
اسم الطالبالرقم االمتحاني

أحمد عبدالكافي الشقره2110001

أحمد عبدالمنعم القبالن2110002

أحمد غازي الرومي2110003

أحمد كمال األحمد2110004

أمجد محمد المواس2110005

ابراهيم أنور قديسه2110006

ابراهيم حسن المبيض2110007

احمد ابراهيم علوش2110008

احمد محمود المراد2110009

احمد مهند الحمويه2110010

اشرف عمر نمر2110011

البتول عبد الرحمن البكري غنامه2110012

امير محمد عزام عدي2110013

انس صفوان دبيس2110014

اوسكار روحي االبراهيم2110015

ايمان فاروق قيطاز2110016

ايمان محمد خير والي2110017

باسل غازي المصطفى2110018

بتول محمد هشام الفارس التركاوي2110019

براء أحمد بالطه2110020

بشرى محمد عباس2110021

بيان صالح الحسن2110022

تسنيم سامر دريعي2110023

جازيا فرحان الحمد2110024

جميله مخلص النبهان2110025

حاتم حازم كيالني2110026

حافظ سمير الخطيب2110027

حسان حامد الرمضان2110028

حسان صريح الحسامي2110029

حسين محمد مصيني2110030

حليمه رشيد خطاب2110031

حمزه احمد صخري2110032

حمزه حسن معيوف2110033

خالد ابراهيم العليوي2110034

ديانا عدنان الشعار2110035

راما ابراهيم مطور2110036

ربا حسن شنو2110037

رغد زياد عرفات2110038

رفاه محمدمالك الحاج احمد2110039

رما أنور شموط2110040
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رنيم جمال النبهان2110041

روال نزيه القدور2110042

ريم فايز كزكز2110043

زيد زياد عبدهللا2110044

سارة عبدهللا الدياب2110045

ساره عبد القادر ابوزمر2110046

ساهير خالد الصطيف2110047

سعاد احمد حمشو2110048

سعد محمد فؤاد امين الفتوى2110049

سلوى محمد ماهر عباس آغا2110050

سليمان طه الحميد2110051

سليمان محمد الحسين2110052

سمية نصر الفزع2110053

سناء عبدالحميد الصطوف2110054

سندس محمد االبراهيم2110055

سهر اسامة الصيدلي2110056

سهر سمير قندقجي2110057

شآم ابراهيم قنزوع2110058

شهال عبدهللا الشامي2110059

شيماء عوض الدوح2110060

صبا مصطفى نبهان2110061

صالح أحمد يوسف القيسي2110062

صهباء اسامة عدي2110063

عائشه حازم حمدون2110064

عبد الرزاق يوسف السليمان2110065

عبد القادر خالد الحسين2110066

عبد هللا محمد حسن الحلبي2110067

عبد هللا محمد ناجح الراس2110068

عبد المطلب احمد الحسين2110069

عبدالرحمن عدنان الشمالي2110070

عبدهللا فخر الدين رشو2110071

عبير حيان شيخ الزور2110072

عبير طارق الشبيب2110073

عدنان محمد ظافر سراج2110074

عزيز منجد عوش2110075

عالء عبد الغني قادرآغا2110076

علي أحمد العلي الجول2110077

علي سمير الحسن2110078

علي عبد الناصر الجزار2110079

علي محمد الذياب العلي2110080

علي خريم حسن القاسم2110081

عمر حسين الزاد2110082

غزل مرهف ابي زمر2110083

غسان مروان السلوم2110084

غصون خالد النقار2110085

غفران بشير العبد الهوها2110086

فادي منقذ الياس الضاهر2110087

فارس خضر العطا هللا2110088

فاطمة صالح عبدالرحمن2110089

فاطمة عدنان علوش2110090



فاطمه محمد مخلص العلي2110091

فرح مهدي السمان2110092

كنده عبد الحليم نصر عطار2110093

لميا سالم دخان2110094

لينا رضوان الحسن2110095

ماري تمام جمعه2110096

ماهر رفعات شليل2110097

محفوض غزوان برشيني2110098

محمد احمد الحريري2110099

محمد عوض الدوجان2110100

محمد غزوان الور2110101

محمد محمد سعيد الطرن2110102

محمد يحيى اليوسف2110103

محمد صالح أحمد زقزاق2110104

محمد منتصر مصباح عبد الرحمن2110105

محمد مهند معروف عبيسي2110106

محمد نائل غازي عدي2110107

محمود خلدون شب2110108

محمود عبد الجبار معري2110109

مديحة محمد قباوي2110110

مرام رحمون الرحمون2110111

مرام عبدالحكيم الكيروان2110112

مريم فواز سفاف2110113

مسره سمير عوض2110114

مصعب محمد عصايه2110115

منال مصطفى هويش2110116

منقذ محي الدين الشحنه البستاني2110117

منى ياسين الحسن2110118

مهاب منيف حداد2110119

مي علي شدود2110120

ناصر الدين محمود الحمود2110121

نجاة عزام الفارس العثمان2110122

ندوه علي قطاش2110123

نشوى خضر النائب2110124

نور عبد العزيز كويدر2110125

نور مأمون العبد هللا2110126

نيرمين جمال النبهان2110127

هاجر عمر اوضه باشي2110128

هاديه محمدرشاد بعاج2110129

هبه توفيق بردان2110130

هدى حسان الهويدي2110131

همام أيمن سليمان2110132

هند محمد باسل كيالني2110133

وئام ميسر كاطوف2110134

وائل عبدالمنعم حلوم2110135

وسيم عدنان هبره2110136

يارا مياد حرش2110137

يسرى علي قطاش2110138
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