
100/درجةاالسم األولاالسم األخيرالرقم المتسلسل

12E+08راسبايمان علي عزات حسن

22E+08راسبقيس محمد خلف الحجليه

32E+08ي
راسبهبه مصباح درويش الطباخ 

42E+08راسبربا تيسير احمد العوامره

52E+08راسبمصعب عماد محمد ابوفضه

62E+08راسبحمزه عامر جميل ابو ليل

72E+08راسبرند عبدالوهاب عبدالمجيد الطرمان

82E+08راسبمياده صبحي دهام المحاميد

92E+08راسبابراهيم فيصل احمد ابوعابد

102E+08راسبوائل رياض محمد الشوابكه

112E+08راسبجن  عمر محمد اسماعيل

122E+08راسبزيد محمود ايوب نبابته

132E+08راسبدنيا عاكف بركات عفيشات

142E+08راسبزياد حسير  احمد الشيش

152E+08راسبرضا احمد عارف ابراهيم

162E+08راسبعبدهللا ابراهيم علي محمد

172E+08راسبعبدهللا محمد احمد محي الدين

182E+08يه راسبمياده جمعه نارص االغير

192E+08راسبيوستينا فادي موريس عزمي

202E+08راسبصابرين سمير عوض شلبايه

212E+08راسبعذاري مبارك حمد العلوية

222E+08راسباحمد ابراهيم حسن العدوي

232E+08راسبليث منصور محمود الدسيت

242E+08راسبقصي وليد احمد عطاره

252E+08راسبايه عبدالقادر محمد عبده

262E+08راسببيسان جهاد محمد ابوصليح

272E+08راسبهند سمير هشام البيطار

282E+08ه راسبشهد ابراهيم سليم ابوعي  

292E+08راسببهاءالدين انور اكرم حميد

302E+08راسبمالك سالم عامر راشد المشايخية

312E+08راسبهبه نضال عبدالحميد صباح



322E+08راسبعز الدين احمد عبدالسالم ابو عقل

332E+08راسبدانا عالء حسن البايض

342E+08راسبايه نضال خليل االعرج

352E+08راسبباسل عبدهللا محمد ابو لبده

362E+08راسبمعتصم محمد عبد الشعالن

372E+08علي احمد نمر 
راسبنيفير 

382E+08راسبسحر خالد احمد العبسي

392E+08راسبمحمد فواز اسماعيل القيس

402E+08راسبمالك عيس احمد ابو صبيح

412E+08راسبيزن سامر عبد الخالق ابو سنينه

422E+08ي محمد الفرايه
راسبديما هان 

432E+08راسباسالم محمود مفتاح محمد

442E+08راسبعيس عثمان ابراهيم عليان

452E+08راسبايه سمير محمود ابو فرده

462E+08راسبسدين رائد جميل بدوان

472E+08راسبكاتيا هيثم يوسف السويطي

482E+08راسبليث عبدالرحمن محسن نارص

492E+08راسبشهد محمد فايز صبح

502E+08راسبتسنيم حمدان حمد المعمري

512E+08راسبنغم ايمن عوده فرج هللا

522E+08يل عبدهللا ي فتحي جير
راسبفتحي هان 

532E+08راسبايهم سمير احمد الشدفان

542E+08راسبزين محمد احمد العرامي

552E+08 راسبكمال الدين جهاد محمد حسنير

562E+08راسبفرح صالح توفيق الجمال

572E+08راسبمحمد اسماعيل علي احمد رزق

582E+08راسبعثمان حسن  عايش

592E+08راسبشاهر ابراهيم شاهر معطان

602E+08راسبريان محمود محمد اسعد محمود

612E+08راسبدانيه نايف يوسف رمضان

622E+08راسبمحمد فواز مفلح الغرير

632E+08ي
راسبعلي وائل محمد الجوالن 



642E+08 راسبمروان سامر مروان مصطف

652E+08راسبليان محمود محمد عشا

662E+08 راسبغيداء مخلد مبارك الجماعير

672E+08راسبنور ادهم محمد الناطور

682E+08راسبندى بهاء الدين احمد ابو طير

692E+08ي مصطف  محمد
راسباحمد حسن 

702E+08راسبلير  محمد عبدالكريم العرجان

712E+08راسبجهاد احمد جمعه كحيل

722E+08راسبعلي طارق عبدالعزيز الحسن

732E+08راسبمحمد زكريا يوسف محمد  رفيعه

742E+08راسبعبدالرحمن تيسير جميل العفيشات

752E+08ي حنا
راسبمايا جرس صموئيل رمان 

762E+08و راسبنهله محمد موفق  شخاشير

772E+08راسبمحمد عبد المهدي حمود المعاعيه

782E+08ي توفيق
راسببيشوى ناجح لطف 

792E+08راسبهديل مشهور عبداللطيف المساعفه

802E+08راسببراءه صالح مصطف  االقطش

812E+08ي
راسبعالء ياسير  محمد الكسوان 

822E+08راسبهاشم احمد سليمان الحنيطي

832E+08راسباحمد مجدي داود ابوصبح

842E+08راسباحمد محمود ابراهيم مسلم

852E+08يف راسبمحمد سعيد فوزي الشر

862E+08راسبعالء الدين نعمان قاسم يعقوب

872E+08 راسبمحمد مصطف  السنوسي مصطف

882E+08ي درويش محمد احمد
نا هان  راسبمير

892E+08راسبجود ايمن نزار المرصي

902E+08راسبنور عصام حسن ابو مطير

912E+08راسبابانوب فادي باسخرون واصف

922E+08راسبغن  عبدالمهدى طايع الفشيكات

932E+08راسبعبدهللا كمال مطر حمايده

942E+08راسبابراهيم جودت ابراهيم حمو

952E+08راسبريان مجدي راشد حبش



962E+08راسباصيل ساهر عيد الحدادين

972E+08راسبعبدهللا شاكر عبدهللا ابوعياده

982E+08ي
راسباالء عماد الدين خليل الضعيف 

992E+08راسبقصي وليد  الحريري

1002E+08راسبنائل بالل محمد الحواتمه

1012E+08راسباسامه تيسير محمد عثمان

1022E+08ه راسبرزان عالء احمد ابو عي  

1032E+08ي راسبرويده عبد  اللحر

1042E+08راسبمالك خالد احمد ابو ديه

1052E+08ي حسب هللا
راسبمحمد عبدهللا التيجان 

1062E+08راسبيزن عرفات صبحي ابو اصبيح

1072E+08راسبمحمد محمد ابراهيم ابو كف

1082E+08راسبتسنيم احمد كامل الخطيب

1092E+08راسبلينا عمر حسن الكوز

1102E+08راسبندا رجب محمد السيد عبدالعال

1112E+08راسبندى ماجد مفلح السواعير

1122E+08راسبايناس عبدالحكيم علي الحميمات

1132E+08راسبمحمود ابراهيم محمود البطاط

1142E+08ي علي
راسبمحمد سامي عبدالغن 

1152E+08ي توفيق
راسبباسيليوس ناجح لطف 

1162E+08ين توفيق محمود الخصيالت راسبسير

1172E+08راسبلما جمعه عيد السعود

1182E+08راسبليث خالد احمد بليبل

1192E+08راسببيسان احمد محمد المرصي

1202E+08راسبمحمود صالح محمود االسمر

1212E+08راسبسحر حسن صالح النعيمات

1222E+08راسبعبدالرحمن ماهر محمد عدوان

1232E+08راسبرغد ثائر عدنان العموري

1242E+08راسبساره احمد حسن ابو حمده

1252E+08راسبسدين محمود عبدالمجيد العقول الضمور

1262E+08راسبمحمد عيس محمود برهم

1272E+08ي
راسبهشام بسام باجس القريون 



1282E+08راسبكرم رائد محمود ابوداود

1292E+08راسباسيل سالمه عبدالجواد سالم

1302E+08راسبنورس هيثم اسماعيل ابوعواد

1312E+08راسبنادره خليل محمد العسود

1322E+08وك عبدالحميد راسباحمد خالد مير

1332E+08راسبنورهان وليد شعبان عبدالعزيز

1342E+08راسبحمزه كفاح محمد امير  عبدالجبار

1352E+08راسبسيف منير انيس جنديه

1362E+08راسببركه بدر كمال خليفه

1372E+08وعه راسبيحنر وليد محمد قي  

1382E+08راسبهالله اسامة مطلق الكعابنه

1392E+08ي راسبراما برهان محمد الشلنر

1402E+08راسبهبه رمزي مصطف  عيس

1412E+08راسباحمد سامي يوسف سالمه

1422E+08راسبعبدالرحمن نبيل محمود ابوداود

1432E+08راسببشار نادر موس صليح

1442E+08راسبيوسف اسماعيل خالد الجريرى

1452E+08راسبساره اكرم احمد عليان

1462E+08راسبماجده شادى خليل الهرباوى

1472E+08راسبابراهيم عدنان نعيم الجمال

1482E+08راسباحمد محمود احمد الرقب

1492E+08راسبنرمير  عبداللطيف محمد حمدان

1502E+08راسبتسنيم وحيد عبدالكريم داود

1512E+08راسبيحنر رامي يحنر مرار

1522E+08راسبعمر ابراهيم حسن ابو عبدون

1532E+08يف ي الشر
راسبمحمد مصطف  لطف 

1542E+08راسبحمزه محمد خليل ابوحمره

1552E+08راسبجمال حسن جمال سلوم

1562E+08راسبراما صالح نايف العوران

1572E+08راسباسيل احمد سالم المجاوله

1582E+08راسبعبدالرحيم محمود ذيب الزغلوان

1592E+08راسبعبدالرحمن نافذ عبدالرحمن الطرباق



1602E+08راسبمحمد جعفر علي البويطل

1612E+08راسبنور ماجد عارف الحديد

1622E+08راسبسليمان محمد سليمان يوسف

1632E+08ي
راسبديانا سمير عارف الكيالن 

1642E+08راسبمعتصم بسام محمود الشحاده

1652E+08راسبوجدان احمد  الفواز

1662E+08راسباالء محمد  نرص

1672E+08راسبمصعب اكرم سميح الخطيب

1682E+08راسبمحمد ماهر عبد موس

1692E+08راسبمحمد خالد ابراهيم الصوص

1702E+08 راسبصبا زياد احمد ياسير

1712E+08راسبابراهيم عبدالسالم جمعه ابوصعيليك

1722E+08راسبمعاذ محمد يوسف رصار

1732E+08راسبحمزه فايز سليمان الحجوج

1742E+08راسبايات محمد سعيد الكسابره

1752E+08ي
 
راسبتسنيم جمال مصطف  صاف

1762E+08راسبمحمد رائد جميل نصار

1772E+08ي
بين  راسباسماء عبدالفتاح احمد احمد الشر

1782E+08راسبقصي محمد حسير  ابو رياش

1792E+08راسبفادي ايمن عبد المهدي الوحش

1802E+08راسبمحمود ايمن محمود اماره

1812E+08راسبليث حسن سالمه العمرو

1822E+08راسبهبه رامز جمال نصار

1832E+08ي الشمري
 
راسبصالح صالح الف

1842E+08راسبمحمود عثمان يوسف العكرماوى

1852E+08راسبرغد خليل علي نبهان

1862E+08لس رومان  موريس زىك راسبكير

1872E+08ي
راسبفيصل نواف مصلط العدوان 

1882E+08ي
راسبعبدالرحمن محمد محي الدين شكوكان 

1892E+08راسبمجد امجد اسماعيل القطيفان

1902E+08راسبعهود علي حمد الهاشمية

1912E+08ي الهواوشه
 
ي سليمان ضاف

 
راسبضاف



1922E+08راسبنور عمر محمد محمد

1932E+08راسبرامز عزيز جيد شاكر

1942E+08راسبمحمود نادر جمعه عساف

1952E+08راسبمنار تيسير محمد االسمر

1962E+08راسبفراس رائد كمال قاسم

1972E+08ي محمد مراغه راسبمعن ناخر

1982E+08راسبمحمد جميل ابراهيم عليان

1992E+08راسباحمد جمال احمد دارخليل

2002E+08يم راسبندين رائد محمود الير

2012E+08راسبامل غسان عيس ابو كف

2022E+08راسبمعاويه نضال محمود الشعالن

2032E+08راسبانس محمد محمود الجعفري

2042E+08 راسباسالم اسماعيل سلمان الفراحير

2052E+08ي
راسبعهد سعيد عبدالقادر راض 

2062E+08ي
راسبجودي معي   احمد اليمان 

2072E+08يم راسبشهد عادل طالب الير

2082E+08راسبنسيم محمد سليمان العجارمه

2092E+08راسبمنه هللا  عمرصابر عمر محمد

2102E+08راسببيسان اسماعيل محسن نارص

2112E+08راسبفرح بسام حماد السعود

2122E+08راسبعمار يارس  الغندور

2132E+08راسبرزان سامي فتحي بريغيث

2142E+08راسبغيداء احمد حسن الكوز

2152E+08راسبنور نضال عوده بشر

2162E+08راسبمالك نزيه علي طوقان

2172E+08راسبميس صالح محمود الفالح

2182E+08راسبجنه محمد عبدالرحمن اسعد

2192E+08راسبنجوى رزق  احمد

2202E+08ي سليم العقيل راسبوفاء حرنر

2212E+08ي شحاته
 
راسبارساء جمال علي الدسوف

2222E+08راسبجن  محمد حسام  فتوح

2232E+08ي
راسبوليد خالد يوسف الحلوان 



2242E+08راسبآن انطوان خليل االعره

2252E+08راسبفرح سليمان عبدهللا صومان

2262E+08راسبزيد احمد محمد هاشم داود

2272E+08راسبعمر ياسير  محمد سالم اتكيدك

2282E+08راسبساره بسام  حفيان

2292E+08ي درباس
ي محمد وصف 

راسبوصف 

2302E+08راسبلير  خالد محمود ابوشمه

2312E+08راسبابرار كامل جمعه القشاش

2322E+08راسبعبدالرحمن حماده محمد عبدالرحمن محمد

2332E+08راسبملك عامر يونس دار خليل

2342E+08راسبمحمد احمد عبدالجليل العفيشات

2352E+08راسبعمر محمد خرص  حموده

2362E+08راسبعبدالرحمن وحيد نسيم محمد

2372E+08راسباحمد محمد عبدالحكيم عبدالعال

2382E+08راسبعبدهللا محمد محي الدين حمد

2392E+08راسبقصي عمر احمد حمدان

2402E+08راسباسماء عبدالشكور يوسف االسطل

2412E+08راسبعبدالحليم عيس عبدالحليم صندوقه

2422E+08 راسبحسن فادي حسن مصطف

2432E+08راسبدانيه خالد محمد طرخان

2442E+08 راسبيوسف محمد مسلم العلير

2452E+08 ي تحسير  حسير
راسبناريمان حسن 

2462E+08راسبساره طارق عطا جمعه

2472E+08راسبحال عبدهللا علي رسحان

2482E+08راسبمي احمد محمود العوضات

2492E+08ي
راسببراء حسن سليمان السخن 

2502E+08راسبليل فرح موس الصباح

2512E+08راسبانس عبدهللا محمود حماد

2522E+08قاوي راسبمي طلعت رمضان الشر

2532E+08راسبعبدهللا البيومي السيد قصقوص

2542E+08راسبصادق رياض صادق السمان

2552E+08راسبحازم محمود عيد العمارات



2562E+08راسبوليد فراس محمد الفواعير

2572E+08راسبيوسف خالد موس عبيد

2582E+08ة راسبدانه سالم احمد ابو شعير

2592E+08راسبغاده اسعد محمد ابو محفوظ

2602E+08راسبعبد الرحمن عماد عبدالمنعم بلطيه

2612E+08راسبحال ماهر محي الدين الكردى

2622E+08راسبالرا منور عيد القاسم

2632E+08 راسبرحمه احمد رضوان حسير

2642E+08راسبمحمد احمد صالح الثوابيه

2652E+08راسبسامر عادل محمود يوسف

2662E+08راسبملك عاطف سعيد ابورقعه

2672E+08ي راسبمحمد يوسف فارس الدرونر

2682E+08راسبانوار عبدالحفيظ فهد جويفل

2692E+08راسبمحمد رضولن سهيل ابو الهيجاء

2702E+08راسبمجد محمد سعيد عبدالقادر ابو عريشه

2712E+08راسبعبدالعزيز خالد حسير  الجمل

2722E+08راسبراما هشام  النجار

2732E+08ي فارس فايز االزايده
راسبامان 

2742E+08راسبعبدالكريم عايد محمود علقم

2752E+08راسبمن  رائد عبدالمجيد النموره

2762E+08ا مراد اسعد القواسمي راسبمير

2772E+08راسبهدير فوزان حسير   المناصير

2782E+08راسبزيدون جمال بديع القاروط

2792E+08ات راسبيزيد ماهر خلدون المهير

2802E+08راسبمرح مخلد سلمي الكوز

2812E+08راسبعبيده خرص  عبدالمجيد عليان

2822E+08راسبياسمير  عادل السيد سالمه

2832E+08راسبنصار فايزخالد ابو طير

2842E+08راسبتاال رياض محمد المرصي

2852E+08راسباحمد حسير  عوض حميده

2862E+08ي
راسبعادل ابراهيم عبدالرحيم بلوسر

2872E+08راسبوسن سالمه عبدهللا العفيشات



2882E+08يف راسبهبه سمير غريب رسر

2892E+08راسبيزن عامر عبدالرحمن عباس

2902E+08راسبرايه سلمان احميدان العجوري

2912E+08ي
راسببيسان زياد محمد علي قصيبان 

2922E+08راسبمالك مسعود يوسف القيس

2932E+08راسبعز الدين رائد علي الرفاعي

2942E+08راسبمحمد خالد محمد السكر

2952E+08راسباحالم محمد عبد الخالق بدوان

2962E+08راسببنان حابس محمد الرقب

2972E+08راسبابراهيم عالءالدين جميل ابونجم

2982E+08راسبمحمد خالد شاكر جوده

2992E+08راسباحمد محمد مسلم السنيد

3002E+08راسبرهف جالل عبدالرحمن خروف

3012E+08راسباسامه فالح شعيب البكري

3022E+08راسبرهف محمد احمد المرعي

3032E+08راسبخنساء عبدالستار  بيطار

3042E+08راسبخديجه محمد عطوه هللا العزازمه

3052E+08راسبانس محمد طه عيس

3062E+08ي درباس
راسبرنر خليل وصف 

3072E+08راسبشحده ابراهيم شحده يعقوب

3082E+08راسبمحمد داود مصطف  الميناوي

3092E+08راسبشهد مصطف  محمود حسن

3102E+08راسبتقوى غسان خليل مسلم

3112E+08راسبابراهيم محمد ابراهيم عوده هللا

3122E+08راسبدانيه عمر محمدخير ابو رمان

3132E+08راسبداليا احمد ابراهيم شحاده

3142E+08راسبمالك ابراهيم مصطف  خليل

3152E+08راسباسامه حسن موس ابو نجا

3162E+08ي
راسبراما احمد عارف عدوان 

3172E+08ي حرب شوكه
راسبقطر الندى عون 

3182E+08راسبعبدهللا طارق هاشم خان باز

3192E+08ي
راسبزيد بسام محمود راض 



3202E+08راسبنغم احمد سعود الحالحله

3212E+08ي شفيق رزق هللا
 
راسبمارك باف

3222E+08راسبمحمد فهيم سعيد الدرزي

3232E+08ي راسبرغد ماهر حاتم الشلنر

3242E+08راسبندى رضا ابراهيم الحصاوي

3252E+08راسبزيد فؤاد محمد حسن الدويك

3262E+08راسبمياس نضال عدنان العموري

3272E+08راسبآيه جهاد محمد شنك

3282E+08راسبرزان مراد محمود العلوي

3292E+08راسبابراهيم محمد احمد الطقاطقه

3302E+08 احمد تيسير مصطف 
راسبمصطف 

3312E+08راسبنورا زياد احمد العبادي

3322E+08راسبمحمد امجد شوكت حميدي

3332E+08راسبمجد محمد محمود مصلح

3342E+08راسباحمد محمد عبدالوهاب محمد

3352E+08راسبعبد الرحمن حماده السيد العدروسي

3362E+08راسبعبدالرحمن فواز احمد عالونه

3372E+08راسبايمن شواخ االبراهيم

3382E+08راسبمحمد اياد داود  ضمره

3392E+08راسبساره عبدالمجيد سليمان الحجيج

3402E+08راسبمارينا ماهر عبدهللا يعقوب

3412E+08راسبيوسف طاهر محمود محمد يوسف

3422E+08يم راسبرهف حسام محمد الير

3432E+08راسبهبه ثائر محمود غيث

3442E+08راسبصفا عبداللطيف  طالع

3452E+08راسبمعي   محمد حماد الشلفاوى

3462E+08راسبدينا غسان خليل االنصاري

3472E+08راسبراما يعقوب يونس ابو صبحه

3482E+08ه راسبطه شكري طه ابوخرص 

3492E+08راسبحياه علي عبدهللا العفيشات

3502E+08راسبساره خليل عبد العمرو

3512E+08راسبرزان ابراهيم عبدهللا الردايده



3522E+08راسبليدا صالح الدين عطيه ابوجاموس

3532E+08راسباحمد محمد داود كمال

3542E+08راسبعبدالرحمن ماجد وليد فرج

3552E+08راسبوليد خالد خميس خله

3562E+08راسبعبدالرحمن حسام عزت عبدالحليم

3572E+08راسبحليمه سامي عبدهللا الطرايره

3582E+08راسباحمد عمار جمعه ابو ارشيد

3592E+08راسبيزيد محمود احمد الصورى

3602E+08راسباحمد تحسير  احمد القيسي

3612E+08راسبروعه حسن سعيد ابو غنمي

3622E+08راسباسالم ابراهيم رفيق فحماوي

3632E+08راسبحال اسماعيل كامل عمران

3642E+08راسبحنان اسامه وليد دلبح

3652E+08راسبميس هيثم عيد ابو طربوش

3662E+08راسبامل عبدهللا محمد الدراويش

3672E+08راسباحمد باسم محمد الرقب

3682E+08راسبعائشه محمد عبدالقادر عبدالقادر

3692E+08راسبهبه اسماعيل سالم ابوعليوه

3702E+08راسبايه يوسف حسير  امام

3712E+08ي
راسبشيماء نادر  الغوطان 

3722E+08راسبامل وائل وليد الحداد

3732E+08ين خالد سليمان الدغيلي راسبسير

3742E+08راسبدياال نائل يوسف زبن

3752E+08راسبحال نافذ سالم الخطيب

3762E+08راسبنور محمد موس ابو صليح

3772E+08يزات راسبنور محيالدين احمد الير

3782E+08راسباحمد محمود سليمان ابو محفوظ

3792E+08راسبايمان احمد سالم الفشيكات

3802E+08راسبايات اياد محمدبدوي جويلس

3812E+08راسبعبدهللا حسام زهير عبيد

3822E+08راسبعبدهللا حسير  راجح سلمان

3832E+08راسبسحر محمود مروح خنفر



3842E+08راسبرغد عادل حمدي الحزين

3852E+08ه راسبليان احمد ابراهيم تنير

3862E+08راسبزيد امجد موس اليمن

3872E+08راسبرغده طايل امير  الدريدى

3882E+08راسباحمد ماهر اديب ابو علي

3892E+08راسبمحمد خالد عبدالعزيز الدويري

3902E+08راسبديما اياد محمد ربحي شطاره

3912E+08راسبتبارك محمود عبد قاسم

3922E+08راسبسميه غازي احمد ابوديه

3932E+08راسبايه نارص راغب تيلخ

3942E+08راسببيسان يوسف ذياب الكسابره

3952E+08راسبكرم حلمي يوسف ابوارشيد

3962E+08راسبنارص محمد حسن نارص

3972E+08راسبزيد محمد عبدهللا الطواهيه

3982E+08ي راسبهاله عبدالعزيز محمد البستنحر

3992E+08ونيا مرقص عادل رزق راسبفير

4002E+08راسبعبدالرحمن طارق شفيق سعد

4012E+08راسبنور الدين باسل سعيد الكلحه

4022E+08محمود رحومي رحومي 
راسبمن 

4032E+08راسبمحمد احمد ابراهيم مسلم

4042E+08راسببالل علي عبدالرحيم

4052E+08راسبارساء امجد حسن علي

4062E+08راسبعبدالحميد خرص  عوض ابو ركبه

4072E+08راسبمحمد يوسف محمد الصورى

4082E+08راسباحمد يوسف محمد الصورى

4092E+08راسبعبدهللا سلطان علي المحاميد

4102E+08راسبساره نبيل موس عماره

4112E+08راسبابراهيم محمد السيد محمد عبدهللا

4122E+08راسبعبدالرحمن السيد احمد عبدالرحمن

4132E+08راسبنور اسماعيل حسير  رشيد

4142E+08راسبحمزه محمد عبدهللا الخليفات

4152E+08راسبساجده ابديوي  السالم



4162E+08راسبمحمد عبدالفتاح عبدالرحمن الدعاس

4172E+08ي نرص هللا راسبدعاء نورى ناخر

4182E+08راسبسميه خليل نايف الطويل

4192E+08راسبنسمه محمد رجب محمدسالم

4202E+08راسبعال حسن عبد الكريم الفقها

4212E+08راسبراما محمد خليل كتانه

4222E+08ه راسبيونس عمر محمود صير

4232E+08راسبامل محمد داود اللبابده

4242E+08راسبزينه سميح عزت جمعه

4252E+08راسباسامه عماد  محمد الزعاتره

4262E+08راسبحال رامز جمال نصار

4272E+08راسبمؤمن حازم عبد المؤمن سماره

4282E+08ي محمد حسن
راسبصفا هان 

4292E+08راسباحمد سميح مصباح ابو عرقوب

4302E+08راسبسدين محمد رشاد وشاح

4312E+08راسبحسن احمد سليمان ابو نجا

4322E+08ي عبدالكريم محمد سكارده
راسبهان 

4332E+08راسباصايل عصام عبدالوهاب ابورصاع

4342E+08راسبارساء محمد علي علي الغنام

4352E+08ي محمد التهامي
 
راسبمحمد محمود عبدالباف

4362E+08راسباالء شكري عبدهللا ابو عياده

4372E+08راسبيوسف ايمن عيس العياده

4382E+08ونيا صفوت خليل توفيق راسبفير

4392E+08راسبغيث مجدي داود  ابوصبح

4402E+08راسبياسمير  فراس بدر عيس

4412E+08راسبسيف الدين جميل حسن البواطله

4422E+08راسبيحنر محمد ممدوح محمد

4432E+08 ي راسبهال بشار محمد الشاقنر

4442E+08راسبعمر محمد محمود ابوشاويش

4452E+08راسبمحمد احمد علي توبه

4462E+08راسبساره فراس احمد عبيد

4472E+08ي عصفور
ي اسماعيل حسن 

راسبحسن 

http://oexo/exam/user/view.php?id=16673&course=16


4482E+08راسبياسمير  فيصل ابراهيم عطايا

4492E+08راسبفتحي السيد فتحي السيد

4502E+08ي محمد جاد
راسبمحمد هان 

4512E+08عان راسبعثمان نبيل عثمان رسر

4522E+08راسبشهد حسير  خليل الشيخ حسن

4532E+08ي
 
راسبعبدالرحمن عايد محمد صاف

4542E+08راسبغيداء رياض محمد هديب

4552E+08راسبايه طارق محمود عبده

4562E+08ي الربايعه راسبعلي محمد عبدالننر

4572E+08راسبمحمد اسد سعيد محمد اسد ابوحماده

4582E+08راسبتمارا عماد محمود الفار

4592E+08راسبتغريد جهاد فالح السواعير

4602E+08راسبهمام حابس علي المناعسه

4612E+08راسبسدين علي شفيق ابوغوش

4622E+08راسبرانيا محمد شاكر الهشلمون

4632E+08راسبرؤيا يعرب لفتة لفتة

4642E+08ي
راسبميس عطاهللا علي السعدون 

4652E+08 راسبسدره المنتىه عيس  حسير

4662E+08ايعه راسبعمر احمد حميد الشر

4672E+08راسبسدين عماد محمدطه النتشه

4682E+08راسبالرا عمار محمد مصلح

4692E+08راسبايمن بسام احمد حمد

4702E+08راسبصهيب يوسف محمد عواد

4712E+08راسبرهف معاذ احمد علي

4722E+08راسبملك منير محمد ابوزيد

4732E+08راسبالنا غالب محمد حموده

4742E+08راسبخليل حسام الدين خليل الحوامده

4752E+08راسبحنير  عدنان محمد العاشوري

4762E+08ي
راسبموس مروان زهدي العسر

4772E+08ه الباهي محمود الجمل راسبامير

4782E+08راسبضالل ماجد موس الفقهاء

4792E+08 راسبمريم صابر فوزي محمد حسير  خرص



4802E+08راسبميس محمد عبيد الشوابكه

4812E+08ه راسبريان محمد توفيق عمير

4822E+08راسبمحمود انور سليمان شلوف

4832E+08راسبارساء محمد نظمي ابو هشهش

4842E+08راسبهاشم عبدالسالم ربحي مرار

4852E+08راسببلقيس عماد الدين عبدالحفيظ الجدي

4862E+08ي راسبنغم عمر محمود كممحر

4872E+08ي
راسبيوسف ابراهيم عمر اللوبان 

4882E+08راسبوسيم ايمن سميح عبدالحافظ

4892E+08راسبمحمد محمود عيس طوالبه

4902E+08راسبرنر معن اسماعيل العجارمه

4912E+08راسبافنان محمد محمود نصار

4922E+08راسبعبدهللا كامل عطيه عبدهللا

4932E+08راسبعمر يارس علي حمو

4942E+08 راسبنور يوسف ابراهيم شاهير

4952E+08ي رشدي شكرهللا
راسبريموندا رومان 

4962E+08ي راسبعبدهللا نارص عبدالسميع الضمير

4972E+08راسبعبدهللا ابراهيم محمود ابونور

4982E+08راسبحمزه ايش مصطف  نمر

4992E+08راسبعلي ابراهيم علي عبابده

5002E+08ي عبدالرحمن الصنياوى
راسبهديل هان 

5012E+08راسبمالك محمد محمود جرادات

5022E+08راسبزينه نزار احمد االشوس

5032E+08 راسبسعاد مصطف  محمد مصطف

5042E+08راسبعلي اسماعيل علي عواد

5052E+08راسببيان احمد ابراهيم بصبوص

5062E+08راسبديما نضال حلمي عاشور

5072E+08راسبنورا ظريف نجيب شحاته

5082E+08ي اسماعيل الحجاج راسبنردين صير

5092E+08راسبمحمد رامي مصطف  نوفل

5102E+08ي
غون  راسبنور محمد عطا الير

5112E+08راسبتف  جمال مرسي االشقر



5122E+08راسبخطاب عمر خرص  قلجه

5132E+08راسبراشد حسن سالمه العمرو

5142E+08راسبالرا وائل محمد فتحي محمود

5152E+08راسبنور الدين منصور قاسم الزريقات

5162E+08راسبساره صالح محمد  التك

5172E+08راسبيوسف جون عزيز حلقه

5182E+08راسبوسيم موس احمد غنيم

5192E+08ي
راسبنور الدين مهند فريد هيون 

5202E+08راسبعبدهللا كمال  ارشيد

5212E+08راسبفؤاد ايمن عبد المهدي الوحش

5222E+08راسببيان محمد خليل القواسمي

5232E+08ي
راسببراءه محمد عطا هللا الدرين 

5242E+08راسبطه فالح طه العفيشات

5252E+08راسبرنير  محمود احمد فرج هللا

5262E+08راسبايه عرفات محمد ابو حميده

5272E+08راسبمحمد صقر محمود ابو صقير

5282E+08راسبيزن وسام سعيد سمور

5292E+08راسبكنده ابراهيم احمد الدواويش

5302E+08راسبساره حسن ابراهيم ابو نجا

5312E+08 راسبايه مح رزق حنير

5322E+08راسبرؤى عبدالحفيظ احمد نبابته

5332E+08راسبلم احمد يوسف الزغاري

5342E+08ي ابورضوان
يف  راسبجاد الكريم رشيد رسر

5352E+08ي نوار
راسبايمان محمود حسن 

5362E+08راسبعبدالرحمن محمود نعيم محمد يوسف

5372E+08راسبمحمود خالد عبدالفتاح الدبس

5382E+08راسبايه نزار محمد المناصير

5392E+08راسبرغد علي شحاده ريان

5402E+08راسبانس ماجد محمد عامر الرزام

5412E+08و راسبعمر اسحق يحنر لير 

5422E+08راسبمحمد جمال عبدالمجيد ابو عيشه

5432E+08راسبمحمد سليمان احميد السعود



5442E+08ي
 

راسبعمر كمال صابر ياع

5452E+08راسبيزيد جمال عبدالرحمن ابوسعد

5462E+08راسبالسعيدنارصالسيد عبدالعزيز

5472E+08يف عبد الرحمن الخطيب راسبصباح رسر

5482E+08راسبهديل اسماعيل سعيد ابو عليوه

5492E+08راسبفارس علي محمد عمر السيد الوكيل

5502E+08راسباحمد محمد   علي

5512E+08ي تايه
راسبشدى عصام عبد الغن 

5522E+08راسبوسن امجد احمد النجار

5532E+08ي
راسبفيصل اسحق يعقوب مشين 

5542E+08راسبزينب خليل عطا عيس

5552E+08منير مصطف  حسن 
راسبمصطف 

5562E+08راسبالرا نائل يوسف زبن

5572E+08راسبلبن  محمد ابراهيم ابوالحاج

5582E+08راسبدعاء حسن محمد سعيد عرموش

5592E+08ي عقاب عواد
راسبعمر هان 

5602E+08راسبفايزه منصور محمد رسحان فراح

5612E+08راسبرؤى هيثم عمر عبدالمجيد

5622E+08راسبرغد سمير زايد المصاروه

5632E+08راسبكريم عادل كمال برهم

5642E+08ف احمد حافظ سالم راسباحمد ارسر

5652E+08راسبعمر محمد عمر العمودي

5662E+08اكي حميده ترابيس
راسبمحمود حميده الشر

5672E+08راسبساره خالد مطلق جابر

5682E+08 راسبساره محمد عبدالرحيم ياسير

5692E+08راسبمحمد يارس ابراهيم علي عبدالمقصود

5702E+08راسبحمزه عماد عزام عيال سلمان

5712E+08راسبلوجير  نضال مصطف  عوده

5722E+08راسبعبدالرحمن وليد خالد الشله

5732E+08راسبمحمد اسماعيل حسير  السكارنه

5742E+08راسبرائد مخلد عيد البحرات

5752E+08راسبعبدالرحمن شهوان درويش الشهوان



5762E+08راسبجوري احمد محمود يوسف

5772E+08راسبرحاب بالل عبدالقادر شحاده

5782E+08ين رائد محمد صومان راسبسير

5792E+08ي
 
راسبروال يارس عبدالرحمن صاف

5802E+08راسبمجد ماهر فالح الزغاتيت

5812E+08راسبارجوان محمد سعود العلوان

5822E+08راسبمحمد علي خميس الداوديه

5832E+08راسبليث سعيد محمد النجار

5842E+08راسبعبدهللا بسام محمد سعيد قنير

5852E+08ي
راسبرغد احمد ضيف هللا المعان 

5862E+08راسبرنا محمد عياش الشباكي

5872E+08راسبمحمد سعيد اسحق القنير

5882E+08راسباسامه خليل عيس حماد

5892E+08راسبصهيب ثائر محمد ربحي السيوري

5902E+08راسبمهند عادل صالح جمعه احمد محمود

5912E+08راسبسدين زيدان صادق العويوي

5922E+08راسبملك عادل كايد عمرو

5932E+08راسبمنار ماجد عمر قصقص

5942E+08راسباالء ذياب صالح علوه

5952E+08راسبحمزه مجاهد محمد ديب حوا

5962E+08راسبدانه وسام تيسير الشبلي

5972E+08ايعه راسبعامر محمد محمود الشر

5982E+08راسبمنة هللا حسام محمد خلف

5992E+08راسبرنا محمد ابراهيم سلمان

6002E+08راسبانس موس عايش ابو الريش

6012E+08راسبجواد عمار جميل المحيسن

6022E+08 راسبمحمد محمود  حسير

6032E+08ي زكريا عبده شحاته
راسبفيلوباتير هان 

6042E+08راسبيوسف محمد  حلفاوي

6052E+08راسبرهف طارق عبداللطيف بلول

6062E+08ي
 
راسباحمد سالم احمد صاف

6072E+08راسبعبدالرحمن عوض عبد الريان



6082E+08راسبليالس عدنان علي الخطيب

6092E+08راسبملك حاتم سعدي الديب

6102E+08ي راسباالء حامد محمد الجعير

6112E+08راسباروى يعقوب عواد الحالحله

6122E+08راسباسامه ضياء الدين محمد عبدالحي محمد

6132E+08راسبوديع جميل فهمي اعبيد

6142E+08راسبابرام سامح عدىل ابراهيم

6152E+08راسبنورا خالد محمد الصعوب

6162E+08راسبيارا عبد الرزاق علي الشيخ قاسم

6172E+08راسبترىك عيس ترىكي الهواوره

6182E+08راسبمايا احمد محمود العوضات

6192E+08راسبريم عصام محمد الهيل

6202E+08ي السيد احمد
راسبسما هان 

6212E+08راسبابراهيم محمد توفيق الربايعه

6222E+08راسبشيث عبدهللا حمد الزبير

6232E+08ي
راسبمالك وائل محمد الشخ 

6242E+08راسبطالل زيد سالمه المناصير

6252E+08راسبشاهر نايف نعيم العزه

6262E+08راسبرئيفه جمال نظمي ذياب

6272E+08راسبنور حسن خلف الخطيب

6282E+08راسبمحمد طارق جمعه احميد

6292E+08راسبعبدالعزيز نايف محمد المناعسه

6302E+08راسبلير  ماهر حسن الحايك

6312E+08راسبمنار احمد سليمان الحوامده

6322E+08راسبعبدهللا سيد فتحي جاد

6332E+08راسببراءه احمد رفيق فحماوي

6342E+08راسبنوران كمال عمر رمان

6352E+08راسبشهد محمد حسير  عشا

6362E+08راسبموس عبدالمنعم موس صواخنه

6372E+08راسبمحمد ابراهيم السيد عبدالقادر احمد

6382E+08راسباحمد شعبان محمد ابو السعود

6392E+08ف عثمان طوطح راسبمحمد ارسر



6402E+08سعيد دمير 
راسبفرح مصطف 

6412E+08راسبمرح اياد نمر ابودوش

6422E+08راسبميساء خالد علي ابو رشيد

6432E+08راسبنعمان منصور نعمان صبح

6442E+08راسبفارس وائل متوىلي عبدالرحمن

6452E+08راسبملك محمد موس قنديل

6462E+08راسبمعي   محمد رشاد الفران

6472E+08راسبسدين احمد امير  الخطيب

6482E+08راسبدانا صالح صالح ابو هالل

6492E+08راسبرغد مروان سعود فراج

6502E+08ات راسبدانا مخلد عوده المهير

6512E+08راسبمحمد يحنر محمد طه

6522E+08راسبسمر رائد صالح وقاد

6532E+08راسبارساء عبدالمنعم عبدالكريم العفيشات

6542E+08ي
راسبرغد نبيل عزالدين الطريف 

6552E+08راسبوئام عماد نافز مشه

6562E+08راسبشهد جالل عبدالرحمن حمد

6572E+08راسبدانا محمد مصطف  شويطر

6582E+08راسباحمد فواز احمد الطرايره

6592E+08ي راسبيزن جمال نواف الير

6602E+08راسبهبه بالل محمد مريان

6612E+08راسبكنده شاكر محمد الرواشده

6622E+08راسبسندس يوسف سليم ابوصليح

6632E+08راسبمحمد كمال عطا هللا صالح

6642E+08راسبيوسف رامي محمد رصي

6652E+08ي
راسبمحمد سعيد سعد الدين الفتيان 

6662E+08راسبحسن ذياب حسن عليان

6672E+08راسبعبد هللا احمد محمد ابو الفتوح

6682E+08راسبمنار محمد علي غوشه

6692E+08راسبمحمد عبدالرزاق محمد عبدالرحمن

6702E+08راسبقصي محمد يحنر حويله

6712E+08ي راسبمحمد ماهر عبدالعزيز الكسحر



6722E+08راسبامال احمد عبد الجليل عمار

6732E+08راسبفاطمه فيصل محمد عياش

6742E+08ي راسبرشا محمد ابراهيم الحضير

6752E+08راسبتاال سنان عبداالله الظاهر النسور

6762E+08راسبياسمير  سمير جمعه عوض عيد

6772E+08راسبيزن خالد محمود عبدهللا

6782E+08راسبحارث قاسم يحنر حسير  علوس

6792E+08راسبمرام محمد حسن ابو سعد

6802E+08راسبمحمود اياد كمال الحاج احمد

6812E+08راسبكرستينا امجد كامل الرواشده

6822E+08راسبعاصم فالح علي سالمه

6832E+08ي
راسبيونس محمد يونس الحصين 

6842E+08ي
راسبزيد ابراهيم عبد الرزاق الهنين 

6852E+08راسبابرار خالد احمد ابوغثيث

6862E+08راسبابراهيم عمر ابراهيم االخرس

6872E+08راسبعلي حسن محمد ابو علي

6882E+08راسبخالد ابراهيم احمد ابوخرمه

6892E+08راسبابو بكر ثامر عالوي عالوي

6902E+08ي
راسبلؤي غسان عبدالرحمن الهيمون 

6912E+08راسبثامر يوسف مسلم الهوانيه

6922E+08راسباالء رمضان عبدالعزيز الشاذىلي

6932E+08راسبابراهيم محمود ابراهيم الصالحي

6942E+08راسبفرح عادل خليفه المناصير

6952E+08راسبمحمد احمد خالد القهيوي

6962E+08ي السيد احمد الجزار
راسبمحمود هان 

6972E+08راسبحارث يوسف محمد ابورحمه

6982E+08راسبانس يحنر داود داود

6992E+08راسبشيخه حمد ماجد السنيدية

7002E+08راسبيزن فهمي كايد الحمالوي

7012E+08راسبروزان محمد فرج العزازمه

7022E+08راسبروى علي عيس الشلمي

7032E+08راسبيمن  منذر عبدالمجيد االقطش



7042E+08راسبليث امجد علي المرصي

7052E+08راسبزيد زياد سليمان العجوري

7062E+08ي
راسبسلسبيل علي حسير  مشهدان 

7072E+08راسبمروان هشام احمد كامل

7082E+08راسبريموندا صفوت خليل توفيق

7092E+08ي جمعه عبدهللا جمعه راسبسماح ناخر

7102E+08راسباحمد عدنان احمد السواعير

7112E+08راسبسهام عبدالجليل عليان الدقاق

7122E+08ى جابر غندور البشيش راسببشر

7132E+08راسبمحمد عبدالنارص يوسف جادهللا

7142E+08راسبمحمد عدنان عوض االقرع

7152E+08راسبمحمود سائد علي الحامد

7162E+08ناجحمجدى عزيز رفعت عزيز مقار

7172E+08ناجحزيد عزالدين حسير  الحرباوي

7182E+08ناجحالبتول محمد عزات ابو نواس

7192E+08ناجحمحمد ماجد محمد خرص  الدراويش

7202E+08ي
ناجحليث مجدي قاسم الصيف 

7212E+08ناجحليان محمد علي سليمان

7222E+08ناجحخالد عمر محمد السنباطي

7232E+08ناجحبنان صبحي يوسف عبدالقادر

7242E+08 ناجحالهام يوسف عبدالرحمن صب لير

7252E+08ناجحليان صالح عبد المشارقه

7262E+08ناجحمحمد نبيل رافت الشاويش

7272E+08ناجحهدايه محمود يوسف داود

7282E+08ناجحهبه هللا لؤي يوسف الشيخ يوسف

7292E+08ناجحانس صالح سالم ابوصعيليك

7302E+08ناجحهيثم فيصل عصام ابو صبح

7312E+08ناجحهبه عوض احمد ابوجميل

7322E+08ناجحدانيه محمد هديب هدبان

7332E+08ناجحبشار عبدالمهدي يوسف حجير

7342E+08ناجحماريان فؤاد عزيز رياض

7352E+08ناجحسحر محمد حكمت سالمة



7362E+08ناجحاروى يوسف سليم  حسن

7372E+08ناجحاسامه زيد محمد الخطيب

7382E+08ناجحليث سعود محمد ابو محفوظ

7392E+08ناجحميخائيل نارص نعيم صادق

7402E+08ناجحبهاء وائل محمد عمرو

7412E+08ف حسن جاد ناجحاحمد عوض مشر

7422E+08ناجحيارا غسان علي مصلح

7432E+08ي
ناجحسعد محمد عبدهللا الشايف 

7442E+08ناجحاكرم عبدهللا عبدربه العكايله

7452E+08ناجحريتاج محمد عبدالهادي نصار

7462E+08ناجحربيع عامر صادق الدراغمه

7472E+08ناجحلما خليل سالم المراعيه

7482E+08ناجحساجده احمد مفلح الحاليبه

7492E+08ناجحخليل ايمن خليل حموده

7502E+08ي
ناجحرانيا مهند مشهور الحلوان 

7512E+08ناجحاسماعيل اسامه عبدالرحيم عبيد

7522E+08ناجحجن  حسام محمد سالمه

7532E+08 ناجححنان عبداللطيف  حسير

7542E+08ناجححسام مدين محمد ديب حوا

7552E+08ي
ناجحعبدهللا ربيع احمد عبدالغن 

7562E+08ي محمد المجاىلي
ناجحافنان عون 

7572E+08ناجحمحمد عبدالغفار عامر الكرديه

7582E+08ناجحمالك ثائر عبدهللا ابو ليل

7592E+08ناجحاسالم عواد سليم العمارات

7602E+08ناجححور سعيد محمد الغيالنية

7612E+08ي
ناجحعلي عبدالجبار عبدهللا الكيالن 

7622E+08ناجحمرام منذر محمد المرصي

7632E+08ناجحاحمد زايد سليمان القطيش

7642E+08ناجحمجد عالء الدين عبد الجبار التميمي

7652E+08ناجحاحمد عبدالهادي اسماعيل دحبور

7662E+08ناجحابتهاج عبدالحليم احمد المحتسب

7672E+08ناجحيزن نارص محمد الطيطي



7682E+08ناجحسامر بسام فرهود حداد

7692E+08ناجحرهام محمود عبدهللا ابو سليم

7702E+08ي سحيمان الزبن
ناجحعبدهللا هان 

7712E+08ناجحصهيب وليد جميل احمد

7722E+08ناجحسلطان خالد سليمان الرواجفة

7732E+08ناجحريناد محمد احمد اسماعيل

7742E+08ناجحمحمد علي محمد الجرجاوى

7752E+08ناجحتاله عالء الصارم

7762E+08ناجحايه محمد عمر زيدان

7772E+08ناجحراما عبدهللا محمد ابوفاره

7782E+08ناجحمحمد عبدالرحمن محمد فتحي عابدين

7792E+08 ناجحرنا علي نايل الشوفيير

7802E+08ف فراس نوري المناصير ناجحارسر

7812E+08ناجحصالح سميح صالح ابو سخن

7822E+08ناجحسيف الدين محمود فتحي رسحان

7832E+08ي ناجحاميمه سعيد حمد عيد النصير

7842E+08ناجحتسنيم نارص عبدالمطلب عبدالحميد

7852E+08ناجحاحمد ادريس احمد صندوقه

7862E+08ناجحفيصل زكريا محمد ابو دقه

7872E+08ناجحرمزي نرصي يوسف هلسه

7882E+08ناجحمها ارشد حميد سبعاوي

7892E+08ي سائد عبدالرحمن العمري ناجحيحنر

7902E+08ناجحساجده رافت سامي ابو عصبه

7912E+08ي النجار
ناجحاسامه محمد راض 

7922E+08ناجحعبدالرحمن محمود زايد الرقب

7932E+08احمد علي الجرجاوي 
ناجحلجير 

7942E+08ي
 
ناجحروضه محمد احمد الصوف

7952E+08 ي عبدالجواد محمد مصطف
ناجحسلم هان 

7962E+08ناجحفرح محمد ابراهيم سالمه

7972E+08ناجحرؤى محمد عبدالرحيم عبيد

7982E+08ناجحمحمد يارس احمد قطيفان

7992E+08ناجححمزه مروان علي المصاروه



8002E+08ناجحرهف فراس محمد الفواعير

8012E+08ناجحدانا احمد سليم الصالج

8022E+08ناجحعمر نارص محمد خير حمادنه

8032E+08ناجحفرح سامر محمد رجب دوله

8042E+08وق ابراهيم سالم سبيتان ناجحرسر

8052E+08ناجحرؤى اسامه عمر نمر

8062E+08ناجحمروى وسام احمد العداربه

8072E+08ناجحمالك سمير عبدهللا حامد

8082E+08ي قاسم عبدالقادر ناجحنادين ناخر

8092E+08ناجحعلي عبدالرحمن محمد محمد عبدهللا

8102E+08ناجحسوار وليد محمد سالمه

8112E+08منذر علي المشايخ 
ناجحتف 

8122E+08ناجحبدر محمود محمد امير  حسن

8132E+08ناجحراما مهند سعيد الطباع

8142E+08ناجحوسن غالب عبدالوهاب وهدان

8152E+08ناجحعبدالرحمن صفوان محمد العبيدات

8162E+08ناجحزاور محمود يوسف هاكوز

8172E+08ناجحنواف محمود سالمه المخامره

8182E+08ناجحيوسف عصام ايليا قرع

8192E+08 ناجحياسمير  رمزي حموده حاج ياسير

8202E+08ناجحياسمير  ياسير  حسن الزريقات

8212E+08ناجحسبأ صخر احمد العساسفه

8222E+08ناجحاسماعيل محمد اسماعيل ابو عريضه

8232E+08ناجحامنه يحنر حسن الجوجو

8242E+08ناجحامنه جمال حسن الجوجو

8252E+08ناجحدارين عدنان خاطر الغزاوي

8262E+08ناجحزيد عمر نايف الرقب

8272E+08ناجحهمام احمد سالمه الحراسيس

8282E+08ي
ناجححمزه غسان كامل العبوين 

8292E+08ناجحبراء عبدالكريم يحنر ابو الحاج

8302E+08ناجحساىلي صالح منصور عبدالرزاق

8312E+08ي يف شلنر ناجحرغد اياد عيدرسر



8322E+08ناجحراشد عبدهللا مسلم هاديه

8332E+08ناجحمحمد حسام مصطف  جمعه

8342E+08ناجحرمزي محمد حسن ابو رعيه

8352E+08ناجحامجاد رائد يوسف ابو هالل

8362E+08ناجحمحمد احمد الكاشف محمد عبدالسميع

8372E+08ناجحراما جهاد احمد حاكج

8382E+08ناجحراما جهاد طه االمير

8392E+08ناجحوعد عبدالغفار رسمي الطويل

8402E+08ناجحمالك نضال جميل الذيب

8412E+08ناجحمهند محمد عبدالكريم عبيد

8422E+08ناجحنور عبدالرحمن  الهواري

8432E+08ال حسن خليل حسن ناجحمير

8442E+08ناجحنور الدين مهند محمد ربحي السيوري

8452E+08ناجحمنة هللا محمود عامر صالح سليم

8462E+08ه ناجحمحمد ماهر محمد عمير

8472E+08ناجحجاد عمار جميل المحيسن

8482E+08ناجحبالل احمد محمد المسانده

8492E+08ي ناجحمحمد عبدالرزاق كايد الزهير

8502E+08ناجحمعاذ محمد  العدوان

8512E+08ي
ناجحمحمد هيثم ذياب الكفرعين 

8522E+08ناجحجوانا عبدالمجيد كامل بلوط

8532E+08ناجحعبدالقادر وليد عبدالقادر طبازه

8542E+08ي
ناجحسمر بالل عبدهللا الجمهان 

8552E+08ناجحمصعب موس حسن ابداح

8562E+08ناجحأنس رائد سامي ابوعيد

8572E+08عزمي عبدالفتاح البجق 
ناجحياسمير 

8582E+08ناجحابراهيم عيد محمدسعد شديد

8592E+08ناجحساندرا اسحق نجيب تادرس

8602E+08ناجحرامز نادي شحاته موس

8612E+08ناجحرؤى طارق محمد علي

8622E+08 ناجحفيصل ناجح محمد حسير

8632E+08ناجحكاندي ايمن صموئيل جندى



8642E+08ي ناجححنير  عمر عيس ثلحر

8652E+08ناجحالمثن  امجد عبد الكريم السواعير

8662E+08ناجحنور الدين فرحان محمد الخبايبه

8672E+08ناجحريتاج عامر زايد الهاشمية

8682E+08ناجحعمر عوض نهار الجريان

8692E+08ناجحماري سول ماجد محمد ابو حصوه

8702E+08ناجحجواد احمد صالح سلطان

8712E+08 ناجحزيد فواز عطا حسير

8722E+08ناجحخالد منذر الخليل

8732E+08ناجحسامر عمر عبدهللا الحاج احمد

8742E+08ناجحساره احمد فايز االقرع

8752E+08ناجحماريا محمد حسير  ابو زيدان

8762E+08 ناجحمحمد فيصل محمد حسير

8772E+08ي ناجحايه محمد  زعنر

8782E+08ناجححنير  ايمن محمد القاسم

8792E+08ناجحعبدالرحمن مجدي احمد النارص

8802E+08ناجحانس احمد محمد بلبيسي

8812E+08ناجحجمال توفيق فتحي توفيق

8822E+08ناجحشهد توفيق محمود معبد

8832E+08ناجحساره خالد محمد احمد

8842E+08ناجححال حازم خرص  رمانه

8852E+08ناجحشهد خليل عبدالرحمن ابوزيد

8862E+08ناجحراشد راتب نايف نارص

8872E+08ناجحاسامه محمود حسن عشا

8882E+08ي ناجحسيف عيس مفيد الطينر

8892E+08ناجحمنار خالد موس موس

8902E+08ناجحسماء محمد سيد رجب

8912E+08ناجحاياد عبدالرحيم محمود نصار

8922E+08ناجحعمرو وديع عبدالحميد  اسعد

8932E+08ناجحرناد مصطف  عمر يعقوب

8942E+08ناجحبيان نبيل محمود عياد

8952E+08ي
ناجحمهند محمد محمود لوبان 



8962E+08ناجحعمرو امير  محمد المطالقه

8972E+08ناجحسيف الدين محمد محمود سمرين

8982E+08ه ناجحقيس جاد محمد عمير

8992E+08ناجحماريا عصام صالح احمد

9002E+08ناجحوسن فوزي رسمي الطويل

9012E+08ناجحروزان موس محمود البطاط

9022E+08ناجحوسيم اسالم غازي طرخان

9032E+08ناجححسام موس ابراهيم الطويل

9042E+08ناجحفاطمه زياد محمد حمدان

9052E+08ناجحايه محمد عبدالرسول نواره

9062E+08ناجحابراهيم محمد فري    ح حامد

9072E+08ناجحعبدالوهاب نهاد عبدالوهاب عبيد

9082E+08ناجحاحمد محمد عبدالقادر ال خطاب

9092E+08ناجحزيد محمد سالم الرزاز

9102E+08ناجحراما اياد موس عقيالن

9112E+08ناجحاصيل عاطف عبدالحفيظ الشوابكه

9122E+08ناجحمالك رمضان محمود قبالن

9132E+08ي قاسم
ي هيثم عبدالغن 

ناجحعبدالغن 

9142E+08حسير  مصطف  سويلم 
ناجحمحمد مصطف 

9152E+08ناجحبراءة نضال محمد فخرالدين

9162E+08ناجحياسمير  مجدي محمد الصواف

9172E+08ناجحمحمد هشام محمد ابراهيم

9182E+08ات وك المهير
ناجحرامز يارس مي 

9192E+08ناجحمارتن بهاء كمال ايوب

9202E+08ناجحزكيه علي محمد المخمرية

9212E+08ناجحبالل احمد عواد الفالحات

9222E+08ناجحرض  مجدي احمد جوده

9232E+08ناجحجويل امجد يوسف جندي

9242E+08ناجحعمر رائد محمد الفيومي

9252E+08ي احمد احميد السواعير
ناجحهان 

9262E+08ناجحعبدهللا محمود محمد احمد

9272E+08ناجحديما محمد شحاده الحديد



9282E+08ناجحعيد هيثم عيد ابوطربوش

9292E+08ناجحمحمود مثقال احمد الحداد

9302E+08يف ناجحيحنر محمود عبدهللا الشر

9312E+08ناجحريان عبدالكريم محمد الحاج

9322E+08ناجحيارا منور عيد القاسم

9332E+08ناجححمزه عاهد احمد حسن

9342E+08ي عطيه
ناجحليان وضاح محمد عون 

9352E+08ناجحسند محمد رمضان ابو نداء

9362E+08ناجحاحمد بالل محمد هاها

9372E+08ي منصور
ناجحاحمد عدنان حسن 

9382E+08ناجحمحمد بشار قصيده

9392E+08ناجحهاشم عطا مفلح عليان

9402E+08ي
 
ناجحخالد عمر علي الشعاف

9412E+08ناجحوسيم محمد حسان بيتلو

9422E+08ناجحعيس احمد مسعد محمد اللبان

9432E+08 ناجحاحمد يارس ابراهيم ابو العنير

9442E+08ي
ناجحقصي يارس محمد الماض 

9452E+08ناجحمصطف  احمد مصطف  عيد

9462E+08ناجحماجد محمد بخش  بخش

9472E+08ناجحاحمد حمزه مسلم اللوزي

9482E+08ناجحلير  راتب حسن موس

9492E+08ناجحمروه وائل طاهر حماد

9502E+08ناجحنور محمد موس عطاهلل

9512E+08ناجحاحمد خليل ابراهيم احمد

9522E+08ك ه وليد محمد جالل الي  ناجحامير

9532E+08ناجحيزن سالم بكر عوده هللا

9542E+08ناجحرنيم ابراهيم مصطف  ابوسيف

9552E+08ناجححسام يوسف حسير  ابو زغله

9562E+08وك العالم ناجحعلي حسن مير

9572E+08ي ناجحعمر سارى محمد الشعينر

9582E+08ناجحزيد ساري محمد عوده

9592E+08ناجحاالء رضا علي سليمان



9602E+08ناجحمحمد حسن عبدالمجيد عوض هللا

9612E+08ي
ناجحزيد عصام عبدهللا العجلون 

9622E+08ناجحلير  محمود عبدالحميد مجدالويه

9632E+08ناجحعبد الرحمن يوسف بدر حجاب

9642E+08ناجحايه غسان خليل عمران

9652E+08ي ناجحقصي زكريا سلمان البستنحر

9662E+08ناجحشفاء محمد زىكي عبدهللا

9672E+08ناجحالصديق احمد  الموس

9682E+08ناجحياسمير  رائد سعدي خليل

9692E+08ناجحمحمد عادل عيس اسماعيل

9702E+08ناجحفاطمه يارس صالح ابوسخن

9712E+08ناجحعدنان سعود  الفارس

9722E+08ناجححسن محمد حسن ابو عريضه

9732E+08ي
ناجحنزار طارق فؤاد التلين 

9742E+08ناجحفرح سعد فاضل البوريشه

9752E+08 ناجحقص خالد عوده الزيدانير

9762E+08ناجحمعتصم مؤمن موس صالح

9772E+08ناجحبيسان بالل نعيم كنعان

9782E+08ناجحميس عبدالمعطي عبداللطيف عبدربه

9792E+08ناجحجواد سليم جواد العسلي

9802E+08ناجحوسام محمد علي حماد

9812E+08ناجحفراس محمد حماد الشلفاوى

9822E+08ناجحعمار محمد ابراهيم ابولوز

9832E+08ي ي الدوخر
ناجحدعاء عبدهللا نجم الفروان 

9842E+08ناجحمحمد نضال محمد حجه

9852E+08ناجحعمار يارس زايد الرقب

9862E+08 ناجحطارق محمد صبحي الرخامير

9872E+08ي ناجحمؤيد نضال محمد ثلحر

9882E+08ناجحتسنيم حسير  محمد عبدالعزيز عجان

9892E+08ناجحزين محمد عبدالمحسن ابوشعبان

9902E+08ناجحبشار موس جهاد عبدالعال

9912E+08 ناجحمحمد عماد محمد ملو العير



9922E+08ناجحروان نعيم محمد المرسي

9932E+08ي
ناجحيوسف محمد  الكيالن 

9942E+08ناجحمارينا شنوده شاكر حنا

9952E+08ناجحمريم صفوت عجاينر ساويرس

9962E+08ناجحاحمد مصعب يوسف غرايبه

9972E+08ناجحاحمد محمد حازم ابراهيم اغا

9982E+08يم ناجحنور سليمان سليم رسر

9992E+08وش ناجحشفنر قاسم  حير

10002E+08ناجحخالد محمد عبدالفتاح حمدان

10012E+08ناجحرسى محمد محمود داود

10022E+08ناجحنورالدين عبدهللا ابراهيم ابو حوي    ج

10032E+08ناجحسالم احمد راجح عواد

10042E+08ي محمد موس ناجحلير  صير

10052E+08ناجحخلدون محمد سعيد دمير

10062E+08ناجحقيس نعيم محمود صالح

10072E+08ناجحمحمد صالح غازي ابداح

10082E+08ناجحرزان عمر عوده الرياالت

10092E+08ناجحريم محمد وليد احمد منصور

10102E+08 ناجحسانتورين محمود هشام لطف

10112E+08ي ناجحشام بشير  الزعنر

10122E+08ناجحخالد حكمت عبدالهادي ابو نحله

10132E+08ناجحسحر فراس اسماعيل العدوان

10142E+08ناجحمالك وحيد درويش حيمور

10152E+08ناجحمحمود محمد محمود الوحش

10162E+08ناجحمحمد محمود عطيه  االعمص

10172E+08 ناجحنور الهدى نضال نعمان حسير

10182E+08ناجحمروه خالد علي علي

10192E+08ناجحيوسف يحنر  يغمور

10202E+08ناجحنيفير  خالد حسن حموضه

10212E+08ناجحعبدالعزيز شهوان درويش الشهوان

10222E+08ناجحبيسان عطا احمد العفيشات

10232E+08ناجحمحمد مصطف  محمد فليفل



10242E+08ي ي الزعنر ناجحعالء محمد ناخر

10252E+08ي
ناجحعبدالرحمن بالل شفيق اسكندران 

10262E+08ناجحجن  سلطان خليف الشخانبه

10272E+08ناجحصهيب محمد حسن عفانه

10282E+08ناجحايه عبدالنارص علي حبوب

10292E+08ي
ناجححمزه صالح سلمان الرحمان 

10302E+08ناجححال وائل موس محمد علي

10312E+08ناجحبهاء الدين محمد فؤاد عوده

10322E+08ناجحسندس خالد نبيل العجل

10332E+08ي
ناجحمريم منير محمد الحدين 

10342E+08ناجحنيفير  اياد محمد سعيد ابو رصيص

10352E+08ين عبدهللا الفيومي ناجحاحمد جير

10362E+08ناجحعمر عارف ابراهيم ابوحلتم

10372E+08ناجحشهد حلمي محمود ابوعيشه

10382E+08اء محمد علي الهلول ناجحالير

10392E+08ناجحمحمد رائد توفيق ابو لحيه

10402E+08ناجحعالء طارق محمد الشطرات

10412E+08ناجحعباده محمد محمود ابوشاويش

10422E+08ناجحعلي جمال علي احمد رزق

10432E+08كيان ناجححمزه عبدالرحمن بانوس رسر

10442E+08ناجحفرح عبدالمعطي احمد المناصير

10452E+08ناجحعثمان محمد محمد ابو الحاج

10462E+08حمامي 
ناجحزين العابدين احمد بديع مصطف 

10472E+08ناجحعبدهللا مراد محمد جير

10482E+08ناجحاحمد محمد رجب القدس

10492E+08ناجحسندس حمزه مسلم اللوزي

10502E+08ناجحابانوب فاروق اسكندر ميخائيل

10512E+08ناجحشهد معاذ احمد مهداوي

10522E+08ناجحسيما محمود عبدالرحيم صالح

10532E+08ناجحرحمه حمدي فوزي احمد

10542E+08ناجحعلي طالب عادل علي الحيت

10552E+08ناجحوسام وائل فاروق عواد



10562E+08ناجحارساء زايد مصطف  زايد

10572E+08ناجحمحمد احمد سالمه الحراسيس

10582E+08ناجحلينه محمد جير نمر

10592E+08ناجحسعديه محمد ابراهيم السيد

10602E+08ناجحمحمود ايمن محمود بن طريف

10612E+08ناجحضياء محمد خليل اسليم

10622E+08ناجحبارينا ايمن مروان خرفان

10632E+08ناجحيزيد ياسير  احمد هديب

10642E+08لس رمسيس فارس سيداروس ناجحكير

10652E+08مير  اياد محمد سعيد ابو رصيص ناجحنير

10662E+08ناجحبافل باسم سمير صادق

10672E+08ناجحمحمود محمد  تدمري

10682E+08ناجحسلم احمد نوفل محمد

10692E+08ناجحوليد محمود نمر الخضور

10702E+08ناجحعبدالرحمن محمود احمد الخوره

10712E+08ناجحمنار محمود نارص العنقاوي

10722E+08ناجحاسماعيل محمد اكرم جميل ابو الجلود

10732E+08ناجحبشار موس جميل اسماعيل

10742E+08ناجحخالد احمد يعقوب اسليم

10752E+08ي سمير عقاب نصار
ناجحهان 

10762E+08ناجحرغد عصام ابراهيم ابو بكر

10772E+08ناجحريماس صالح موس دماطي

10782E+08ناجحمحمد محمود السيد حسن

10792E+08ناجحشهد مروان ظاهر صالح

10802E+08ناجحميس عبدالحليم احمد عوده

10812E+08 ناجحجهاد محمدنور برهان زعيي

10822E+08ف عبد الفتاح زاهر السيد ناجحرنا ارسر

10832E+08ناجحعبدالكريم سمير عبدالكريم المرصي

10842E+08ناجحمالك احمد سليمان سالمه

10852E+08ناجحيونس عبدهللا احمد النوايسه

10862E+08ناجحعمر ربيع رجب ابو العز

10872E+08ناجحرنيم محمد عبدالفتاح ايوب



10882E+08يف ناجحملك عبدالعزيز محمد الشر

10892E+08ناجحنيفير  عالء الدين احمد زامل

10902E+08ناجحمريم ماهر احمد عفانه

10912E+08ناجحبراء محمد وليد قشير

10922E+08ناجحعبدالرحمن هيثم حسير  القطب

10932E+08ناجحعمر اكرم ابراهيم ابوعواد

10942E+08ناجحعبدهللا غسان ساري الزقيلي

10952E+08ناجحمحمد احمد محمد ابو رويضه

10962E+08ي ناجحعهود علي حسن المالخر

10972E+08ناجحصهيب محمد ربحي علي سليم

10982E+08ناجحمخلد كامل عبد القضاه

10992E+08ناجححنير  غسان نايف العماوي

11002E+08ناجحريان محمد احمد البطاينه

11012E+08ناجحعمرو مصطف  عمر جاموس

11022E+08ناجحمحمد عبدالرحمن موس البيتم

11032E+08ناجحايمان حسام محمد ديب حوا

11042E+08ناجحنانسي احمد فالح المدادحه

11052E+08ناجحسيما يوسف محمد ابوفرده

11062E+08ناجحبتول عماد موس المسالمه

11072E+08ناجحياسمير  نرص موس البكار

11082E+08ين ناجحرند ابراهيم حسير  جير

11092E+08ب ناجحعبدهللا عائد يوسف النير

11102E+08ناجحاحمد جودت احمد الكحال

11112E+08ناجحمجدى عماد احمد ابو عاهور

11122E+08ناجحاحمد محمد محمود الزبن

11132E+08ي ناجحريمان جالل عمر الجعير

11142E+08ناجحمجد هشام عبدالفتاح فوده

11152E+08ه ناجحصبا مجدى احمد ابو شعير

11162E+08ناجحساره طارق يوسف القيق

11172E+08ناجحمجدي انور محمد عمرو

11182E+08ناجحعمر احمد  العقله

11192E+08ناجححسام احمد حسن النابلسي



11202E+08ناجحسندس سامر علي القيسي

11212E+08ناجحليث وسام حلمي نوفل

11222E+08ناجحآرام قبالن شفيق الهواوشه

11232E+08ناجحمحمد محمود حسن الحاللمه

11242E+08ي القعايده
ناجحعرين فايز مفص 

11252E+08ناجحوسام حافظ محمد الشاويش

11262E+08ناجحعبدهللا عمر محمد الربابعه

11272E+08ناجحاحمد وليد علي النعانعه

11282E+08ي مكرم سمعان
ناجحكرستينا هان 

11292E+08ناجحرمز خليل عبدالفتاح الحمادين

11302E+08ناجحاسالم محمود سالمه العساف

11312E+08ناجحمحمد نزار محمد  عبيدات

11322E+08 ناجحعلي ذياب علي حسير

11332E+08ناجحخالد عادل محمد يحنر

11342E+08ناجحدانيه فهد سليمان الهروط

11352E+08يفه ناجحيوسف داود راغب ابورسر

11362E+08ناجحسند عماد نوري العوايشه

11372E+08ناجحضح عثمان عبداللطيف العثمان

11382E+08ناجحنورالدين نرص موس منصور

11392E+08ناجحساره سليمان محمد صندوقه

11402E+08ناجحندين متعب خلف السليحات

11412E+08ناجحليان سامر حسن جوهر

11422E+08ناجحعبدالرحمن عماد احمد قطيفان

11432E+08 ناجحمصطف  يوسف عبدالرحمن صب لير

11442E+08ناجحدعاء بسام محمد الخطيب

11452E+08ناجحعبدالرحمن عوض هللا سليم ابو الشيخ

11462E+08ناجحمحمد مهند محمد النابلسي

11472E+08ناجحارساء ابراهيم محمود احمد

11482E+08ه ناجححسير  مأمون حسير  ابو خرص 

11492E+08ي محمد علي
ي حسن 

ناجحمريم محمد حف 

11502E+08ناجحزبيده ثروت محمود عيس

11512E+08ناجحبتول محمد اسماعيل جابر



11522E+08ناجحامير  تيسير حسن  قزع

11532E+08ناجحمحمد خالد محمد  عبدالرحيم

11542E+08ين علي سعيد الحموى ناجحشير

11552E+08 ف صالح علوان ناجحاحمد ارسر

11562E+08ناجححمزه مشهور شحاده عبدالعال

11572E+08 ناجحمحمد عبدالنارص ابراهيم حسن

11582E+08ناجحنور منعم محمد المناصير

11592E+08ناجحاسيل مهدى علي العفيشات

11602E+08ناجحعلي وليد محمد الدبايبه

11612E+08ناجحبكر عامر عدنان المتوىلي

11622E+08ناجحمراد ابراهيم محمد اسماعيل

11632E+08ناجحمحمد نارص داود داود

11642E+08ناجحيزن صالح الدين احمد

11652E+08ي
 
ناجحيمان عبد القادر مطاوع الف

11662E+08ناجحمحمود حامد عبد القادر طليب

11672E+08ناجحمحمد سليمان علي الهروط

11682E+08ناجحهاديه سيف خالد الشقاقحه

11692E+08ناجحاثير عماد عبدالخالق النوايشه

11702E+08ناجحكريم طارق عبدالقادر اخميس

11712E+08ناجحمحمد علي محمد حماد

11722E+08ناجحطه وليد طه عليان

11732E+08ناجحمحمد امير  يوسف عبدالقادر

11742E+08ناجحرؤى نضال فتحي ساري

11752E+08ناجحعامر نعيم ابراهيم عشيش

11762E+08ناجحنور نارص داود الزواوي

11772E+08ناجحرغد طارق فهد الفالح

11782E+08ناجحعمر هيثم عبدالماجد المجاىلي

11792E+08ناجحراما حسن جير ابو حالوه

11802E+08ناجحرنر عايد موس شحاده

11812E+08ناجحمحمد ابراهيم محمد عالوي

11822E+08ي ناجحطالل منور عبدالمعطي الدرونر

11832E+08ناجحعدي نارص عبدالجالل ابو رمان



11842E+08ناجحمارينا ماهر حلم يوسف

11852E+08ناجحرند داود محمود الخطيب

11862E+08ناجححسان مدين  حوا

11872E+08ي الكفاوين
ي بكر عبد الغن 

ناجحعبد الغن 

11882E+08ي عبدالقادر ناجحمريم عبدهللا عبدالفتاح ناخر

11892E+08ناجحايهم احمد سالمه ابو سخن

11902E+08ناجحموس نظمي عبد المحسن ابو جاجه

11912E+08ناجحزيد حسام احمد العيساوى

11922E+08ناجحراشد علي رسمي علي

11932E+08ناجحساره محمد راشد الرحاحله

11942E+08ناجحايمان اكرم طراد الفايز

11952E+08ناجحكريستير  عطا هللا نجيب عوض

11962E+08ناجحتسنيم محمود محمد عامر

11972E+08ناجحصالح نايف مرزوق  الرشيدي

11982E+08ناجحروسن صالح مسلم الحميد

11992E+08ناجحسدين طارق حامد القراله

12002E+08ي محمد
ناجحاسالم شادي سبن 

12012E+08ي
ناجحلؤي عبدالفتاح محمد الحسن 

12022E+08ناجحميسون ثائر سالمه الفساطله

12032E+08ات ناجحرسى منصور محمد المهير

12042E+08ناجحقص ابراهيم اسماعيل العياط

12052E+08ناجحايمان فتح هللا يوسف ملحم

12062E+08ناجحانس محمود محمد  الدويسات

12072E+08ناجحرغد محمد عمر احمد الدالبيح

12082E+08ي تكنولوجيا المعلوماتعلي فالح محمود الزينات
 
ناجح بامتياز ويعف  من مقدمة ف

12092E+08ي تكنولوجيا المعلوماتقص محمود احمد النوي  ىهي
 
ناجح بامتياز ويعف  من مقدمة ف

12102E+08ي تكنولوجيا المعلوماتاري    ج محمد عواد العرمان
 
ناجح بامتياز ويعف  من مقدمة ف

12112E+08ي تكنولوجيا المعلوماتمحمد خير فواز منور الزيدان
 
ناجح بامتياز ويعف  من مقدمة ف

12122E+08ي تكنولوجيا المعلوماتمحمد احمد عبد العبابسه
 
ناجح بامتياز ويعف  من مقدمة ف

12132E+08ي تكنولوجيا المعلوماتمحمد يارس سويلم الخطيب
 
ناجح بامتياز ويعف  من مقدمة ف

12142E+08ي تكنولوجيا المعلوماتهبه السيد عبدالعال عبدالعزيز
 
ناجح بامتياز ويعف  من مقدمة ف

12152E+08ي تكنولوجيا المعلوماتاياد ابراهيم محمد الحاليبه
 
ناجح بامتياز ويعف  من مقدمة ف



12162E+08 ي تكنولوجيا المعلوماتعبدهللا محمد عبدالحافظ العرامير
 
ناجح بامتياز ويعف  من مقدمة ف

12172E+08ي تكنولوجيا المعلوماتطالل مامون احمد ابو حماد
 
ناجح بامتياز ويعف  من مقدمة ف

12182E+08ي تكنولوجيا المعلوماتشهد احمد صالح جمعه
 
ناجح بامتياز ويعف  من مقدمة ف

12192E+08ي تكنولوجيا المعلوماتحنان محمد مرزوق العون
 
ناجح بامتياز ويعف  من مقدمة ف

12202E+08ي تكنولوجيا المعلوماتاحمد زهير ابو خروب
 
ناجح بامتياز ويعف  من مقدمة ف

12212E+08ي تكنولوجيا المعلوماتيارا احمد محمد الشوبكي
 
ناجح بامتياز ويعف  من مقدمة ف

12222E+08ي تكنولوجيا المعلوماتمحمد خليل حسير  سليمان
 
ناجح بامتياز ويعف  من مقدمة ف

12232E+08ات ي تكنولوجيا المعلوماتعزالدين يونس محمد المهير
 
ناجح بامتياز ويعف  من مقدمة ف

12242E+08ي تكنولوجيا المعلوماتالمثن  غازي يحنر الشباطات
 
ناجح بامتياز ويعف  من مقدمة ف

12252E+08ي تكنولوجيا المعلوماتعبدالقادر محمد عبدالقادر الرفاعي
 
ناجح بامتياز ويعف  من مقدمة ف

12262E+08ي تكنولوجيا المعلوماتحسام ربحي حسن الجنازره
 
ناجح بامتياز ويعف  من مقدمة ف

12272E+08ي تكنولوجيا المعلوماتراشد خالد عبد هللا القرعان
 
ناجح بامتياز ويعف  من مقدمة ف

12282E+08ي تكنولوجيا المعلوماتشذى صالح عل العلوية
 
ناجح بامتياز ويعف  من مقدمة ف

12292E+08ي تكنولوجيا المعلوماتجنا يوسف هالل الحجوج
 
ناجح بامتياز ويعف  من مقدمة ف

12302E+08ي تكنولوجيا المعلوماتهدى صالح احمد العدوان
 
ناجح بامتياز ويعف  من مقدمة ف

12312E+08ي تكنولوجيا المعلوماتثرياء سعيد سالم مسعود المشايخية
 
ناجح بامتياز ويعف  من مقدمة ف

12322E+08ي تكنولوجيا المعلوماتوسام عادل عطيه الحلو
 
ناجح بامتياز ويعف  من مقدمة ف

12332E+08ي تكنولوجيا المعلوماتعلي مسلم علي الحيصه
 
ناجح بامتياز ويعف  من مقدمة ف

12342E+08ي تكنولوجيا المعلوماتزيد جميل نعمان ابو رحمه
 
ناجح بامتياز ويعف  من مقدمة ف

ذ


