
 

القاعةتوقیع الطالب رقم المقعدمالحظاتاسم الطالبرقم الطالب
1بشار عمار  القادري201910517
2عالء عمار  القادري201910516
3تاال عمار  شریف201910505
4ستیفاني بشار  أطرش201910223
5نور الدین لؤي  اكریم201711029
6محمد منیب  عرار201710770
7محمد نظام  القدور201710177
8محمد إیاد محمد ایمن  المندیلي201810889
9عمر طالل  العجالني201911150
10عبد الغني عماد  سیده201910125
11محمد عبد هللا  الزاید201910249
12اماني كمال  نصار201710807
13راما محمد مھند  البیش201910491
14سھیل محمد لؤي  سعد الدین201910084
15ریاض محمد  ایوب201910042
16بشار محمد  محمود201810673
17ماري الیاس الیاس  ھنا201910875
18جورج جوزیف  لطاش201910482
19عالء اسماعیل  صفو201820044
20محمد یمان محمد بشار  الغضبان201710540
21یزن محمود  سنطیر201910610
22عبد هللا سمعان عرفان  اسبر201810756
23علي محمد ھیثم  یوسفي201810514
24جاد عامر  الرجال201910813
25فادي عفیف  داود201810465
26رواء عمر  الحمد201610562
27ربا عماد  الحداد201910506
28حمزه حسان  مصري201820154
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1مصطفى محمد  خطیب201911076
2رفاه جمعھ محمد  العبد201620205
3عمرو قاسم  السمان201910738
4غنى باسل  الزیلع201710964
5مایا میشیل  دخیل201710882
6روى سلیم  عبید201710829
7فرح موفق  عاجي201810557
8صفاء محمدباسل  زغلولھ201710936
9رأفت محمد بشار  الطیر201910873
10محمد زید محمد أنس  ارنبھ201520075
11أحمد یوسف ریاض  الطحان201620236
12جودي مالك  مھدي201911067
13محمد صالح سمیح  قره اصالن201911113
14علي سلمان  شعبان201810744
15حسن محمد  الحلواني201710876
16كنان غسان  شار201911073
17ماتیوس شاوارش ھونان - اوقو موشیان201911083
18حمزه غسان  العواد201510564
19عبد العزیز نبیل  المولوي201910296
20النا محمد  البندقجي201710588
21سدره محمد مازن  المالكي201910464
22عدنان یحیى  نزال201910709
23عبد الرحیم نبیل  الدیك201810737
24محمود لؤي  الشعار201910863
25سامح محمد  معتوق201910219
26شھد محمد نبیل  سكر201910265
27بشار عثمان  القادري201810827
28ناتالي تمام  محمود201910791
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1عادل خیسوس منیر - جزان جزان201910101
2مھدي عاطف  شرف جربوع201910252
3النا بسام  الحبش201910316
4عمار ھیثم  جاد هللا201711083
5لین بسام  الحبش201910315
6محمد سامر  كلزیھ201910320
7راما فایز  الحكواتي201710837
8بالیریا منیر  جزان جزان201910102
9آیھ عبد اللطیف  بحصاص201910351
10فرح عبد الرحمن  ورده201910009
11محمد سعید عواد  الخلف201710873
12یزن بشار  الجابي201910989
13ھیا ظافر  العطار201710328
14بیان ظافر  العطار201911082
15دارین ھیثم  الحورانیھ201911103
16ھایدي احمد  حمصي201910173
17رزان ممدوح  الزبداني الرفاعي201910539
18النا محمد  تیناوي201710457
19منار عمر  ابو راشد201710702
20حسام مازن  الحفار201910333
21صالح ایمن  عبد الرحیم201910631
22زینة جریر  الصابوني201910074
23محمد عادل محمد عماد  رواس201910473
24عمر محمد صفوان  نویالتى201910928
25جودي عماد  مبارك201910746
26رنیم بالل  الحصري201710904
27ولید عبد الرحمن  ورده201910264
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