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 كلية الهندسة المعلوماتية واالتصاالت
Faculty of Informatics and Communications Engineering 

1 محمد فريح  الحلواني1201710021

2 محمد كنان محمد بسام  الميداني2201710602

3 ياسين محمد عمادالدين  الميداني3201710785

4 جورج ريمون  ديردريان4201810455

5 رغد جهاد  عرب5201820129

6 بشرى خالد  عجم6201820093

7 المثنى أحمد  أحمد7201610892

8 أيسر أحمد  خالد8201310618

9 روجينا عماد  القاسم9201720139

10 رضا نادر  الصوص10201910111

11 محمد يزن محمد نزار  الحملي11201510503

12 محمد علي مروان  االعثر12201910334

13 رنيم احسان  الطبيش13201820126

14 لين حسان  الهندي14201810412

15 سعيد هاني  مخلوف15201710576

16 لين بسام  سوسق16201910328

17 محمد جمال  نديم17201820136

18 عمر محمد  سكريه18201710581

19 مصطفى نبيل  المحمد الطعمه19201810618

20 مصطفى محمود  حموي20201910015

21 امجد ماجد  الحريري21201710720

22 محمد اياد طه  بشير22201710186

23 عبد الرحمن فراس  العشا23201810650

24 عبدهللا نورس  النفوري24201820047

25 محمد ابراهيم محمد سامر  سوار25201810875

26 ديما اكرم  سراي الدين26201710678

27 محمد زيد سمير  عربش27201510186

28 علي ياسين  دابله28201820114
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1 غيث بشار  الكسم29201710154

2 زينه عصام  مصطفى30201810691

3 يوسف مصطفى  لقيس31201710827

4 علي رياض  البيطار32201810799

5 آمر رضوان  ضاهر33201610684

6 يزن ياسر  عبد الكريم34201711081

7 احمد معتصم  محمد35201810342

8 عمرو عصام  صباغ36201711094

9 سيد حسين سيد أكبر  موسوي37201610395

10 عمر عبد الحكيم  زعيتر38201620177

11 انطون نبيل  السالمه39201810924

12 عدنان أحمد عالء  أصفري40201610724

13 مروان فواز  االسطه حلبي41201710288

14 مصطفى بالل  غزاوي42201710334

15 هشام محمد صالح  اللحام43201710358

16 بيلسان عبد الرؤوف  حسن44201710593

17 عبيده ادهم  البالني45201820069

18 علي محمد  مرهج46201820139

19 أنس محمود  خلف47201810609

20 محمد ياسين أحمد  الحايك48201510547

21 محمد خليل سليمان  المجذوب49201710017

22 محمد يزن ايمن  شخاشيرو50201810786

23 منير محمد ناصر  موسى51201810922

24 اوس رتيب  النشار صالحة52201910039

25 محمد اسامه  الرفاعي53201810666

26 اياس هاني  عجاج54201610532

27 عمر ماهر  الحلبي55201710962

28 عامر محمود  البزره56201810388
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1 سدره محمود  العويد57201610751

2 لوريس لؤي  المبارك58201910474

3 بتول  نجف علي  نجف علي59201710783

4 يحيى رياض  نجيبه60201410323

5 محمد حسام سعيد  الحارس61201510367

6 محمد يزن محمد خير  الطحان62201810622




