
المعلوماتية و المحاسبة

عباس عيسى اّيه

كعكه عبدالرزاق ابتسام

بنات خالد ابراهيم

مزيحم سالم احمد

القاضي ماهر احمد

اليافي فاروق محمد االء

موسى نعيم االء

شهاب فرح االميرة

قدورة امين

إبراهيم الدين عماد ايمان

الساحلي علي آية

مال فؤاد آية

 يونس باتريسيا

بيومي زكريا بسام

البيساني ربيع تاال

خضر سؤدد توفيق

رمضان جاد

جعفر قزحيا جاد

شداد سلمان جنى

المقداد عصام جنى

الصعبي محمد جنى

هاشم نبيل جنى

العلي محمد جودي

صالح بالل حسن

كالوت إبراهيم حسين

الخالد خالد حسين

خريس علي حسين

بركات احمد حنان

شحيتلي خليل حوراء

ضعيفي المصطفى عبد حوراء

بدر ابراهيم حياة

الحسامي الدين بهاء خالد

عوض خالد

طرباه بالل خديجة

علي مرعي خنساء

ضيا حسين دانا

شبو الرفاعي حيدر دانا

مبروك ألف
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حيدر شادي دانيال

هاشم خليل الفقار ذو

ارناؤط حسين رامي

سلوم هاني رامي

مستراح علي رشا

سنو ماهر رشا

غزاوي القادر عبد رنين

الرحيم عبد رهف

ريشاني عماد روني

ميتا أبو خميس ريان

البزري المطلب عبد ريان

غصن محمد ريان

مكي ريان

ياسين احمد ريما

كنعان علي ريما

ابراهيم احمد زهراء

الدين سعد زهير

قبيسي طالب على زينب

العريض سارة

كبارة عيسى سارة

دليقان غسان سارة

ماجد سارة

عواد سعد سالي

الدامرجي فاروق سامر

الموسوي رفيق سحر

العوض قاسم سحر

حديد هللا عبد الدين سعد

العلي حسن سعيد

المعدراني ربيع سليم

هللا عبد حسين سمار

علوه غازي ضحى

برازي عدنان طارق

ادلبي خسرف نزير طارق

المبيض ابراهيم طالل

حسن ابو حسام عادل

أحمد حيدر علي عباس

قليالت أسامه الرحمن عبد

      درويش الرحمن عبد

حمدان ابو بسام الكريم عبد

عيتاني زياد الكريم عبد

جعفيل ابراهيم اللطيف عبد

جواد حسين علي

شكر حسين علي

سلما محمد علي

مبروك ألف
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مرتضى عادل عماد

كلش احمد عمر

عميرات جمال عمر

شامي غادة

 الدين خير فاطمة

زعرور نبيل فاطمة

قبيسي احمد فراس

 عبيد فرح

محفوظ محمد فرح

الريهاوي جهاد فيصل

برغوت عاصم قمر

الحسن محمد كريم

رمضان محمد كريم

الغريب خليل النا

أمين علي لؤلؤة

البنى خضر ليا

 ابراهيم ليديا

فتوني ليلى

العتر خالد مايا

كرمة ابراهيم محمد

داود محمد

غادر رامي محمد

اليافي طارق زياد محمد

 عيسى سامي محمد

فخران الملقب الحالق سعد محمد

عثمان محمد

هللا نصر عزات محمد

سلمان علي محمد

 مصطفى محمد

نحولي محمد

الدرويش اسامة محمود

الخطيب محمود

الدرويش محمود

حمزة محمود

القاضي وليد مروى

جمال مصطفى

حمزة مصطفى

طاهر مصطفى

شحادة محمد مصطفى

الصائغ وفيق مصطفى

عيتاني علي معروف

موسى خليل ملك

منال غسان ميرا

القاسم محمود عارف نادية

مبروك ألف
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خالد نانسي

اسماعيل وليد نجوى

القزحي هللا عبد نزهه

زرقوت وليد نسرين

ترمس نسيم

أسعد حسين نغم

سويدان جابر الزهراء نور

قطيش باسم نور

اسعد وسام نور

فستق نورهان

عطية هادي

إسماعيل موسى هبة

الغفور عبد هبه

أرناؤوط رياض هال

مرتضى حسن هنادي

األحمد أيمن هيام

صفدية وائل

حمود فيصل وائل

حجازي الرحمن عبد وسام

الهيازعي نوري والء

هادي زكريا ياسمين

طالب ديب يحي

مبروك ألف


