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اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحانً

احمداباء الفرحان97160225844

محمد خٌرابتهال الجاهوش8170601814

جابرابراهٌم  االبراهٌم*8000331054

رٌاضابراهٌم االبراهٌم8180118434

محمدابراهٌم الخطٌب97170464844

عدنانابراهٌم داود97170474034

ٌوسفابراهٌم شحاده97160022664

محمد عمراحسان هندٌه97170468424

قاسماحمد البري97170481544

عبد الكرٌماحمد الرجب97170458244

امجداحمد الزعب97170463654ً

محمداحمد السمور97170483244

فاٌزاحمد الشحرور97170489884

محمد امٌناحمد الشلب97170479074ً

علًاحمد الصادق97160005104

بشٌراحمد الصالح97160017404

مرعًاحمد الضماد97170486134

عمراحمد العش97170485944

مجداحمد الفردوس العظم97170473734

رزقاحمد الفروح97170471974

شعالناحمد الكٌاخ97170455954ً

فهداحمد الموصلل97170472624ً

عبد الرزاقاحمد بدر الدٌن97150014954

صٌاحاحمد حسون97170473914

جمٌلاحمد حمو*8000329884

حسٌناحمد خلٌف8180293224

محمداحمد دقماق97170474934

سامراحمد دٌاب97170463894

محمداحمد زهره97170484734

عبد المنعماحمد شربات97170468714ً

حساماحمد شنار97170461424

عبد هللا اٌاداحمد عبد هللا97170475304

محمد(مقبوله)احمد عثمان 97170465424

2021/2020 السنة الرابعة العام الدراسي 
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عبد الجواداحمد عراب8170601924ً

ٌوسفاحمد عل97170479814ً

المعتز(المعتز)احمد عٌسى 97170495714

ٌوسفاحمد فارس*8000070014

محمداحمد مصطفى8140398574

معناحمد مصطفى8180318244

محموداحمد مطر97170464594

محمداحمد مواس97170459544

سلٌماحمد هارون97170463134

محمد دٌابادٌب سنبل97170474304

اٌمنادٌل العبدهللا97170461294

اكرمارجوان صالح97160229474

محمدارٌج البودي97170484614

مؤٌدارٌج حماٌل97170469714

سالمارٌج علً محمد97150409474

ابراهٌمازاد الحسن97160027814

صالحاسامه الحوران97170474054ً

قاسماسامه الدنٌفات97160028874

طاللاسامه دله8170590644

فراساسامه عقمٌق97170474424

عبداسعد الحسٌن97170467374

معاذاسماء الجنادي97160032774

محمد بشاراسماء العالوي97170489784

عبد الباسطاسماء العمار97170475664

جمالاسماء حسن97170478604

عبدهللااسماء خشٌن97170485444ً

حوراناسماء سلٌمان97170475574

غازياسماء عزو97170493914

بدراسماء ٌوسف97170474044

احمداسماعٌل علوش97170474694

هاٌلاسٌل مزعل97170474084

احمداشرف االبراهٌم8190391644

منٌباصال عاج97170455694ً

اٌاداغٌد قصاب97170468434
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رضوانافٌن محمد97170458794

صابراالء االغبر97170471834

محمد بشاراالء القصار بنً المرجه97170477364

خلدوناالء المناع97170474634

سعد الدٌناالء حوري8170588084

نزاراالء شارقه الملقب بالحجار97170468924

ابراهٌماالء شاكر97170459864

محمدسعٌداالء شعراوي97170456564

احمد كمالاالء مرٌم97170484114

هاللالحسٌن صبٌح8180298454

امجدالما الشواف8180306694

ولٌدالما بعاج97170459644

عبد هللاالمعتصم باهلل الخبل97170486244

منذرالمهند العواد97170496174

سامحالمى حمو97160227514

ممدوحالهام هاٌلة97170481974

باللالٌس حماد97170488044

زافٌنالٌس قره بٌت97170496114

شكريالٌسا بابا97160227634

محمدالٌسا عبد الفتاح97160019174

نسٌبامال عدنان97170483794

ابراهٌمامانً خالد97170478504

فائقامانً عمر97170485024

مروانامجد الحموي97160021114

عادلامجد الحوران97170475164ً

عبد االلهامجد المعان97170485584ً

موسىامجد عبود97170495414

نبٌلامل السنٌح97170474614

فاٌزامل المصري97170488694

رامزامل دبا97160004104

عاطفامل عبٌد97170469944

محمدامٌر دروٌش جزائرل97160018884ً

اٌمنامٌن ضاهر97160027184

محمدانس الفروح97160015954

احمدانس ذي النون97170473024
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ولٌدانس زهر الدٌن97160034404

فراسانس صقر97170464564

احمدانس قسطً*97160012244

عبد اللطٌفانس قصٌص97170469514

رٌاضانعام نكاش97170485564

بهجتانغام الشحف97170469634

حسامانور شنار97170461414

ٌاسراٌات اٌبو97170476474

سلٌماناٌات قاسم97170481644

ٌحٌىاٌاد ابراهٌم97170473184

زكًاٌاد ابو العبد97170489434

عبد الرحمناٌاد السٌد محمود97170459904

بشٌراٌاد حوٌت97170481474

معاذاٌاد عبد المجٌد97170495974

رائداٌفانا الحوران97170498864ً

وحٌداٌالف السعدٌه97170467994

بساماٌلً بٌطار97170462084

محمداٌمان اللواح97170468524

محمداٌمان تنبكج97170474364ً

عدناناٌمان قطٌش97170478964

كاملاٌمن الشٌحاوي8180298744

عمراٌمن حمد97170467334

عبدالهادياٌمن مصطفى97170475234

ٌاسراٌه اسعد97160230674

صفواناٌه الحسٌن97170488034ً

محمد سامًاٌه الحموي97170460434

محمد ماهراٌه الساعات97170487764ً

محمداٌه الشربج97150367834ً

محمداٌه العصوره97170496014

عالناٌه العالن97170483884

محمد مازناٌه المنال97170465824

خالداٌه الهزاع97170473744

فتحًاٌه جعفر97160032604

طهاٌه حاج طه8190391664

موفقاٌه خمٌس8140392754
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عماداٌه سلهب8140397514

اٌوباٌه ضاهر97170466504

محمداٌه طراف97170482304

صفواناٌه عدي97170458254

نبٌلاٌه مفتاح97170489824

علًاٌه مٌا97160024484

محمداٌهاب ابو ارشٌد97170481634

طاللاٌهاب الجاموس97170472214

محمد مهنااٌهاب عمر97170477564

بساماٌهم الناٌف97170465264

محمدباسل الرمضان97170483034

جهادباسل الغوطان97170473434ً

دروٌشباسل حمٌد97170463314

محمد صالحباسل سلمان97160009364

فراسباسل عشمه8180298334
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سعدالدٌنباسمه شلغٌن97170493564

محمدباقر محمدالحاضر97170472504

رفٌقبانه ابو شدٌد97170464964

محمودبانه حدٌد97170496314

جرجسبانه كرم8180319524

عبد الرزاقبتول الحمص97170466024ً

غسانبتول الخضري97160230044

عبد الرزاقبتول العطر8180319764

عمربتول زٌنه97170467154

رٌاضبتول صادقة8140233744

احمدبتول ضاهر97170459354

محمد حسانبدر الدٌن جوٌجات97170468254ً

ٌوسفبدور جاسم97170489304

صالحبراء حسن97170471824

عمربراءه االبرص97170478094

حكماتبسٌره قاسم*8140192144

احمدبشار الشعار8200759494

احمدبشار العبار97170460984

فارسبشار شربج97170485934ً

سهٌلبشار كسٌري97170484374

محمدبشر عبود97170475004

موسىبشره عبدو97160031794

محمد سامربشرى السٌد طلٌبه97170485494

محمودبشرى القوارٌط97170489414

محمد ٌحٌىبشرى زٌن سبتو97170483414

عمادبشرى لولو97170463024

محمد مرهفبكر نصري97170466374

سامربالل االسدي97170460184

جوادبالل حسن97150364104

اٌمنبالل شٌاح97170476334
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هشامبالل عصفور97160006574

عماربالل محفوض97170493864

منٌربنان المصري97170470554

عالء الدٌنبنان ناصر97170495824

محمدبهاء الدٌن المحمود97170462404

حنابولس كسبو*97160035314

سعٌدبٌار قجو97170459374

احمدبٌان ابو سوٌد97170489064

فؤادبٌان الشٌخ اوغل97170467004ً

كاملبٌان العضم97170483714

محمد حسامبٌان المنجد الشهٌر با للحام97170477134

نجوانبٌرتا الخوري97170483994

ٌوسفبٌرق سالمه97170469314

عبدوبٌلسان ابراهٌم97170485084

غٌالنبٌلسان الجازي97170455034

درغامبٌلسان مرجان97170472074

فاديبٌٌر فرح97170465434

نبٌلبٌٌر لطف97170462984ً

محمودتاال ماردٌنً*8130001944

مروانتالة حمٌد97170490004

محمد نضالتاله الطرشه97170496104

ولٌدتاله حسامو97150003274

نورالدٌنتامر كحل*97160009354

بسامتامر كوسى97160009494

ٌاسٌنتبارك شٌخ خلٌل97170485814

محمودتركً الحسٌن الشاهر97170489184

خلفتركً موسى8180314584

احمدتسنٌم الدبس97170474894

عبد هللاتسنٌم الدق97170481774ً

سمٌرتسنٌم الشربع8180319534ً

عمرتسنٌم حمص97170469594ً

عمروتسنٌم طرٌه97170465224

محمودتسنٌم ٌوسف97170465804

محمدتقى حامده97170475784

فاروقتمام ابوشقره97150364034
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فراستمام القطان97170469864

عبد الرزاقتمام حوا8180298434

عمادتمام رباح97170478834

عمرتمٌم حامد97170468914

انورتمٌم قاسم8140356384

محمدتنسٌم بدران97170475074

بشارتولٌن الشط97170455924ً

حسٌنسلوم سعود هللا تٌم97160025394

اسامهتٌما الحسنٌه97160032144

عبد الرحمنتٌمه قمر الدٌن8180319654

مصطفىثرٌا المصري97170482784

اٌادجاد الدراوشه97160020024

رٌاضجعفر الونوس97160226374

مدٌنجعفر ربٌع97170482444

محمدجعفر مصطفى8170591874

نضالجعفر ٌونس97170476954

علًجلنار خلف97170469434

نور الدٌنجنان صالن97170466404

شحادةجنان عثمان97170469414

حمزهجنى غزال97170459134

محمدجهاد عبد الحفٌظ97170476294

حمدي ناصرجودي المالح97170488294

وائلجودي محسن97170467084

عبداالحدجوزٌف منٌرج97170465374ً

محمد حسنجونه خٌت97170482924ً

حبٌبجونً ضومط97170495704

ٌوسفجوٌل كحال97170462154

عبد االحدجٌنٌت منٌرج97150025844ً

محمد علًحازم الزبدانً الشهٌر بالعرجا97170474794

محمدحامد اسماعٌل97170502774

ودٌعحبٌب ٌوسف97170484964

سعٌدحسام جمال الدٌن97170485094

ٌاسرحسام قوٌدر97170489404

محمد معتزحسان اورفل97170475274ً

ادٌبحسن اسماعٌل97170482194



9/40
2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحانً

2021/2020 السنة الرابعة العام الدراسي 

حمزهحسن حسن*97160035624

عكلةحسن حسٌن8130009144

علًحسن صفا8180160084

محمدحسن مسلم97170484444

ودٌعحسٌبه الحالق97170467064

عمرحسٌن الرفاع97150008864ً

محمودحسٌن الطباخ97170468564

كمالحسٌن طعمه8180118484

بسامحال عسٌكرٌه97170482574

نبٌلحمزه االسدي97170467894
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محمد فوازحمزه الزعٌم97170466324

علًحمزه الزٌر97170465594

بسامحمزه الطعان97170462414ً

مازنحمزه الطهاوي97170474664

محمدحمزه الفٌل8180316614

مٌسرحمزه كٌالن97170463054ً

مازنحمزه ٌاغ8000329384ً

عبد هللاحمٌده عمر*8190374444

الٌاسحنا فرح*97160033194

محً الدٌنحنان حسن اغا97170464654

خالدحنٌن حسٌن97170478074

سامرحوراء سنقري97170586724

محمدحٌدر احمد8200763264

عٌسىحٌدر ٌوسف8200758494

ٌاسرحٌدره ٌونس8200763274

منٌرخالد ادرٌس97170458894

ولٌدخالد االطرش97170474354

عبد الناصرخالد الشفٌع8150470714

محمد سالمخالد الهواري97170486334

عبدوخالد عبٌد97170486594

منٌبخالد كاللٌب العشاب8180288124ً

مرشدخالد كلبون8180303544

محمودخدٌجه السعودي97170475904

حسامخلدون ابوحال97170460694

ثائرخلدون السعدي97170464724

بدرخلود المحمٌد  الفنتش*8190368804

ابراهٌمخلٌل حبش97170483614

عوضدارٌن مبارك*8190383114

مصباحدالٌا الغال97150001894ً

محمد بسامدانا العدس97160033354

محموددانا ماردٌنً*8130007524

فاٌزدانا منجد97170464414

بسامدانه العوده هللا97170460534

هٌثمدانه عزام97170458574

خلٌلدانً شارل عجم97160036294ً
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صاموئٌلدانً موسى97170496194

نمردانٌال داود97170487604

علًدانٌال عاقل8170587274

اٌوبدانٌه ضاهر97170465954

شاديداود شٌخ الشباب8180160044

سلٌمداود مراد97170489984

ماهردعاء الخضراء97170481444

عادلدعاء بطش8170602204

حسام الدٌندعاء خضره97170458494

ٌوسفدعاء علً عمر97170476754

عدنان(عدنان)دعاء محمد *8190385424

عبد الحمٌددلشاد خلٌل97160035164

خلٌلدنٌا حمزه97160018084

محمد زهٌردٌاال بنً المرجه97170486914

ولٌددٌانا السماره*97160000604
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محمددٌمن خلٌل97170459014

محسندٌمه ابراهٌم8180298734

محمد ناهددٌمه المغرب97170470794ً

مٌشٌلدٌمه جبل97170468904ً

محمد وائلدٌمه دعبول97170460304

محمد اٌاددٌنا الحفار97170495484

نبٌلدٌنا بجور97170459064

احمددٌنه الحنش97170474824

محسنذوالفقار محمد8150458874

مرزوقراتب شٌخ القصٌر97170461464

بسامراما االٌوب97170461624ً

عبد اللطٌفراما الحموي97170469114

خالدراما السوس8180303284ً

عمارراما الكٌال97170466484

لؤيراما المنجد97170472384

محمد سعٌدراما النحالوي97170467674

محمدراما شامو97170467514

معتزرامه بٌضة97170471754

مصعبرامه ٌوسف97170467434

محمد معنرامً اباظة97170462894

هاشمرامً الحموي عراب97170483974ً

وسٌم(وسٌم)رامً السعدي 97170467794

مامونرامً الون97170488964ً

فراسرامً جبر8180316744

محمد ممتازرامً قبان97170468634ً

حسانرانٌا التخٌن97170473834

محمودربا حسن97170475604

علًربا مٌهوب97170469164

حربربٌع محمود97170493984

عالء الدٌنربٌعه الجاجه97170478914
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اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحانً

2021/2020 السنة الرابعة العام الدراسي 

منوفرزان السقعان97170480024

نضالرزان العربٌد*97150369134

عمررزان عثمان97170488494

خالدرشاد الخوص8140229284

ثامررشدي المغوش97170465024

اٌمنرضا المعصران8180160094ً

مروانرعد مكارم97170478854

 طلحهرغد  القبان97160229964ً

فهدرغد الحلب97170482544ً

احمدرغد الحوران97170488484ً

محمد نبٌلرغد الخباز97170488064

محمدرغد الخطٌب*97150020374

فاٌز(فاٌز)رغد الدقاق *97150016544

محمد هشامرغد الصالحانً المعط97170463144

احمدرغد العل97170456324ً

محمد حسامرغد القصار97170455854

فاٌزرغد المصري97170467044

عصامرغد انجق97160227424

ابراهٌمرغد جدور97170468604

محمدرغد حمدان97170487074

محمدمنٌررغد زٌنٌه97170487374

عمادرغد سرحان97170480054

محمدرغد شرقطل97170466994ً

محمد بشاررغد عراب97170479484ً

عماررغد فرمان97170482354

علًرغد مطر97170458604

عدنانرغدان ربٌع8180298864

اسامهرقٌه الزعب97170481884ً

عبد الحمٌدرقٌه رباطه97170460344

عبدهللارال زبدٌن97160013944ً

برهانرنا كنج97170483664

حافظرنا محمد8140395714

احمدرند السواس97170477844

علًرند حمود97170500654

فاديرند موصل97170468144ً
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اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحانً

2021/2020 السنة الرابعة العام الدراسي 

انطونرنٌم الناصٌف الشٌخ97170466974

زهٌررنٌم امٌن97160011104

تٌسٌررنٌم دعمش97170486864

علًرنٌم منصور97150013824

محمد سمٌررنٌم نخال97170486044

محمود خالدرهف الحاج خضر97170485144

منذررهف الخطٌب8140354344

ٌحٌىرهف الصحناوي97170467734

محمد نزاررهف الملق97170487954ً

عبدالحمٌدرهف النصٌرات97170480154

محمد هاجمرهف الوادي97160227474

عزاترهف الٌعقوب*8190374384

موفقرهف خلوف97160018704

محمدرهف شرٌف97170471014

خالدرهف قصاص97170477114

محمدرهف قطاش97170471054

احمد معتز باهللروان االزهر97170468444

عمرروان العرجا8180300554

علًروان مخلوف97170460114

عماد الدٌنرود سلوم*97160230124

احمدروضه الحموي97170466954

راضًروعة الجوهري8000336154

محمدروعة صالح97170493824

تٌسٌرروال العبد الرحمن97170462634

حسٌنرونً قاسم97160033224

محمد رٌاضروٌده الشٌخ97170477414

محمد عدنانرؤى الرفاع97170484804ً

عادلرؤى النوٌران97170485524

ٌوسفرؤى سودان97170484324

عادلرؤى عوٌر97170551124
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2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحانً

2021/2020 السنة الرابعة العام الدراسي 

محمدبشٌررؤى فرحات97170481074

غسانرٌتا الٌاس97170462234

جورجرٌتا شمعون97160027724

خالدرٌعان عل97170485694ً

سلٌمرٌم ابو حسون97170465074

احمدرٌم ارطوش97170488764

محمد عمررٌم االحمد97160026834

ابراهٌمرٌم الجاوٌش97170455174

جمالرٌم الحاٌك97170474344

محمدرٌم السٌد97170481674

حكمترٌم الصوص97170489644

زهٌررٌم برادع97160032374ً

غازيرٌم حمٌدي97170468754

لؤيرٌم خلو97170483874

احمدرٌم زعرور8180160714

نبٌلرٌما فتح السوق97160229744

خالدرٌمه الحج97170486164ً

سلمانزانا محمداسعد97170479974

محمد غازيزاهر حموده97170455354

ٌونسزاهر زاهر97170470704

محمود معتصمزكرٌا السبٌع97170473764ً

خالدزكرٌا خرزوم97160009784

موفقزكٌة دروٌش97170467144

محمدزهراء حرٌري97160035054

سلٌمزهره لٌال97170463424

محً الدٌنزهٌر بربور*8000068424

منٌرزٌد الجراد97160010814

محمد سمٌرزٌد خبازه97170454964

محمودزٌدان الرفاع97160016104ً

ٌزنزٌن اصالن97170496344

احمد اسامهزٌن التقى الضبع97170471194

علًزٌن السوسو97160025564

ندٌمزٌن العابدٌن العثمان97170493854

عمادزٌن اللدعه97170485044

اكرمزٌن بنٌات8180298384
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اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحانً

2021/2020 السنة الرابعة العام الدراسي 

غازيزٌنب الحسٌن97170466164

نضالزٌنب جافً*8150408754

محمدزٌنب حرٌري97160034714

نجم الدٌنزٌنب خلٌفه8180299714

محمودزٌنب سنبل97170474904

سالمزٌنب كلٌب97170480374

رشٌدساره ابو قوره97170476314

محمدساره التٌناوي97170495674

سامرساره الحمٌدي97170456204

موسىساره الدروٌش97170488524

مصطفىساره الشٌخ سلٌمان97170465844

نزٌهساره القاض97170483624ً

نوافساره جاوٌش97170471294

عبد الغنًساره خطاب97170468044

سامرساره دعدوش97170469024

اسامهساره زرقاوي97170479344

سلٌمساره سلٌم97170489704

محمدساره سلٌمان97160033274

صالحساره شودب97160029604

حسنساره عبد هللا97170498834

بوغوسسارو عوٌدٌان97170463084

مهندسالم دلول8170600834

عمادسالً البٌطار97170471024

ابراهٌمسالً مٌده97170495574

نبٌلسامر الكردي97160007224

بسامسامر خوري8180299654

صفوانسامً احمد97170464174

بهجتسامً الدروب8190391704ً

فراسساندرا بالطة97170594794

ابراهٌمساندي الجوده97170459204

عادلساندي الخلٌل97170478694

جمالستٌر مصطو97170480324

محمد طاهرسجى زٌنه97160230774

خالدسدره البوش97170462464

علًسدره العبد هللا8190391724



17/40
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اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحانً

2021/2020 السنة الرابعة العام الدراسي 

محمد سامرسدره القاض97170466614ً

محمد زهٌرسدره القاوي97170484604

سامحسدره حمو97170495434

زٌادسدره شرف97170472394

خالدسعاد حقوق97170466224

زٌادسعٌد سلهب97160035864

محمودسالف سلٌمان97170470314

محمد حسامسالم رحٌمة97170495514

صالح الدٌنسالم صالح97170467974

ٌوسفسلمان اتمت97170489594

اسامهسلمان الرفاع97170473874ً

معنسلمان العٌسم97170496054ً

ماهرسلمى شبل97170477444ً

عبد العزٌزسلمى قبالن97170495404

احمدسلٌمان السلٌمان الصالح97170468394

علًسلٌمان طاهر*8190384224

وائلسلٌمان مارٌنا97170487084

محمدسلٌمان نجهان97170457034ً

عبدالعزٌزسمر سلوم97170475884

عبد الصمدسنا مالك97160019124

سالمسندس علوان97170463244

تٌسٌرسوار الشبل97170468324

فرٌدسوار حسٌن العمرو8180303514

سمٌحسوزان نوفل97170474964

محمد بشارشام الشاش97170468994

ٌوسفشام الغزال8180320044ً

عمادشام زوكار97170455344

غسانشام عبود97170496394

محمودشذا نصٌر97170486404

محمدخٌرشذى ابوشامه97160032584

محمد سلٌمشذى الحبال97170493294

احمد عبد القادرشذى القطٌن97170459854ً

محمدشذى سلوم97170495854

بشارشذى مٌرزا8140211484

محمدشروق الشعالن*8000330364
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2021/2020 السنة الرابعة العام الدراسي 

غسانشعبان حرٌري97160035014

محمدشهد الغزال97170482794ً

عمرشهد حمشو8180303734

ظافرشهد سلٌمان8180118454

محمودشهد قوٌدر97170495584

احمدشٌخً حم97170472034ً

مصطفىشٌرٌن الصمصام97170455514

محمد خٌرشٌالن كٌلو97170490974

عمرشٌماء النابلس97170482274ً

حامدشٌماء سٌف الدٌن97170471284

زهٌرشٌماء قصاب97160231834

محمد(50)صافً صاغالطجً 8130012214

مسلمصالح الساٌر97170491514

ضٌاءصبا حجازي97170460634

محمودصبا حماد97170484394
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2021/2020 السنة الرابعة العام الدراسي 

حذٌفهصبحٌه مٌا97170478934

مرعًصدام االحمد97170485704

منتصرصفا الربداوي97170468674

محمدصفاء الصفدي97170489354

محمد اسامهصالح الدٌن االخرس97170459564

محمد فوازضحى الحلو97170468104

عمادضحى الشومري97170480624

حسانضرغام مسٌح8180299664ً

ولٌدضٌاء المصري97150010564

ابراهٌمطارق ابو صعب97170473054

وسٌمطارق الشمعه97170471484

سمٌرطارق عرفات97170473154

رمضانطاهر منصور97160226784

جورجطونً الداود97170475334

شامانطونً عساف97150004834

عبدالرزاقعابد رسول97170459834

وائلعامر النادر97170486574

رامزعامر بكور97160034204

اٌادعامر دٌاب97170484284

محمودعامر محمود8140184894

عالء الدٌنعباده الشلق97170480064

ٌوسفعباده لطٌفه97160227594

محمدعبد الباسط البٌطار97170463514

زاهرعبد الحمٌد العثمان8200759454
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2021/2020 السنة الرابعة العام الدراسي 

محمدعبد الرحمن االحمد97170493604

عدنانعبد الرحمن الزحٌل97170465054ً

معتصمعبد الرحمن السعدي جباوي97170475294

احمدعبد الرحمن السٌد احمد97170487624

بسامعبد الرحمن الشلب97170465364ً

عبد هللاعبد الرحمن العبد هللا*97150025914

زٌادعبد الرحمن العٌس97160026114

احمدعبد الرحمن الموازٌن97170467684ً

دٌبعبد الرحمن خلوف97170484884

ولٌدعبد الرحمن سنٌطر97170467654

ولٌدعبد الرحمن عودة8200763284

عبد الغنًعبد الرحمن نمرة8190369384

احمدعبد الرزاق الحسن8180304244

اشرفعبد الرزاق قطنه97170495844

محمد سامرعبد الرؤوف بقلة97170479424

ابراهٌمعبد السالم حاج حسن97170460944

علًعبد السالم نحٌل97170495504ً

عبدالرزاقعبد العظٌم بٌرقدار97150001084

صفاعبد الغنً النابلس97170481264ً

ابراهٌمعبد الغنً كٌال97170496154ً

محمدعلًعبد الكرٌم السٌد حسٌن97160035084

نوافعبد الكرٌم الفٌاض8190374104

جمٌلعبد اللطٌف حاج حسٌن97170488724

جمعةعبد هللا الحاٌك97170467354

حسانعبد هللا الخالدي97170459614

عبد الرحمنعبد هللا الخوجة8200763294

زٌادعبد هللا الدقموسً*8170603354

محمد مازنعبد هللا الشرٌف97170473714

عبد الرحمنعبد هللا القبالن8000331374

عبدهللاعبد هللا خبازة97170477814

خالدعبد هللا شٌخ صبح*8150436034

ابراهٌمعبد المنعم عرٌضه97170489764

ٌحٌىعبد الناصر القحم97155001624ً

عبدالكرٌمعبٌد هللا نبعه97170455934
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2021/2020 السنة الرابعة العام الدراسي 

نصرعبٌده ابوعمار*97160006084

احمدعدنان الحاج حسن97170471144

سمٌرعدنان عفا97170473984

منٌرعدي الدمشق97170476634ً

مخائٌلعصام سالم97170481064

محمد بشارعفاف الموحد97170470234

بشارعفراء ابوحمره97170493934

عصامعقبه بدرٌه97170462124

هٌثمعال الضماد97170455314

مرشدعال بولٌس طحان8180304774

رمضانعال سلٌمان*8000330164

برهانعالء الدٌن الحاج خلٌل97160008664

ابراهٌمعالء بلوق97170483654

مصطفىعالء مزق97160229694

حبٌبعلً الحاج دٌاب8130013214

خالدعلً الحلٌب97170473964ً

حٌدرعلً السٌد علً*8000181424

محمدعلً العالن97170459074

احمدعلً الكوران8140398274ً

احمدعلً جبور97170486904

احمدعلً حسٌن97170486154

محمدعلً حورٌه97160025004

مدٌنعلً دٌوب97170459394

سمٌرعلً ربٌع97160226954

حسامعلً سام97170477794ً

سلٌمعلً سعد*8140397464

اسعدعلً سلٌق97170465254

حكمتعلً سلٌمان97170459504

نبٌلعلً شلغٌن97160020614

هٌثمعلً عساف97170459684

عدنانعلً ملحم97160035954

محمدنبٌلعلً نكاش97160006564

عبد المنعمعلً ٌونس8200759484

ماهرعلٌا العبدهللا الحسٌن97170467094ً

محمد هانًعماد الدٌن قطان97170472134
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2021/2020 السنة الرابعة العام الدراسي 

ولٌدعماد الفهاد97170458334

هٌثمعماد ٌاغ97170489134ً

عبد الكرٌمعمار الخطٌب8180298444

هانًعمار القاقون97170464834

ٌاسرعمار المطلق97170473704

محمد حسامعمار بالل8140397354

ٌاسرعمار جعمور97170495384

محمد رشٌدعمار دلبٌق97170474234

بسٌمعمار عباس8180160074

ٌاسرعمار ٌاسمٌن97160015164

خالدعمر ابو خٌر97170489864

سعد(سعد)عمر الحمصً 97170459454

مرهف(مرهف)عمر الحمصً 97160021564

خلٌلعمر السالمه97160230934

محمد عمارعمر السلكه97170495694

صالحعمر الموسى97170484744

عبد هللاعمر امصدر8180288434

عبد هللاعمر حبوبات97170472744ً

غٌاثعمر حمص97170465494ً

احمدعمر عابد97160229524

وسامعمر عٌد97170487524

علًعمر منفً الصالل97170468644

خلدونعمر هردوف97170462824

احسانعمران البن97170474864ً

رٌاضعمران منكش97170459164
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خلٌلعٌسى داود*8000273544

مرعًعٌسى كاتبه97170476464

اٌمنغالٌه اورفه ل97160006054ً

وفٌقغدٌر الخطٌب8140254454

ٌوسفغدٌر معال97170461524

عامرغزل سمعان97170472854

لؤيغفار صبح97170461874

غٌاثغفران خلٌل97170477184

تحسٌنغنوة السلٌمان*8190385394

محمد ربٌعغنى الجمال97170475804

عمادغنى الظفري97170478664

ادهمغنى عل97170468074ً

باللغٌاث كواره*8190383194

محمد سمٌرغٌث القطان97170480914

مصطفىغٌث القطلب8180305424ً

احمدغٌث الكحٌط97170481214

محمدغٌث حٌدر97170481914

محمد بسامغٌد شماع97170462184

جهادغٌداء غازي97170470254

توفٌقفادي ابوصالح97170484514

بسامفادي الشعار97170474914

صالحفادي شالش97170468554

بسامفادي صفر8180160064

ٌاسرفادي عبد العال97170459634

شامانفادي عساف97170459604
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عماد الدٌنفاروق االٌتون97170460254ً

رضافاطمه  الرفاعً*8000328974

حٌانفاطمه البتول المصري97160226674

خالدفاطمه الزهراء الزرع97170464234ً

محمد سعٌدفاطمه الزهراء السٌد حسن97170459424

جهادفاطمه حسن97170484424

احمد(احمد)فاطمه خلف97170460314

اكرمفائزه السكري8170602104

حسٌنفخرٌة علً*8150400344

خضرفدوى الحسٌن*8150470084

فائدفرح ابو شهله97170467524

هشامفرح المفت97170487904ً

جهادفرح حمزه97170473524

ٌوسففرح مرشد97170462294

رموفرحان خالد97150364314

محمد صفوانفؤاد جابر97170495934

موسىفؤاد خلٌل8000022434

عبدالقادرفٌصل العسكر97170480474

ٌوسففٌنوس حسٌن امٌن97170468224

بشٌرقتٌبه ابو حمدان97170462034

ثائرقتٌبه القنطار97170478844

رشٌدقتٌبه ٌونس8190391744

نعمهكاترٌن دحدل97170478034

حسانكارمن عبٌد97170496134

شاديكارول غرٌب97170489464

جورجكارٌن عربٌن97170459924ً

بسامكاظم صالح8180306644

محمد امٌنكرم العسكري97170474804

محمد ٌاسركرٌم الحلب97170459554ً

ماجدكرٌم رٌحاوي97170466354

اسامهكرٌم زهر الدٌن*8140355614

محمد خٌركرٌم شٌخ البساتنه97170460664

شاهركناز العٌد97170459414

اٌادكنان االسدي97170475224
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عمادكنان الجرمقان97170483434ً

وفٌقكنان الخطٌب97170467924

فاٌزكنان السلٌمان8190391754

حسٌنكنان الطنٌفر97160020124

رٌاضكنان العٌسى97170496354

محمدكنان قبالن*8000068314

حسٌنكنانه العل97170464954ً

هٌثمكنانه شله97160030484

عبد المجٌدكوثر الزعب97170495754ً

سامرالرا حلباوي97170485964

سمٌرالرا كامله97170461154

وضاحالنا الحكٌم*97150008734

عقلالنا الكالس97170498724

تحسٌنالنا المصف97170482394ً

رضوانالنا تق97170486634ً

محمدالنا غاوج97170464914ً

اٌمنالنا قرٌش97170468284ً

جاسملبانه القاسم97170479524

عمادلجٌن ابو شملة97170464334

بدرانلجٌن الصالح97170481574

عثمانلجٌن المرع97170456574ً

طارقلجٌن شجاع97170467624

حسٌنلجٌن ضاهر*97160031524

محمد اسعدلجٌن قدوره97170485154

سلٌمانلجٌن كبول97170468664

مروانلما حنا8140399374

عبد الكرٌملمك ٌوسف8180298324

مروانلمى العٌشات97170463814

بشارلمى سلٌق97170482214

خالدلمى عل97170478804ً

علًلمى مدنٌه97170456354

سلٌمانلوجٌن كحول97160023924

غالبلؤي الكنجو97160226704

ابراهٌملؤي عباس97170478484

وجٌهلٌث ابراهٌم*97160000374
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راغبلٌث البطاح97170480704

محمد زاهدلٌث القدور*8140361234

جماللٌث عصوره97170477464

عثمانلٌالس عمر97170489974

اٌمنلٌلى عدوان97170467034

باسملٌن الخلفه97170482844

وفٌقلٌن حراره97170460954

عمارلٌن خٌر بك97160035784

محمد عمارلٌن ساعات97170496274ً

حساملٌن ناٌف97160034964

علًلٌنه نظام97170467214

ٌوسفمارسٌل الذٌب97170487184

سعدمارك شحود8180306534

سامر(سامر)مارال الخوري 97170477304

جورج(جورج)مارال الخوري 97170463544

كرابٌتماري قره كوزٌان97170483334

حناماري ورده8180158024

احمد مارٌا الرفاع97170456654ً

ٌوسفمارٌا زغٌب97170495614

سمٌرمارٌا عبدالنور*97160023654

نزارمازن بصبوص8140154594

حساممازن بالن97170461174

بشارماسه الحلب97170485674ً

سلٌمانماسه دٌوب97170495734

عبدالسالممالك الحزوم97170456104

باللمالك الصغٌر97170488904

عامرمالك غره97170472544

رفٌقماهر الخلٌل العمر8180318264

تمٌمماهر النفوري97170483984

بشارماهر زرٌق97170483964

عامرماٌا بو سماعٌل97155001464

محمدماٌا رمضان97170493924

سعٌدماٌا شاهٌن97150018774

وعدماٌا عمران97170495534
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2021/2020 السنة الرابعة العام الدراسي 

بسامماٌا محمد97170495894

ممدوحمجد الدٌن اسعد97170470024

نعمانمجد الدٌن رحٌبان97170472694ً

عبد الهاديمجد بتك97170485424

ماجدمجد حنا97170460164

اٌمنمجد صاف97170481284ً

مازنمجد صالح97170470394

زٌادمجد معمر97170478474

وائلمحمد ابو عٌد97170461404

سٌف الدٌنمحمد اسامه الخبٌت97160017854

رضوانمحمد اسامه الكردي97170469524

محمد سعٌدمحمد اغٌد نورالدٌن97170455614

سامرمحمد اكرم ابو الشامات97170467484

فٌاضمحمد البادي*8190382864

هٌثممحمد البدر97170465474

بساممحمد البردان97170496024



28/40
2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحانً
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اكرممحمد البلخ97170495764ً

اٌادمحمد الجندي8180320054

رضامحمد الجواد شمص8170591944

قصًمحمد الحسٌن97170460744

اٌمنمحمد الدقر97170474404

خالدمحمد الذهب97170490054ً

عمرمحمد الساٌس97170475084

نزارمحمد الست الخباز97170476624

قاسم(قاسم)محمد السعدي 97160007704

عادلمحمد الشرع97150023134

عمادمحمد الصبٌح97170483584

علًمحمد الصٌاد97170476244

اصفمحمد العلً العبد هللا97170485954

محمودمحمد العواد الملحم97170493644

علًمحمد القجة97160006314

عبد المنعم(عبدالمنعم)محمد المحمود 97170454944

محمد الحسنمحمد المصطفى البغا97170495724

محمدمطاعمحمد النشوات97170463214ً

فائقمحمد الٌاس المعصران97170473724ً

خمٌسمحمد امٌر سلٌمان*8190380664

موفقمحمد انس بدر97170466964

محمودمحمد انس عبد الجلٌل97170465744

مازنمحمد انور المصري97170474554

محمودمحمد اٌبش*97160031424

ماجد مالكمحمد باسل دٌاب8140397544

محمد عرفانمحمد بدر نقاوه97170481534

محمد امٌنمحمد براء الجبان97170467664

محمد نبٌلمحمد بربور8180303264

احمدمحمد برتاوي97170469674

محمد فاديمحمد بشار الصواف97170461984
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باسممحمد بنً المرجه97170482694

اٌمنمحمد تاج االنكلٌزي97170461144

نزارمحمد جعفر صالح97170483164

حسٌنمحمد جمعه97160019824

احمٌدمحمد جنٌد97170477104

عبد هللامحمد جواش97170477604

جهادمحمد حازم المهاٌن97170466934ً

عبد الرزاقمحمد حسام البٌش97160010214

بركاتمحمد حسن الضماد97160015804

محمودمحمد حسن شاشو97170485054

عمرمحمد حشمة*8000335084

احمدمحمد حمزة مصري97170469454

ٌاسرمحمد خطاب97170465704

صفوحمحمد خٌر حبٌب97170488364

قاسممحمد خٌر عبد الرحمن97170474504

ابراهٌممحمد دقو97170463954

محمد غطفانمحمد راكان حسون8190391774

محمد رضوانمحمد رامً السبٌع97170485344ً

خالدمحمد ربٌع مسلمان97150364334ً

محمد ابراهٌممحمد رضا محمد عٌسى97170498824

عبدهمحمد زاهر خلٌل97170470014

جمالمحمد سارٌه الدروٌش97170464014

احمدمحمد سامح دٌاب*97150011954

حسنمحمد سقور97170499064

علًمحمد سٌجر97170458774

عمرمحمد شحاده اسماعٌل97160006034

محمد اٌمنمحمد شرٌف الباقونً*8000335274

شكٌبمحمد شهٌد النفوري97160014534
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خالدمحمد شٌخ صبح8140395074

مازنمحمد شٌخ نجٌب97170476684

عبد الرحمنمحمد صالح الكوسان97170483644ً

محمد سعٌدمحمد صبحً طه97170472094

سلٌممحمد صبحً قناره97170481804

حسانمحمد صبحً مراد97170486024

نزارمحمد ضٌاء صادق97170473784

محمد طرٌفمحمد طارق الطباع97170471274

مصطفىمحمد طالب اباظل97160030444ً

محمدمحمد عادل المجذوب97160027324

سامرمحمد عائشه*97150006954

عبٌدةمحمد عباس قطٌع97170485664

محمد سامرمحمد عبد الكرٌم الرفاع97170489444ً

محً الدٌنمحمد عثمان الطحان97170468264

جمٌلمحمد عدنان كرٌمٌد97170469364

وائلمحمد عفٌف الشوٌك97170455444ً

ٌاسرمحمد عالء الدٌن عٌروض97170485434

منصورمحمد عالء نصري97170476884

مهندمحمد علً طوٌله97170467744

ولٌدمحمد علً عمر97170488384

محمد ٌاسرمحمد عمار الداغستان8180305394ً

عبد المنعممحمد عماٌري97170464494

احمدمحمد عمر الحمص97170481734ً

سمٌرمحمد عمرو ابراهٌم عابدٌن97170477434

عمادمحمد غوش97160028954

احمدمحمد غٌث العٌاش97170460824

رضوانمحمد قصً سوٌد97170485784

نبٌلمحمد مازن الحلب97170487494ً

مازنمحمد ماهر غره97170470764

محمد بشارمحمد مصطفى البٌطار97170463674

عمادمحمد منار الجاوٌش97170490014

علًمحمد موسى97170461374

محمد هشاممحمد مؤمن المعلم97170460974

محمد هٌثممحمد مؤٌد الخطٌب97170468174
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محمد هشاممحمد مؤٌد المعلم97170461444

حسٌنمحمد مٌار بركه97170465184

محمد علًمحمد نصري97170472894

قاسممحمد نمور97170456304

اٌمنمحمد نور الدٌن كوكش97170461054

نعمانمحمد نور صٌام97170469254

محمودمحمد نورس حمٌدة97160022074

اسعدمحمد نوري العسه97160006924

سعٌدمحمد هاشم راع97170475874ً

محمدراتبمحمد هانً شٌبان*97160028024

مصطفىمحمد همام ابو غره97170477734
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محمدسامرمحمد وائل مهرات97170484954

نبٌلمحمد وهب97170455664ً

محمدسالممحمد ٌاسر حمشو97160035894

شاهرمحمد ٌحٌى الصفدي97170461334

عمارمحمد ٌزن شلب97170461114ً

غسانمحمد ٌمان وزان8180288134

احمدمحمد ٌوسف97170472724

محمدمحمود السلكا97170474134

شكورمحمود الغناش8190368954

رضوانمحمود الفقٌر97170484054

علًمحمود تركمان97160032054

عمرمحمود جزار97170464814

ماهرمحمود حامد97170482914

محسنمحمود حسن97170464904

فهدمحمود سالمه بطحٌش8130002304

محمدمحمود شله97160009734

احمد نهادمحمود عبد الغن97170464894ً

محمد بساممحً الدٌن سٌروان8170592144

خلٌلمرام الجعٌدي*8000177174

احمدمرام بكري97170489714

فٌصلمرام طهاوي97170475694

محمد خٌرمرح الرفاع97170469724ً

نبٌهمرح حسن*8190382404

عالء الدٌنمرح حمد97170463044

بهاء الدٌنمرح سلٌمان8130001664

عمرانمرح قوبا97170495564

ندٌممروا عٌروط97170488444

غٌاثمروه الصعب97170475454

علًمروى شٌخ عمر97170479394

زهٌرمرٌم اسعد8190391784

محمد جمالمرٌم رشٌد97170455714

عبدالحسٌبمرٌم عوده97160006874

محً الدٌنمرٌم نجٌب97170473014

نبٌلمرٌم نسٌم97170471434
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قاسممرٌم نقرش97170475324

زٌدمصطفى ابو عمار97170468094

محمدمصطفى بجق97170466654

جمالمصطفى هالل97160029174

هماممصعب دبٌات8180308244

اسماعٌلمضر جودٌه97160017274

مرهفمضر علً*8140399974

طاللمنار العران97170460364

حسانمنار المصري97170460294

اسماعٌلمناف ارشٌد97170461244

محمودمناف زٌدان97170462804
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فاٌزمنال القبٌل97170460844ً

سامرمنال كنعان97170465164

احمدمنال نصر97170473894

حسنمنذر الصالح*8190385244

محمد معتزمهاب الجٌرودي97170462594

مازنمهند دبس وزٌت97170486944

عصاممهند طه97170485514

صالحمهند منذر97170477954

محمد نبٌلمؤنس قطشه*8130007674

محمد سعٌدمؤٌد المشكاوي97170471384

محمدمؤٌد حنف97170486484ً

محمودمؤٌد ضاهر97170471374

مروانمً معروف97170462814

عادلمٌار سرحٌل97170484714

سهٌلمٌار عبد اللطٌف97170464364

محمد علًمٌدٌا عبدو97170465194

جورجمٌرا االخرس97170458464

جورجمٌرٌام زهر97170495424

محمد ثائرمٌس الدٌري97170480394

ٌحٌىمٌس السرحان*8190390984

احمدمٌس الٌحٌى97170496224

اكرممٌس سلٌمان8190370324

ادٌبمٌس محمود97170458654

خالدمٌالد ابو صالح97170470804

عٌسىمٌالد داود97170465674

اصفمٌالد دٌاب8130009224

عالءناتلً شهٌب97170474274

كمالناجً الظاهر*8000329294

نجدتنادٌن البٌطار97150364274

موسىنادٌن صالح97170489204

رٌاضنافذ االبراهٌم97170470184

محمد ٌاسرنبٌل رمضان97170464624

ندٌمنبٌل فاروق*8140398774

بسامنبٌل محمد97170482074
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محمودنجاة الشٌخ حسن8180118404

محمودنجالء الهراٌس97170463584ً

خلٌلنجالء دره97160033654

احمدنجوى الحلق97170459274ً

نزارنجوى جعفر97170469604

شكٌبندى ابو زٌد97170489474

اسعدندى الخول97170489294ً

خالدندى الرفاع97170464354ً

اسامهندى المحامٌد97150024544

فاديندٌم شقٌف97170470854

نضالنزٌه النقري97170467344
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قتٌبهنسٌبه بٌرم97170477394

زاهرنغم جاوٌش97170488304

شرٌفنفٌذه مرتٌن8180248394ً

غساننوار مدلل97170496334

صالحنواف الصلب97170498884ً

موسىنور اعقٌل97170459874

محمد خٌرنور السبسب97170486714ً

ٌاسرنور السالمه97170496294

خلٌفنور العل97170493874ً

محمودنور اللحام97170463234

هشامنور المحروس97170463604

هٌثمنور الهدى الخطٌب97170489014

عبد الحسٌبنور الهدى حمود*8140358704

اسامهنور حرفوش97160227754

فوازنور خٌر بك97170470154

احمدنور سلٌمان97170475684

احمدنور سنٌور8170602174

نزارنور صوٌلح97170485304

بارعنور عرفه97170468974

حسٌننور غٌبه*8140358794

مصطفىنور محب الدٌن97170478414

محً الدٌننور ناعوره97170459784

علًنور ٌونس97170468214

خالدنورا خلٌل*97150016574

محمدماموننورالدٌن كناكري*97160007004

مداحنورالهدى الحسٌن97160017464

محمد عمادنوران دعبول97170481414

وجٌهنورس ابو خٌر8140176034

عادلنوره مطعون97170487964

جرجسنٌبال عبد الملك97170468874

زافٌنهاكوب قره بٌت97170496124

نبٌلهاله الرفاع97170481784ً

زهٌرهانً البقاع97170462674ً

جرجسهاٌدي طبٌق97170471984ً

اسعدهبه الشلب8180303084ً
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محمدهبه العنزاوي97170461934

نصارهبه المغرب97170461364ً

سهٌلهبه الوٌش97160226594

علًهبه خزمه97170488214

غٌاثهبه رزق97170489954

عدنانهبه زنتوت97170470484

ولٌدهبه زٌدان97170487304

محمدقصًهبه شوك97170476274

رئٌفهبه عبدالسالم97160006204

محمدعلًهدى العساوده97170463254
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محً الدٌنهدى اللحام97170473884

نذٌرهدى عبد المجٌد97170480924

محمدهدٌل ابو عساف97170474774

فوزيهدٌل بدران97170474834

محمد هانًهدٌه هللا حسٌبه ملص8170588064

خالدهدٌه المغرب97170466114ً

حناهزار الفرنان97170479324

محمدفوازهال الخضري*97160006984

سندهمام الخطٌب97170471424

اسامههمام حمدان97170486104

حكمتهمسة جعفر97170469664

سمٌرهمسه ابو فخر97170477044

محمودهمسه الراضً*8170602274

مهدهمسه الطنوس8180118504

عبودهٌا الخلٌف97170475184

قحطانهٌا عمران97170495834

حسٌنهٌا كبول97170480714

عصامهٌثم العلدون97170482234ً

محمد عصامهٌفاء السروج97170471524ً

ماهرهٌفاء ثلجة97170469334

محمد عمروائل نقاوه97170481944

هانًوجد سوٌد8190391814

حساموجدي الشٌخ8180283204

الواثق باهللوجل الحامد الضوٌح97170460094ً

فضل هللاورد  نوفل8000328774

تركًوسام الجباره97170494034

حساموسام السعدي97170484724

منصوروسام جاسم97170484594

عدنانوسٌم ٌوسف97170468234

واصفوصفً اندراوس97170483534
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زٌادوعد الفحل97170459804

علًوعد طحٌنة97170475734

زكرٌاوالء االحمد97170471344

صابروالء االغبر97170474674

خالدولٌد حسٌن97170464424

محمد علًوئام عبار97170488014

احمدٌارا ابراهٌم97170474284

احمدٌارا احمد97170476784

غسانٌارا الهادي97170472144

نبٌلٌارا بركات*97160026664

هٌثمٌارا بشٌر*97150015144

عمادٌارا درغم97170474214

هشامٌارا عل97170488404ً

حسانٌارا فوٌت97170467164ً

لؤيٌارا نعٌم97170460734

محمد انسٌاسر المدن97170482954ً

وائلٌاسمٌن الخطٌب97170465764

فؤادٌاسمٌن قسام97170458994

محمد جمال الدٌنٌاسٌن االفغان97170466184ً

محمد نجم الدٌنٌامن صالحه97170481844

نصرٌائٌل ابراهٌم97170477704

محمدٌحٌى زرزور97160010224

نضالٌزن الرفاع97170466884ً

ٌاسرٌزن الشالط97170468804

غٌثٌزن سعاده97160226604

محمدٌمامه العاٌد97170457974

عادلٌمان عودات97155001654

خالدٌمان مبروكه97170468704

محمدٌمنى حمود97170484414

محمدٌوسف ابراهٌم97150408074
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انورٌوسف الحاج عل97170495984ً

اسماعٌلٌوسف العلوه97160028854

فاضلٌوسف الكنعان97170470164

محمدفوزيٌوسف الموسى97170459294

موسىٌوسف الٌعقوب97170495774

نعٌمٌوسف علب97170469884ً

احمداسماعٌل طقم4ملحق 820076376

ٌرسفاٌلٌانا صالح4ملحق 820076272

خداداداحٌاه محمد عمر 4ملحق 800033588

عدناندعاء المحمد الشٌخ4ملحق 819038138

ناٌلراما السلطً الكراد4ملحق 813000401

محمدروان زٌن4ملحق 9717049012

سلطانسناء الشاوٌش4ملحق 820076268

حسنصابرٌن محب الدٌن4ملحق 814023550

جمالعبد الرحٌم المحمد4ملحق 820076378

ابراهٌمعلً حاج ٌحٌى4ملحق 820076271

محمدكمال الخشن4ملحق 813000981

اٌمنمحمد امجد الصواف الشهير بالدوه جي4ملحق 813000530

حمزةمحمد نور عطري4ملحق 820076379

عصاممرام العصل4ًملحق 820076270

خالدمرهف شهاب4ملحق 813000663

كمالنداء الحمص4ًملحق 9716022638

احمدنوشٌن حسٌن4ملحق 819036900

ولٌدرٌبال ورده*4ملحق 813000612

جمالمحمد خضور*4ملحق 800033437

ولٌد محمد(ولٌد محمد) الدٌري تسنٌم*4ملحق 813000716

محمداثٌل مرٌر*4ملحق 818033101

عبدالغفورنافع محمد*4ملحق 819038602

محمدخٌرلٌث حران*4ملحق 819038426

عدنانالٌمنً سوزان*4ملحق 819037470


