
االسم ال��ا�� للطالب رقم المجموعة الرقم الجام�� للطالب  وع ��ف الم ��م
محمد فرحان ت�س	� العموش  1737621
فارس احمد محمد صالح  1732954
يزن عاهد واصف التكروري 1631356
ع.دالرحمن حسام احمد عا+*  1733907
طارق عواد محمد ال12ود  1731040
ع.دالرح;م ع.دالنا8 يوسف الزغل  1730034
1438260محمد ع.دالمعA* جهاد ع.دهللا ابو سمرة
Cمشت *Eاحمد ع;د ع 1733872
 FGخالد ول;د احمد خ 1730116
ار صJيح F8 ف LMنور أ 1733931
* جهاد فهد الجبور 

FRأما 1733879
أفنان أمجد نمر أسعد 1733877
رغد هيثم طاهر أبو العز 1731546
حمزة محمد ع.دالحافظ نافع 1733890
Zالل احمد محمد ال.حلوز 1733885
 *

FRعاصم صالح محمد كنا 1733906
س̂_ أ[من سامح الهزا[مة 1739159
محمد خل;ل محمد صادق 1738850
ا[ه شفيق ان�س داوود 1733881
ا وح;د محمد حساسنة م	� 1733929
يوسف محمد احمد ع.د الحافظ 1640043
عب	� محمود حسن السعا[دە 1733913
محمد نا8 غازي محمد الحاج 1735785
فiح فؤاد محمد الحاج أحمد  1736263
F فرحان النوافلة  �jح حسiم 1737622
رغد أحمد عE* الشاطر  1733895
 *A1kه.ة أحمد إبراه;م الح 1736904
محمود نا8 توفيق سل;م  1831376
عE* مصطFm عE* حسن    1831684
ابراه;م طه فاضل الشمري 1631027
ز1د عE* محمود نطط 1733899
ە F F	محمد سل;مان احمد ابوع 1736265
محمد نظs* توفيق دقة 1737714
رهف نضال احمد عرفة 1733897
ى [اM عف;ف ابو فاطمة  Lwx 1734588
اyسام محمد صالح الدين ع.دە 1737619
م�wة تامر محمد ج̂	 ال.دوي 1834153
سلسJ;ل رجا احمد الصل;ب 1834490
 F �jحس �	شx مروة محمد 1835015
ا[ة ز1اد محمد عاZد 1834215
رزان محمود نواف مو}  1633999
مالك محمد شفيق صالح 1736903
ى نا8 ع.دهللا الزواهرە Lwx 1733884
م{F عا[د مفلح العثمان  1634025
F " ع.دهللا أبوعب;لة �jرهف "محمد أم 1733896
را[ه مأمون محمد عتمه 1737620
عروب سل;مان عE* المشاق.ة  1733914
قت�.ة سل;مان عE* المشاق.ة  1538770
عطاف مصطFm محمد الص;داوي  1733915
 *

FRمشعل محمد سعد العو 1138985
 *

االء حسام عE* السلفي{� 1637509
ى 1438341ع.د اللط;ف ا[من ع.د اللط;ف الخض	�
Zالل خالد عادل ال.السمه 1733886
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