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ايب زينو110478
غطاس اخلوري110479
حممد العسايل110480
مصعب عزو110481
مالك االصفر110483
اميمة عبد احلميد املقداد110484
انس ابراهيم110485
براء غزال110486
بيان جوارنه110487
ترو سقايان110488
حازم محادة110489
رشاد امحد110490
شعيب علي110492
عميد ابو صاحلة110493
عنان ابو عواد110494
عنان البعلي(ايقاف تسجيل)110495
عهد مسعود110496
فادي الرجب110497
حممد الرشعيين110498
حممدحسن الطفيلي110499
مظفر احلسني110501
منال الشماع110502
مهند العمارين110503
مهيار القداح110504
امحد نتوف110506
روال محد110507
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عبادة طقطق110509
عبداللطيف اخلضر110510
عبداهللا حجازي خلف110511
عال العلي110512
عمر عيون110513
فادي ستيفان حربايل110514
ماهر ديب110515
جمد الشرقاوي110516
حممد حسان احلمو110517
حممد عمار عرب110518
حممد كنان جابر110519
حممد هاين جحه110520
حممد يزن العطيش110521
مروان موصلي110522
هاين عبداللطيف110523
امحد نوراهللا110524
أسامة محيدة110527
بيان قريطم110528
زهرة امساعيل110530
زياد كوكه110531
شادي سنجاب110533
عامر صنصيل110534
عالء عواد110537
حممد العلي العليان110540
حممد منصور110541
حممدهيثم شاكر110542
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معاوية الغزايل110545
مهند مجيان110546
هدى افيوين110547
مهرب امحد العيسى110549
اسامة القراعزة110551
بشار زين العابدين110552
مسرية عمران110554
طارق شحادة110555
عمر املطر110556
حممدفراس احلسيين110560
عبداهللا بداوي110566
حممد احملمد110567
ناجح758415967اسعاف الكيايل110575
ناجح708315364رامي عيسى110576
راسب556712251سليمان الطالب110577
ناجح869217875عالء مشا110578
ناجح58+64731372عالء الدين حجازي باشا110579
ناجح687814661عمار شحادة110580
ناجح808216268عمار امحد110581
ناجح798816770ماهر حممد110582
ناجح939118477حممد ايسر شيخ خمانق110584
ناجح777515264معتز يازجي110585
ناجح818917071حممد حاج علي110586
ناجح58+74651392هديل ابو ترايب110587
عدنان البحتري110800
خالد املصري110801
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رانيا السالك110802
حممد عيد امني110803
عدنان راجح110804
انس شيخ البساتنة110805
حسني صقر110806
مىن املقداد110807
آصف سليمان110808
عزمي حالوة110809
كنان النابلسي110810
علي صاحل110811
مىن اخلوري110812
ظافر ميكائيل110813
امل عطاري110814
احلارث السيد110525

الدكتور حممد حيىي معالالدكتور نزار الضاهرالدكتورة ميسون دشاش
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 متّت املساعدة االمتحانية بناًء على املرسوم الرئاسي /203/ تاريخ 2011/5/26 وقرار جملس التعليم العايل رقم 23 تاريخ 7/ 10 / 2012

وزير التعليم العايلمعاون وزير التعليم العايل مديرة التقومي و االعتماد
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