667

12سوزان غازي  الحريري201910667

13صفا احمد جالل  زين العابدين201911097

14علي محمد هيثم  يوسفي201810514

15عمر محمد  نصري شيخ البزوريه201810368

16الفتال- عمر محمد خير 201920043

17غنى محمد عصام  حلبي201710255

18كارولين سمير  حميشو201911144

19لبنى محمد رشاد  البري201810902

20اوقو موشيان- ماتيوس شاوارش هونان 201911083

21ماهر عبد الكريم  الجاجه201810914

22مايا ميشيل  دخيل201710882

23مبارك لحبيب  سواحي201710983

24محمد حسن عبد الرؤوف  صالحاني201910926

25محمد سعيد عواد  الخلف201710873

26يارا علي  دياب201911109

27فرح عبده  سعيد201810683
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1محمد عدنان محمد ياسر  علبي201610119

2محمد عمر  نبعه201620293

3محمد كريم محمد سامر  الشمعه201610569

4محمد لورنس  بارافي201810850

5محمد محمد اسامه  الزبيبي201610951

6محمد محمد جهاد  الشويكي201710099

7محمد محمود عمار  الجبان201810709

8محمد يزن احمد  خضره201911029

9محمد يمان محمد بشار  الغضبان201710540

10محمدنهاد عماد  صبح201711051

11محمدوهيب محمدسعيد  العنان201710094

12محمود عبد السالم  عفا الرفاعي201610889

13ناتالي تمام  محمود201910791

14نديم راغب  معمر201710897

15نورس احمد  مدني201610660

16هديل برهان  عوض201610973

17وسام اسام  السلوم201720033

218نظم المعلومات االداريةخوري- خليل الياس 201610197

219نظم المعلومات االداريةمحمد يزن جمال عبد الناصر  الشربجي201610847

220نظم المعلومات االداريةياسين عصام  عثمان201510119
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