
المعلوماتية تكنولوجيا

العظمه خالد الدين عزالخطيب حافظ ابراهيم

عابد االكبر عليدرويش عبدهللا ابراهيم

رضا حسن الرضا عليحسنين عصام ابراهيم

قميحه راني الرضا عليصباح محمد ابراهيم

كوراني الهادي عليالعال عبد ابي

منصور الهادي عليالبطحيش احمد

كنعان أسعد عليعيتاني سمير احمد

فنيش بالل عليالريشوني علي احمد

ترشيشي حسن علياالسير نزيه محمد احمد

عباس حسين عليعضاضه هشام احمد

دبوق الكريم عبد عليعلي احمد خليل السيد اسراء

 دبوق الكريم عبد عليبركات مصباح اسعد

عالءالدين الهادي عبد عليناصر فادي الياس

عواضة عليزبيب سعيد ايمان

عيسى عليالناغي جمال ايمن

شمص فادي عليحمود حسم إبراهيم

كعور عليحمد علي أحمد

الساعدي جبار محمد عليشعيب وهبي أحمد

خزعل محمد علياألحمد أيمن أدهم

الزلف أبو خير محمد عليزعرور فؤاد آدم

فقيه محمد عليمرعب محمد آدم

قعباز ملحم عليحمزة بتول

قشاقش منصور عليالطبش مروان تاال

محمد منير عليمراد مروان جاد

ظاهر نائل عليالبريدي يوسف جاد

ارناؤوط ابراهيم عمرخليل ابو جعفر

فارس ربيع عمرعواد احمد جميله

طحان خير محمد عمرقبيسي علي جواد

برفت مصطفى عمرترحيني ربيع محمد جواد

ذياب ايمن عيسىشعالن احمد حسن

عبود حمزة عيسىشعيتو حسن

الميس عمر عيسىحمود علي حسن

الطوير فادي عيسىدهيني علي حسن

المصري الحفيظ عبد غازينعيم علي حسن

شبيب عباس فضلحالوي ماجد حسن

سعيد بشار كريمخزعل محمد حسن

الجندي عالء كريمطباجة محمود حسن

مبروك ألف



المعلوماتية تكنولوجيا

قعباز ملحم الراخليل مهدي حسن

الشعار عبدالكريم ليثهسي حسن

البعاصيري محمد لينالبرجي رفيق حسين

اليوسف ماجدإبراهيم علي حسين

شاهين وليد مازنعواد علي حسين

شحادة محسنقدوح حسين

ابراهيم محمدهاشم محمد حسين

حسن سيد الجواد محمدالحسيني مدحت حسين

الحجار محمدرضا يوسف حسين

دقاق الرحمن عبد الفاتح محمدهادي زكريا حمزة

القيسي وسيم آدم محمدقدوح حنين

القيسي جهاد محمدالمصطفى فؤاد خالد

رمال طالل جواد محمدالعمري بالل خضر

األغا حسام محمدالغالي هللا عبد خليل

حمد محمدالحاج موريس داني

البرزاوي سليمان محمد خير محمد الشموري خالد رامي

صالح زياد محمدالدين شمس رائد

حجير سليمان محمدالغريب وحيد رضا

الدين صفي محمدشرارة حسن رغد

خلف العزيز عبد محمدقشمر حسين رواد

ابراهيم عثمان محمدعطوي احمد ريان

حسن علي محمدالخطيب رجاء ريان

صبرا علي محمدالنمر محمد زهراء

 فاضل محمدحمود زينب

فتوني محمدحراجلي فؤاد زينب

كرشت محمد شهدا جورج سالينا

الدندشي مجدي محمدفرحات عصام سامر

عيسى نادر محمدسكر يوسف سامي

سفور بالل نور محمدكنعان ناصر ساهر

هاشم وليد محمدالدين علم احمد سعيد

أيوب ياسر محمدالحدري خالد سعيد

المحمد خالد محمودفياض رائد سليم

سكاف هشام محمودالعرب مروان سليم

البعلبكي خالد الدين محيجبر طارق سمير

هللا عبد هشام مختارسويد محمد شادي

حرب ابراهيم مصطفىقدورة شوقي

أيوب مصطفىسعد عباس صادق

القيسي جهاد مصطفىزغيب علي عاطف

غالييني زياد مصطفىحمدان غسان عباس

الدين سعد محمد مصطفىزعيتر مهنا عباس

شافي محمد مصطفىضحوي هشام عباس

حدرج محمود مصطفىصالحاني علي هللا عبد

الغندور نبيل مصطفىالمرقباوي عمر هللا عبد

الفقيه مهديمحمد خالد عبدهللا

مبروك ألف
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ترمس علي هانيعطايا مهدي

منصور احمد وائلرضا موسى

القطان خالد وائلالصباغ مصطفى نادر

مسلماني ياسرمعدراني ربيع نوال

نابلسي محمد ياسينشعراوي حسام الدين نور

اللبابيدي حسن يمنىزعيتر احمد هادي

تركي بسام يوسفعالمة جهاد هادي

سويد محمد يوسف

مبروك ألف


