
القاعةتوقيع الطالب رقم المقعدمالحظاتاسم الطالبرقم الطالب

1احمد محمد سالم  دعبول201810819
2اسامه محمد سامر  البستاني201910980
3آية هيثم  الخطيب201810339
4بشار عثمان  القادري201810827
5بشار عمار  القادري201910517
6تاال عمار  شريف201910505
7تولين توفيق علي  ابو غيدا201910782
8جاد عامر  الرجال201910813
9جودي مالك  مهدي201911067
10جورج جوزيف  لطاش201910482

11خالد اوراس  المغربي201810442
12دعاء عبدالسالم  الكيالني201710286
13دينق جيمس  داو201810291
14راما زياد  فتال201910168
15راما محمد مهند  البيش201910491
16رامي نديم  القاسم201910118
17رواء عمر  الحمد201610562
18رياض محمد  ايوب201910042
19ستيفاني بشار  أطرش201910223
20سدرة المنصف  نصري201820174
21سدره محمد مازن  المالكي201910464
22سلمى محمد حسام  الكاتب201810503
23عبد هللا طارق  الخوري201920057
24عالء اسماعيل  صفو201820044
25محمد عمر  نبعه201620293
26محمد يزن احمد  خضره201911029
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1عالء عمار  القادري201910516

2علي محمد هيثم  يوسفي201810514

3عمر طالل  العجالني201911150

4الفتال- عمر محمد خير 201920043

5كريم آالن وسيم  ظنطح201910532

6لمى أركان  حسن201920020

7ليان محمد سعيد  راز201810739

8ليلى ياسر  الحافي201710796

9ماري الياس الياس  هنا201910875

10محمد ايهم محمد نزار  الملك201510326

11محمد بشر مهند  الخطيب201710486

12محمد خالد وليد  عمار201720123

13محمد زياد أيمن  عيران201410189

14محمد طارق محمد ياسر  المصري201910200

15محمد عبد هللا  الزايد201910249

16محمد وليد  الحمصي201910161

17محمد يزن جمال عبد الناصر  الشربجي201610847

18محمد يمان محمد بشار  الغضبان201710540

19مرح وليد  المالح201810653

20معتصم علي  البصيري201920007

21نورا حسان  الدقاق201910526

22هيا موسى  الشيخ علي201810573

23يارا حسني خليل  قطرميز201910930

24يارا عبد هللا  عبود201910929

25يزن محمود  سنطير201910610

26الهيثم أنزر  شيخ علي201910965
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1أشرف سالم  قرعوني201610312

2بيان محمد عادل  بركات201920036

3جودي عماد  مبارك201910746

4حسين عباس  الحسين201910167

5خالد جهاد  ابو عويضة201910208

6خزام هيثم  حسون201820099

7رانيه مصطفى  عثمان اغا201810371

8روان مجحم  هنا201910893

9ريم عبد  الوهاب  الحلبي201910340

10رين معن  سعيد201910603

11سارة مصطفى  حزريني201810667

12سنا محمد غياث  خير هللا201910032

13العلبي- سهام محمد حسني 201810378

14سيلين فراس  يونس201910907

15شهد عمار  كلعو201911137

16طالل عمار  ناصر آغا201820160

17عبد هللا حسان  الدريدي201710795

18عمار هيثم  جاد هللا201711083

19عمر محمد  نصري شيخ البزوريه201810368

20عمر مصطفى  جسومة201810586

21عمرو محمد ميسر  رمضان201910845

22غيث حسام  فرهود201620297

23فرح حسام الدين  القادري201710397

24محمد أنس محمد غياث  الشطه201910968

25محمد بشير محمد باسم  قصيباتي201810638

26محمد حسن عبد الرؤوف  صالحاني201910926

27محمد راتب اكرم  البردان201910975
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