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 كلية الهندسة المعلوماتية واالتصاالت
Faculty of Informatics and Communications Engineering 

1 نور مرعي  ابوالعنب1201610044

2 محمد عماد  الحوراني2201810335

3 محمد كنان محمد بسام  الميداني3201710602

4 رقيه محمد جمال  النحالوي4201720074

5 سامي آالن محمد راتب  عبد هللا5201710034

6 محمد نور احمد سامر  سقا6201610491

7 مالك أنس  شرف الدين7201620150

8 ميشيل الياس  ميشيل عوض8201610726

9 تيسير فراس  الزعيم9201510245

10 وائل محمد كمال  الحداد10201610807

11 يامن هشام  الكيال11201710674

12 عبد الرحمن محمد مروان  بعيوني12201620029

13 لبانه ابراهيم  حسنا13201710056

14 عمر عامر  حايك األصفر14201610859

15 محمد باسل بشير  بشير15201710366

16 أحمد نبيل  سلمون16201610886

17 محمد عماد مازن  عجاج الكردي17201620023

18 أحمد محمد علي  جمال الدين18201620017

19 رغد محمد  خليفه19201710227

20 كوثر محمد  فاخوري ادلبي20201720025

21 صابرين محمد  الحريري21201720124

22 وسيم محمد  الكيوان22201710449

23 آالن محمد طه  حسين23201610805

24 محمد ماهر  الشحرور24201610509

25 بشرى منار  الكزبري25201510395

26 نور الهدى محمد رضا  زعيتر26201710793

27 محمد نزار رفعت  سلوم27201710375

28 عباده رياض  بقله28201620045
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1 شام يوسف  يبرودي29201610465

2 عدنان عامر  عاجي30201710847

3 محمد عمر  حمادة31201710110

4 علي محمد غسان  عيسى32201620041

5 سيد حسين سيد أكبر  موسوي33201610395

6 محمد سعيد المعتصم باهلل  العكل34201510432

7 نجود عبد هللا  السالم35201610557

8 عمر عمار  عرنوس36201720005

9 هزار محمد مازن  قربي37201720003

10 محمد أحمد  جوخدار38201610990

11 نجدت عامر  العقاد39201610746

12 أيه هللا سمير  خانجي40201620053

13 براء عبد الرحمن  ابوخليل41201610793

14 محمد منذر برهان  مارديني42201610664

15 يزن عمر  سكر43201420081

16 ممدوح اسامه  القباني44201610133

17 عمر ماهر  الحلبي45201710962

18 محمد أغيد لؤي  الصمادي46201710248

19 يحيى رياض  نجيبه47201410323

20 ميار بشير  الزركي48201610032

21 عبد الكريم محمد أيمن  شاهين49201620195




