
مجة1)مقرر : مجة (ال ةال ة : الثان القاعة : ICE-09الف

NO.توقيع الطالبرقم المقعداسم الطالبرقم الطالب

اض1201510716 1محمد غسان  الغ
2اسل فؤاد  الزغ 2201610573
3نوار جمال الدين  منذر3201610798
مان  المجذوب4201710017 ل سل 4محمد خل
ش5201710047 5عمر سامر  ع
س  خراطه6201710446 6محمود أن
ع 7201710524 سام  ال 7محمد ع 
ل8201710567 د   شيخ خل د ع 8عا
در9201710600 سام  ق 9محمد حسن 

ف نضال  الجرما 10201720118 10ا
د11201810287 س  العا 11مان ا
ف سامر  مالعب12201810720 12ول
ان13201810778 13نا صالح  شع
14محمد جعفر  المهاي 14201810855
مان  ثالج15201820026 15كرم سل
م مو  ن16201820032 16ابرا
ل محمد  زن17201910162 17اسماع
ا  ع 18201910206 18ع 
و 19201910217 اح خلدون   خادم ال 19محمد ص
20احمد عمران  ط 20201910221
21نور الدين محمد حسان  عطفه21201910256
22عماد الدين محمد  حاج حمود22201910261
شار  الحالق23201910270 23حسام 
24راما محمد راض  ترما 24201910350
ب  األخرس25201910467 25محمد نج
الل  العقاد26201910475 26محمد لؤي محمد 
وكه27201920044 ه م 27ش احمد  عسل
282.02E+0828عمار محمد زھیر  جعفو
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مجة1)مقرر : مجة (ال ةال ة : الثان القاعة : ICE-10الف
NO.توقيع الطالبرقم المقعداسم الطالبرقم الطالب

1عالء جاسم  سفكونه1201510747
ي2201610394 ف  النا د اللط 2رنا رافع ع
د الرؤوف  حسن3201710593 لسان ع 3ب
ل محمد رضوان  عالء الدين4201810913 4خل
5محمد نور محمد عماد  الحموي5201910195
ي6201910337 ار محمد رضوان  ن 6محمد م
7فارس محمد را  مرتي 7201910400
8ایاس فراس  شكنتنا8202010455
9محمد معتز  المصري9202010458

10محمد أنس محمد مھند  دعبول10202010471
11معاذ خالد  نصري11202010488
12عال محمد خیر  طفیلیھ12202010493
13محمد حسین ایمن  حامد13202010499
14نور اسامة  شاكر14202010508
15بشرى محمود  الجبان15202010510
16طارق أحمد  الحموي16202010514
17براء محمد ماھر - المرادني17202010522
18احمد محمد منذر  الخجا18202010525
19رنیم رضوان  رباح19202010530
20دلع ودیع  شقیر20202010539
21محمد أنس طھ  الشیخ محمد21202011145
22یاسین سامر  طعمھ22202011161
23عبد الرحمن محمد بشار  القصار بني المرجھ23202011162
24عمر غزوان  الربداوي24202011169
25سالم بشیر  السایق25202011195
26إسالم محمد  العبد26202011222
27بركسام عمار  الكسم27202011405
28یزن محمد  المھدي28202010454
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مجة1)مقرر : مجة (ال ةال ة : الثان القاعة : ICE-11الف
NO.توقيع الطالبرقم المقعداسم الطالبرقم الطالب
1رزان عبد السالم  رمضان1202010035
2محمد معاذ  اآلغا2202010050
3سام انس  الجزائري3202010280
4ماسھ محمد  قصار4202010308
5محمد سموحي سمیر  الفحل5202010406
6محمد اشرف شعبان  احمد6202010425
7معتز مروان  حسن7202010433
8النا رامي  عبید الناصر8202010469
9بیان عیسى  عزیز9202010481
10عمر باسم  طنطاوي10202010489
11محمد نعیم زیاد  عیروض11202010503
12احمد محمد  الحمصي12202010505
13عبد هللا محمد امیر  البیطار13202010519
14عباده سمیر  اورفھ لي14202010523
15أحمد عرفان  الدقاق15202010524
16زین العابدین سامر  علي16202010532
17محمد یامن فوزي  المصري17202010534
18محمد امیر ادیب  عبده18202010535
19مخلف محمد  مخلف19202010639
20مروان عمران  الصباغ الویش20202011157
21معاذ بسام  الحجار21202010370
22مالك محمود  المضرماني22202010374
23محمد جالل  منصور المصري23202010379
24عبد الھادي طارق  الحایك24202010384
25محمد غیث محمد أدیب  كوزلي25202010388
26احمد محمد  تمیم26202010407
27یامن فادي  بركات27202010414
28تاال محمد جھاد  وبي28202010431
29محمد رامي ایمن  المغربي29202010446
30محمد احمد  ابي الزبیب30202010447
31فاطمھ محمد یاسر  سرحان31202010453
32محمد غزوان - الربداوي32202010005
33دالیا خالد - المھایني33202010006
34محمد غیث لؤي  الحموي34202010045
35سیدرا محمد ریاض  زرزور35202010171
36سام بسام  عمران36202010292
37محمد عمر محمد مازن  القدسي37202010351
38ریم محمد ممتاز  تللو38202010367
39عبد الكریم نزار  اللحام39202010521
40فاطمھ مجد  محمد40202010526
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مجة1)مقرر : مجة (ال ةال ة : الثان القاعة : ICE-12الف
NO.توقيع الطالبرقم المقعداسم الطالبرقم الطالب
1محمد نذیر محمد عدنان  السرایجي1202010018
2كریم محمد ظافر  بسطاطي2202010027
3الحسین حسن  سلمان3202010053
4اسماء طارق  حاج محمد4202010101
5محمد أسامھ سعید  الخطیب5202010148
6محمد عمار یوسف  اللو6202010169
7صالحھ عبد الغني  معتوق7202010170
8طارق محمد خیر  الجلم8202010398
9عبد الوھاب ماھر  معروف9202010412
10بدیع ھیثم  المتني10202010413
11سما محمد ولید  دقماق11202010422
12عمر رضوان  الحلبي12202010434
13ھیا معتصم با  البارودي13202010437
14سعید أحمد فراس  حافظ14202010459
15عباده مفید  االشقر15202010460
16فایز سمیر  دلول16202010463
17شاكر صالح الدین  الكاني17202010467
18فراس محمد ایاد  االیوبي18202010485
19محمد سیف الدین محمد غیاث  البرشھ19202010492
20محمد عدنان محمد تیسیر  عاجي20202010518
21سارة عماد الدین  عكاشھ21202010528
22محمد جاسم  الزبار22202010538
23محمد نور نورث  المؤذن23202010540
24عمر حسان  النص24202010541
25جوي عبدو  رعد25202011198
26لیان یوسف  فیاض26202011200
27عبد العزیز محمود  سنوبره27202011223
28انس محمد علي  السعودي28202011380
29ادونیس سامر  جباره29202010483
30راما محمد باسل  القضماني30202010490
31محمد زید  الصمادي31202010498
32دانھ احمد  الخوالده32202010506
33أحمد محمد أنس  عوض33202010507
34راما طارق  قناص34202010511
35كرستین منیر  بطرس35202010512
36محمد منیر  مامو36202010513
37یمان سھیل  العظمة37202010527
38سنا معتز  اورشو38202010533
39رند بسام  یاسمینھ39202010536
40عبد الناصر اسامة  حافظ40202010543
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مجة1)مقرر : مجة (ال ةال ة : الثان القاعة : ICE-13الف
NO.توقيع الطالبرقم المقعداسم الطالبرقم الطالب
1أبي بسام  الخضري1202010057
2محمد محمد عبد الھادي  الخطیب2202010092
3محمد وحید عمر  مسلم3202010099
4حیدر غیاث  قنبر4202010174
5عمر عبد الرزاق  عجلوني5202010270
6مالك انس  عبید6202010277
7نور بشار  مخول7202010289
8احمد ھیثم  بشیر8202010295
9صبحیھ حسام  عبدهللا9202010297
10حاتم شوكت  سلوم10202010322
11سلمى عبدهللا  الحكیم11202010361
12محمد خلدون  المھدي12202010369
13أسامھ عمر  الحمصي13202010382
14أبي محمد مازن  رطلة14202010400
15یزن كمال  القباني15202010404
16عمر خلدون  مھایني16202010408
17فادي سمیر  بطرس17202010410
18ھیثم مھدي  عبدون18202010416
19محمد ماھر  حربھ19202010421
20ساره مھند  المرادي20202010429
21كرم صافي  كنعان21202010430
22محمد كنان سامر  بلشھ22202010436
23محمد غیث محمد ابراھیم  الصعیدي23202010440
24محمد فراس ھاني  الجابي24202010441
25براء محمد خیر  الجبر25202010450
26محمد مازن ھیثم  شھاب26202010464
27عبد الرحمن محمد معتز  ابو حیبر27202010466
28فؤاد كمال  فرح28202010470
29بالل محمود  كوكش29202010472
30محمد زین محمد زھیر  الحرفي30202010478
31بشار بسام  عازر31202010484
32رغد شادي  ابو فخر32202010495
33نور محمد معتصم  ھبره33202010515
34أنور علوان  األطرش34202010520
35زید عزت  الشاھد35202010529
36لیلى یاسر  حداد36202010537
37خالد نزار  الطیان37202010542
38امیر نور الدین  صعب38202011170
39ولید أحمد خلدون  البخاري39202011439
40نھلھ محمد خیر  عماشھ40202011377
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مجة1)مقرر : مجة (ال ةال ة : الثان القاعة : ICE-14الف
NO.توقيع الطالبرقم المقعداسم الطالبرقم الطالب
1محمد جمعھ  البیطار1202010020
2لمى احسان  الطبیش2202010055
3روان معتز  الباشا3202010135
4رزان نزار  شقیر4202010172
5سیدرة محمد معتز  ظاظا5202010256
6محمد حسني  المحتسب6202010301
7نور محمد یحیى  سرور مالح7202010342
8محمد بسام فراس  ابو غزالة8202010365
9دلع محمد  عمر9202010371
10حمزة أنس  یاسین10202010372
11میسر تمام  الناصیف11202010376
12لین عمار  دقماق12202010402
13محمد فؤاد محمد  الكالس13202010403
14ساره ممتاز  االرنؤط14202010409
15بشر عبد الرزاق  المرایاتي15202010411
16أحمد رضوان  كبتول16202010415
17النا وسیم  أبو عسلي17202010418
18یزن كرم  مقصود18202010419
19محمد األمین محمد حسام  النجار19202010420
20شذا ریاض  الدقر20202010448
21مصطفى ایمن  الحسني21202010474
22فاطمھ محمود  الشیخ صالح22202010477
23فرح سامي  الشولي الحریري23202010479
24ولیم ودیع  ایوب عربش24202010480
25أحمد محمد باسم  سیروان25202010482
26عامر عدنان  حبنكة الشھیر بالمیداني26202010638
27زید مھند  الرواس27202011199
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