
الثانية:السنة 

كتابًةرقمًا
6225243761عادل ادهم جنٌدي1

6575253762حكمحنٌن حمو2

غائبغائبغائب6472احمدرنا عزالدٌن3

6358294271ياسررهف محٌو4

6483264672عبد الحميدسراب جربوع5

6559234164محمد خٌرعبد المجٌد الخطٌب6

غائبغائب656720مطيعفادي عوكان7

غائبغائب599717أسعدفاٌزة األسعد8

غائبغائبغائب6332عرفانفراس الحمصي9

6552273865غسانكامل فاضل10

غائبغائبغائب6557عليمحمد عدنان االسعد11

غائبغائب632720بشارنور منصور12

غائبغائبغائب6335نادرهاجر الدٌري13

غائبغائبغائب6104مروانهدٌل دٌاب14

6123203353احمدمرٌم سلٌمه 1

غائبغائب581324مرهجرٌما برهوم2

غائبغائب614828عبد الرزاقعبد هللا المحمد3

5590162844عيسىهزار ٌوسف4

575319.22746.2محمدملحم ملحم5

5856203757سامرفهد حواضري6

598217.63653.6راكانٌوسف بكور7

5794212445نصرهبة العٌسى8

5973222850محمودعال العلٌان9

5834233760ماهراشرف السلوم10

عضوعضوعضو      عضو                     

مدٌحة شٌخ خالدحواء حمد
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كتابًةرقمًا
6020202747ممدوححسان القدور11

609716.83854.8وفيقحسٌن الهوش12ً

616820.84060.8سعوداٌلً األسعد13

غائبغائبعمٌد زقزوق14

غائبغائبمنذر باطوس15

6182163753مرهفعلً فرج16

غائبغائبغائب0089ياسرحسون حسون1

0081203656حسينمحمد العبد الغني2

0085213657عبد الكريممحمد نور العبد3

002227.52956.5رضوانمحمود الجدعان4
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