
الوقتالتاريخالطالب اسمالطالب رقم#

 9:30 - 29/118:00سعد محمود عيسى مهند120812156

 9:30 - 29/118:00علي خلف احمد احالم220910170

 9:30 - 29/118:00ابوخربيش سليمان صالح انس321010335

 9:30 - 29/118:00قاضي محمد عزيز لؤي421010714

 9:30 - 29/118:00جبر وجيه طالب أثير521012289

 9:30 - 29/118:00الجبريني  العزيز عبد  وليد عبادة621012661

 9:30 - 29/118:00نوباني احمد ناظر محمد لينا721110648

 9:30 - 29/118:00ناصرالدين احمد محمود ميس821110766

 9:30 - 29/118:00عمري  عثمان  عودة عثمان921110890

 9:30 - 29/118:00جبيري محمد أبراهيم كرستين1021112123

 9:30 - 29/118:00بطروخ بهجت وليد اسراء1121120080

 9:30 - 29/118:00درة  محمد سائد جميل1221210277

 9:30 - 29/118:00سليمان محمد رياض رمزي1321210723

 9:30 - 29/118:00أبوسعدة جورج أديب مريم1421210735

 9:30 - 29/118:00نوافلة احمد نوفل االء1521211153

 9:30 - 29/118:00كحلة نايف السالم عبد حمزة1621211237

 9:30 - 29/118:00شتات حسين خضر محمد1721211491

 9:30 - 29/118:00علي شيخ علي عبدهللا عالية1821211839

 9:30 - 29/118:00قراقع حسين خالد محمد1921212201

 9:30 - 29/118:00الخضور محمد اكرم يسري2021212515

 9:30 - 29/118:00الزعبي عايد منير ايمان2121212986

 9:30 - 29/118:00أبوسمره سليم علي ابراهيم2221220162

 9:30 - 29/118:00الدقاق فخري فؤاد شادي2321220224

 9:30 - 29/118:00أبوكويك عبدو عيسى عبدو2421310257

 9:30 - 29/118:00الشمالي باجس موسى مودة2521310366

 9:30 - 29/118:00شرقيه محمد عمر براءه2621310446

 9:30 - 29/118:00سرابطة  موسى  عماد االء2721310471

 9:30 - 29/118:00المكحل موسى هيثم غداف2821310495

 9:30 - 29/118:00بالي شريف بسام جود2921310503

 9:30 - 29/118:00سليمان عبد محمد محمود3021310508

11:30 - 29/1110:00الخطيب خليل احمد زيد3121310733

11:30 - 29/1110:00مازن ابو اسعد محمد جهاد3221311029

11:30 - 29/1110:00غروز محمود ابراهيم محمد3321311370

11:30 - 29/1110:00مغاري الرحمن عبد اسامة اسيل3421311423

11:30 - 29/1110:00سلمان الحليم عبد الفتاح عبد مفيد3521311438

11:30 - 29/1110:00عيشة ابو المحسن عبد كامل عالء3621311671



11:30 - 29/1110:00الجعبري جبريل سمير محمد3721311689

11:30 - 29/1110:00مهلوس محمد حامد مراد3821311796

11:30 - 29/1110:00حمد الرحمن عبد احمد  الرحمن عبد3921311954

11:30 - 29/1110:00قادوس الجواد عبد نسيم ماهر4021311985

11:30 - 29/1110:00سمور مصطفى عادل وعد4121312443

11:30 - 29/1110:00ابراهيم دار كمال فريد محمد4221312720

11:30 - 29/1110:00عواد حسين سامي لينا4321316099

11:30 - 29/1110:00الطويل صبحي علي محمد4421320185

11:30 - 29/1110:00مشاهرة عمر بسام سجى4521320302

11:30 - 29/1110:00جودة الرحمن عبد موسى محمد4621410102

11:30 - 29/1110:00العال عبد فريد عماد محمد4721410124

11:30 - 29/1110:00عويسات  أحمد هاني محمد4821410130

11:30 - 29/1110:00السناوي محمود محمد  اماني4921410140

11:30 - 29/1110:00بركات محمد جواد شهد5021410142

11:30 - 29/1110:00العصا عيسى محمود شيرين5121410194

11:30 - 29/1110:00مفارجه صبحي علي ثائر5221410196

11:30 - 29/1110:00النجار  حسن  عماد  ديانا5321410206

11:30 - 29/1110:00سالمة ابراهيم يوسف اشرف5421410228

11:30 - 29/1110:00مشاهرة محمد توفيق فارس5521410237

11:30 - 29/1110:00ابوهالل عادل عالء عادل5621410243

11:30 - 29/1110:00فرهود محمد  باسل  يزن5721410248

11:30 - 29/1110:00خشان ابو خليل محمد عرين5821410259

11:30 - 29/1110:00فرعون خليل عبدالسالم صالح5921410265

11:30 - 29/1110:00بحر خضر محمد مروة6021410308

13:30 - 29/1112:00شيخ خضر دخيل حماد6121410319

13:30 - 29/1112:00خنافسة محمد موسى حنين6221410325

13:30 - 29/1112:00سليمان علي أحمد رياض تاال6321410326

13:30 - 29/1112:00راميه شفيق ماهر شفيق6421410329

13:30 - 29/1112:00حمدان فؤاد داود مرح6521410331

13:30 - 29/1112:00مغربي  عبدهللا حسن  البشير محمد6621410340

13:30 - 29/1112:00ابورميله سالمه" راتب محمد" سجا6721410358

13:30 - 29/1112:00عودة محمد خالد محمد6821410360

13:30 - 29/1112:00قدري الرؤوف عبد جهاد  الرؤوف عبد6921410375

13:30 - 29/1112:00جرادات طلب  أحمد  طلب7021410398

13:30 - 29/1112:00شريتح دار قاسم عمر شهد7121410403

13:30 - 29/1112:00بحيص  حسين  يوسف  اسماء7221410418

13:30 - 29/1112:00حماد مصطفى عبدالرحمن غدير7321410424



13:30 - 29/1112:00العلم واكيم وليد جوليانا7421410430

13:30 - 29/1112:00صالح عمر ابراهيم مي7521410434

13:30 - 29/1112:00سليمان  عرسان  بركات ايه7621410438

13:30 - 29/1112:00النجوم حسين فهمي رياض7721410446

13:30 - 29/1112:00معروف موسى محمد احمد7821410459

13:30 - 29/1112:00عواد عبد عدنان مرح7921410462

13:30 - 29/1112:00المحتسب عمر طارق براءه8021410463

13:30 - 29/1112:00داود يعقوب طه محمد سالي8121410465

13:30 - 29/1112:00نجوم محمد سامي معتز8221410471

13:30 - 29/1112:00الزبون محمد انور همام8321410476

13:30 - 29/1112:00عياد حسن خليل اسيل8421410509

13:30 - 29/1112:00السرخي  فايز باسم ايناس8521410518

13:30 - 29/1112:00رزق رزق موسى مسلم8621410536

13:30 - 29/1112:00خروشة محمود محمد سامح8721410550

13:30 - 29/1112:00جهالين سليمان ابراهيم ياسمين8821410556

13:30 - 29/1112:00هلسة عبد جميل فاطمة8921410561

13:30 - 29/1112:00هللا عوض احمد عماد احمد9021410567

15:30 - 29/1114:00الدراويش أحمد ياسر  لؤي9121410596

15:30 - 29/1114:00القطيشات محمد ابراهيم اسامة9221410597

15:30 - 29/1114:00ارميلية محمد ياسر قصي9321410598

15:30 - 29/1114:00جوابرة هللا عطا جمال عبدالهادي9421410609

15:30 - 29/1114:00جبرين محمود  سفيان رشا9521410613

15:30 - 29/1114:00ابراهيم جمعة سمير هاني9621410620

15:30 - 29/1114:00اسماعيل دار   رايق   احمد   شادي9721410631

15:30 - 29/1114:00حسن خليل سليم شروق9821410642

15:30 - 29/1114:00عريقات علي هايل عمر9921410646

15:30 - 29/1114:00حماد ابو  محمد  يوسف  ابرار10021410651

15:30 - 29/1114:00أحمد محمد  المجيد عبد ناجح منار10121410678

15:30 - 29/1114:00مطر محمد الناصر عبد عنان10221410693

15:30 - 29/1114:00العواجنه حسين زياد حسين10321410717

15:30 - 29/1114:00غروف  الحفيظ عبد  عارف  احمد10421410718

15:30 - 29/1114:00قطيري عبدهلل باسل هديل10521410727

15:30 - 29/1114:00عريقات اسماعيل ابراهيم رامة10621410733

15:30 - 29/1114:00األعرج أحمد  مروان  طارق10721410746

15:30 - 29/1114:00مرزيق صالح عدنان كمال10821410747

15:30 - 29/1114:00مبارك عساف ماهر فاطمة10921410748

15:30 - 29/1114:00العموري حسن مفيد حسن11021410753



15:30 - 29/1114:00قاحوش حنا محفوظ سامي11121410756

15:30 - 29/1114:00درابيع  محمد عزمي اريج11221410759

15:30 - 29/1114:00معمر عبدهللا  محمود  هداية11321410763

15:30 - 29/1114:00نادي محمد محمود حمزة11421410803

15:30 - 29/1114:00حماد أحمد حسن دالل11521410812

15:30 - 29/1114:00مسلم الحليم عبد حربي عالء11621410833

15:30 - 29/1114:00دعموس ابو عطية عارف ملك11721410834

15:30 - 29/1114:00صقر محمد ماجد عدنان11821410836

15:30 - 29/1114:00سرخي عامر محمد اماني11921410843

15:30 - 29/1114:00كفراوي القادر عبد يوسف سمر12021410864

 9:30 - 30/118:00عطار محمد نعيم حنين12121410886

 9:30 - 30/118:00بصه عمر سليم رنين12221410889

 9:30 - 30/118:00الكرنز محمود سعدي احمد12321410899

 9:30 - 30/118:00ديك عبد ابراهيم كوثر12421410948

 9:30 - 30/118:00المحاريق العزيز عبد عيسى وائل12521410993

 9:30 - 30/118:00الشايب يوسف حسين يوسف12621411001

 9:30 - 30/118:00جاموس علي محمد إستبرق12721411019

 9:30 - 30/118:00هيوتي مروح مصطفى ساره12821411030

 9:30 - 30/118:00قدوم ديب مطلق مجد12921411057

 9:30 - 30/118:00عياش ابو محمد نادر خالد13021411058

 9:30 - 30/118:00الشيخ دار جودة اديب ديما13121411067

 9:30 - 30/118:00مجاهد أحمد مروان إسمت13221411068

 9:30 - 30/118:00زحايكه خليل اسحق بيان13321411086

 9:30 - 30/118:00شخطور عبدهللا اسعد ابراهيم13421411101

 9:30 - 30/118:00هماش محمد  ناصر فادي13521411108

 9:30 - 30/118:00صوالحة  محمد خالد يافا13621411111

 9:30 - 30/118:00ربيع محمد احمد مارات13721411114

 9:30 - 30/118:00شخطور عبدهللا أمين مالك13821411143

 9:30 - 30/118:00القطب فريد احمد فريد13921411166

 9:30 - 30/118:00منصور يعقوب طارق جاد14021411185

 9:30 - 30/118:00سليم خميس امين  سماح14121411205

 9:30 - 30/118:00مرار  هللا عبد  ابراهيم حسن14221411256

 9:30 - 30/118:00الجعافرة محمد عدنان سندس14321411301

 9:30 - 30/118:00فتياني المجيد عبد الدين حسام دعاء14421411323

 9:30 - 30/118:00قريع محمد وليد محمد14521411340

 9:30 - 30/118:00قنس طه محمود عبدالرحمن14621411346

 9:30 - 30/118:00حمدان محمد ياسر  مرح14721411349



 9:30 - 30/118:00الجواد عبد دار الجواد عبد داود عزيزه14821411375

 9:30 - 30/118:00عسيلي عريف عرفات مروة14921411400

 9:30 - 30/118:00اسليم دار جودت محمد معاذ15021411467

11:30 - 30/1110:00عمر ابو مصطفى سميح هيا15121411472

11:30 - 30/1110:00العزة عيسى مخلص عيسى15221411477

11:30 - 30/1110:00صندوقة طالب  أسعد رندة15321411488

11:30 - 30/1110:00النتشه يوسف نادر سرين15421411489

11:30 - 30/1110:00فرعون  ابراهيم موسى لينا15521411509

11:30 - 30/1110:00مخارزة علي عبدهللا ساري15621411517

11:30 - 30/1110:00عيسى محمود ابراهيم اسالم15721411524

11:30 - 30/1110:00احمد الشيخ  فايز جمال مالك15821411529

11:30 - 30/1110:00شرخ ابو احمد محمد معاذ15921411550

11:30 - 30/1110:00زعاترة رمضان ابراهيم قصي16021411578

11:30 - 30/1110:00عايد عبدهللا  عايد  عالء16121411585

11:30 - 30/1110:00البربراوي خليل محمد ريى16221411630

11:30 - 30/1110:00زيداني حسين محمد ليث16321411660

11:30 - 30/1110:00شويكي  الرزاق عبد  يحيى  محمد16421411662

11:30 - 30/1110:00ابومرخية عوني محمود حمزة16521411699

11:30 - 30/1110:00رازم نظمي ياسين محمد16621411717

11:30 - 30/1110:00الشوملي جورج بسام وسام16721411736

11:30 - 30/1110:00الخنافسة محمد غسان محمد16821411740

11:30 - 30/1110:00النجوم حسين احمد قصي16921411760

11:30 - 30/1110:00ميكيل بشارة مناويل سيرينا17021411793

11:30 - 30/1110:00أحول عودة باسم عودة17121411794

11:30 - 30/1110:00مرار محمد نضال أحمد17221411819

11:30 - 30/1110:00شلبي نمر معتصم منتصر17321411830

11:30 - 30/1110:00اللبدي صبري مالذ ياسمين17421411858

11:30 - 30/1110:00حسين الباري عبد طه أماني17521411882

11:30 - 30/1110:00ربيع جبرا كريم امجد17621411899

11:30 - 30/1110:00حجوج عبدربه رائد اسيل17721411974

11:30 - 30/1110:00طحان رفعت عمار ياسر17821412011

11:30 - 30/1110:00ابونعمة محمد بسام حال17921412035

11:30 - 30/1110:00حلبية علي عوده االء18021412040

13:30 - 30/1112:00عابدين الدين محيي عزمي هدى18121412052

13:30 - 30/1112:00القاضي محمد داود عمر18221412081

13:30 - 30/1112:00هللا دخل عثمان عبدالحكيم نعمة18321412093

13:30 - 30/1112:00عابد  علي  سعدي  مصطفى18421412098



13:30 - 30/1112:00الجوالني الحافظ عبد ابراهيم اسيل18521412119

13:30 - 30/1112:00حجاج عطا محمود عالء18621412173

13:30 - 30/1112:00قديمات محمد عيسى نديم18721412174

13:30 - 30/1112:00الخطيب حسين احمد دانه18821412181

13:30 - 30/1112:00حمدان حسن عيسى عدي18921412209

13:30 - 30/1112:00دراغمة منصور حابس ربا19021412211

13:30 - 30/1112:00ربيع محمد جميل بشار19121412235

13:30 - 30/1112:00صبحي يوسف محمد سمر19221412275


