
القاعةتوقیع الطالب رقم المقعدمالحظاتاسم الطالبرقم الطالب
1االقتصاد الكليمھدي عاطف  شرف جربوع201910252
2االقتصاد الكليعمار ھیثم  جاد هللا201711083
3االقتصاد الكليساره محمد فؤاد  سلطان201910331
4االقتصاد الكلينور الدین لؤي  اكریم201711029
5االقتصاد الكليلولیا سلیمان  القضماني201911025
6االقتصاد الكلينور عبد الوھاب  نحاس201910801
7االقتصاد الكليبالل محمد یاسر  الخوام201910690
8االقتصاد الكليشذى محمد فریز  العلبي201810496
9االقتصاد الكليمحمد نظام  القدور201710177
10االقتصاد الكليمحمد بشیر محمد باسم  قصیباتي201810638
11االقتصاد الكليرغد محمد فریز  العلبي201710954
12االقتصاد الكليكنان غسان  حسون201820162
13االقتصاد الكليغیث مصطفى  التونسي201510528
14االقتصاد الكليلیث نافذ  تامر201810352
15االقتصاد الكليشام رائد  میقري201911071
16االقتصاد الكليمحمد غسان فؤاد  الدقر201810372
17االقتصاد الكليغیث الرحمن محمد عماد  مراد201810722
18االقتصاد الكليسامي بشار  خلیل201810597
19االقتصاد الكليبشر محمد نعیم  الصیاد201910810
20االقتصاد الكليعبد هللا حسان  الدریدي201710795
21االقتصاد الكليھدیل سلیم  رغفان201910700
22االقتصاد الكليعبد الغني عماد  سیده201910125
23االقتصاد الكليجورج غسان  عیسى201810734
24االقتصاد الكليعبد الرحمن كنان  شورى201710327
25االقتصاد الكليلیان محمد سعید  راز201810739
26االقتصاد الكليعبد هللا محمد  فھاد201911072
27االقتصاد الكليمحمد نادر محمد عمار  دركل201910228
28االقتصاد الكليحسانھ محمد عارف  عزام201710264
29االقتصاد الكليتالة حسان  النص201810469
30االقتصاد الكليلین محمد سمیر  خبازه201911053
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1االقتصاد الكليكریم باسل  لحم العجنجي201710304
2االقتصاد الكليلیالس بھاء الدین  الزریقي201810394
3االقتصاد الكليیزن كمال  فروخ201910038
4االقتصاد الكليسھیل محمد لؤي  سعد الدین201910084
5االقتصاد الكليصفوت أحمد صبري  جانات201911087
6االقتصاد الكلينور زیاد  السالخ201910459
7االقتصاد الكليأنس حسن  جمعھ201810518
8االقتصاد الكليمحمد فراس نشأت  توتونجي201610367
9االقتصاد الكليمحمد بشار محمد بدیع  دیاب201810549
10االقتصاد الكليعمر عبد الفتاح  ادلبي201710976
11االقتصاد الكليناصر خالد  قدور201710922
12االقتصاد الكليمیراي غیاث  الحلو201810640
13االقتصاد الكليمحمد فراس خالد  اللحام201810642
14االقتصاد الكليفاروق ابراھیم  عمر201711076
15االقتصاد الكليرامي نبیل  كیفو201810933
16االقتصاد الكليغیداء ایمن  عاشور201720081
17االقتصاد الكليعمر جمال  المشعل201520115
18االقتصاد الكليھزار عبد الرحمن  برغل201710592
19االقتصاد الكليزین محمد موفق  الذھبي201710814
20االقتصاد الكليمحمد محمود  عویص201810677
21االقتصاد الكليسارة زیاد  الخطیب201710840
22مقدمة إلى تكنولوجیا االنترنتأیھ محمد امین  الجبھ جي201911117
23مقدمة إلى تكنولوجیا االنترنتایات محمود  الشیخ201911090
24مقدمة إلى تكنولوجیا االنترنتعبد السالم احمد  حالل201710913
25مقدمة إلى تكنولوجیا االنترنترؤى زیاد  عجاج201910615
26مقدمة إلى تكنولوجیا االنترنتبراء عماد الدین  خطاب201911088
27مقدمة إلى تكنولوجیا االنترنتمحمد نبیل ایمن  الدباس201810478
28مقدمة إلى تكنولوجیا االنترنتطالل عمار  ناصر آغا201820160
29مقدمة إلى تكنولوجیا االنترنتعبیده محمد صیاح  جنن201810358
30مقدمة إلى تكنولوجیا االنترنتعبد هللا عبد الستار  النبكي201410169
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