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عصاماباء الحسن97190206592

اسامهابتسام شقٌران97190213382

جودتابراهٌم العبد*97180122432

عبدالناصرابراهٌم العزي النقشبندي97190201442

محمدابراهٌم ترٌاق97190363332ً

رضوانابراهٌم توفٌق97190221282

محمدعمارابراهٌم دبور97190193792

محمد بسامابراهٌم شماع97190211902

محمودابراهٌم عبدو97190217252

جمال الدٌنابراهٌم نجار97190220752

محمدابً مخلالت97190204412ً

محمداحمد احمد97190213752

اسعداحمد اسعد97190364072

بساماحمد االحمد97190195742

محمداحمد الحسن97190359052

ابراهٌماحمد الحنش97190202722

محمد عماداحمد الذهب97190198282ً

محمد ؼساناحمد الزٌبق97190193822

عبداحمد العبدهللا8200744092

قاسماحمد العبود97190208912

خالداحمد الفارس8200726372

ابراهٌماحمد القاض97190213882ً

فائزاحمد القبٌل97190203442ً

عبدهللااحمد المحمود97190377792

منذراحمد المصري97190223902

ولٌداحمد الهالالت97190212112

معناحمد خرنوب97190211172

ماجداحمد رومٌه97190204332

محمداحمد سلهب97190358942

محمد دٌباحمد سلٌط97190359982

تامراحمد سمٌد97190199792

رضواناحمد سوٌد97190219432

حٌدراحمد سٌؾ عوض97190200272

اٌمناحمد صالحً*97180121522

مازناحمد عارفه97190362982

2021/2020 السنة الثانية العام الدراسي 
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عدناناحمد عكاشه97190214522

محمدسامًاحمد ؼضبان97190209762

حسام الدٌناحمد فواز97190209912

محمد فاتحاحمد فٌاض*97180137622

نور الدٌناحمد قبان97190221932ً

نجٌباحمد كرٌمو97190198912

محمداحمد مامٌه97190198332

سمٌراحمد معروؾ97190358902

حساناحمد مٌاسا97190213082

طارقاحمد وسام ابوعبدهللا97190218782

هدواناخالص نوح97190213802

سامادم احمد97190197592

ؼسانادهم البردان*8130004642

علًادهم خلٌفه97190359892

اكرمادٌب العمر*97160021422

سمٌرارٌج الحلب97190193442ً

ؼسانارٌج زٌدان97190360322

قٌسارٌج مبارك97190198302

سعودازٌن عل97190386892ً

عمراسامه البدر97190224692

اسماعٌلاسامه السنداوي97190197582

عماداسامه الكوٌف97190214942ً

عبد االلهاسامه النوٌالت97190363672ً

ؼٌاثاسامه حنٌن97190213572ً

جورجاسامه دهام97190204062

احمد سعٌداسامه رستم97190209372

خالداسامه عسالً*97180141022

سموئلاسامه كٌوان97190206122

محمداسامه محفوظ97190211492

ابراهٌماسراء العلوه8200744692

احمد راؼباسراء حمورٌه97190221202

عبد الرحمناسراء كحالة97190221122

خلٌلاسراء كٌوان97190207202

اٌمناسعد قندلفت97190363642

ماجداسالم كرٌم97190212442
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مازناسماء الراشد97190192622

رضااسماء القجه97190212182

تحسٌن(تحسٌن)اسماء عبد هللا *97170468732

عبد المنعماسماء ؼازي97190212232

عمراسماء كلس97190222102

راؼباسماء محسن97190196102

المعتزاسماعٌل عٌسى97190359572

محمدبساماسٌد الخباز97190205522

رٌاضاسٌل السحل97190217352ً

زٌاداسٌل شهٌب97190204822

ناهًاسٌل قرموشه97190197642

فتحًاشرؾ جعفر97190191742

محمدحلٌماؼٌد السلط97190203312ً

جمالاؼٌد السلوم97190359992

موفقافراح عربٌنٌه97190209992

تركًافنان الرحٌل97190363312

منٌرافٌن خلؾ97190380532

امٌناالء الحوتري*97180149052

محمداالء الزحٌل97190364132ً

محً الدٌناالء الطرٌف8200748162ً

موفقاالء اللحام97190208332

محمد حساماالء النحالوي97190191952

نورساالء دروٌش97190359292

رضااالء شرٌؾ احمد8200729472

عطااالء سعادات97190195082

محمد اسعداالء قدوره97190223382

وفٌقاالء محمد97190208932

ماهراالء نصر عصٌده97190202582

مٌرتورٌالًاالء وحٌدي97190309182

عبدالفتاحاالء ٌونس8200747772

عبدالكرٌماالن حاج حسٌن8200726242

محمد بشارالمى زٌاده97190221872

بسامالهادي احمد97190359422

محمدالهام بشٌر97190218322
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أٌمنالهام شٌاح97190210332

بٌٌرالٌاس سلوم97190203082

منٌبالٌسار الواو97190191912

منعمالٌسار حالق97190374202

حسٌنالٌسار سلوم8200751692

حسنالٌسار طالب97190200842

محمدالٌمان الحامٌش97190202782

بشارامجد ابو لباده97190198272

عبد الرزاقامجد الخبل97190378742

خالدامجد الدخٌل97190194992

أحمدعمادامجد الشام97190203292ً

عبد الباسطامل الحسٌن97190192752

احمدامل جمعة97190206692

فوزيامل عرٌج97190209482

محمدامل مصطفى*8170591912

محمد فوازامٌة الحكٌم97190192092

اٌمنامٌره الحالق*8190398722

كمالاندرٌه لطٌفه97190204572

هشامانس المصري97190216932

مازنانعام عٌون97190363382

محمدانوار كساب97190194892

محمدانور الكحاله97190204292

جهاداوس ؼضنفر8200751302

خالداوٌس الحلٌب97190191712ً

ابراهٌم(ابراهٌم)اٌات الحالق *8170601772

محمد(محمد)اٌات الحالق 97190195552

مفٌداٌاز خلٌل*8140195212

حسٌناٌاس الطنٌفر97190208582

علًاٌثار كاظم97190360502

زٌاداٌال قول97190208702ً

راتباٌالؾ عربش97190208992

محمد رفعاتاٌمان الشٌخه97190200472

موفقاٌمن خبٌه97190222322

ندٌماٌمن كٌوان97190217232
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احمداٌناس المصطفى97190213642

راتباٌناس جدٌد97190219702

أٌهماٌه اخترٌن97190206602ً

رسمًاٌه الداؼر97190210232

احمد اٌاداٌه الشربجً المزٌك97190196222

قاسماٌه الفرج97190360002

أحمد ماهراٌه اللو97190205272

صالحاٌه المجاهد97190201222

خالداٌه المحش97190202912ً

محمد ٌوسؾاٌه تش97190215952

حازماٌه خطٌب97190359922

عماراٌه رشٌد*8170591922

علًاٌه رٌحان97190217442

معاوٌةاٌه طلٌمات97190363812

عمراٌه عبد الرزاق97190360962
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عامراٌه مصطفى نوري97190204582

مهنداٌهاب القده97190221242

جودتاٌهاب كنعان*8170602032

احمداٌهاب منعم97190223832

علًاٌهم خلٌفه*97180137402

مازنبتول العاصً*97180148982

سلٌمان(سلٌمان)بتول العبٌد *8190394582

نادربتول خضرو97190203552

عٌسىبتول سالمه97190206102

سلمانبتول سلٌمه8200750782

هانًبتول عباس97190192692

محمدشاكربتول عقٌل97190196682

مازنبتول عل97190359542ً

محمد ربٌعبتول ٌاؼ97170483072ً

محمد ربٌعبراء االشقر97190201062

مصطفىبراء معاد97190197812

عمربراءه المصري97190204102

سلٌمانبراءه صمود97190219642

فراسبراءه ؼازي97190196832

محمدبشار الؽزال97190218122ً

ٌونسبشار خلؾ*8190392532

سمٌربشر بقلة97190359432

فوازبشرى ابراهٌم الخلٌل97190196182

عمربشرى الحسٌن8200755032

محمودبشرى كزبر97190213452

محمد صالحبالل بدران97190219082

ولٌدبنان عمٌره97190363262

نواؾبهاء فخر97190200702

تٌسٌربٌان الزامل97190212062

بسامبٌان العالن97190210882
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ناٌؾبٌان بلبل97190197422

باسلبٌان سبٌنات97190192822ً

عماربٌان شاكر97190220182

فاٌزبٌان عبد النب97190204492ً

عبد الرحمنبٌان كحالة97190223282

ٌوسؾبٌرال حنون97190214842

اٌهمبٌرنار الفرٌجات97190207092

انورتاال الدره97190213272

أحمدتالة الهبول97190218332

محمد خالدتالة دللول97190203632

محمد مٌسرتاله رمضان97190218812

محمد بشارتاله زؼلول97190220892

اسامةتاله زٌنو97190208322

خالدتالٌه العوا97190211752

عبد الناصرتسنٌم الصؽٌر97190219302

حسنتسنٌم العٌسى الطرشان97190208492

جمالتسنٌم سنطٌحه97190202472

ادرٌستسنٌم محمدناصر8200743892

رٌاضتقى الشحادات97190364192

ادهمتمارى ابو فاعور97190360682

علًتوفٌق كحله97190192922

اسامهتٌجان عبدالخالق97190309202

خلدونتٌماء الداهوك*97180149452

بٌانتٌماء القلعان97190199422ً

محمدتٌماء زٌن الدٌن97190203122

نور الدٌنتٌماء ملقط97190212712

وحٌدتٌماء وطفه97190207572

انسثواب الذهب97190217482ً

جمٌلجان اندراوس97190199262

إسبرجبران الٌاس97190376312

بشارجبران شكر97190195692

محمد عصامجعفر عمار الجوٌن97190207252ً

طارقجمان مصطفى كمال*97180131482

سلٌمانجمٌله عل8200748282ً

مشاريجنا خزعل97190217452
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رفٌقجواد المحمود97190196902

آزادجوان حمو97190359822

محمد معتزجودي الحربل97190193642ً

محمد جهادجودي الحلو الشهٌر بالجمال97190194692

اٌمنجودي الصٌاد97190221652

حسانجودي الكوكو8200755772

محمد خٌرجودي زند الحدٌد97190204162

سمٌرجودي صندوق97190224652

ٌوسؾجورج شلش97190216772

جوزٌؾجورج عساؾ97190207652

جورججوري فرح97190202392

انطونجولً الخوري97190193752

جانجولٌت عبود8200743432

محمدجوى بالل97190362672

رامًجٌرٌمً جرجس97190221902

ناصرحارث الشمري*97170498852

ٌاسٌنحارث مجول8200756552

حمزهحازم الحسٌن97190210752

عبدوحازم الحمود97190212212

محمدثائرحازم الدٌري97190220582

منصؾحازم كمٌل8200728002

خالدحذٌفه الرضوان*97180130852

حسٌنحسام جدٌد97190192372

ٌوسؾحسان الحمص97190201492ً

محمدحسن الحوٌش97190197792

احمدحسن الدندل8200729712

ٌحٌىحسن الصحناوي97190197612

علًحسن جمول*97180122482

أسامهحسن عجم97190360082ً

علًحسن فواز8200731612

باسمحسن قصٌبه97190360522

عاطؾحسنً ؼزال فتح هللا97190224312

علًحسٌن الشرٌؾ97190209742

عباسحسٌن الشٌخ97190194072
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محمدحسٌن جناد97190205562

فٌصلحسٌن قطلٌش97190205492

رضوانحسٌن مهدي97190363102

محمدحسٌن ناصر الدٌن8190405902

سمٌرحال السٌد97190191802

محمد عثمانحال سمٌره جحى97190222732

سعٌدحال فندي97190194152

علًحلوه جبور97190215162

حاتمحمدي باكٌر*97180120272

احمد طاللحمدي طبش97190192472
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عبد الوهابحمزة الوتار97190194542

احمدحمزه ابو حسون97190215712

عدنانحمزه الحسٌن97190210972

طاللحمزه السعدي97190213592

محمد طاللحمزه الطباع97190201512

جعفرحمزه قاسم97190202752

عبد المتٌنحمزه كراز97190215852

حسنحمزه محمد97190309052

حسٌنحنان  الؽزالً*8130003032

محمدحنان جمعه97190213482

عمرحنان محمد العمر97190309192

سعٌدحنٌن ابو حمره97190202382

محمد عٌدحنٌن الؽزال97190216522ً

محمودحنٌن المحٌثاوي97190193152

عمرحنٌن حسٌن8200728602

تٌسٌرحوراء الناصٌر97190199752

ٌوسؾحٌان سالمه97190220772

ثائرحٌدر العثمان97190195202

حازمحٌدر جمل97190309072

محمدحٌدر قانصو8200731642

عدنانحٌدر ٌوسؾ97190201552

جمالخالد الخطٌب97190193952

خلٌلخالد الشحاده*8000236372

محمد سامرخالد جوخدار97190213822

احمدخالد دروٌش97190360052

ؼسانخالد محمد عدنان السقال97190203572

هاللخضر البعل97190193182ً

عمرخضر بالن97190210132

شٌخموسخلٌل شوٌش97190380132

حسنخنساء المصري97190207002

مفٌددارٌن خلٌل97190378312

اٌمندالٌا الحالق97190195772

محمد وسٌمدالٌا سكر97190222632

ولٌددانا الملحم*97170498752



11/40
2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحانً

2021/2020 السنة الثانية العام الدراسي 

ابراهٌمدانا شاكر97190205302

صفواندانه الجبان97190210512

محمد سامردانه المحضر97190192242

ولٌددانه حامد97190210782

مازندانه ٌوزباشه97190198022

ؼساندانً دٌب97190200442

فرٌددانٌال منصور97190202062

اٌهابدعاء الطعمه97190197972

فاروقدعاء عز الدٌن8200743922

محمددعاء عودة97190199732

عبدالرحمندعاء كحالة97190223292

محمد بشاردالل قره بطق97190213512

سامردٌانا البؽجات97190205072ً

اكرمدٌانا الرجمه97190214072

عمردٌانا خطاب*8190394612
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محمددٌانا زؼب97190194392ً

باسلدٌب القاق97190198592

جورجدٌفد عرار97190197202

مزٌددٌمه الحداد97190208502

محمد فؤاددٌمه المحاٌري97190219772

موفقدٌمه رجب97190198562

مهنددٌمه لدٌه الحموي97190214632

جهاددٌنا دٌاب97190360302

حسنذو الفقار منصور97190195432

فوازراتب الشٌخ صالح97190208392

هٌثمراشد الرداوي97190208142

ضٌاء الدٌنراشد المال8200733672

خالدرافت ابو عبدهللا97190216472

محمدرافت بحبوح97190219722

فاديرافً راجحه97190207932

محمودراما البقاع97190191792ً

احمد راتبراما التٌناوي97190216422

عٌدراما الشرٌؾ8200746592

مازنراما العامر97190192192

عبد المنعمراما القطٌفان97190364252

محمد علًراما القواص97190207372

بشٌرراما المصري97190198032

عمرراما حمه*8190394632

محمد وسٌمراما ساود جبالؼ97190202812ً

محمد دٌبراما سردار*8190394662

معٌنراما عل97190198622ً

محمد طارقراما عنوز97190203512

محمدراما قشوع97190216262

خلٌلراما مجٌد97190221692

منتصرراما وكاع97190197562
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2021/2020 السنة الثانية العام الدراسي 

ابراهٌمرامان خالد97190373562

محمدرامً الحوران97190212302ً

محمد علًرامً الشاؼوري8200729642

رٌاضرامً عبٌدالناصر97190199562

محمدرانٌا حمره97190199512

محمدرائدة خاروؾ8200744132

محمد خلدونربا الكٌال97190192492

سهٌلرباح بؽدادي*97180150012

محمدربٌع ٌوسؾ97190204562

محمودرجاء صاصٌال97190221622

محمد هشامرحاب العبوشً*8140396132

سمٌررزان االوس97190194282

مٌسررزان زٌنو97190221032

عمررزان عباس97190197442

جاللرزان عرب حمو97190194702

عمررشٌد حمزات97190204382

علًرضا جابر8200731662

اسامهرضا سراٌا97190197752

فوازرؼد السحل97190223032ً

ولٌدرؼد العك97190194632

محمدرؼد المٌدان97190201682ً

ماجدرؼد بدٌري97190204202

محمد جهادرؼد بربور97190207722

فوازرؼد حسن8200726092

بشٌررؼد رٌحان97190218222

اٌمنرؼد سرور97190212002

رضارؼد سعدا97190213742

حسام الدٌنرؼد شحرور97190360432

احمدرؼد صالح97190203882

محمودرؼد صمادي97190360122

كمالرؼد قمر97190359512

محمد فاضلرؼد ٌحٌى97190195302

محمد ؼالبرفاه ازرق97190205532

عبد هللارماز حنجر97190205172

بادررمضان شاهٌن97190377212
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2021/2020 السنة الثانية العام الدراسي 

اسامهرنا الجراح97190204222

رٌاضرنا المذٌب97190201482

ابراهٌمرنا محمد97190214412

محمدرند الدروٌش97190196482

فاديرند تقال97190221562

صالحرند حسن8200747582

محمودرنده عبد النور*8190394702

محمد ٌاسررنٌم الحالق97190209842

محمد دٌبرنٌم بحبوح97190205812

حسٌنرنٌم طعمه97190215802

كمٌلرنٌم قرعون97190223912ً

احمد مهندرنٌم نشاوي97190202112

محمودرهام الصٌداوي97190219732

هاشمرهؾ ابراهٌم8200755172

موفقرهؾ البابا97190204242

رٌاضرهؾ الدعاس97190362412

فهدرهؾ جنبالط97190210502

عبد الناصررهؾ عثمان97190197542

احمدروان الدمنى97190220642

خالدروان النجار97190224272

وائلروان بكري97190211142

محمد خلدونرود الشرٌؾ97190208892

سعٌدروال حاج سعٌد*97170494092

ؼسانرولى الحنف97190218952ً

دندشًروند حمدان97190215442

ؼسانرونً حموي97190194802

مطربرونً مقصود97190194052

معتزرونً مال حمزه97190373312
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2021/2020 السنة الثانية العام الدراسي 

ممدوحروي العج97190380872ً

مفٌدروي العنٌن97190209792ً

جوزٌؾروي خانمه97190191992

بشارروي خوام97190210312

صالحرؤى خلٌفة*8190406892

فراسرٌان ثرٌا8200728702

عدنانرٌان حمٌدان97190205192

الٌاسرٌبال شحود97190215632

سعٌدرٌبر ابراهٌم97190380722

أسامهرٌبٌال شقٌر97190222852

عصمترٌتا ابو فاعور97190215172

فرجرٌتا ابو نصر97190197322

صالحرٌم الجربوع97190362302

لطفًرٌم الحوران97190215342ً

سمٌررٌم الرباط97190217612

محمد عمادرٌم الشطه97190197272

عبودرٌم العلً*8000300712

رضوانرٌم زكري97190201762

محمد مازنرٌم سوقٌه97190213332

مروانرٌم شكور97190200142

محمدرٌم عوض8200744722

باسمرٌم فرزات8200729542

نجمرٌم نجم97190191872

صالحرٌما ؼنٌم97190359272

محمدرٌما مصري97190202872

محمد عمارزاهر الشوى97190363692

علًزاهر بكٌره97190212312

نذٌرزاهر سري97190220412

قاسمزكرٌا ماردنلً*97180122562

محمد رضازهراء الصراؾ*8000323812

محمدزهراء شكر97190309142

مازنزٌن الدٌن حسن97190205612

ماجدزٌن العابدٌن العبدهللا97190205372

مالكزٌن شاهٌن97190194402

عز الدٌنزٌنا قاسم97190195242
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2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري
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2021/2020 السنة الثانية العام الدراسي 

عمادالدٌنزٌنه احمد97190363912

عمادزٌنه رٌحان97190219372

ؼٌاثزٌنه كنفان97190209102ً

سمٌرزٌنه كوجان97190211512

انطونسابٌن طٌفور97190359712

ولٌدساره الحالق97190216712

امٌنساره الصباغ8200727172

محمدساره العل8200747412ً

ابراهٌمساره الؽاٌب8200744662

محمد خٌرساره الكرعه97190213192

حسنساره بدر الدٌن8200755892

محمدخالدساره بعبر97190207392

حسٌنساره حمزه97190360242

عبد الناصرساره دركل97190359502

نزارساره شق97190210982

احمدساره قرقجٌه*97170462622

اسامهساره ٌحٌى*97180150022

ٌوسؾسارٌا سودان97190194522

احمد زهٌرسالً الحموي*8190394752

رؼٌدسالً السمان97190216332

طارقسالً صوقار97190200922

رامزسام العلً*97160021792

بدٌعسامر العفاره97190219172

رضاسامه قطٌش8200750892

محمد اسامةسامً الحج97190193072ً

فراسسامً رمضان قرامٌط97190194062

جهادساندرا حبقه97190197712

ؼازيسدرة حمد97190209162

محمد مازنسدره الحلب97190217922ً

حسنسدره العربٌن97190208272ً

عبد السالمسدره العك97190215682

بسامسدره حسٌن97190192742

ثالجسرور قاسم97190378962

حسٌنسعاد الطوٌر97190207552

محمد زٌدسعد العجلون97190309082ً
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2021/2020 السنة الثانية العام الدراسي 

ٌاسرسعٌد برخش97190202642

عبد الرحمنسفٌن العل97190384502ً

فاطرسالؾ احمد97190224252

فؤادسالؾ زرٌفه97190200282

حسنسالم عودة97190196382

تحسٌنسما اشمر97190199292

باسلسما الخطٌب97190196152

فٌصلسماء طحطح97190194312

عبدالسالمسمٌر العك*97150002042

نضالسنا االحمر97190359552

علًسنا سلٌمان97190198512

ٌاسٌنسندس الحاج عل97190192452ً

محمد عصامسهر نقشبندي97190204192

باسمسوار عبٌد97190220132

مجدسوزانا دره8200728712

ٌوسؾسوسن محمد97190359072

سلٌمانسومر حمد97190198552

وائلسٌدرا عبد الوهاب97190213612

زٌادسٌدره قطٌط97190203922

صفوانسٌرٌن الدروٌش97190207312

محمدسٌلٌن النصار8200750682

مصطفىسٌنرٌت المهر*97180138862

وفٌقشادي زٌن الدٌن97190218772

موفقشادي ضاهر97190211882

ماجدشام الحمدان97190205752

حسٌنشام الكوٌفات97190212662ً

باسلشام بقبوق97190193612

ٌاسرشام بكار97190219512

ٌوسؾشام مرشد97190217202

وجٌهشامٌرام السعد97190359252

محسنشذا شحود97190198742

سامرشذى ؼنٌم97190199692

بسامشفاء ادرٌس97190196812

عماد الدٌنشفاء الناطور97190211422

جمالشفاء جحه97190224562
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2021/2020 السنة الثانية العام الدراسي 

محمد نذٌرشهد البوش97190208242ً

حسانشهد التق97190203272ً

ضٌاء الدٌنشهد الرفاع97190364112ً

أٌمنشهد بلبل97190206062

حسنشهد عبد الباق97190362932ً

جاسمشهد محمد97190309112

جمالشهد ملحم8200747752

محمدشٌماء زهرة97190197312

عبد الخالقصالح الرمان97190210212

عامرصبا الشعابٌن97190202252

زهٌرصبا حرح97190196342

علًصبحً الرز97190213362

كمالصفا بٌرقدار97190194302

محً الدٌنصفاء شاكر*8190406942
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2021/2020 السنة الثانية العام الدراسي 

خالدصفاء عاص97190359882ً

ثابتصفاء عامر97190210122

احمد بدر الدٌنصالح الدٌن دٌري97190217312

محمدصالح الدٌن شٌخان97190209892ً

محمد معتزصالح القبٌطري97190199522

ماهرضحى المصطفى97190200222

موسىضحى حماده*97170494042

اسامهضٌاء بركات97190204552

حسٌنضٌاء خلؾ*8190394772

عبد الحمٌدضٌاء صادق97190202212

جابرطارق البكرٌه97190205902

احمدطارق العل97190201132ً

محمد امٌنطارق الهنٌدي97190194012

رائدطارق خازم97190220152

محمد هٌثمطارق مجذوب97190363922

ولٌدطالل ابو مؽضب97190210952

محمد عمارطلعت جودهللا97190200722

ٌحٌىطه الحسان97190220992ً

حسنعادل الحلب97190202632ً

عبد الهاديعادل عٌبور97190214572

صالحعادل لٌلى97190193472

بشٌرعامر العبد97190363712

ابراهٌمعائشه بكوره97190209172

مالكعبادة راع97190207982ً

مهندعباده ابوعسكرالبندقج97190195572ً
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محمدعباده الحرٌري97190207132

احمدعباده طعمه*97180138362

احمد جهادعباده عابدٌن97190360162

سامرعبد الحكٌم السباع97190214232ً

احمدعبد الرحمن الخلؾ97190210052

محمد احسانعبد الرحمن الدؼل97190205032ً

خالدعبد الرحمن الرقٌة الشبعان97190192102ً

مهندعبد الرحمن السعدي97190198962

محمد فارسعبد الرحمن العبد97190207882

زهٌرعبد الرحمن المؤذن97190207782

محمد رأفتعبد الرحمن عثمان97190219802

كاٌدعبد الرحمن عمرة97190362382

محمد رٌاضعبد الرحمن كبرٌته97190200992

سامرعبد الرحٌم اللبوان97190191892ً

هشامعبد الرزاق الصباغ97190222412

وسٌمعبد القادر اللحام97190195872

محمد عصامعبد الكرٌم الحسك97190207702ً

موفقعبد هللا السوٌدان97190209092ً

محمد خٌرعبد هللا العثمان*97180150162

محمد رضاعبد هللا العطو97190195262

حامدعبد هللا المحمدالخلؾ97190222772

محمدعبد هللا الناطور97190198082

سعٌدعبد هللا طٌاره97190213072

ؼسانعبد هللا عفاش97190196922

محمدعبد هللا مؽرب97190201432ً

عمرعبد هللا نورالدٌن97190199982

مصطفىعبد المهٌمن ابراهٌم*97180150052

رٌاضعبدالجلٌل شعٌرٌه*97170476262

عبدالباسطعبدالرحمن شرؾ97190359402

عصامعبدهللا رٌش97190196552ً

عامرعبٌدة البدري97190196972

عمادعبٌده الصعٌدي97190196862

علًعبٌده شٌخ عمر97190197452

سمٌرعبٌر الذٌاب97190198062

علًعبٌر سالمه97190218192
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ثائرعتاب مالك97190194142

عبد السالمعدنان الصاج97190193922

احمدعدنان حموده97190192852

مروانعدي مالك*97170493392

هشامعز الدٌن القطط97190309022ً

عمرعطاء خنجر8200743902

ادٌبعقٌل فارس97190197882

خالدعال الخطٌب97190219762

اكرمعال الشتٌوي97190215992

عمرعال الفاروق97190193572

خالدعال حٌدر97190195212

ؼسانعال عبد المجٌد97190196052

مفٌدعال كحله97190360632

نضالعالء السمكري97190201092

محمدعلًعالء الؽوش97190213202

احسانعالء الفراج97190363882

مٌشٌلعالء حداد97190215762

محمودعالء حماد97190223982

فاتحعالء عبدالحلٌم97190361252

مٌادعلً ابراهٌم97190195892

الٌاسعلً االكبر ابراهٌم8200728252

حسٌنعلً الحاج عبد هللا8200744642

حسٌنعلً الحمادي الكوسا97190197552

احمدعلً الٌونس8200732252

هشامعلً جمعه97190197502

طاللعلً حمود97190206412

أٌمنعلً دٌب97190204422

ٌاسٌنعلً رٌحان97190199992

اسامهعلً عباس97190200882

محمد باسلعلً كنعان97190198952

أحمدعلً مرتضى8200743982

ؼسانعلً مرهج97180149342

بسامعماد الدٌن االٌوب97190200122ً

محمد علًعماد سنوبر*8000280112
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جمالعمار الحاٌك*97180119752

ٌاسرعمار السلوم97190197152

محمودعمار الموسى97190193942

عبد الرزاقعمار عل97190209872ً

فاٌزعمار عٌسى97190199062

علًعمار نصري8200729812

ٌاسٌنعمر ابو التوت97190219272

زكوانعمر االواب القنوات97190209902ً

محمدعمر الحرٌري97190207262

مؤمنعمر الزاٌد97190209982

محمدعمر السعد97190204952

محمد أمٌنعمر الشلب97190202532ً

خالدعمر العمار97190360752

محمودعمر النحالوي97190221472

محمدعمر الهٌجل8200725562

بشارعمر برنٌه97190199802

بشارعمر بكري قاسم97190193312

محمدعمر جوهر97190216732

محمد اٌادعمر صالح97190200672ً

ٌاسرعمر مبارك97190197332

محمدعمران الصٌاصنه97190224172

معنعمران كحل97190205702

محمد باسلعمرو الداوودي97190191982

أمجدعناٌه هللا اللحام97190197902

رأفتعٌسى الصائػ97190215142
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حكمتؼاده الحسٌن97190223462

محمد خالدؼزل الضاهر97190193632

حسامؼزل جمول97190217132

مجديؼزل زٌن97190360442

علًؼسان العبد هللا8200729832

محمودؼفران الحسك97190219682ً

خضرؼفران الخلٌفه97190383362

علًؼنوة عبد النب97190217502ً

عصامؼنى الحمص97190217302ً

ٌوسؾؼنى الناصر97190205712

محمد جمالؼنى خدام الجامع97190196442

محمد عاصمؼنى رحٌبان97190204612ً

مازنؼنى علوش97190196212

محمدؼنى كعدان97190204692

خالدفادي الشحاده*97170487192

مفٌدفادي العاشور97190211432

شاهرفادي العٌد97190195632

بشارفادي بركات97190193892

ناجًفادي ذٌاب97190194462

عصامفادٌه االتاس97190376022ً

علًفارس نمنوم8200751922

أحمدفاطمة رعد97190207512

احمدفاطمة زهرا عباسً*97180333082

دٌابفاطمة سلٌمان8200745222
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عمرفاطمه االبرص97190206152

محمودفاطمه جابر97190192412

عمادفاطمه طٌب*8190394892

ولٌدفاطمه عٌنٌه97190196602

ناجًفداء المرشد97190198872

نضالفراس الزعب97190214582ً

ٌحٌىفراس الصبٌح المحامٌد97190218152

فٌصلفرح العمر97190208982

خلدونفرح بحصاص97190193732

بدر الدٌنفرح عفان97190194882

دٌبفرحان ابو نجم97190202932

ماهرفهد جمول97190202462

رائدفهد حاطوم97190207832

بٌٌرفؤاد تامر97190204172

علًفٌفٌان محرز97180149472

عبد الكرٌمقاسم ابو حوٌه97190207402

عدنانقتٌبه الخلؾ97190358982

ماجدقمر دبس97190363342

أٌادقٌس راض97190206352ً

نبٌلقٌصر ابو عسله97190213132

جورجكارال لطؾ هللا97190194482

خلٌفهكترٌن رشٌد الشعران97190197692ً

عمادكرم حمدان97190209942

فؤادكرٌستٌن السمان97190219262

ؼسانكرٌستٌنا الخوري97190197262

ٌاسركرٌم العلب97190194622ً

علًكرٌم حوٌجه97190207342

عامركرٌم مراد97190195462

ماهركمٌل عماري97190196962

شحادهكنان عثمان97190224682

موفقكنده عبد السالم8200732452

اٌمنالرا اسماعٌل97190202122

عبد العزٌزالرا القدس97190220262ً

فاٌزالنا الطوخ97190218182ً

بسامالنا اللبابٌدي*8140390642
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فاٌزالنا رٌدان97190196772

ٌوسؾالنا الشٌن97190217682

محمدلجٌن تاجٌك97190222462

عبد المجٌدلطٌفة علدان97190221452ً

مصطفىلما العلٌوي*97180142742

مصطفىلما حصوٌه97190198992

ماهرلما صدٌقه97190209972

خلدون(خلدون )لمى اكرٌم 97190208412

عبد الؽنً(عبد الؽنً )لمى كرٌم 97190215552

محمدلمٌس عبد هللا97190209072

نقواللولٌتا ملحم97190195442

زهٌرلٌث الداٌه97190192382

محمدلٌث الؽزال97190216242ً

جوزٌؾلٌث ندور97190218082

وائللٌلى الحاج حسٌن97190221662

مالكلٌلى الحلب97190194532ً

احمدلٌلى العالن97190206642

احمدلٌلى حمودي97190197192

عبدولٌلٌان ابراهٌم97190214332

منذرلٌن الجفال97190215432

ٌوسؾلٌن الجالل97190199172ً

عبدالحكٌملٌن الدعاس97190213662

رضوانلٌن الرفاعً*97150010752

محمدلٌن السقال97190216822

محمد حسنلٌن اله رش97190205062ً

محمد أنسلٌن خزنه كاتب97190196852ً

محسنلٌن ربٌع97190220572

سامحلٌن رضوان97190195152

زهٌرلٌن مرمر97190359482

ناصرلٌن ناصر الدٌن97190197482

سامرلٌندا كحال97190202272

فضل هللالٌندا مصطفى*97150398002

هانًمادلٌن المسالمة97190201772

فٌلٌبمارسٌل السهوي97190221222
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مروانمارك اٌلٌا97190382302

سالممارك سابا97190196062

جودتماري سلٌمان97190200112

حسٌبماري طحان97190203282

مهندمارٌا الحرٌري*8000334362

نزارمارٌا الشمري97180131202

بساممارٌن شماس97190212602

محمد خالدماسه البدوي97190219842

محمد زٌانماسه شهاب97190196892

محمد ندٌمماهر الجاب97190207112ً

حناماهر وهب97190203192ً

احمد باسلماٌا الخش97190360312ً

رٌاضماٌا داؼوم97190219652

زهٌرماٌا دٌوب97190220972

ادهمماٌا عامر97190382102

فاديماٌكل اخرس8200731812

سمٌرمثنى حجو97190196332

عدنانمجد ابو نقطه97190194732

احمدمجد الحسن97190374882

خالدمجد الحمٌد97190206282

ولٌدمجد العمري*97170458382

محمد حلمًمجد القنوات97190191732ً

سامرمجد بركات97190195762

مكائٌلمجد خطٌب8200748552

عبد الحلٌممجد رجال97190222242

عامرمجد شعبان97190198822

اٌادمجد فلوح97190211012

حامدحامد )مجد نصر 97190204392

حسنً(حسنً)مجد نصر 97190192942

محمد انسمحسن االبراهٌم97190222722

رامًمحمد ابراهٌم97190208012

احمدمحمد ابوالسل97190192502

احمد(احمد)محمد احمد 97190360762

ٌحٌا(ٌحٌا)محمد احمد 97190375842
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سلٌمانمحمد اسامه العمر97190205822

عبد الباريمحمد البن97190220812ً

احمدمحمد الجالب*97160027662

حسانمحمد الحجٌري97190207452

محمد خالدمحمد الحمصً الجوجا97190194382

عبد العزٌزمحمد الداالت97190209852ً

سعٌدمحمد الدره97190211642

عبد هللامحمد الرٌن97190193972ً

عبدالعزٌزمحمد الزٌبق97190224132

حسنمحمد الساعور*97180134352

أحمدمحمد السح8200732012

بشٌرمحمد السلٌمان97190206992

عماد الدٌنمحمد السمان97190200732

محمودمحمد السمور97190206222

ظافرمحمد الشعار*97180120032

خالدمحمد الشٌت97190222602ً
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عامرمحمد الشٌخ*97160006322

اكرممحمد العبود*8180314392

عمرمحمد العصٌري97190359042

حابسمحمد العنٌزي97190214152

عبد اللطٌؾمحمد الفتال97190210842

محمد الحسنمحمد المجتبى البؽا97190359382

عبد الناصرمحمد المحمد الشٌخ97190360182

رضوانمحمد النموس97190191692

هاٌلمحمد النهار*97180126422

جمال الدٌنمحمد اله رش97190203942ً

جاسممحمد الهمام زكرٌا97190359172

ابراهٌممحمد امٌن قره جاي قوشحه97190220092

فهمًمحمد انجٌله97190220102

اسامهمحمد انس كجك*97180126552

ؼٌاثمحمد اٌاد الجٌرودي*97150009192

ٌحٌىمحمد اٌمن مراد97190212262

احمدمحمد اٌهم البحش97190196842

عٌسىمحمد باقر مرع8200729522ً

خالدمحمد بدلٌس97190201042

محمد ؼالبمحمد براء الرفاع97190207692ً

عامرمحمد بشار قبراوي97190194502

عز الدٌنمحمد بشر سراٌج97190206072ً

خالدمحمد بالل رجب97190219012

محمد خٌرمحمد بهاء خالد97190214382

باسلمحمد جواد المبٌض*97180125042

عبد الهاديمحمد جود الرحمن الجبان97190212572

ناظممحمد حسن الساٌس97190217772

ادهممحمد حمد97190210352

انورمحمد حٌدر الحلو97190207102

وائلمحمد خراطه97190194222
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سامرمحمد دبانه*97180123042

محمدمحمد رامً العاص97190198402

مدٌنمحمد رزق المسالمه97190193482

محمد عٌدمحمد رشاد جمله97190204732

فراسمحمد رٌاض البزرة97190199812

سلٌم(سلٌم)محمد زٌد *97180131322

اسامهمحمد زٌد البلخ97190203492ً

موفقمحمد زٌن مطر97190209222

محمدمحمد ساري قدره ٌحٌى97190216202

عمرمحمد سارٌه قزموز97190202402

محمد زاهدمحمد سامً قرمل97190208082ً

عبد الرحمن(عبد الرحمن)محمد شافعه *97170493472

جهادمحمد شامٌه97190214192

محمد سامرمحمد صالح بقلة97190212702

زٌادمحمد طارق شقٌر97190192442

بشٌرمحمد طعمه97190217962

احمدمحمد طٌب97190213932

محمد ؼٌاثمحمد عادل الملك97190195712

رشٌدمحمد عبد الهادي97190363402

احمدمحمد عبدالحق97190194352

عبدالرحمنمحمد عبدالرحمن97190217802

قصًمحمد عبدالعزٌز97190309062

عمادمحمد عثمان97190211952

مروانمحمد عرفان عبود97190198002

محروسمحمد عالء نجٌبه97190221792

عزتمحمد علً عثمان97190191722

محمد باسلمحمد عمار طنطه97190197162

محمد سلطانمحمد عٌد البرن97190194752ً

احمد تماممحمد ؼازي ابو الخٌر8200755412

مروانمحمد ؼزال97190201172
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ٌوسؾمحمد ؼنوم97190206712

جهادمحمد ؼٌث طٌبا97190208212

محمد مجديمحمد فؤاد شكري97190198382

عبد الرزاقمحمد قاسم8200731752

عمرمحمد قدره ٌحٌى8200739222

مصطفىمحمد قوقس*8140384832

نزٌهمحمد كرٌم زؼٌبه97190203392

حمودمحمد كمال الدٌن*97180148792

خالدمحمد لٌث خالد97190204622

محمددٌبمحمد ماهر الطٌر97190197532

ولٌدمحمد ماهر طعمه97190197622

محمودمحمد مبدى*97160017742

سمٌرمحمد مطلق97190223612

محمد معاذمحمد مهند المرادن97190358872ً

موفقمحمد نذٌر صفدي97190214752

احمد معتزمحمد نور الحلو*97170472172

محمد سامرمحمد نور برٌمو97190205912

طاللمحمد نور حمامه97190217082

ٌونسمحمد هادي عوده8200731672

محمد مازنمحمد هادي قرب97190196562ً

محمد ماهرمحمد وسٌم النحاس97190193772

محمدسامرمحمد ولٌد الفحام97190198422

عمارمحمد ٌاسر الكسم97190197172

محمدمحمد ٌاسر سادات97190194642

محمدمعتزمحمد ٌزن سوٌد97190202792

معتزمحمد ٌمان نجم97190195352

عبد الكرٌممحمد ٌونس97190192912

ابراهٌممحمود احم97190212222ً

صالحمحمود اسعد97190200572

بدٌعمحمود الحمد الخلؾ97190201732

بشار حازممحمود الحٌال97190309232ً

محمدمحمود المطر97190213842

عصاممحمود المؽربً*97150002642

ماجدمحمود برازي8200755852
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محمدمحمود جفران97190210452

اسامةمحمود جمعة97190204052

فهدمحمود جوب97190211782ً

محمدمحمود رٌا97190212612

احمدمحً الدٌن الحكواتً الدكاك97190192162

ابراهٌممدٌن االحمد97190360462

اٌادمرام محمود97190196912

عبدهللامرتضى مرتضى97190309042

راتبمرح الحنون*97150003782

باسممرح بو ترابه97190214112
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زٌادمرح ٌونس97190201322

عدنانمروان حجازي97190219182

ٌاسٌنمروان مجول8200756592

أٌمنمروه خوالن97190200642ً

أحمدمروه سٌؾ97190195292

جهادمرٌم العبد هللا97190219452

محمد بشارمرٌم العجان97190207382

قٌصرمرٌم هنا97190211942

احمدمشعل العجالن97190192802ً

ٌوسؾمصطفى الراشد ابا زٌد97190362852

اكرممصطفى الشاق97190199182ً

محمدمصطفى الصباغ97190200152

ٌوسؾمصطفى القطٌفان97190363122

جهادمصطفى دٌب97190216452ً

عبد الحسٌنمصطفى زٌن الدٌن8190405842

مدٌنمصطفى عٌسى97190211552

عامرمصعب الجٌرودي97190216682

احمدمصعب الدعاس97190192042

فاٌزمضر اسعد8200747552

منذرمضر العل97190384532ً

احمدمعاذ العاص97190211572ً

عبد الناصرمعاذ العباس8200733272

محمدمعاذ الفواز97190388492

أدٌبمعاذ حجازي المٌدان97190198862ً

مصطفىمعتز ابو ؼره*97180127082

عمادمالذ سٌد طالب97190207562

ٌاسرمنار ابازٌد97190202132

محمد حسٌنمنار الفالحه97190363202

مصطفىمنار المطن97190201722ً

إٌادمنار رزوق97190195642

عبد الرحمنمنجد عموره*8180303002

احمدمنصور المذٌب97190224482

حسام الدٌنمنى اسماعٌل97190201032
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محمودمنى السعودي97190191972

 محمد بشارمنى الصٌداوي97190358912

عامرمنٌب ؼره97190201402

عادلمها ٌاسٌن97190206842

حساممهند عرب97190213602

إبراهٌممهند عمر97190219442

محمدباسلمؤمن الزٌن97190191932

عبودمؤمن عبود الكركوكل97190203862ً

موفقمؤمنة كرٌم97190208342

عبداللطٌؾمؤٌد محٌسن97190359592

محمدمٌار عل97190200942ً
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عبد الرحمنمٌرة البجٌرم97190309262ً

عبد هللامٌرٌام الشاوي*97160007692

راؼدمٌرٌلال عصفور97190203522

علًمٌس السكاؾ*97160227522

اٌمنمٌس الشرٌؾ97190218832

محمدمٌساء سٌدو97190197922

جورجمٌشٌل صوفان97190203672

سامرمٌالد ابو الجداٌل8200732232

مرسلمٌالد ابو منذر97190205412

احمدمٌالد مدح97190360822

حنٌنمٌلودي شار97190202562

اكرمناتالً سلٌمان97190211592

احمدناتالً محمد97190192072

جابرنادٌن العرسان97190208832

حافظنارام ٌعقوب97190198252

اسامهناره ابو ؼانم97190195482

محمودناصرالدٌن البرؼوث97190204972

عمادناٌا ابو صالح97190220532

نوارناٌا ورد97190212342

عاطؾنبٌل البطرس97190220652

حساننتالً حٌدر97190197492

محمد اٌمننجاة دٌاب97190196992

ٌوسؾنجاح السبسب97190192992ً

مازنندى عجٌنه97190224412

حسنًنزار رستم8200744172

عصامنسٌم ابو اسماعٌل97190210362

محمدنصر كلثوم8200733222

جهادنضال االحمد97190218602

سامًنعٌم سلمون8200732072

عمادنؽم الملحم97190193412

سعدنهى الزعب97190200042ً

محمد سعٌدنهى كٌكً خرس97190221182ً

عمرنوار سلٌك97190216882

معننوار محمد97190203232
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ٌسارنور ابو راس97190192032

حمدينور الدج97190200022

محمد عٌدنور الدٌن هزاع97190204352

محمد جهادنور السادات97190363872

نزارنور الشمري97190309252

فاٌزنور هللا المصري97190196572

عبد اللطٌؾنور الهدى عباس97190360252

محمدنور الهدى قبه ثقال97190192782

باسلنور حسٌن97190194322

زهٌرنور حمصً الجاسم العٌسى97190361582

نورسنور دٌوب97190220402
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عزاتنور رفاع97190194792ً

شٌخ موسنور سعدون97190378012

سمٌرنور شرؾ97190212422

صهٌبنور شمه8200745422

احمدنور ؼره97190202622

خالدنور مسلمان97190193282ً

ماجدنورالهدى كرٌم97190209642

حدٌثًنورس سالم97190224512

محمد عارؾنٌرمٌن تٌناوي97190195102

سامرنٌرمٌن طبٌخ8200747802

سمٌرهادي القاسم97190363432

حسانهادي اوزون97190194272

حسٌنهادي سالم8200731702ً

محمد زٌادهادٌه سوٌده97190212972

معنهافال نعمو97190201802

احمدهانً الرفاع97190215962ً

محمد خالدهانً العلب97190199442ً

نور الدٌنهانً دروٌش97190220122

محمدهانٌا شٌخ القصابٌن97190200162

اٌمنهبه االدلب97190217402ً

اكرمهبه البلخ97190211282ً

عبد الرحمنهبه الشحرور97190209252

ؼسانهبه العل97190378362ً

أحمد ؼٌاثهبه ركاب97190221172ً

علًهبه صالح97190195022

بهاءهبه عبد العال97190192252

محمد نواؾهبه كنعان97190210072

ابراهٌمهدى الخطٌب97190207842

موسىهدى اٌوب97190192792

محمدهدى صخر97190200252

ٌاسٌنهدٌل الحبش97190200612

سلٌمانهدٌل الشعار*97180131122

حسنهشام عبد الملك97190216942

محً الدٌنهشام منصور97190216842
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خالدهال الحنش97190202842

ٌوسؾهال الصالح*97180149402

عبد المجٌدهال عالء الدٌن97190223132

سلمانهمام القضمان97190214002ً

هٌثمهمام زرزور*97180149542

محمد رٌاضهناء قطٌمان97190223962

فؤادهنادي السكران*8000328152

احمدهٌا احمد97190378122

محمد نضارهٌا البٌك97190359842

نور الدٌن امٌنهٌا العبد هللا97190195822
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خالدهٌا العرب97190204782

قاسمهٌا القداح97190211302

محمدهٌا دندٌس97190309242

مفضًهٌا سٌفو97190207172

زكرٌاهٌا مرزوق97190193332

عٌدوائل ابوسن97190213562

محمدوائل حبوش97190194712

حاتموجد السلٌمان8200744752

عبودوجٌه عبود8200731972

محمد عدنانوداد الجعب الجزائري97190208962

احمدوسام ابو فالحه97190308982

محمد مروانوسام الفوال*97180147092

عطاوسام مسعود97190197632

عبد الرحٌموسٌم رعد97190217112

محمدوعد سٌد سلٌمان97190216702

موفقوفاء الحرف97190202692ً

عمروفاء الفروخ97190205252

محمودوئام المحمود97190200362

عمادوئام عقٌل97190197052

ؼسانوئام عوٌضه العباس97190205352

محمدٌارا ابوحالوه97190200752

محمدٌارا الخطٌب8200750922

عمارٌاسمٌن المالك97190194672ً

عمادٌامن االسود97190210652

مروانٌامن الصوٌلح97190380992

أحمدٌائٌل عٌسى8200727012

محمدفاروقٌحٌى دٌاب*8170602292

حسٌنٌحٌى قصٌص97190209822
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ؼزوانٌزن ابو رشٌد97190200972

محمد ثابتٌزن الزرع97190193962ً

بسامٌزن العل8200743582ً

نزارٌزن القبالوي97190219912

خالدٌزن بزازه97190202952

فائزٌزن بؽدادي97190380822

سلٌمانٌزن عٌسى97190192022

خلٌلٌزن ؼزالن97190206552

سمٌرٌزن لقطٌنه97190216542

نزارٌسر السعدي97190208002

ماجدٌسرى ابو اذان97190207972

اٌمنٌسرى معروؾ*97150397912

احمدٌمان السكري97190223472

محمدابراهٌمٌمان الشعار97190364032

محمد خٌرٌمان الكسار97190194912

محمودٌمان زٌتون97190201112

صالح الدٌنٌمان سلٌمان97190212192

محمد خالدٌمنى ادلب97190218932ً

محمد علًٌنال زعٌتر97190222572

خالدٌوسؾ ابراهٌم97190308992

شحاذهٌوسؾ الحلب97190197602ً

خالدٌوسؾ الكعٌكات97190200742ً

خلؾٌوسؾ حجً محمد*8180320802

وائلٌوسؾ محمود97190193672

مروانٌوسؾ معسعس97190216352

مروانٌوسؾ مؽربً رمضان97190208312

احمدٌوسؾ مٌبر97190221912

محمدعاطؾٌونس الدٌري97190201232

موسىٌونس ٌوسؾ97190359002

علًاحمد العل2ً ملحق9719036099
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زٌاداسماء الحسٌن2 ملحق9719036109

خالدامل طٌب2 ملحق820076294

عبد الحمٌدبراء بدران2 ملحق800032807

مصعبجوى النهار2 ملحق9719035910

مامون محمدرحٌل عبد الرزاق2 ملحق9718013125

جاللروان الطعان2ً ملحق820076474

علًسالم الضوٌري2 ملحق9719036227

علًعقبة الخطٌب2 ملحق820075841

محمدمحسن االشهب2 ملحق820076399

علً(علً)محمد حسن 2 ملحق820075828

محمدمرح كنعان2 ملحق820075903

محسنمهدي العزٌز2 ملحق820076473

محً الدٌنمارٌا العتروس2 ملحق820075858

محمدشفاء معضمانً*2 ملحق817060234

عبد الكرٌمعائشه كناٌه*2 ملحق818030331

محمودفاطمة المصطفى*2 ملحق800032872

ردحان(ردحان)محمد دروٌش *2 ملحق814035728

محمدنوال كرٌكر*2 ملحق817060224

مصطفىالبرخو فاتن*2 ملحق817060235

هشامفالح اسراء*2 ملحق9715500175

احمدوهبً فاطمة*2 ملحق800000128

اٌمن محمدالزٌن سامً محمد*2 ملحق818031990

ساميهداية الحصيني2 ملحق820076629

احمدسمٌح السٌد2ملحق 9718014275


