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دغمش دٌاب حمزه هبةالحداد نبٌل حازم دٌناداود فرج نعٌم روانحجازي أحمد علً نسرٌن

عزام حمدي اسماعٌل اسراءحسان جمعه ناصر سعادزقوت نافز االصٌل شمسالهندي علً فضل ارٌج

ٌاسٌن رضوان منذر املعواد محمد عادل رناحجاج مسعود نعمان صابرٌنمحٌسن محمد ٌاسر الهام

الحرازٌن ٌوسف خالد كاملهٌوسف محمد عمر مرامهتهت خلٌل عماد نورحرز نمر الجلٌل عبد مٌساء

ٌاسٌن شحده معٌن حنٌنالخٌسً أحمد الكرٌم عبد صفٌةعوده ابراهٌم صالح نورالمبٌض حاتم سمٌر جاكلٌن

حشٌش عودة محمد براءةعفانة محمود محمد مرٌمالنحال محمد منٌر الهدى نورمهانً مجدي نصار سجى

حمده ابو ناٌف جمال لبنىعٌاد محمود فؤاد اٌهحماد مصطفى ٌحٌى رانٌاالمتربٌعً رمضان اقبال سعاد

سالمة مروان ٌاسر رواننصار محمد زكً هٌامالبس ٌوسف عمر ملكهللا حسب جاسر فضل ٌسرا

الحزٌن اسماعٌل محمد نجاهعوض محمد عالء ارٌجقاسم سلٌمان أحمد سامٌةحجازي محمد مجد

يرِٔ يذًد  انسٍالٔيُْد عًاد دسٍٍ ابٕ عًرةربا جًٍم عبد انكرٌى يسعٕداسٍم شذدِ أدًد َاصر

يرٌى َعًاٌ ايٍٍ خضر دٌاب أبو همسةرَا عهً يذًد خهٍمدٌُا َضال يذًد أبٕ زاٌدِ

 الشاوٌش رحمة الخضري محمدعبدو أبو عونً. أ الكحلوت صفاء
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النباهٌن محمود خلٌل مرامعٌدة ابو ٌوسف سمٌر نورسعد حسن أحمد أالءبالطه مطاوع فادي رنادعنبر خلٌل عطاهللا براءة

خماش أبو رفٌق هدٌلصالح  الحً عبد نورفنقه محمود زٌاد هدٌلصفٌه أبو دٌاب ٌحٌى شٌماءحلس موسى سالم ارٌج

حمام ابو  الرحمن عبد رانٌاعلبة ابو أحمد محمد روانشكٌان ابو ٌوسف معٌن مٌادهالعطار غازي محمد انور لمٌاءالنجار حسٌن أشرف ربا

خلٌل ابو مونس طارق غدٌرجري أبو مسلم محمد هٌاحمدان حسن هشام تسنٌمقمر ابو أحمد حسام روانالزٌتونٌه صالح رمضان امل

العمٌه طه خالد عالعطٌوي أبو فالح رشاغباٌن خلٌل ماهر ندىحموده سالمه محمد امالغزال محمد عماد اخالص

االغا  الحمٌد عبد اسالمحوسو محمد أمٌرهالعزٌز عبد خمٌس رامً سالًعبدهللا جابر عبدالهادي هناديالحرازٌن ٌوسف ماجد بٌسان

معمر محمود خالد وفاءالمصري ابراهٌم هانً شٌماءغبن أحمد علً لٌناالدٌن زٌن خلٌل سمٌر مرحعفانة محمد رمزي رنٌن

عجمً ابو عودة ماجد دٌناصالح صالح اشرف تمامصٌام سامً ابتهاجالبسوس فتحً حٌدر اروى

شاوٌش ابو أحمد محمود مرٌمالدرٌملً رشدي عال

اٌُاس اٍَس فتذً عبد انُبً

اٌّ َعٍى يذًد عابدنٍُا أدًد عبد انٓادي عابداٌّ سفٍاٌ يذًد انذدادأياًَ أدًد سانى انسٕاركّيرٌى اسايّ عهً سرداٌ

دٍٍُ عبد انكرٌى ابٕ انكاسيرٌى أدًد دسٍٍ انكذهٕثنٍهى ابراٍْى انُٕاصرِاَغاو عاطف أدًد شاٍٍْيرٌى اسايّ عهً ٌاسٍٍ

التلبانً مرٌم. أ حبوب عماد سالم محمودالكحلوت بسام. أ القادر عبد خلود
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ٌونس ابو الرحمن عبد االءمصبح محمد رسمً اٌةعكر ابو محمود محمد دنٌااضهٌر سلٌمان محمد هندعٌد محمود كمال ٌاسمٌن

زعرب خمٌس فتحً سجىالعمرات عمٌره سلمان وفاءمحسن ابو عبدهللا رائد االءموسى ابو محمد اشرف اسٌلالزرٌعً زرٌعً نواف تسنٌم

الخٌر أبو عوض كاٌد االءالنجار علٌان ناجً اسماءعواد نواف نوراخرٌس اسماعٌل حسن سجىجادهللا حامد محمود سحر

فٌاض محمد رامً روانمصطفى ابو علً أحمد رٌمطه ابو ٌوسف جودت نورعدوان ابو سالمه ثابت هندمندٌل ابو مسعد هانً براء

حمد ابو الكرٌم عبد اسامه اصالهالرقب الكرٌم عبد ربه عبد لٌلىٌوسف الحاج ٌوسف عمر سحرقشطة محمد عماد امانًحمدان موسى كمال شهٌره

عابد عابد ابراهٌم سجىالنجار سلمان خالد هدٌلالعٌد شٌخ نصار محمد آالءضهٌر صالح عبدهللا نورهانمسمح عتٌق محمد سمٌره

سلوت رمضان محمد صباالنحال مسلم فخري اسٌلالغوطً محمد جهاد شذاابوعواد محمود غسان انوار

عواد عبد نبٌل سلسبٌلحسنه الفتاح عبد خالد افنان

َٕر سايً  انفقعأياٌّ عبد انكرٌى جًعّ ابٕ سًٍُّسُدس أدًد  ابٕ دًٍدتغرٌد تٍسٍر عطا جٕدة

َٕر اٌاد دسٍ انشرٌفَٕر يذًد عبد انٓاديدعاء عبد انردًٍ  انقططًاالء صانخ أدًد ابٕ ْاشىٌاسًٍٍ غازي كرٌى ابٕ عٍسى

 عكر أبو محمد هندصفاء عبد انًانك انقاضًدٌُا ٌاسر فتذً انُذالاياًَ فضم شذدة عقهتخدٌجّ أدًد دًد ابٕ ٌْٕشم

رٔاء زاْر أبٕ يذسٍارزاق ٌٕسف فٍاض نٍُا يذًد زٌٔد انشاعرايُت خاند يذًد انُجٍهًرٔاٌ يذًد عطٍت صباح

عوض ضحى. أصقر أبو أدٌب. أمصبح مروة. أبشٌر دعاء. أالنباهٌن كامل. أ

2019-2018  الثانً الفصل-  واألربعاء الثالثاء ٌومً-  الثانً المستوى طالبات جدول2019-2018  الثانً الفصل-  واألربعاء الثالثاء ٌومً-  الثانً المستوى طالبات جدول


