
جامعة حماه

مركز امتحان محافظة حماه

توزٌع المتقدمٌن فً محافظة حماه من الفئة االولى

االمتحان التحرٌري الخاص بالمسابقة المركزٌة المعلن عنها من قبل وزارة التنمٌة االدارٌة

: ظهراً  فً مبنى كلٌة الطب البٌطري  12صباحاً حتى 10 الساعة 2022-6-11ٌوم السبت 

العددالقاعة مكان االمتحان

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05140018988ثرٌامجد عدنان خرٌمه10009100001المدرج األولالطابق االول

والده عطٌه العطٌه 09100002

األحمد

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010578718عائشة

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05050130909نافلةندى محمد قدور09100003

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريفٌزٌاء05150061592هند عبودعروه علً دٌوب09100004

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05020122435حلٌمهرابعه محمود القطمٌش09100005

إرشاد 05050178954صباحربا محمد زٌنو09100006

نفسً

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة04010029888وردهمرح ٌاسر حمدان09100007

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05010467969دعدمٌس ٌوسف الوسوف09100008

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05150103809هاالعفراء ٌاسر ابراهٌم09100009

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05110017854نوفهمهند فردوس ابراهٌم09100010

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05050043794سمٌرةسوسن محمد حوٌجة09100011

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05020024591روضةوفاء مصطفى سعود09100012

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريشرٌعة05010652609مرٌممحمد عمر حسٌن09100014

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05200085763لمىعفراء محمد كرنازي09100015

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05030062883خطٌرهربا محمد األشقر09100016

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05030014348مٌساءرهف أحمد الوسوف09100017

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05150041158نهالٌاسمٌن كاسر مخائٌل09100018

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05140002828زرٌفهوئام ظرٌف عل09100019ً

لغة 05010568609امل قنبازرشا طارق العبد الرزاق09100020

إنكلٌزٌة

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05150053169منى عٌدرهف احمد العل09100021ً

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريتارٌخ05150020310سلوىعزه عدنان الفٌل09100022

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريتارٌخ05150000284محمدمروى محمد جابر09100023

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05120034049كمالًرٌتا ادٌب اسمندر09100024

تربٌة 05010382602صباحرواد الٌاس متري09100025

رٌاضٌة

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010640120احسانأحمد محمد عادل السواح09100027

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05050040885زٌنب شحودفاروق خٌرو شحود09100028

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010401614وفاءلٌنا مخلص عمار09100029

تموٌل 05010393800املاٌه خالد دوالن09100030ً

ومصارف

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري

كلٌة الطب البٌطري

أرقام الجلوس



تموٌل 05010151559مهااالء رٌاض قنبر09100031

ومصارف

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري

تموٌل 05050078745بثٌنهلمى محمد زٌن09100032

ومصارف

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05010462321وضحة الحسٌنرهف احمد الحسٌن09100033

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف04010382246تغرٌدجٌسكا عبدو الكردي09100034

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200051692مرٌم العمرصفٌه حمٌد العمر09100035

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريتارٌخ05050068133صباحاسراء علً الرمضان09100036

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05100007487منال وردهنور عون حنا09100037

إرشاد 05100010966سورٌاصفاء ثابت حجٌرة09100038

نفسً

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05020099504مرٌمزٌنب حسٌن الجنٌد09100039

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05010815705آمنةمرٌم عبد الكرٌم الدٌاب09100040

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة10160005817ابتسام زعرورفدى ابراهٌم المحمد09100041

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف08100062899نجاحكرشٌن فائق زورو09100042

تموٌل 05010488054نادٌا عبد هللامرٌانا عهد عبدهلل09100043

ومصارف

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010550673لودي متريعال عبد هللا طعمه09100044

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف04010251013كنانه الجانًسالً جمال الحوران09100045ً

آالء عبد الرحمن 09100046

السلٌمان

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف04220067046غاده

رهام عبد الغفار عبد 09100047

القادر

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف07240061843عهد سٌجري

لغة 05010331011الٌفهمروه عمر اوضه باش09100049ً

إنكلٌزٌة

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري

فاتن عبد الكرٌم الشٌخ 09100050

بكور

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010419054لمٌا

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010506966فادٌةبتول رٌاض خلٌف09100051

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05150053889أمٌنةروز سمٌر حمود09100052

لغة 05150013567وفاء بصوبتول احمد عبد هللا09100053

إنكلٌزٌة

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة06100075006عفافشذى محسن الروم09100054ً

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05170030641أدٌبه احمدكندة صالح ابراهٌم09100055

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريتارٌخ05200094361حفٌظةنور رزق شاهٌن09100056

فاطمه مصطفى رباب اسماعٌل الدال09100057ً

محمود

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة09010200455

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05170045541هدىكامل محمد منصور09100058

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05020077783فاطمهشفاء عبد القادر الدودان09100059ً

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05110093523فاطمةسحر بدٌع القدور09100060

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05120032370مهى الموعًمً غازي الموع09100061ً

جولٌت عبد المعٌن أبو 09100062

درة

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05120007489صٌطه

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05100051258جمولنائله غازي الدعاس09100063

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05100051256جمولفٌصل غازي الدعاس09100064

لغة 05150051400الهامرٌما محمود عل09100065ً

إنكلٌزٌة

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري

كٌمٌاء 05180034797رجاءغروب علً صالح09100066

تطبٌقٌة

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري



مدرج اولكلٌة الطب البٌطريعلم الحٌاة05020116993كرٌمهنرمٌن احمد العثمان09100067

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05030025962سحرفاتن ولٌد العبدو09100068

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة10100003203أمٌنهمرح محمود ملحم09100069

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010491243غادهرٌم دانٌال العكاري09100070

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05120017636مثٌلهرهف ابراهٌم غانم09100071

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010340780جمٌلةخدٌجة محمد الحسن09100072

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05030061736حلبٌهعمار حسن االبراهٌم09100073

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010555868ابتسام خالدصفاء مصطفى جنٌد09100074

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010676271جازٌه االسمرنور حسٌن الكدور09100076

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05010385586نادٌةمٌاده مروان العربش09100077

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة10010049528نجوىسارة هانً سلٌمان09100078

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريتارٌخ05120043732فدوىرٌم ابراهٌم االحمد09100079

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010352525مٌالجهان عبدهللا العل09100080ً

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010266536هوٌدةرٌم أحمد قنبر الحالق09100081

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010266469هوٌدةشهد احمد قنبر الحالق09100082

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05050173389بدرٌهبشرى عدنان خلٌل09100083

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05100022315مٌراجعبٌر فضل المصٌطف09100084

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف04010024909مرامحنان محمد حالق09100085

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05100018601ارٌاق العاشقفاتنه محمد المحمد09100086

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05140032639خوالنبراس سهٌل سلمان09100087

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06010299592حمٌدةدٌاال سمٌر ماض09100088ً

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05020022610ازدهارهبه ظافر الخطٌب09100089

تربٌة 05010494840سمٌره جروجنور حسان بولص09100090

رٌاضٌة

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري

حنٌن عبد الحكٌم 09100091

صطٌف

معالجة 05020004318صفٌه

فٌزٌائٌة

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريتارٌخ05150031850غزهسماهر حبٌب عبدهللا09100092

تموٌل 05010534750نرجسنور محمد مغمومه09100093

ومصارف

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05150105627هالهوالء سهٌل ٌونس09100094

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05100012169منى وردههبه فٌصل فرٌج09100095

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05210010799زٌنبخدٌجه محمود الدروٌش09100097

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة10100006059لٌال خضوروالء احمد ابراهٌم09100098

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات10100039439نجاةعبٌر جهاد عروس09100099

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريفٌزٌاء05010153144ٌسره حنولجٌن أحمد سبسب09100100ً

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05020039236خدٌجه علً البكورمرٌم عبد القادر البكور09100101

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05020039445خدٌجةآمنة عبد القادر البكور09100102

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05120007611ندىروزا محمد علٌوي09100103



بشرى مروان العمر 09100104

الدٌري

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05010243229خدٌجه

مدرج اولكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010327783رٌمابسمة مازن عش09100105ً

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05200065265هناءربا فوزي المحمد10009100106المدرج الثانً

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05050044933سهامٌعرب مالك الغانم09100107

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05030079586حلوه الناعمبشرى سلٌمان الناعم09100108

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05220009031فطٌمتهاما فواز المرع09100109ً

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف04011001340فتاهعال ٌوسف دراج09100110

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05170010336منال رمضانشذى تٌسٌر محفوض09100111

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريتارٌخ05160007036سجٌعه ابراهٌمرشا احمد ابراهٌم09100112

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200020108نلًصوفٌا ابراهٌم هزٌم09100113

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200015024لٌنده جروجمارٌنا فرٌد رفقة09100114

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05020042504فهمٌهفاطمه عبد الحمٌد البكور09100115

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريفٌزٌاء05090023391فاطمهوضاح علً حبٌب09100116

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05030009329سامٌةرؤى علً العٌسى09100117

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010642208هٌاماسماء غٌاث الخضٌر09100118

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريحقوق05120037096منال حٌدرولٌم وجٌه حسٌن09100119

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010374601مهافٌحاء فاٌز الخلف09100120

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05010453659مفٌدهوالء حسن الدروٌش09100121

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05190004717ٌسرهزٌنه علً خضور09100122

تسوٌق 05010087508امنةرشٌد محمد الخراط09100123

وتجارة 

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري

لغة 05190026315شادٌابشرى نبٌل ابراهٌم09100124

إنكلٌزٌة

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05190021386ادٌبه الجبلحنان سمٌر خازم09100125

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05030012056فاطمةبتول شاهر الوسوف09100126

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05020082604خالدٌه القاسماالء محمد حمدو09100127

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطرياقتصاد05100014578ادٌبه الٌوسفوئام بطرس سنكري09100128

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة10170041991هاللهكاترٌن نمر حبٌب09100129

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05030064232كوكبمها محمد السالم09100130

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010946526رقٌهثراء خاطر نوره09100131

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريفلسفة06160009766بدرهخلدون علً الحاٌك09100132

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06010199358سناء جوالقسوسن خالد جوالق09100133

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05030018265نوال البرقفٌحاء خلٌل صارم09100134ً

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريحقوق10020008634فاطمةلورا ابراهٌم نصر09100135

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05010469194خنساءنهاد زكرٌا الحاج زٌن09100136

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06040029205غادههبه مازن رمضان09100137

تموٌل 05020099981ضٌاء الرٌمهٌاسمٌن سمٌر االبراهٌم09100138

ومصارف

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري



مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة10240015355هٌامغنوة سلٌمان مسعود09100139

خدٌجه عبد المجٌد 09100140

الشحود

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05030024488بهٌجه

جازٌة الباكٌر ملك مازن البارودي09100141

البرازي

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010399013

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010854518وهٌبهشذى سلٌمان العٌسى09100142

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05010765287فاطمهثرٌا خانم بسام كرزون09100143

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريتارٌخ05050032121نادرهروعه مضحً الرحٌل09100144

حاسوب 05010343416ابتسامهبه زهٌر الشمال09100145ً

ونظم 

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05100076431امنه العلٌوي العسكروالء خالد الحمدوش09100146

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200076513مرٌم الحسٌنفاتن محمد الهواش09100147

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريشرٌعة05020019337نسٌمهمحمد فاروق سالم القاسم09100148

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريفلسفة06040027595هندٌهكرم وائل خاسكٌه09100149

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200061132عذبةعائشة محمد العبود09100150

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05110090299خدٌجه الدبٌسعفراء محمود المراد09100151

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريشرٌعة05010753212حنانرانٌه ادهم خرفان09100152

مصارف 05090027322عبٌرعال عبد ىالكرٌم الحموي09100153

وتأمٌن

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05210010902زٌنب القدورمنال محمود الدروٌش09100154

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010492181ضحوكعزه عدنان دكدك09100155

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05010242226صولهلبٌبه حسن الخلف09100156

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05200024166هٌله الدٌريسوسن احمد الصالح09100157

حسٌن عبد العزٌز 09100158

النحاس

تربٌة 05010373572منا

رٌاضٌة

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010761270فاطمهدعاء محسن الصغٌر09100160

دراسات 05050065132عزٌزهأنس محمد غزال09100161

قانونٌة

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200056902لمٌهمنى غسان الحسٌن09100162

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010458364هاجرعالء مصطفى الشٌخ09100163

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05200026792اٌاترٌم محمد الشحاده09100164

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05030041912رهٌفة الشعبانجلنار نصر الشعبان09100165

جمانه عدنان االحمد 09100166

الكمش

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010503262ندى

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريحقوق05190022938تغرٌد منصوربراءه محمود منصور09100167

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05030064981لٌلى الحسنرؤى كامل الخضور09100168

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05030064982لٌلىلمى كامل الخضور09100169

لغة 05010795130رجاءوالء علً النصر09100170

إنكلٌزٌة

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري

تموٌل 07010022359انتصار بدلةرغد عبد هللا نٌرب09100171ً

ومصارف

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05220002800كرٌمهوسٌم أحمد األحمد09100172

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05010349873حٌاةرٌما محمد علوش09100173

إدارة 06110039578منٌرهرانٌا ندٌم حسن09100174

أعمال

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري



ٌوسف عز الدٌن 09100175

االسكندر

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريجغرافٌا05150110546الهام

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05100033448هناءرغد احمد ٌوسف09100176

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05150110550الهاممً عز الدٌن االسكندر09100177

لغة 07240159616مرٌم حالقانجٌل ٌوسف كبود09100178

إنكلٌزٌة

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري

لغة 05120053034رغٌبهسها أحمد ربٌع09100179

إنكلٌزٌة

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05190001935سفٌرهبشرى احمد حسن09100180

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200022934ختامفاتن مخلص جسري09100181

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05030022491فاطمةمؤمنه ابراهٌم الجعبو09100182

لغة 05150019248منىسلوى حسٌن الرصٌص09100183

إنكلٌزٌة

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010754386تركٌهزٌنب احمد خلٌل09100184

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010278689صفاءشهد رشٌد سحار09100185

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010492213بدرٌهنارٌمان عمر مصٌن09100186ً

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05140003234فائزهمجد عبد الهادي حبٌب09100187

تموٌل 05010697159شادٌه تتانضحوك سلٌمان تتان09100188

ومصارف

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010697259باسمه غرٌواتًملك محمد عمٌد تتان09100189

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات10260011780شمسهبلسم علً عٌسى09100190

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010067106فطمةلمى ٌاسر عراب09100191ً

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05120006422لقاءتٌما هٌثم العل09100192ً

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05160007496داللسناء منٌر وسوف09100193

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريتارٌخ04220006983اماثلباسل علً محمد09100194

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريتارٌخ05010479421صبحٌةماهر جمٌل حنتوش09100196

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05030024359فوزٌه اسماعٌلكاترٌن محمود عل09100197ً

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05150090114نهدنادٌن ٌوسف وسوف09100198

لغة 05150111692رمزٌهرٌما أحمد العٌطه09100199

إنكلٌزٌة

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010669138ابتسامهٌام عبد الرحمن االحمد09100200

طب 05010551304خلودرٌما صالح الزازا09100201

بٌطري

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري

لغة 04010334557روعهعائشة خالد العوٌش09100202

إنكلٌزٌة

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريتارٌخ05010386304صفاءعٌاش خالد توٌت09100203

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريفٌزٌاء05050033663رئٌفةطالل محمد حماده09100204

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010283554روضةأٌمن حمدو المنصور09100205

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010498547هندمرح عزت االبراهٌم09100206

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطريعلم الحٌاة05120034624سعاد عفٌفرهف محمود ابراهٌم09100207

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200021969ماري اسعد ٌوسفرٌم الٌاس ضبعان9009100208المدرج الثالث

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010192707رجاءمٌس عبٌد عبٌد09100209

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05120012107صهباءرٌم محمد العفٌف09100210



مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05040015716حمٌدهجودت غسان اخرس09100211

نوره محمد منصور 09100212

البٌروتً

تموٌل 05010010496شهناز قصا باشً

ومصارف

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05040016882ابتسامرفاء محمد االحمد09100213

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05040016837ابتسامانغام محمد االحمد09100214

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05170039299وصٌفهحسن نور الدٌن محمد09100215

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة06110043693مٌادا محمودحال ابراهٌم اسماعٌل09100216

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمحاسبة06050018850نجاحجمال محمد ناصر09100217

لغة 10230024222سمر احمدهبه كاسر احمد09100218

إنكلٌزٌة

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05120042637سهاموفاء رواف السلٌمان09100219

تربٌة 05160033755مهانبال محمد بركات09100220

رٌاضٌة

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200061994حمصٌة الشحادةفاطمة فهد الحسٌن09100221

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010263445فرٌدهزهور محمد الشبان09100222

صفاء محمد األحمد 09100223

الخلٌل

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05020052365نوفة

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010564461رٌمرزان فهد العبود09100224

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريعلم الحٌاة05030049970داللندى محمد ابراهٌم09100225

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة06020054548مٌلٌهسالً هٌثم الهٌب09100226ً

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010579277اعتدالرزان فادي مقدس09100227ً

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010300978عزٌزهرانٌا محمد السلٌمان09100228

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010554024فاطمهمادلٌن مصطفى الٌوسف09100229

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05190008375لٌلى غانمسهام حسن غانم09100230

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05150108989هنادي االسكندرنسرٌن عٌسى القوجه09100231

تموٌل 05200006952ندىرما موفق سلٌم09100232

ومصارف

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200008418ندى سعدماٌا موفق سلٌم09100233

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05010679903سلٌمهبشرى ابراهٌم عل09100234ً

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05010628140حٌاهرٌم محمد الونوس09100235

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05020000465هدٌهسعاد محمد المحمد09100236

براءه محمود عبد 09100237

الرحمن

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05020019815أمون

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05170026852ٌسرىاحمد شوكات جوهره09100238

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريفنون جمٌلة05170050290الماساٌه علً عباس09100239

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05200009734ولٌدي فرنسٌسماري ماجد الخوري09100240

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05150011913فاطمهحنٌن عٌسى جرعتل09100241ً

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05020074061فاطمهارٌج نادر الحاج حسٌن09100242

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05150123571نوالثناء احمد شٌخ عبٌد09100243

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010626134املامانً علً ارك09100244ً

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05020013987اسٌاهال عبدالكرٌم االحمدت09100245ً



مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريعلم الحٌاة10090058722مٌساءرنا محمد محمود09100246

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05140034423بصٌرهوالء محمد جمول09100247

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05150082749غصونمرح أحمد داؤد09100248

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05140030553هناءٌاسٌن نوعات محمد09100249

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010632177هدى السعدمٌراي مارٌو سعادة09100251

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريعلم أحٌاء10100015134امٌرهرٌم عٌسى مٌا09100252

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريطب أسنان05010560199مٌساءبدٌع فادي العثمان آغا09100253

عبد الحً زاكً عبد 09100254

الحً

لغة 05020008981فاطمة

إنكلٌزٌة

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة10020011574سهامرهام نصر عٌسى09100255

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريتارٌخ05160012112سعادهبه محسن الحاطوري09100256

مٌساء نبٌه العوض 09100257

الجلقً

لغة 05200003069حنه صواف

إنكلٌزٌة

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05150090389رهٌجهمحمود عباس فندي09100258

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010497708فلايراسماء نجٌب مصٌن09100259ً

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05120039661ٌسرى شحادهسوزان علً شحاده09100260

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريتارٌخ06100018567تمام سلومرشا جمٌل سلوم09100261

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريعلم أحٌاء05160032307امالبشرى محمد الدروٌش09100262

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريحقوق05150088811نعٌمهحسٌن ٌوسف سعٌد09100263

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريحقوق10120010911مرام دٌبنور ٌاسر ابراهٌم09100264

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريتارٌخ05010731192فاطمهعائشة احمد عباس09100265

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريتارٌخ05050169379امونوالء محمود الحمشو09100266

نور الهدى مسعف 09100267

االسعد

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010603899هٌفاء االسعد

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05020017227رضٌهرشا فوزي الشرٌف09100268

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة10030004568هالة حبٌبلبنى صالح شاش09100269

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05220023472سامٌهسناء حسن الحمدو09100270

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريفٌزٌاء05010515500سمٌرهرهف موسى المحمود09100271

فاطمة عبد الجبار 09100272

مصٌنً

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010854180دالل

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05220012174حمٌده الحمشوعال ابراهٌم الحمشو09100273

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05200046015سامٌه الحمٌديحال أحمد الطالب09100274

تموٌل 05120015161خزامىنور محمد عبود09100275

ومصارف

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري

تربٌة 05010211078سعادسوسن ابراهٌم االحمد09100276

رٌاضٌة

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريجغرافٌا05010300075زهورهدٌل محمود قرفول09100277

عفراء عبد العزٌز 09100278

االحمد

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05020089073مرٌم

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05110026688امالهدٌل طالل جنود09100279

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف07010013078هناديهٌفرون محمود حمٌدان09100280

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريجغرافٌا05100001396نجودزٌنه حنا سعٌد09100281



مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريتارٌخ05200007411ساره الرحالٌاسمٌن ندٌم ندور09100282

لغة 05010131233رابحهسعاد سلٌمان الحموي09100283

إنكلٌزٌة

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريتارٌخ05120041845غبشهجمعه محمد الجاسم09100284

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05220007980داللنادٌه أحمد النمر09100285

تموٌل 05120002109عائدهجعفر غٌث شحادة09100286

ومصارف

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010717961سهامعال عبد الكرٌم علوه09100287

لغة 05160002769نظٌرهنور نوفل مصطفى09100288

إنكلٌزٌة

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05200070701حبوساتحاد محمد المحمد09100289

عائده خٌر الدٌن 09100290

االبراهٌم

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05020061247زٌنب

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريفٌزٌاء05010217439سعادمها ابراهٌم العباس09100291

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010354239نعماتفاطمه ٌاسٌن علوش09100292

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريتارٌخ05020020245زكٌه العبد هللانسرٌن خالد الحموده09100293

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريفٌزٌاء05180007332سمٌره علًجمانه نصر محمد09100294

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05150060049روٌدهرٌتا حسن المخلوف09100295

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05100004705الٌدهماري كرٌم نصار09100296

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05150068223أمٌره ابو حسٌنعلً ابراهٌم طالب09100297

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05100018201بدٌعه غدارجٌانا سلٌم دنٌا09100298

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05200022227رٌمندى سمٌر برشٌن9009100299ًالمدرج الرابع

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05190010267لمٌسنسرٌن ٌوسف ٌوسف09100300

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05200009301ٌسرىنورا أنور الحسان09100301ً

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05200017440حنان حاصودآنً الٌاس زحلوق09100302

لغة 06200048729رابحهارٌج جمٌل عبد هللا09100303

إنكلٌزٌة

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري

تموٌل 05200071393عبٌر تعلوبمٌرفت عماد االحمد09100304

ومصارف

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05030022068فادٌامقداد سلٌم االحمد09100305

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05010419744نهادلٌلٌان جبرا جرجس09100306

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010258341رنادانٌه عصام حلبٌه09100307

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05050174816عفافلبنى نزٌه السلٌمان09100308

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010033538هناء الشٌخ خلٌلعائشة زٌاد الحلبً سقا09100309

لغة 06020102800سوسنامانً بهزاد خلٌل09100310

إنكلٌزٌة

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري

لغة 06190006981وسام سالمهثناء منهل حبٌب09100311

إنكلٌزٌة

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010299707فاطمةعبد هللا محمد شقشوق09100312

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010308108هناءالٌز احمد عرندس09100313

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200083139صبحٌهاٌمان عدنان الرحمون09100314

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05110088912زنوبهنور محمد علً حماشو09100315

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05160052258جمٌله محفوضهٌلٌن حافظ الفٌاض09100316



مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05070033671شامٌهٌامن ٌوسف الرمضان09100317

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06200088351منالحال هاشم جدٌد09100318

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة06090075333هدىروان رفٌق حسن09100319

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05020053005تركٌهبراءة محمد الرجب09100320

لغة 06100024488هٌاممرٌم سٌف مٌهوب09100321

إنكلٌزٌة

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05050132758نضالهبه محمد الحٌدر09100322

بشرى غسان المحمد 09100323

سركل

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05050163168منى

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010160735فاطمه عوضسفانه حاتم الباكٌر09100324

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05100068162نوفهمرٌم محمد الرضى09100325

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010354186عبٌراحمد عمر علوش09100326

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010350643عائشهفاطمه مصطفى طالب09100327

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة04040006779ظهٌرهرنا سامً خضر09100328

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05200034018مرٌمأحمد حسٌن الحاج كرٌم09100329

لغة 06090113002نجاححسٌن علً محمد09100330

إنكلٌزٌة

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات04020018092شهٌره ابراهٌمباسل احمد الحسن09100331

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة07240148087فطٌماحمد محمد رزق09100332

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريبٌولوجٌا05010493693حنانمٌرٌت عطٌه السعد09100333

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05100072036علٌاعزٌزه نصر سوٌد09100334

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات10250006968منٌره سلٌمانشذا ٌوسف حسن09100336

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريحقوق05010416425أملأالء عبد السالم الكالس09100337

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريجغرافٌا05110017600عزٌزه شندراويعال نصٌب محمد09100338

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريشرٌعة05120035585صبرٌة عفٌفشروق علً ابراهٌم09100339

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريحقوق05010188446جوزهصفوان ٌاسر دغموش09100340

تموٌل 05010701224ازدهارمنى احمد تلٌت09100341ً

ومصارف

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري

تموٌل 05020014112ضحىهبة نصر االحمدت09100342ً

ومصارف

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05010124340خالدٌهٌسرى اكرم ابو علو09100343

لغة 05010682896فاطمهكفاح محمد سراقب09100344ً

إنكلٌزٌة

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريتارٌخ05150059948حلوهضحى راجح شدود09100345

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010499320نزٌههٌمان محمود ورار09100346

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة04030029198فتاةعبدو طالل رمضان09100347

اٌمان محمد خٌر 09100348

الدروٌش

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05220018797نجاح

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريفلسفة06110061298رفٌقهزٌنب طعان داوود09100349

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريفلسفة05110076357سحراٌه محمد علٌوي09100350

لغة 06220012981غمرهعال احمد خلوف09100351

إنكلٌزٌة

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري

لغة 05200017388حنان حاصودماري الٌاس زحلوق09100352

إنكلٌزٌة

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري



مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05200004854تغرٌدماري توفٌق لحلوح09100353

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريجغرافٌا05020134767هدىمحمد محمود وهب09100354ً

تموٌل 05010053320كفاءاسالم مصطفى اآلفة09100355

ومصارف

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05020056178جورٌهنور جواد العزو09100356

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريمعلم صف07230012308امنهزٌاد محمود خلٌفة09100357

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05150053892ثانٌا فاكههٌا مرسل حمود09100358

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05150151227روءاهدٌل عٌسى االسكندر09100359

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05020084538حلوهغٌداء حسن السلٌمان09100360

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05010223167عٌدة المنصور المروسام حسٌن المحمد09100361

إرشاد 05150110512لودههٌفاء صقر بركات09100362

نفسً

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري

لغة 10230011774سمٌهزٌنه عدنان ابراهٌم09100363

إنكلٌزٌة

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريجغرافٌا06060003351سمٌرهنٌرمٌن عفٌف خلٌل09100364

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريعلم أحٌاء06040040944هناءبتول كرٌم ابو عل09100365ً

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريتارٌخ05170018795انفصال سكافرغد محمد منصور09100366

لغة 06040017958كرٌمهلٌنا ٌوسف زرٌقه09100367

إنكلٌزٌة

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري

عائشه عبد الرحمن 09100368

العٌسى

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05110092091امون الٌعقوب

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريعلم الحٌاة06090121727داللسارة نبٌل شلٌحة09100369

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريعلم الحٌاة10140011960نبٌال نزهةخلود منٌر عثمان09100370

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة06010317194داللنور مروان فاضل09100371

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05050180532سحرعلً ٌحٌى العجٌب09100372

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05050092234سناء زعٌرأروى اسماعٌل زعٌر09100373

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05170026988رضامارلٌن ندٌم محمد09100374

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريتارٌخ05020054216شمسهمنصور فاٌز الخالد09100375

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريحقوق05110030105دالل الشٌخرشا شالش الشٌخ09100376

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05140014160دروٌشهسناء حمود التع09100377

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05170006706حسننادٌن عبدو شاهٌن09100378

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010373849جمانهدعاء تمام الحسٌن العور09100379

تربٌة 05050089387وفاء جعفرشذى عدنان غضنفر09100380

رٌاضٌة

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05010338328رفعهرٌم عموري عجاج09100381

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05200000796تغرٌد نبزورٌمه اٌلٌا سمعان09100382

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200004251سمٌرهمٌرنا حدو عوكان09100383

نورة عبد العزٌز 09100384

المحمود

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05020074346خولة حمدو

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05200019472لٌنا شموطساره ندٌم الشٌخ09100385

تموٌل 05010678080ضحىآالء محمد العمادي09100386

ومصارف

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200031304موضً الرجباٌمان ماجد الجمال09100387



تموٌل 05010501132مهاخولة فارس قبش09100388

ومصارف

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010870949منتهىراما رٌاض النعسان09100389

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف10260029396ندى شقرهوسن عدنان شقره1209100390قاعة المفاضلةالطابق األول

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010316185الهامنسرٌن جمال عفرٌت09100391

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010825132داللغالٌه محمد القدور09100392

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريجغرافٌا05200047980تركٌهأٌمن عبد اللطٌف قجاوي09100393

محمد عبد العزٌز 09100394

العسكري

تموٌل 04230016253ختام

ومصارف

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري

دراسات 05020088742مجٌدهٌاسر عبدهللا خضور09100395

قانونٌة

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05020041107اٌمانمحمد علً المحمد09100396

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05010615731هدىأمانً هٌثم الحسن09100397

لغة 05200005235لودي سمعانماري هٌثم شموط09100398

إنكلٌزٌة

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010470361امل السلومرقٌة فضل التمر09100399

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010473959رندهمحمد عامر الجوخدار09100400

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010440555مرٌم السلومبشرى عبد الستار السلوم09100401

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010656945امٌنةرشا عدنان المصطفى09100402

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010404729فطمهقمر أنس أوغل09100403ً

ٌاسمٌن محمد الصطوف 09100404

السلوم

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05040032862روضه

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة10090089959لطٌفهعال حبٌب شما09100405

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمحاسبة05140033103هاله مخلوفبراءه سهٌل حسن09100406

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05030051247خطٌرةرٌما بدر الصالح09100407

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010404853فطمه ضحٌكلبانه انس اوغل09100408ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05120021506كوكبهٌا محسن زاهر09100409

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05010220819محاسنامجد تركً الٌوسف09100410

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريتارٌخ07100055416فطوم الخطٌبإٌمان خالد الخطٌب09100411

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010306319مرٌموفاء علً الحسن09100412

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05100010234هٌامالٌاس حسٌب الدٌب09100413

تربٌة 05010400470نادٌا طحانروال انور سكر09100414

رٌاضٌة

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05010404811فطمه ضحٌكاسراء انس اوغل09100415ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06120001090أنٌسهربا هالل هالل09100416

ٌاسمٌن عبد الرزاق 09100417

النعسان

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريتارٌخ05020012669جهٌده

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010554140نجاحشٌمه طالل الحمٌده09100418

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010656971امٌنهصفٌه عدنان المصطفى09100419

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف07230012559صبٌحهمحمد سعٌد خلٌفه09100420

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05150099805نجودعلً ٌوسف فاضل09100421

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريتارٌخ05170005368منى الونوسزهراء منذر زوده09100422



لغة 05170003600منىفاتن منذر زوده09100423

إنكلٌزٌة

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05170003456أدٌبه سلٌمانماٌا احمد زوده09100424

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06200019649مجٌدهرهف ٌوسف الرعد09100425

بشرى عبد الجبار 09100426

مصٌنً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010497697دالل

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200015222سناءرٌما سعد هللا فروج09100427

لغة 10100001568حٌاةزهور محمد عبد الرزاق09100428

إنكلٌزٌة

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06150004297وداد سلمانبلسم ساجً سلمان09100429

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف04190099723هٌامرٌما حبٌب الصالح09100430

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200002669هالهنهله عامر حصن09100431ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06020037488نجمهبشرى ادم داود09100432

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريتارٌخ06160010724امٌرهنجوى عباس عباس09100433

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06010174154سمٌرة الشٌخمرام احمد حاٌك09100434

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريفلسفة06020063591تمٌنهمرام هٌثم ابو كزده09100435

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريفلسفة06020065746مٌساءلبنى حمدان سالمة09100436

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06210001472مهارٌم مدحت احمد09100437

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06200110224رجاء ابراهٌممرام منٌر سلمان09100438

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06200074861لبٌنهبتول منٌف سلٌمان09100439

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06150052430هناءرٌم مالك غزال09100441

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06190000789وفٌقهروال صالح عل09100442ً

لغة 05030049146شمسه جمعهخدٌجه رضوان حلوان09100443ً

إنكلٌزٌة

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06010325519سلمىزٌنب مطٌع سلهب09100444

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200064719علٌهمرٌم مروان ابراهٌم09100445

ربى ممدوح الفارس 09100446

الكردوش

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05100020670فاطمه الفارس

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات10120001415سامٌه مظلومرؤى حسن حبٌب09100447

تموٌل 05010460547أملفاطمه فضل التمر09100448

ومصارف

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريفٌزٌاء05010181219فاطمةاٌمن محمد الصالح09100449

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05150083065سمٌرهزٌنه حسن عل09100450ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05120011018فداء االسعدنداء منٌر محمد09100451

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05150136529فاطمهنور منذر الحوري09100452

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05020009336عفاففائدة محمد األسعد09100454

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05100027885مرٌم االحمدزٌنب خالد االحمد09100455

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010335474خدوجأسماء محمد خضر09100456

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05150030081نجوىمرح محمد نوره09100457

أمانً محمدعبدالحمٌد 09100458

الحمزه

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05020063956وطفا

مارٌنا سٌف الدٌن 09100459

الدٌوب

تربٌة 05010336479روكسان

رٌاضٌة

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري



قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريتارٌخ05050103236اٌمان عوادندى مروان حمزه09100460

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05020040956فهمٌهعبٌر بدر المشعان09100461

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05170021493لٌلىوسام سلمان مخلوف09100462

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف04180090363وصال المحمدصفاء عماد الدٌن المحمد09100463

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010435673نعماتهبه محمد سعٌد سعد09100464

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010373014مها قٌمهدنٌا هٌثم قٌمة09100465

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05150046096ندٌمه بلقٌساٌفا نزار بدر09100466

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريفٌزٌاء10230014676سعاد علًصفاء حمزة اٌوب09100467

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05040042921داللعلً عٌسى العبٌد09100468

جٌولوجٌا 05160006806انطوانٌتاحمد رامز عضٌمه09100469

تطبٌقٌة

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05200035227رقدهعلٌاء احمد العان09100470ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريحقوق06210005796سوهٌلهسحر محمد سلٌمان09100471

لغة 05010519191خدٌجههٌثم عبد الكرٌم االحمد09100472

إنكلٌزٌة

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05100073205خدٌجهنور الهدى علً االحمد09100473

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف04010167558مرٌمرٌم رمضان الحمٌد09100474

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010306346امٌنهسامر عمر الوادي09100475

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200086163مرٌم الشٌخعفراء احمد الصٌادي09100476

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200058716تركٌة العلٌويفاطمه خالد الكوٌسم09100477

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200089308روضه الصٌاديهاجر محمد المشعل09100478

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة10110009863أنٌسةسندس أحمد شدود09100479

إدارة 05010728768نزههمٌساء محمد االحمد09100481

أعمال

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري

إرشاد 05100022031داللامٌمه رٌاض العبٌد09100482

نفسً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري

صباح عبد الرزاق 09100483

دبوري

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010655253خدٌجة

فاتن عبد الحمٌد 09100484

المصري

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010229476عربٌه

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة01020199701هناءوالء محمد  خالد رنكو09100485

لغة 05010390524سلوىهدى عبد الرزاق المنجد09100486

إنكلٌزٌة

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05200014831مروهجٌانا موسى سكاف09100487

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010485044غادهكرم احمد عربو09100488

لغة 05010502241ندىشٌماء عدنان حلبٌه09100489

إنكلٌزٌة

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05020110375فاطمةاٌناس محمد الجمعة09100490

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريفلسفة05050135271فاٌزهنجوى هشام االشقر09100491

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200057373فادٌهدٌانا عبدهللا المحٌمٌد09100492

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200063454بشرىمروه محمد القطاش09100493

رابعه حسن الحسن 09100494

الحمود

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010439639مسٌره

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05220007008حتوتمٌساء محمد المحمد09100495



قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريتارٌخ05160038433فطٌمماهر موسى هالل09100496

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05100024264نادرهأمل أحمد األحمد09100497

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05180014909فضهباسكال ٌعقوب سلمان09100498

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05180014917فضهبتول ٌعقوب سلمان09100499

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05200073020عمشهوعد رمضان الحسن09100500

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05200070938روزه االمٌنفدوى احمد العفنان09100501

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010112409مرٌمرانٌه محمد سعٌد بردان09100502

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05040035101دعدبشرى هٌثم العل09100503ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05050188522اٌمانمرح محمد رحمه09100504

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريعلم أحٌاء05100033195لٌلى ابراهٌمشٌم عبدالمنعم ابراهٌم09100505

لغة 06200060056انٌسهمقبل علً عل09100506ً

إنكلٌزٌة

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05220005852فلايررشا طرود العبٌد09100507

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريتارٌخ05020003685حشٌمه المحمدسناء محمد السٌد محمد09100508

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05140029207سهٌلً سلٌمانهدٌل ٌوسف مرع09100509ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010603900تركٌه الخالدصفاء عبد الكرٌم االسعد09100510

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05140033304نهٌدهغرام حسن رضوان09100511

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010589051سهامسالً ابراهٌم السلٌمان9100512

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريجغرافٌا05200005152مهدٌهعالء خالد العلٌوي609100513المدرج الخامسالطابق الثانً

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06110014859نوال محمدالرا عدنان بغداد09100514

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05200031515مكٌهامل ابراهٌم الرجب09100515

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05140007620زٌزفون قره جهنمسٌما سلمان سلوم09100516

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05020108902ٌسرىشٌماء خالد عل09100517ً

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريفٌزٌاء05150105823مرٌمٌونس محمد ابو احمد09100518

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010415073فادٌامرٌم محمد عبود09100519

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200076790منىهدٌل مالك السلوم09100520

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05030006735سلمىلمى محمود وسوف09100521

لغة 05100026788نوفهدعاء خالد العبد هللا09100522

إنكلٌزٌة

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05100024148وردة الخضرندى نواف الصالح09100523

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06160020026رٌمالوجانا امٌن شحاده09100524

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات06050010859فدوىرامً ٌاسٌن القصٌري09100525

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010439770شامٌهصابرٌن ولٌد قحٌص09100526

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريحقوق05190018654خضرهحنان علً ونوس09100527

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05020038363شمسهمصطفى محمود عٌد09100528

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05100031656ٌاسمٌنافتكار بسام علٌشه09100530

لغة 06010323144ترٌاقمنى احمد نوح09100531

إنكلٌزٌة

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري



المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06100039163حبابهسوسن ٌوسف عل09100532ً

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05050152566سامٌهأمل خلٌل الخلٌل09100533

فاطمه العبد هللا شمسه مصطفى بلوز09100534

القدور

لغة 05020105326

إنكلٌزٌة

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010655725خٌرٌهاٌمان محمد الصطٌف09100535

تواصٌف شرقً 09100536

المظهور

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010369184امٌنه

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05120008829هندرٌم حسان جنٌد09100537

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريعلم الحٌاة05020098850عٌوشنسرٌن عبد الكرٌم الدال09100538ً

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05010419512خنساءامنة جاسم ضفار09100539

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010344134ٌمنشذى فٌاض حمد09100540

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05020095864روٌدهبهاء الدٌن محمد الرٌمه09100541

لغة 05010674981امنه الضاهررنٌم احمد الضاهر09100542

إنكلٌزٌة

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري

إدارة 05170021778جمٌلهبشار فهد اسطٌف09100543ً

أعمال

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05100021937لوزهناهد مصطفى المشعان09100544

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05030065225منٌرهفاطمه محمد سقر09100545

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200057821ٌسرهحنان موسى رمضان09100546

مصارف 05050108619انكسارنهله منٌر فرحه09100547

وتأمٌن

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريتحكم آل04140001588ًمنى تمومملك نزار سلمون09100548

لغة 10220044936هناء ٌونسرٌم ابراهٌم سالم09100549ً

إنكلٌزٌة

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة04040009167بدٌعهسلمى سهٌل طعمه09100550

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05100041658نزههارٌج علً حاوٌه09100552

رشا مرعً الحسٌن 09100553

السلٌمان

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05020139118فاطمه

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05160015441سمٌره سلٌمانمرح بهجات ناصٌف09100554

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريتارٌخ05030024767وحٌدهغٌثاء ابراهٌم المرع09100555ً

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريحقوق05100023164معٌنةعالء ماجد أسعد09100556

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010612854سمٌره عديرفعه عبد القادر طالع09100557

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010454891نادٌارهف فاضل السقا09100558

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريتارٌخ04010393375داللمنار عٌسى العٌسى09100559

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريتارٌخ04060008278فضهرٌم حسن العواد09100560

تربٌة 05200016113نوررٌما سعٌد الصواف09100561

رٌاضٌة

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05090002088داللروان محمد خدوج09100562

لغة 05150102956حسٌبهسلمى محمود سالم09100563

إنكلٌزٌة

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05010376629رزانبنان نصر الحمدو09100564

تموٌل 05010376600رزانصبا نصر الحمدو09100565

ومصارف

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010120547سهامبسمة منذر البن09100566ً

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010616016نجالءبراءه ابراهٌم شٌحان09100567



المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05150015240نجاح عٌروطهحال حسن ضوا09100568

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05020108648صفاءآالء عبد اللطٌف الحسن09100569

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010567529لمٌسرزان محمد القدور09100570

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06010056117وفاء حسٌنهدى احمد محمد09100571

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06160033878سحرفاطر ناجح علوش09100572

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريفلسفة06010028555هاله العدينٌرمٌن لؤي محمد09100573

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات06100036613دعدعالء علً سعٌد9100574

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06010028549هالةٌارا لؤي محمد11009100575قاعة المطالعة الطابق الثالث

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف07240019089زٌنبفاتن فاٌز عبد القادر09100576

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200017108بلسم موسىمرٌانا سالم عوكان09100577

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200009722نوال بلجوسماٌا امٌر نجار09100578

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05120041044غادهلونا محسن عبود09100579

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريتارٌخ05030065711تغارٌدمرح ناصر الونوس09100580

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05200033325فاطمةصفا علً الجمال09100581

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200086850صبحٌهخدٌجه ٌوسف الصٌالوي09100582

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05180003775هناءرشا محمد محمد09100583

االولى لغة 05010538598وسٌلههادٌه غزوان سالمه09100584

إنكلٌزٌة

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010515162هٌامدعاء عبد الوهاب الزبدي09100585

االولى تربٌة 05200012450كرٌمهمارتا عبود رحال09100586

رٌاضٌة

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريشرٌعة05010661611احسانأحالم نزار الحسان09100587ً

االولى تربٌة 05200008343لٌنا اواكٌمماٌا توفٌق بٌطار09100588

رٌاضٌة

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05050046344ابتسامحٌاة حسن الحاج09100589

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريتارٌخ10260005952رندهابراهٌم سلمان شاهٌن09100590

االولى مروة عبد الكرٌم 09100591

المعراتً

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف07110010474عائشة

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريتارٌخ05150110999حبابهكلثوم محمد اسكندر09100592

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة10260019378اكتمال عثماننهال غسان احمد09100593

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريفٌزٌاء10260031696هٌامسلوى ابراهٌم محمد09100594

االولى طب 05010127938غادهرغد بشار صمودي09100595

بٌطري

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05200049356فاطمهشٌماء حسن الحكٌم09100596

االولى تموٌل 05010417923فداءزٌنه عماد الشٌخ طه09100597

ومصارف

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200088260آمنةمارٌا ابراهٌم جماشٌري09100598

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200088232آمنة جلودفوزٌه ابراهٌم جماشٌري09100599

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05200011677سالم نجارنور خلٌل االسكاف09100600

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010029692ملكأمانً ولٌد الحنبظل09100601ً

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطرياقتصاد05010714520منىهدى غزوان الحسٌن09100602

االولى



قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010053452منىآمنه نزار عدي09100603

االولى طب 05050084827خدٌجه حسٌنوحٌاة عصام حسٌنو09100604

بٌطري

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05180030562علٌاهدٌل علً سلٌمان09100605

االولى امامه ولٌد الجاسم 09100606

المحمود

لغة 05010096393سعاد

إنكلٌزٌة

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010220836محاسناٌمان تركً الٌوسف09100607

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05150094555سامٌههدٌل محمد سلٌمان09100608

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريتارٌخ05030026610صباحرشا خالد الجعبو09100609

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010182697حنانبشرى غسان الٌونس09100610

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010427459سمٌرهلٌنا فوزي الشمان09100611

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05050140753غصون دٌبمٌس صالح الدٌن الدٌب09100612

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05150073213منىعلً عٌسى عٌسى09100613

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05020098168بهٌجهحلى محمود العظم09100614

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05020052652نجاح البكوررٌم احمد الرجب09100615

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010606686انفصال الحاجاالء عبد الناصر نوره09100616

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05070038603فاطمةهبة احمد السلم09100617ً

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010180335بشرىهبه عادل شبل09100618ً

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05020117493خٌرٌهمٌدٌا فواز العبود09100619

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05070006794نوال االبٌضسهى حافظ ابراهٌم09100620

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010297653مرٌمبتول عمر بكور09100621

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05020003299فاطمه المحمد طهٌاسمٌن توفٌق المحمد طه09100622

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريطاقة05150055004مسٌالدٌانا ماجد سلٌمان09100623

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05100020575عفاف المصطفىحمزه عبد المنعم االحمد09100624

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05010478797مفٌده االبراهٌمأنوار غازي الساٌس09100625

االولى تربٌة 05030044679سلمىمادلٌن طعمه الوسوف09100626

رٌاضٌة

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريجغرافٌا05170037449نهٌدهشهد حسٌن حالق09100627

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05140034898دالل ابراهٌمغٌداء محسن نعٌسة09100628

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06010325409مً ابراهٌمزٌنب محمد اسعد09100629

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05200039443هناءبشرى محمود سفره09100630

االولى تموٌل 05010093149حٌاةأروى مازن الدقاق09100631

ومصارف

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05020038508مرٌماٌناس محمود المكسور09100632

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010465240فوزٌه الضامنشٌماء احمد المحمد09100633

االولى تربٌة 05010603261منىالٌن سعاده جروج09100634

رٌاضٌة

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

االولى طب 05010105423رانٌهجٌانا صفوان علوش09100635

بٌطري

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريبٌولوجٌا10240004722بدٌعه وسوفتغرٌد سهٌل حسٌن09100636

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010160745رندهفرح عبٌد الباكٌر09100637

االولى



تموٌل 05050032436انتصاراسماعٌل علً العتر09100638

ومصارف

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمحاسبة05140016963عدالباسم ناجً رستم09100639

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريعلم أحٌاء05120048220اسماءنور ٌوسف حسن09100640

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010211030منى االحمدلوجٌن محمد األحمد09100641

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010392035لٌالغالٌه زٌاد توٌت09100642

االولى تموٌل 05010211033منىلورٌن محمد االحمد09100643

ومصارف

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05150068972عروبهتٌماء ماجد حسن09100644

االولى لغة 04080014507مهاهال تامر عفوف09100645

إنكلٌزٌة

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات06100074419املعبٌر جهاد سعد09100646

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06120012300اسمهانآثار كاسر اسود09100647

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05010066322رمزٌةوفاء موفق سفاف09100648

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريجغرافٌا06120000735هٌامرزان وحٌد سالمة09100649

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريجغرافٌا06120027349سمٌعهسوسن طاهر شاهٌن09100650

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05090001836صباحمٌس صالح حمدي09100651

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05160009097مطرهعبٌر بدر الحمدان09100652

االولى قوى 05170031796عاٌدهعلً نزار سلٌمان09100653

مٌكانٌكٌة

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010649656لواحظدعاء محمود المحمد09100654

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05160020035الطافوالء حسن دنٌا09100655

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010440472وحٌدهفاطمه نادر السلوم09100656

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010440422نوفهرؤى أٌمن السلوم09100657

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريتارٌخ05030052052رتٌبهسحر صالح منصور09100658

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010175817فداء المصرٌهلٌن شالش الزٌدان09100659

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05140034351فائزة غصونلمٌس ٌوسف جرماش09100660ً

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05150115917اسمهانحنان حسن عٌسى09100661

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05190007065ظهٌرهلبانه احمد سلٌمان09100662

االولى طب 05010601040رحابمرٌم مسعف دبوس09100663

بٌطري

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة04010126313نادٌاسوزان هٌثم بعرٌن09100664ً

االولى تموٌل 05010572922ودادرغد مرهج نونو09100665

ومصارف

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريفلسفة05150109013تقٌهٌوشع عٌسى العلوش09100666

االولى لغة 05200015835غاده الدٌوبسماره حازم عجاٌق09100667ً

إنكلٌزٌة

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05050157978خٌرٌهمروا عبد هللا الفرج09100668

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010254698لٌندا مٌالدسلوى محسن القاسم09100669

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010308711امونفاطمه محمد نور المحمد09100670

االولى تربٌة 05040037904هٌفاءوئام حسن السلٌمان09100671

رٌاضٌة

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05100023384منىوالء عصام زٌود09100672

االولى



قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريتارٌخ06020013073منٌرهانعام ندٌم غانم09100673

االولى قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06090140868ملكهرشا احمد محرز9100674

االولى
قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05010697334لومهنبٌل محمد حمد2909100675قاعة المطالعة 

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة07220038522خالدٌهأٌمن محمد القدور09100676

الثانٌة تموٌل 05010214723احسانلمى زهٌر أبو كنجو09100677

ومصارف

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

الثانٌة تربٌة 05020004087امٌنةتمٌم عبد الوهاب الحسن09100678

رٌاضٌة

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة07060025796فاطمةصفاء حاتم سرجاوي09100679

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف04030042220سهام أٌوب عبوداالء نزٌه مرعً الحسٌن09100680

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف04030038407رفعههٌا ابراهٌم السلٌمان09100681

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريحقوق05100016517كمالهحال عباس صقور09100682

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05200061982حرٌبهسها محمد الصالح09100683

الثانٌة زٌنب عبد الرحمن 09100684

االبراهٌم

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05030051460محاسن

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريفٌزٌاء05050153107حسناأسد احمد البروش09100685

الثانٌة راما موفق الصالح 09100686

الصاري

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010011139محاسن

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06090021808خوله عٌسىملكه شحادي حبٌب09100687

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف04030038404رفعههدٌل ابراهٌم السلٌمان09100688

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05140018455أمٌرهمرام سلٌمان صالح09100689

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة02020213255دالل نحاسالهام نادر قناعه09100690

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200017497ناهدهدٌل مفٌد المسٌح09100691ً

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010445090حمرهحنان هاٌل العصري09100692

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات06200019432مرٌم شقررنا محمد فٌاض09100693

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05050021576خزامهنهى هانً حسن09100694

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف07010007531لٌلى مناعخٌرٌه رضوان رٌحاوي09100695

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05200022460محاسننهى راتب زٌود09100696

الثانٌة تموٌل 05020044058ابتسامرهف محمد النبهان09100697

ومصارف

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200014376رٌمماٌا ٌوسف نجار09100698

الثانٌة تموٌل 05010450157سكٌنه ذكرهدانٌه عبد الكرٌم رحال09100699

ومصارف

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

الثانٌة دراسات 05010542936سناءلمى بشار لطف09100700ً

قانونٌة

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريطب أسنان05020099329أدٌبةجواهر خالد ابو جدعان09100701

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010611426فاتننور خلدون النجار09100702

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريفٌزٌاء05050152924لٌلىمٌمون حسٌن الخلٌل09100703

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05150109162ثرٌا دٌوبعال حامد العج09100704ً

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة10230000509وزٌرهاحالم محمد شوباص09100705ً

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة07110078375نهٌدةمٌساء عبدالرزاق الغال09100706ً

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010607716فطمةرنا عبد الوهاب كٌال09100707

الثانٌة



قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريتارٌخ05020004410وصفٌهعال محمد صطٌف09100708

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05150045897شعٌلهٌعرب فرج ابرهٌم09100709

الثانٌة لغة 06170014868أهالمٌس حسن عمران09100710

إنكلٌزٌة

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

الثانٌة زهراء اسماعٌل 09100711

عٌروطه

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05150012643خدٌجه

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريتارٌخ05010207631واٌلهسوسن موسى موسى09100712

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010513939رشا عرفهنور حسام غزال09100713

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010363784املفاطمه عاصم حاج احمد09100714

الثانٌة عبد الرحمن منار 09100715

الحمصً

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05030074187ٌسره

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010240011صفاءمرح فردوس القوجه09100716

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05010349798اسعافبسمه اٌمن الحرٌري09100717

الثانٌة نسرٌن عماد الدٌن 09100718

ابراهٌم

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريجغرافٌا06090127143مٌساء

الثانٌة لغة 05190024230هدىرهام محمد محرز09100719

إنكلٌزٌة

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06090080818مطٌعهلٌندا محمود الرحٌه09100720

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200000200منىكارٌن بسام سمعان09100721

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010453108خدٌجهسوسن محمود طالب09100722

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200009333نجوهساندي وصفً الفاضل09100723

الثانٌة إرشاد 05010338418وضحه الخالدعالء عمر التمر09100724

نفسً

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010048126صفا نبهانتسنٌم خالد عروان09100725ً

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريحقوق05150027490عزٌزةمضر صالح المحمود09100726

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريحقوق05150026608منٌرهحسن علً المحمد09100727

الثانٌة اسعاف محمد حسام 09100728

المصري

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010521612اٌمان مصري

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010669387طلهلبنى عبد الرؤوف دكدك09100729

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010525134حسٌبهزٌنب محمد بشور09100730

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05020041576فاطمه زٌدانهناء حسٌن زٌدان09100731

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010221800سلوى حسٌنًأسماء ابراهٌم شمعون09100732

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة10220023077نزٌهاأرٌج ناصر محمد09100733

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010447407هدى الحسٌنسالم زٌاد العصري09100734

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05200002529اسبٌرنسا سعددٌما ماجد الضاهر09100735

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010933977علٌارهف صالح المحمد09100736

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05150030298نظٌرهلٌنا ٌوسف الوسوف09100737

الثانٌة إدارة 05190019478ٌسرىنوار فؤاد حمدان09100738

أعمال

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05030063159صافورلى عبد الرحمن السلوم09100739

الثانٌة لغة 05030004737خدٌجه الضحٌكلبابه طالب السلوم09100740

إنكلٌزٌة

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريتارٌخ04020003101ابتسامرنٌم بدر محمد عبد هللا09100741

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريشرٌعة05180022252مرٌم سلٌمانمٌرنا محمد سلمان09100742

الثانٌة



قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05120067075أملمرام حمزه المحمد09100743

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريتارٌخ05120041238أملمٌسم حمزه المحمد09100744

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05010710621سعادكوكب محً الدٌن الوتار09100745

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200100122الهامراوٌا منٌف مصطفى09100746

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05220006992جورٌهثراء خلٌف المحمد09100747

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200066998فاطمه دكدكأحالم عبد الحلٌم الحمشو09100748

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05220007033نوفههٌفاء خلٌف المحمد09100749

الثانٌة فاطمه عبد المنعم حاج 09100750

جدوع

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف07110016052رائده

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05100027436عرفةهدى ادٌب التاجر09100751

الثانٌة لغة 06090133031بدٌعهروال حسن عاقل09100752

إنكلٌزٌة

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05100027128عرفةفاطمة أدٌب التاجر09100753

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريتارٌخ05200071981خالدٌهفاطمه عمر الخالد09100754

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريتارٌخ05020060801فاطمهثناء عمر الحسون09100755

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05220007009نوفهعالء خلٌف المحمد09100756

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريجغرافٌا05200009320زهورلٌدي اٌسر الفاضل09100757

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05160001653ابتسامبتول أمٌن خلٌل09100758

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريشرٌعة04020003004ابتسام المحمدنوار بدر محمد عبد هللا09100759

الثانٌة لغة 05100010229روزٌتجوانا ادٌب الكردي09100760

إنكلٌزٌة

قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطري

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريعلم أحٌاء05170009363جمٌله باللفٌلٌبا سمٌر خمٌس09100761

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05020064337ام كلثوم العمرهدى حمدو المحمد عل09100762ً

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010033399بدرٌههٌفاء حسن عروب09100763

الثانٌة قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة10270014017فادبه خلٌلهدٌل غسان خلٌل9100764

الثانٌة
مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010033250بدرٌه حواضحى حسن عروب279100765مخبر الطفٌلٌاتالطابق الثانً

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05110090375خدٌجهغٌداء محمود المراد09100766

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05060030607مرٌمفاطمه احمد الحسٌن09100767

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05060030603مرٌمخدٌجه احمد الحسٌن09100768

تبارك عبد الرحمن 09100769

السلطان

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريمعلم صف04230059744صباح

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات10100025713فداء سلومدٌنا منٌف مظلوم09100770

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06230012367لٌلى ادرٌسرٌم عماد احمد09100771

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05180020546سماهر صالحدعاء نزار صالح09100772

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05010326125اعتدالنور احمد العفٌف09100773

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريعلم الحٌاة05150023537انعامجانٌت طاهر الدٌبه09100774

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010653938عٌشهاٌمان عماد الدٌن الحمود09100775

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريحقوق05050048630وصالفاطمه عبدو المحسن09100776

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200005217بلسممارٌنا فراس شموط09100777



مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05100047321فاطمةدانٌا حسن الدٌوب09100778

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريجغرافٌا10220017067سهامعفراء عمران ٌوسف09100779

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05100017496براءهنجوى حسان سركٌس09100780

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200053538مرٌمولٌد خالد المصطفى09100781

لغة 05130021744ثروه عبد الكرٌمماجده صالح طربٌوش09100782

إنكلٌزٌة

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطري

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05220017084بدٌعهحلٌمه صالح جدي09100783

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06120015403مدٌحهفاتن ناصر محمود09100784

عفراء محمد أٌمن 09100785

العلوش

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05020106223فاطمه

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة06010280039شهٌرهدٌما رٌاض جباره09100786

إحصاء 04060021618ادٌبهبراءه مصطفى ناصٌف09100787

رٌاضً

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطري

هبه عبد الحكٌم االحمد 09100788

الحسن

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05220003832خشفه

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05050120250غصون غزالوفاء كنهر االحمد09100789

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات10100019966منىرٌم امٌن عل09100790ً

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05030044575نظٌرهرهام عطٌه السلٌمان9100791

مخبر التغدٌةكلٌة الطب البٌطريتارٌخ05150065035فاطمهرحاب سلمان عل189100792ًمخبر التغذٌةالطابق الثالث

مخبر التغدٌةكلٌة الطب البٌطريعلم أحٌاء05160026490تغرٌد غصنرنٌم حسن عل09100793ً

مخبر التغدٌةكلٌة الطب البٌطريطب أسنان05200008697لٌنا البٌطاررمى رامً السلوم09100794

مخبر التغدٌةكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05120013686هناءعلً محمد نعمه09100795

مخبر التغدٌةكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات06100032943غادةمرام محسن منصور09100796

مخبر التغدٌةكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05020083162ثناءصبا عمر العمر09100797

مخبر التغدٌةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف06050014125بشرىلما عدنان صالن09100798

مخبر التغدٌةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200089117خدٌجهرؤى محمود األحمد09100799

مخبر التغدٌةكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05020083164ثناءهبه عمر العمر09100800

مخبر التغدٌةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05030065088منٌرهمازن علً الصالح السالم09100801

مخبر التغدٌةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05190019437رسمٌهرزان محمد سلٌمان09100802

مخبر التغدٌةكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05200009145رناجٌما رٌمون الشٌخ09100803

مخبر التغدٌةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200018328جمٌلةسموعجٌما ولٌد نجار09100804

إرشاد 05150032202منٌفهصبا ٌاسر عباس09100805

نفسً

مخبر التغدٌةكلٌة الطب البٌطري

مخبر التغدٌةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05200012527جومانه رزقجٌما عمٌد كموش09100806

مالٌة 05160045574تمرههدٌل حسٌن الرمضان09100807

ومصارف

مخبر التغدٌةكلٌة الطب البٌطري

نظم 05140018913جمٌله البوديعال حسن غرٌر09100808

وشبكات

مخبر التغدٌةكلٌة الطب البٌطري

مخبر التغدٌةكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05150011634زهوربدٌعه محمود غضنفر9100809

سعاد محمد محمد العبٌد 189100810مخبر الوراثةالطابق الثالث

المحٌمٌد

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05100022150عنود

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05020024538مرٌم المصٌنًآالء عبد الحكٌم الخطٌب09100811

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريفلسفة05100029999خدٌجهمٌساء خضر عباس09100812



ٌوسف عبدالباري 09100813

الشمالً

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05030006207فضه

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05190004771نداة خلٌلبتول محسن خضور09100814

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة05200072289روزهفاطمة مرعً المحمود09100815

لغة 05100063658ثناءعبٌر بدٌع سمندر09100816

إنكلٌزٌة

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطري

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريحقوق05010223941رئٌفهسمر ٌوسف البارودي09100817

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريحقوق05070022739رشٌدةرعد علً الحسٌن09100818

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05160036059سهام شامًرٌتا موسى سلمان09100819

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05170035414وفاءمرح محمد عٌاش09100820

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05220022394رابعه االحمدمها بدٌع االحمد09100821

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريلغة عربٌة05010183106فاطمهبتول حٌان االسعد09100822

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريمعلم صف05030010501نظٌرةرماح أحمد الداود09100823

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريحقوق05120018178أمالتراب نزار حبٌب09100824

تربٌة 05010696154سمرحنٌن درزي الوسوف09100825

رٌاضٌة

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطري

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريلغة فرنسٌة06090138729بدٌعةروز ٌوسف بركات09100826

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريرٌاضٌات05170030219لونرٌم محمد صطٌف09100827ً

المعهد التقانً للطب معلم صف04030039493هاال الرسالنهدى عبد الكرٌم نصور13009100828قاعة المعهد رقم الطابق االرضً

البٌطري

القاعة االولى

المعهد التقانً للطب معلم صف05060039755عٌدهسرحان عبد الحمٌد الفهد09100829

البٌطري

القاعة االولى

لغة 10090072577حٌاة عٌسىلمى حبٌب فاته09100830

إنكلٌزٌة

المعهد التقانً للطب 

البٌطري

القاعة االولى

لغة 06210005875زٌنبسرور صالح خضور09100831

إنكلٌزٌة

المعهد التقانً للطب 

البٌطري

القاعة االولى

رنا عبد الصمد كردٌش 09100832

المعراوي

المعهد التقانً للطب لغة عربٌة05010734087دعد

البٌطري

القاعة االولى

المعهد التقانً للطب معلم صف05110021645رومٌهمٌس حسن سالمه09100833

البٌطري

القاعة االولى

تربٌة 05050021318هٌام نزالدنٌا ابراهٌم الحاج09100834

رٌاضٌة

المعهد التقانً للطب 

البٌطري

القاعة االولى

إحصاء 05150101668حٌاةكنده محمود عٌسى09100835

رٌاضً

المعهد التقانً للطب 

البٌطري

القاعة االولى

المعهد التقانً للطب جغرافٌا05160002689نزههجلنار احمد محمود09100836

البٌطري

القاعة االولى

ٌارا عبد الر حمن 09100837

الجابري

المعهد التقانً للطب جغرافٌا10260001958سمٌره محمد

البٌطري

القاعة االولى

المعهد التقانً للطب معلم صف05030071830هٌام الكٌجانًهال رافع الكٌجان09100838ً

البٌطري

القاعة االولى

المعهد التقانً للطب رٌاضٌات05200002587الهام منصوركارٌن حنا ضاهر09100839

البٌطري

القاعة االولى

المعهد التقانً للطب معلم صف05120041304افتكارمرٌم جمال الحسٌن09100840

البٌطري

القاعة االولى

المعهد التقانً للطب معلم صف05070033337خاتونمرٌم حسٌن العودان09100841

البٌطري

القاعة االولى

المعهد التقانً للطب تارٌخ06120001359فداء زٌودسوزان عبد الكرٌم عبود09100842

البٌطري

القاعة االولى

تهانً محمد ناظم 09100843

االسماعٌل

المعهد التقانً للطب حقوق07100025641امٌرة عروانً

البٌطري

القاعة االولى

المعهد التقانً للطب لغة عربٌة06090073925ازدهارنداء حسن ابراهٌم09100844

البٌطري

القاعة االولى

المعهد التقانً للطب لغة فرنسٌة04140045435آمالشروق سلمان حسٌن09100845

البٌطري

القاعة االولى

دراسات 06170013056هالة احمدبشرى فٌصل احمد09100846

قانونٌة

المعهد التقانً للطب 

البٌطري

القاعة االولى

المعهد التقانً للطب البٌطري



المعهد التقانً للطب معلم صف05140019069نادٌا عباسٌارا بسام فوٌزه09100847

البٌطري

القاعة االولى

المعهد التقانً للطب معلم صف05010481786ثرٌهزٌنب عدنان قسوم09100848

البٌطري

القاعة االولى

المعهد التقانً للطب معلم صف05200071002نجدٌه العبٌدإٌمان واصل الحمدان09100849

البٌطري

القاعة االولى

لغة 05200001154شذاسمر رامً باش09100850ً

إنكلٌزٌة

المعهد التقانً للطب 

البٌطري

القاعة االولى

المعهد التقانً للطب معلم صف05120037500عبٌر عبد هللارهف سالم عل09100851ً

البٌطري

القاعة االولى

المعهد التقانً للطب معلم صف05120037503عبٌر عبدهللارغد سالم عل09100852ً

البٌطري

القاعة االولى

المعهد التقانً للطب لغة عربٌة10260003957اسمهان جعفوريرنٌم احمد سالم09100853ً

البٌطري

القاعة االولى

رٌة الٌوسف االحمد مها سلٌم الٌوسف09100854

الجربان

المعهد التقانً للطب لغة عربٌة05020034124

البٌطري

القاعة االولى

المعهد التقانً للطب معلم صف05120052084ودادرؤى علً حمود09100855

البٌطري

القاعة االولى

المعهد التقانً للطب معلم صف05120014069غزه صقوررشا ابراهٌم سقور09100856

البٌطري

القاعة االولى

المعهد التقانً للطب رٌاضٌات05010314169جٌهان حماشزٌنب محمد العمر9100857

البٌطري

القاعة االولى

إحصاء 05200017529نور الناصرعٌسى ابراهٌم رزق23009100858قاعة المعهد رقم الطابق االرضً

رٌاضً

المعهد التقانً للطب 

البٌطري

القاعة الثانٌة

المعهد التقانً للطب رٌاضٌات07010164470نجوىعائشة محمد حاج عثمان09100859

البٌطري

القاعة الثانٌة

المعهد التقانً للطب رٌاضٌات05050162745نوفهمرٌم أحمد الشالخ09100860ً

البٌطري

القاعة الثانٌة

المعهد التقانً للطب تارٌخ05110029257رجاء عثمانمها خالد خٌر هللا09100861

البٌطري

القاعة الثانٌة

المعهد التقانً للطب معلم صف05010624921سمٌةأالء محمود المدن09100862ً

البٌطري

القاعة الثانٌة

المعهد التقانً للطب معلم صف05030041775خدٌجه العٌسوضٌاء حسن الخضر09100863

البٌطري

القاعة الثانٌة

المعهد التقانً للطب لغة عربٌة06170031051سحرقصً محمد ٌوسف09100864

البٌطري

القاعة الثانٌة

المعهد التقانً للطب معلم صف05200017112ثرٌا العوضمجد نهاد عوكان09100865

البٌطري

القاعة الثانٌة

لغة 06020039294هٌفاءعلً جبر اسماعٌل09100866

إنكلٌزٌة

المعهد التقانً للطب 

البٌطري

القاعة الثانٌة

المعهد التقانً للطب لغة فرنسٌة05030049496خدٌجةإنعام عبد العزٌز العٌسى09100867

البٌطري

القاعة الثانٌة

المعهد التقانً للطب تارٌخ05020055384أمونٌسرى سلٌمان علوش09100868

البٌطري

القاعة الثانٌة

المعهد التقانً للطب معلم صف05220022377منىامنة ابراهٌم االحمد09100869

البٌطري

القاعة الثانٌة

المعهد التقانً للطب معلم صف05200097499مرٌم الخالدنجوى عبد المنعم العل09100870ً

البٌطري

القاعة الثانٌة

المعهد التقانً للطب معلم صف05010525129صفاءفاطمة مصطفى بشور09100871

البٌطري

القاعة الثانٌة

المعهد التقانً للطب معلم صف05010925708صفاءابرار خالد سرٌحٌن09100872ً

البٌطري

القاعة الثانٌة

لغة 05200004310ربى نجارسٌلدا الٌان الدٌوب09100873

إنكلٌزٌة

المعهد التقانً للطب 

البٌطري

القاعة الثانٌة

كرٌستٌن مفٌد عٌسى 09100874

نجار

لغة 05200019196لٌنا التوما

إنكلٌزٌة

المعهد التقانً للطب 

البٌطري

القاعة الثانٌة

حزامً محمد امٌر 09100875

الجندي

معالجة 04010340205كوثر العظم

فٌزٌائٌة

المعهد التقانً للطب 

البٌطري

القاعة الثانٌة

المعهد التقانً للطب حقوق05010270691امل حمادةأحالم ابراهٌم جزار09100876

البٌطري

القاعة الثانٌة

لغة 05200037256اعتماداسماء عبد هللا جهدو09100877

إنكلٌزٌة

المعهد التقانً للطب 

البٌطري

القاعة الثانٌة

المعهد التقانً للطب رٌاضٌات05010024393هندنسرٌن سمٌر البكور09100878

البٌطري

القاعة الثانٌة

المعهد التقانً للطب رٌاضٌات05010253363املرشا رضوان العابد09100879

البٌطري

القاعة الثانٌة

المعهد التقانً للطب لغة عربٌة04170058105نهلةاٌمان محمد امٌن طالس09100880

البٌطري

القاعة الثانٌة

المعهد التقانً للطب لغة عربٌة05010203597سوسنفرح صبري عمار09100881

البٌطري

القاعة الثانٌة



المعهد التقانً للطب فنون جمٌلة05050039085فاٌزه الحٌالوياٌفلٌن عوض بربور09100883

البٌطري

القاعة الثانٌة

المعهد التقانً للطب لغة عربٌة05010326807وفاءشهامة خالد عقاد09100884

البٌطري

القاعة الثانٌة

المعهد التقانً للطب لغة عربٌة05010152282طرٌفهدالٌا علً عداوس09100885

البٌطري

القاعة الثانٌة

المعهد التقانً للطب معلم صف05200000689مانٌاهبه جرجً سمعان09100886

البٌطري

القاعة الثانٌة

لغة 05030049532خدٌجهغانٌه عبد العزٌز العٌسى09100887

إنكلٌزٌة

المعهد التقانً للطب 

البٌطري

القاعة الثانٌة

نوره عبد الكرٌم 9100888

دروٌش الصالح

إحصاء 02090108756بسمه

رٌاضً

المعهد التقانً للطب 

البٌطري

القاعة الثانٌة

القاعة االولىكلٌة االقتصادرٌاضٌات06050022260دعدسماح محمود تفاحه759100889القاعة االولىالطابق الثانً

القاعة االولىكلٌة االقتصادلغة عربٌة05030026240جهٌدهكندا ماجد الونس الونوس09100890

القاعة االولىكلٌة االقتصادمعلم صف05100042041رضٌه صقررهف حبٌب محمد09100891

القاعة االولىكلٌة االقتصادلغة عربٌة05100042027رضٌهدٌانا حبٌب محمد09100892

القاعة االولىكلٌة االقتصادمعلم صف05190019608امٌمة سالمًعال احمد وسوف09100893

القاعة االولىكلٌة االقتصادلغة عربٌة06190014521رٌماحسٌن ابراهٌم حماد09100894

القاعة االولىكلٌة االقتصادجغرافٌا05030042441امٌرهبشرى حسن ابراهٌم09100895

لغة 10100014830فرٌزهفرح مرهج مرهج09100896

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة االقتصاد

القاعة االولىكلٌة االقتصادمعلم صف05030006346نجاةأمنة أحمد حسو09100897

لغة 05160026121نادٌارهام خضر خضور09100898

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة االقتصاد

القاعة االولىكلٌة االقتصادمعلم صف05100017196شمسهبشرى محمد الحمدوش09100899

القاعة االولىكلٌة االقتصادمعلم صف04150019530سمرعال دٌب الحسن09100900

القاعة االولىكلٌة االقتصادلغة عربٌة05220006638زاهده الحمٌديغزوه كاسر الضبعان09100901

القاعة االولىكلٌة االقتصادلغة فرنسٌة04140044580فوزٌة عجوبازدهار محمد عٌسى09100902

القاعة االولىكلٌة االقتصادفلسفة06200061120سرٌعهاعتدال حسن الشندي09100903

القاعة االولىكلٌة االقتصادمعلم صف05010228070سوسنهاله علً العل09100904ً

لغة 04170054881فاطمهدالٌا محمد طالس09100905

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة االقتصاد

القاعة االولىكلٌة االقتصادمعلم صف05010347640هٌلهسعاد زٌاد العساف09100906

القاعة االولىكلٌة االقتصادلغة عربٌة10140004562مٌمونهصبا منٌر حسن09100907

القاعة االولىكلٌة االقتصادمعلم صف05220025002نوفه نعنٌعوالء عبد الرزاق الحمدو09100908

القاعة االولىكلٌة االقتصادمعلم صف05220012121حمٌده الحمشومادلٌن ابراهٌم الحمشو09100909

القاعة االولىكلٌة االقتصادفٌزٌاء05010704220سحرمرح نجدت باصٌل09100910

القاعة االولىكلٌة االقتصادلغة عربٌة05010452801نجاهسوسن حٌدر الدروٌش09100911

القاعة االولىكلٌة االقتصادفٌزٌاء05030011827سمٌرةنور حسن ابراهٌم09100912

مبنى كلٌة االقتصاد



معالجة 05030011119لٌنداٌسرى اسماعٌل المحمود09100913

فٌزٌائٌة

القاعة االولىكلٌة االقتصاد

القاعة االولىكلٌة االقتصادرٌاضٌات05150065708زهرةتٌماء نزٌه العل09100914ً

القاعة االولىكلٌة االقتصادلغة عربٌة05050035445خدٌجة زهرهبدور بدٌع الحواط09100915

القاعة االولىكلٌة االقتصادجغرافٌا05150084511فاطمهلمى حبٌب نادره09100916

القاعة االولىكلٌة االقتصادمعلم صف05010311838مزٌده العباسٌارا ٌوسف العباس09100917

القاعة االولىكلٌة االقتصادحقوق05050032023سعادنورا عبدو الحسن09100918

القاعة االولىكلٌة االقتصادمعلم صف11010293599بدرٌة الٌوسفبٌان عبد الحنان الحسن09100919

القاعة االولىكلٌة االقتصادلغة عربٌة05050121528علٌارشا سلٌمان النجم09100920

القاعة االولىكلٌة االقتصادلغة عربٌة05030011953مدٌحةفراس محمود الوسوف09100921

القاعة االولىكلٌة االقتصادلغة عربٌة05050013118فوزٌهامل احمد بربر09100922

القاعة االولىكلٌة االقتصادلغة فرنسٌة05120018345سمٌره وسوفصفاء هاشم سلٌمان09100923

القاعة االولىكلٌة االقتصادمعلم صف05010285702هدىمرح عمر العوٌر09100924

مصارف 05100053105وزٌرهرنا علً برهوم09100926

وتأمٌن

القاعة االولىكلٌة االقتصاد

القاعة االولىكلٌة االقتصادمعلم صف05010034948كمرهثناء تركً الشدو09100927

القاعة االولىكلٌة االقتصادشرٌعة05010427060أمللٌنه عدنان المعلم09100928

القاعة االولىكلٌة االقتصادمعلم صف05170044557اماسٌلبراءه رمضان سلوم09100929

القاعة االولىكلٌة االقتصادمعلم صف05160027087امالنور فواز الخضور09100930

آالت 02040308915فٌروزاالء مصطفى شحرور09100931

وقٌادة 

القاعة االولىكلٌة االقتصاد

القاعة االولىكلٌة االقتصادفلسفة06010146523ماريزٌنه الٌاس ابراهٌم09100932

القاعة االولىكلٌة االقتصادلغة عربٌة05010514222داللاناث امجد شقفه09100933

القاعة االولىكلٌة االقتصادلغة عربٌة05020098407نجٌدهفاطمه عبد المنعم السلوم09100934

القاعة االولىكلٌة االقتصادلغة عربٌة05020098378نجٌده الكحاصخدٌجه عبد المنعم السلوم09100935

القاعة االولىكلٌة االقتصادلغة عربٌة05020028085غصونوعد مؤٌد العل09100936ً

بشرى محمد هالل العبد 09100937

هللا

القاعة االولىكلٌة االقتصادمعلم صف05010951470حورٌه

القاعة االولىكلٌة االقتصادفٌزٌاء10110005549غادة الفرفورمٌس الرٌم اسكندر دال09100938

القاعة االولىكلٌة االقتصادمعلم صف05100068065فاطمهدٌانا جاسم الحسٌن09100939

القاعة االولىكلٌة االقتصادمعلم صف05100056541هجمهندى مصطفى المحمد09100940

القاعة االولىكلٌة االقتصادمعلم صف05200035545وصالمها عز الدٌن االبراهٌم09100941

القاعة االولىكلٌة االقتصادلغة فرنسٌة05120003715رفٌده خلٌلحنان علً زٌود09100942

القاعة االولىكلٌة االقتصادمعلم صف05120041107نجاههال جمٌل علً سلمان09100943

التموٌل 05020067635تركٌهغٌده ماجد الشٌخ09100944

واالستثمار

القاعة االولىكلٌة االقتصاد

القاعة االولىكلٌة االقتصادرٌاضٌات05160008028صفاءرهف علً السلٌمان09100945

القاعة االولىكلٌة االقتصادلغة عربٌة04080010732سالمسمر ابراهٌم فنتور09100946

حسن احمد محمد 09100947

الحمٌده الخالد

لغة 05100068640روزه

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة االقتصاد

كٌمٌاء 05010191602روٌده العباسلورا ٌوسف جاوٌش09100948

بحته

القاعة االولىكلٌة االقتصاد



القاعة االولىكلٌة االقتصادلغة عربٌة05140024252مطٌعهرغده علً محمد09100949

القاعة االولىكلٌة االقتصادرٌاضٌات05140028296حمٌدهحٌدر سمٌع عٌسى09100950

القاعة االولىكلٌة االقتصادمعلم صف05150114038بهٌجه ٌونسعلٌاء علً الحسن09100951

القاعة االولىكلٌة االقتصادمعلم صف05200038811منىغصن البان قدور النبهان09100952

القاعة االولىكلٌة االقتصادلغة عربٌة10110027448مدٌحهمٌرنا منٌر حٌدر09100953

القاعة االولىكلٌة االقتصادرٌاضٌات10270001031حسنه اسعداحمد حامد معال09100954

القاعة االولىكلٌة االقتصادرٌاضٌات10270000853لٌنديكنده سٌف الدٌن حسن09100955

القاعة االولىكلٌة االقتصادمعلم صف05030041794خدٌجة العٌسوبشرى حسن الخضر09100956

القاعة االولىكلٌة االقتصادلغة عربٌة05120050506أمٌنهإناس مصطفى معروف09100957

لغة 06110068195نمٌرهراما محمود زٌود09100958

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة االقتصاد

القاعة االولىكلٌة االقتصادلغة عربٌة05120050504أمٌنة الندافمحمد مصطفى معروف09100959

القاعة االولىكلٌة االقتصادمعلم صف05200065077سهام محمد علًاسماء محمد القدور09100960

القاعة االولىكلٌة االقتصادفٌزٌاء05150080808وحٌدهصالح علً ٌوسف09100961

القاعة االولىكلٌة االقتصادمعلم صف05010866258منى خلوفرنا عدنان االسعد09100962

القاعة االولىكلٌة االقتصادلغة عربٌة05160025728حورٌةنورا عدنان عثمان09100963

القاعة االولىكلٌة االقتصادفٌزٌاء05150079154مرٌممحاسن محسن غصون9100964

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادمعلم صف04060018484سلٌمهرغد حٌدر حٌدر759100965القاعة الثانٌة

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادجغرافٌا10090088040فاطمة الشرشًمنار محمد الشرش09100966ً

لغة 06020059787منىاالء داؤد البودي09100967

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادمعلم صف05010736408عروبههبه هللا فاٌز مسلم09100968

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادمعلم صف05220003103رفعهفداء ثابت المخلف09100969

لغة 06020075446الهاممٌس محمود ٌونس09100970

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة عربٌة06110016116سمٌرهزٌنب سمٌر صالح09100971

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05010830558نعماترهام عبد الكرٌم األفندي09100972

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادجغرافٌا10110005516غادهمٌناس اسكندر دال09100973

لغة 05020024470فاطمهختام عبد هللا سعود09100974

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد

لغة 05020036509شامهنٌرمٌن رضوان الخطاب09100975

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد

عبٌر طالل السمٌر 09100976

العوٌد

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادمعلم صف05100021391فاطمة الدٌبان

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة فرنسٌة05020021975خدٌجههدى ابراهٌم العتر09100977

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادتارٌخ05020024900حلٌمهرفٌده مصطفى الحمٌد09100978

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادفٌزٌاء05100062315سوكهصفاء اكرم العل09100979ً

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05020011109بدٌعهازدهار محمد العتر09100980

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادمعلم صف05010475271منٌره السعدعائشه خالد الدٌاب09100981

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادحقوق05140017885عٌدٌهباسل حسن عدٌره09100982

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادرٌاضٌات05190010752اركانربٌع نزار سالم09100983ً



القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05010670507ضحىمروه عطٌه مٌلص09100984

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادمعلم صف05220009295جملهاخالص خالد الخضر09100985

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادرٌاضٌات03140034959تمام خضورمحمود كمال شاهٌن09100986

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادرٌاضٌات05150050379فاطمهرنٌم باسم وسوف09100987

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادمعلم صف05200012636فوزٌهزٌنا الٌاس بٌطار09100988

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادفلسفة05120042962حٌاتمٌساء ابراهٌم الرعدون09100989

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05010405386غادهلمٌس محمد شرٌف كعٌد09100990

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادمعلم صف05200014866نوالرٌم عبدو سكاف09100991

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة عربٌة06200036258زلفىزٌنب محمد سلهب09100992

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة عربٌة06090124070رنالمى عمار الفروي09100993

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادتارٌخ05200098693مرٌمثناء علً دعبول09100994

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادمعلم صف05010939190هندٌه السلٌمانماٌا ناصر عبد الرحمن09100995

لغة 05010399599رضوهشٌماء ٌحٌى الدٌب09100996

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد

علً حسن عٌسى 09100997

خزامً

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادمعلم صف04060008024لٌبٌا

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05150067656سعادمها حسٌن عجٌب09100998

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادمعلم صف05010374643ثرٌا الخلفسراء محمد الخلف09100999

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة فرنسٌة05170031248محسنهتماره محسن ضاهر09101000

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05050124116فائزهاحالم رسالن الدرزي09101001

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادتارٌخ06020075758احالمهمس محمد حبٌب09101002

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة عربٌة06150043826سهامسراء محمد كحٌله09101003

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادمعلم صف05200091190مٌاسهرهف وحٌد فاضل09101004

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادرٌاضٌات05010311221رحول عٌسىنبٌلة محسن عٌسى09101005

تربٌة 05010082420نعمتسامر عدنان شقفه09101006

رٌاضٌة

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05150012628فدوى السٌدرٌم محمود عٌروطه09101007

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة فرنسٌة06160033613نوالهبه محسن شحاده09101008

لغة 05180008122نداء سلٌمانشذى هٌثم محمود09101009

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادرٌاضٌات05010697891روعهعالء الدٌن جهاد الكلكل09101010

لغة 10120001756غٌداء حمودالرا علً مصطفى09101011

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05100023842نورٌهراما خلف الدهش09101012

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة فرنسٌة05010558516هٌفاء وراردانٌا ماجد ورار09101013

لغة 06010029311مرٌمامٌنه حسن دعبول09101014

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05130001683هند حوريمروه عدنان ابراهٌم09101015

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05120050735ندىانجٌال علً لٌال09101016

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادمعلم صف05010068565عروبه المصريمرفت فاٌز مسلم09101017

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادتارٌخ05150116011عدنٌهختام حبٌب عٌسى09101018



القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة فرنسٌة10250008738حلٌمهمرٌم حسن سلٌمان09101019

عبد  الهادي كامل 09101020

اسماعٌل

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادحقوق05180028093الهام رشٌد

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادرٌاضٌات10110028850نادٌافاتن سلمان شٌحة09101021

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادرٌاضٌات10090089426مارٌه منصورخوله عبد الهادي مٌهوب09101022

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة عربٌة06040036525فتاتسوزان سمٌر وطفه09101023

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادطب أسنان10030001716أمٌرهكنان فاٌز اسماعٌل09101024

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة فرنسٌة05020079736خدٌجه محمدفاطمه فواز محمد09101025

والء علً نجم الدٌن 09101026

الصٌادي

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادمعلم صف07110046430خولة

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة عربٌة07090172263فداءعائشة عبد الرحمن كشتو09101027

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة عربٌة06100048231منٌرهنادٌا عبد الكرٌم حسن09101028

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة عربٌة06090128057اسمهانهٌا وفٌق سلٌمان09101029

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة عربٌة06010245007هدىخدٌجة محمد ابو شنب09101030

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة عربٌة06040036537فتاتثناء سمٌر وطفه09101031

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة عربٌة10160050024لٌلىاحمد عز الدٌن حسن09101032

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05010374432ثرٌا الخلفمؤمنه محمد الخلف09101033

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05160045093روزهدارٌن أحمد فتٌق09101034

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادمعلم صف05100064426عٌوشمحمد عبطان المحٌمٌد09101035

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادمعلم صف07220079665زٌنبرنٌم حسن حالق09101036

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05010275683حنانصفاء غسان عبج09101037ً

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادرٌاضٌات05200015990ندىهبه غٌث فالحه09101038

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05010374695نعماتقمر محمد العبٌس09101039ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادمعلم صف05200010702هناء فالحهندى كمال صواف759101040القاعة الثالثة

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادمعلم صف05170043063سحرسلوى ناجد فندي09101041

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05010050466فاتننور عبد الرزاق عٌان09101042

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادجغرافٌا10220045253شادٌه خضورعال احمد سلٌمان09101043

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادعلم أحٌاء10220045244شادٌه خضورماٌا احمد سلٌمان09101044

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادلغة عربٌة10010077287نجوىزٌنه محسن غانم09101045

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05010050521سمرعناب معاوٌة الضحٌك09101046

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادمعلم صف05020088348احالمبتول جهاد االبراهٌم09101047

لغة 05210019050مرٌم القدورروال سالم القدور09101048

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد

لغة 05170003317سعده علًرزان هٌثم دال09101049ً

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادمعلم صف05010154259تركٌةاحالم محمود المصري09101050

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادمعلم صف05010363793درزٌهفؤاد جحجاح اسعد09101051

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادمعلم صف07090038771نورهفرح محمد الجدوع09101052

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادلغة عربٌة04190066383بدٌعة المحمدرهف فواز المحمد09101053



القاعة الثالثةكلٌة االقتصادمعلم صف05010124276نرجسزهراء محمد الحدٌدي09101054

لغة 05010046543ابتساماٌمان بسام الرحوم09101055

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05010592254سمرمٌس عبد العزٌز الخرسه09101056

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادمعلم صف05010679911عبٌر عسافكوثر نجٌب القصاب09101057

محمد أحمد المحمد 09101058

المحمود

حلوم المحمد 

المحمود

هندسة 05020059765

معلوماتٌة

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05010613521نابغة عرابًلمى عصام البوش09101059ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادفٌزٌاء05030013616حمٌدهمجٌده كاسر الحسٌن09101060

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادمعلم صف05030013739حمٌده الونوسرٌم كاسر الحسٌن09101061

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادمعلم صف05160033741مهاسوار محمد بركات09101062

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادعلم الحٌاة05010316579امٌنهباسمه حسن العبدهللا09101063

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادمعلم صف05220024879أمنهمنى عمر الحمدو09101064

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادرٌاضٌات05210003517رنادانٌة زكرٌه العوض09101065

تموٌل 05010727950صباح ابً عكعكقمر محمود الحلبٌه09101066

ومصارف

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادمعلم صف05010764302عالفاطمه محمد منصور09101067

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادمائٌة05020115469نادره الٌونسهدى عبد العلٌم السلٌمان09101068

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادفٌزٌاء05030006734نتٌجه سلمانرامً رٌاض وسوف09101069

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادحقوق05050064025نجوى طاهررغد بسام ونوس09101070

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادلغة عربٌة10010060049صوفٌامٌس صالح عٌسى09101071

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادلغة عربٌة04040018067شموسعال محمد طراف09101072

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05010374271هادٌاحٌاه محمود حبوش09101073

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادلغة عربٌة10220010523جماالتزٌنه ٌوسف خلٌل09101074

لغة 06050020497دالللورٌس حافظ نزهه09101075

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد

عمارة 05150096864حٌاة احمدمرح سهٌل ابراهٌم09101077

داخلٌة

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادمعلم صف05220003676نجمةعائشة غضبان محمد09101078

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادمعلم صف05010941704شهامه حسٌنماجده محمد حسٌن09101079

طب 05150024030سٌفامحمد محسن محمد09101080

بٌطري

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادمعلم صف07110059791روضةمٌس شاهر السرمان09101081ً

طب 05150024031سٌفاعلً محسن محمد09101082

بٌطري

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادمعلم صف05010711712حكمت العترعال غالب العتر09101083

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادمعلم صف05120047268شاهاغفران فٌصل الحسٌن09101084

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادمعلم صف05010010428سمٌرةاالء مروان حجازي09101085

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادحقوق05100032525امل عبد هللاحسن علً علوش09101086

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادفٌزٌاء05180020505نوفهدعاء سلٌم احمد09101087

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادفلسفة06020088867ابتساماحالم هٌثم مال09101088

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادلغة عربٌة06150060164حٌاةرٌمه احمد مقدٌد09101089



القاعة الثالثةكلٌة االقتصادلغة فرنسٌة06170009903هٌام بركاترنٌم احمد عل09101090ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادتارٌخ06200079872منٌرهرنا محسن كنعان09101092

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادلغة فرنسٌة06150060159حٌاةدٌمه احمد مقدٌد09101093

تربٌة 05030022945رباصالح بسام وسوف09101094

رٌاضٌة

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادلغة عربٌة10260001249سورٌهرباب اسماعٌل عٌسى09101095

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05030034980مهدٌةبنان موسى الخربوطل09101096ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05010670939فهمٌهكلٌمه محمد حمزه09101097

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادلغة عربٌة06110001184حسنة علًزنان زهٌر عل09101098ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادلغة عربٌة10180000556هٌامهٌا عبدالرزاق زمام09101099

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05190013992وطفارمضان محمود محمود09101100

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادجغرافٌا06160001829حورٌه رٌحانفاتن عبد الحمٌد دٌاب09101101

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادفٌزٌاء10280011817هٌفاءهٌا ناظر عبد هللا09101102

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادلغة عربٌة06090137863كوثرهدى ٌاسر بٌطار09101103

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05150043546شهٌرهتهامه محمد حسن09101105

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادلغة عربٌة06100067732اسماءعال محمد عل09101106ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادفلسفة06200074190نجوىملك بدٌع دوٌري09101107

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادمعلم صف05140010015وظٌفهاسٌا عبد المنعم حسٌن09101108

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادلغة عربٌة06090135663زٌنهعبٌر احمد كرٌان09101109ً

لغة 06200074009رتٌبهغٌداء علً رسالن09101110

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادمعلم صف05100042900أمالزٌنه عكرمه الشل09101111ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادفلسفة06010069650فلايرزٌنه محمود احمد09101112

لغة 10010034686امل الراعًغفران نزار حسن09101113

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادمعلم صف05020109619هند الٌونسضحى عبد الرزاق العل09101114ً

إرشاد 06010069648فلايررهام محمود احمد09101115

نفسً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادلغة عربٌة10220040683سكرلٌنا فرحات ابراهٌم09101116

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادرٌاضٌات05120025526حسناٌاسمٌن علً العفٌف09101117

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادلغة عربٌة06010069646فلاير احمدراما محمود احمد759101118القاعة الرابعة

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادفلسفة05190013475هند كوسارهام نعٌم اسماعٌل09101120

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادمعلم صف05220003679مرٌممجد نمر محمد09101122

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادمعلم صف05030063435ناٌفهعال عدنان فطراوي09101123

لغة 06120007478لٌالدارٌن محمد حاتم09101124

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادمعلم صف05020081475نداءعمر محمد عنٌزان09101125

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادمعلم صف05120016965بندررشا محمد تقله09101126

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادمعلم صف04140043263منٌره دٌبزٌنب بهجت محمد09101127

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادتارٌخ10040012934الهامغرام رجب الدبس09101128



القاعة الرابعةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05200022811غصونزٌنب ابراهٌم محسن09101129

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادتارٌخ06200027664جهٌده حسنسهٌر محسن محمود09101130

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادجغرافٌا10260000875نجاح العجًرزان هاشم سلٌمان09101131

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادمعلم صف05120018717الهامرٌما حسان اسماعٌل09101132

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادعلم أحٌاء06090075656لٌلىمنار غصان نصار09101133

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادمعلم صف05020039191مرٌم البكورعفاف محمود البكور09101134

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادجغرافٌا10040006223منىسلوى ناهد بدور09101135

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادلغة عربٌة10280006734منىهناء سلمان جمعه09101136

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادلغة عربٌة10090045276امٌرههدٌل ٌاسٌن عل09101137ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادحقوق05160035785وداد صقررزان احمد العل09101138ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادمعلم صف05140015653سروةبتول سلٌمان بقعاوي09101139

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادلغة عربٌة06150053323وسامرنٌم شعبان رجوب09101140

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05010294174نعماتغزل عبد الرحمن بدره09101141

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05150027084سمٌرههبه احمد شحود09101142

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادمعلم صف05030010509حبقةٌوال كمال داوود09101143

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادمعلم صف04010010060نارٌمان جركسساندي نضال غٌا09101144

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادمعلم صف05150086158داللاٌمان خضر عزٌت09101145ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادرٌاضٌات05150027092سمٌره ضاهرربا احمد شحود09101146

لغة 05150092204مرٌمجومانه وجٌه مرع09101147ً

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادتارٌخ10180004252هٌامعلً دٌاب سلٌم09101148

لغة 05010026565هادٌهفاطمه نبٌل السبع09101149

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادتارٌخ05100007653املرٌد الٌاس رزوق09101150

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادمعلم صف05010271873تركٌهنور محمد سبسب09101151ً

منال محمد علً 09101152

السٌجرٌة

إدارة 05010215053سمٌة

أعمال

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادلغة فرنسٌة10270021221فاطمة سمعولاالء عبد الكرٌم خلٌل09101153

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادلغة عربٌة10160039787صفاءضحى عدنان احمد09101154

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادمعلم صف05100065944وفٌقهمرام عارف مسعود09101155

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادلغة عربٌة06160014072لٌلىرزان سلٌم سلٌمان09101156

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادرٌاضٌات10180003270نهلهمحمد كامل حسن09101157

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادمعلم صف05150065220نادٌاٌارا صالح حمود09101158

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05160032383رضاغروب ٌوسف صالح09101159

إرشاد 05160047687ثناء الحسنصفاء سلٌمان الخضر09101160

نفسً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادلغة فرنسٌة10240003134نوالربٌعه محمد وسوف09101161

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادعلم الحٌاة06100031480وفٌقه صلعسندس ثابت حمامه09101162

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادتارٌخ06160025772انٌسًمنال امٌر ابراهٌم09101163



القاعة الرابعةكلٌة االقتصادلغة عربٌة10020030049تماموئام عٌسى ابراهٌم09101164

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادتارٌخ05010199779مهاٌاسٌن محمد احمد09101165

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادمعلم صف05200041306سمٌرههاجر احمد الزوله09101166

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادمعلم صف05030062779ندى الظرٌفههدٌل ابراهٌم الظرٌف09101167

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادتارٌخ05150013031فاطمهضحى احمد شاهٌن09101168

لغة 10220004012سعدهروٌده عبد الكرٌم محمد09101169

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادلغة فرنسٌة05150021280فاطمة شنٌنةنور الهدى عدنان زرٌق09101170

لغة 05140021834اعتدالمرح بشٌر احمد09101171

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادتارٌخ05150020671نوال الشٌخ علًدٌمه عدنان شاهٌن09101172

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05150021271محاسنلمى محمد زرٌق09101173

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادمعلم صف05010603651نوفهسراب عمر المصري09101174

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادشرٌعة05150012990آمنه باشاوئام احمد زٌنو09101175

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادمعلم صف04010179570وجٌهههدٌل خلٌل ابراهٌم09101176

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادمعلم صف05210025447زهره الشعبانروال محمد الشاوي09101177

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادمعلم صف05120038558هناءروان عٌسى شاهٌن09101178

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادبٌولوجٌا10220011664وفاءكنانه عٌسى حمود09101179

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05050035027نجاحمنال مصطفى عٌد09101180

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادفلسفة06020053012نجداتنورهان ٌوسف مال09101181

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادمعلم صف05170040203لورٌسراما تقً محرز09101182

كٌمٌاء 05050094538فرٌحه الحاجفاتن سامً خلف09101183

تطبٌقٌة

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد

طب 05050138004سهٌلهرهام اسماعٌل الشٌحاوي09101184

بٌطري

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادرٌاضٌات04020027288فاطمه عفارهمحمد مصطفى الٌونس09101185

تموٌل 05010221263ناهدسمٌره خالد الشاوي09101186

ومصارف

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادمعلم صف05170041810سعادماري نواف ٌوسف09101187

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادلغة فرنسٌة05120009002سلمىثراء محمد سلمان09101188

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادمعلم صف05020055903فاطمه الحسننجاة سامر الحسن09101189

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادتارٌخ07110029064فاطمةنور فٌصل بركات09101190

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادمعلم صف07220081551مرٌمكوثر علً الحسٌن09101191

لغة 04010207067نبٌهاٌارا حسن الحمود09101192

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادلغة فرنسٌة05180003864ازدهاررغد نزار سعد09101193

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادفٌزٌاء10120011732فوزٌه احمدفداء احمد احمد9101194

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادلغة فرنسٌة05120040479كمالًلورانس محمود غانم909101195القاعة الخامسة

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05100023653سهامصبا عبد الكرٌم الدٌبان09101196

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادحقوق05100033431نجاح حسنعبد هللا محمد عبد هللا09101197

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادتارٌخ06020050225اسمهانوفاء ٌحٌى الصاٌم09101198



تموٌل 05150057640رٌمهتمانً علً رحال09101199

ومصارف

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05010577695رانٌة قنفودشذا نبٌل بالل09101200

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05150077848سلطانهنورا ٌاسٌن حجو09101201

إحصاء 05010316817فاطمه مجحوداسماء عمر الٌوسف09101202

رٌاضً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف06110019881وفاءرهف محسن عل09101203ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادلغة عربٌة10030013058مفٌدةغنوه سهٌل فٌاض09101204

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف02080085485فوزٌه اسماعٌلبشرى عزو الجنٌد09101205

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05040018332صباححسان عٌدو الحلوه09101206

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادتارٌخ05050071249رجاءفرح محمد جرعتل09101207ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05010190196مزنا ولوسوسٌم ابراهٌم ابراهٌم09101208

لغة 06210010759سمٌانغم عادل سمندر09101209

إنكلٌزٌة

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد

مرٌم محمد رافع 09101210

المصطفى

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05200090465منا

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05170045873رندامٌس عبد هللا سالم09101211

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05040010963داللصبا حسن صالح09101212

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05170045643زٌنو دٌبأمل رمضان منصور09101213

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادلغة فرنسٌة05010709861نعماتعفراء احمد موسى09101214

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05150023926بدرٌهمرح علً خلف09101215

مالٌة 05190033863ودادحال رئٌف صالح09101216

ومصارف

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05040020268ٌسرىمرٌم علً الحلوه09101217

لغة 05010653188فدوىلٌنا احمد الشقق09101218ً

إنكلٌزٌة

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد

لغة 06210003271بحرٌهروعه ولهان عثمان09101219

إنكلٌزٌة

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05220013207عدلهسحر سعٌد المحمود09101220

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05200041334سمٌره الصٌاديشٌماء احمد الزوله09101221

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05200033277رابعهشٌماء عبد القهار الجمال09101222

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05060001319نادٌامنى حاتم نصر09101223

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادلغة عربٌة10130016217سمٌحهأروى ندٌم مٌا09101224

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05220011622آسٌا العلٌويأمل ٌاسر الحسون09101225

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادتارٌخ05170030618سمٌرههبه احمد ابراهٌم09101226

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05200029165نادره الصٌادياكرام احمد عرفات09101227

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف04230017919منىرنٌم عٌد الحبٌب09101228

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05010816262رولهنعمه عبد السالم وهب09101229ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادرٌاضٌات05020020775هندسمٌه مروان الشٌخ09101230

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05120021802جمٌلهسهاد علً تجور09101231

علٌاء عبد الكرٌم 09101232

ٌوسفان الدالً

لغة 05010007278مها

إنكلٌزٌة

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادجغرافٌا04140032064غصونمنى دحام عبود09101233



لغة 10090013812هدىبشرى عدنان شرٌف09101234

إنكلٌزٌة

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادلغة فرنسٌة05170030640سمٌره بركاترهف احمد ابراهٌم09101235

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05120013362نزهه الخٌرمرام غٌث الخٌر09101236

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادتارٌخ05200019121نهىمارٌنا ابراهٌم نداف09101237

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادلغة فرنسٌة05190033860ودادمٌس رئٌف صالح09101238

لغة 05190021066حسناامانً امٌن سلٌمان09101239

إنكلٌزٌة

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05030060699مفٌدههٌفاء محمد بدور09101240

تموٌل 05010684880رشا جزارفلك فراس عابدٌن09101241

ومصارف

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05020116469ادٌبه الشحوددعاء عبد الرزاق العتوك09101242

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادلغة فرنسٌة05150004287فاطمهسجى سلٌم ضوا09101243

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05120009060لٌنااٌه محمد ابراهٌم09101244

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف06120036954منىحال عبد الحمٌد عل09101245ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادلغة فرنسٌة05150012014هالهفردوس احمد الهبش09101246

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05010357956مٌادهبٌان عثمان البحاح09101247

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05200059766أمٌنه الحمداننغم حٌان الخضر09101248

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادرٌاضٌات05200015746لمٌاءمٌساء الٌا س الصواف09101249

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادرٌاضٌات05200015890مٌالنًساره فادي قاورما09101250

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05010153469سهاماالء مروان الدرع09101251

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05010511250منىتسنٌم احمد الجاسم09101252

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05200004986نوال نجارماٌا درغام شموط09101253

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادرٌاضٌات05200008676منىصوفٌا امٌن السلوم09101254

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادرٌاضٌات05200015969فاتنإٌلً بسام سلوم09101255

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادرٌاضٌات05010314229فرٌدهمسار حسن العمر09101256

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05030016781هناءساندره مرهف بواكم09101257

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادفٌزٌاء05150113109جهٌدهنواف علً العلٌان09101258

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05030020130بدرٌه األزوننعمه هنٌدي فرحات09101259

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05220007719ادنوففطٌم راكاد النمر09101260

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05010631849وردهرٌم محمد االرمنازي09101261

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05150108441رئٌسهماٌا نادر عل09101262ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05100053081امل الحبوشفوزه رضوان الجاسم09101263

عطور عبد الوهاب 09101264

العثمان

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05220025341فاطمه العثمان

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادلغة فرنسٌة05050112528هناءهبة علً دروٌش09101266

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05020089908امنهمرٌم حمدو مشعل09101267

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادرٌاضٌات05010170809سهامسراء محمد السلٌمان09101268

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05010292084غفرانساره ٌوسف الحسن09101270



القاعة الخامسةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05010159807مها طباعرهف نادر بنكه العدس09101271

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادرٌاضٌات05050160973رسمٌهمنال حسن الٌازج09101272ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادرٌاضٌات05050057946نجوىفاتنه احمد الشعار09101273

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادفٌزٌاء05150112775حلبٌهدٌانا سلٌمان الحسن09101274

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادجغرافٌا05150112841حلبٌهبشرى سلٌمان الحسن09101275

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05010403310شهامهسمٌره محسن الجزار09101276

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05100024720هناءهٌفاء حمدو الحمدو09101277

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05010473400سحرفداء محمود حمد09101278

اسراء عبد المنعم 09101279

الخطٌب

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05010258813فاطمه

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05010160815لٌلىاالء صفوان مبٌض09101280

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادرٌاضٌات05010664687نجوىخدٌجه فائز الفاعوري09101281

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05200051123فطٌم الصٌاديآسٌا عبد الحلٌم القشالن09101282

لغة 05010622869قمرلٌنا سمٌر العٌان09101283

إنكلٌزٌة

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد

هٌا عبد الحمٌد معتر 09101284

ماوي

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف07090142638ابتسام

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05050072509ابتسامهبا مصطفى اسبر09101285

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادمعلم صف05180020710نجاحفاطمه عبد الهادي ٌوسف9101286

القاعة السادسةكلٌة االقتصادمعلم صف04140064003الهامهٌا بسام قطوف249101287القاعة السادسة

القاعة السادسةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05050023589امٌنهفاطمه علً الشعار09101288

اسماء رٌاض العبد 09101289

العزٌز

القاعة السادسةكلٌة االقتصادلغة عربٌة09120049223سهى

القاعة السادسةكلٌة االقتصادمعلم صف05010181160شذىكرٌس حسام البرشٌن09101290ً

دراسات 05150091488عٌدهجٌانا محمد سلمان09101291

قانونٌة

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد

جنان صالح الحسن 09101292

المصري

القاعة السادسةكلٌة االقتصادمعلم صف05220020940رٌاح

القاعة السادسةكلٌة االقتصادمعلم صف05150115985محاسن عٌسىسمر محمد عٌسى09101293

القاعة السادسةكلٌة االقتصادمعلم صف05200021230ندى رزقآنا تامر قنزوع09101294

القاعة السادسةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05070024557رٌهجدعان شحاده الخطاب09101295

القاعة السادسةكلٌة االقتصادلغة فرنسٌة05020075104منىدعاء عبد الحمٌد نبهان09101296

نظم 05160021277علٌالمً علً حسٌن09101297

وشبكات

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد

القاعة السادسةكلٌة االقتصادرٌاضٌات05210003415زٌنبعٌوش احمد السلوم09101298

لغة 10090105445مرٌمسحر عزت زغٌبه09101299

إنكلٌزٌة

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد

القاعة السادسةكلٌة االقتصادعلم الحٌاة04020000800شادٌامادلٌن اٌمن ادرٌس09101300

لغة 05010093324تركٌهناهد محمد سبسب09101301ً

إنكلٌزٌة

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد

لغة 05010068443وطفهمنال احمد جودت جلعوط09101302

إنكلٌزٌة

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد

القاعة السادسةكلٌة االقتصادعلم أحٌاء04120090820هٌامربا بدر حماده09101303

القاعة السادسةكلٌة االقتصادتارٌخ04140026707رٌمهدارٌن عدنان الحسٌن09101304

القاعة السادسةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05050085763اٌمانرشا محمد رحمه09101305



القاعة السادسةكلٌة االقتصادرٌاضٌات05090004784هناءاحمد نعمان رحمه09101306

القاعة السادسةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05020055776وضحههدى حسٌن الزاد09101307

القاعة السادسةكلٌة االقتصادشرٌعة05020030927مرٌممحاسن محمد الٌاسٌن09101308

القاعة السادسةكلٌة االقتصادحقوق05140006127املغٌاد وفٌق عبدو09101309

القاعة السادسةكلٌة االقتصادلغة فرنسٌة04220000880ازدهارلمٌس محمود الحسن9101310

تموٌل 05010302478روعهبٌان عامر النشار249101311القاعة السابعة

ومصارف

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد

القاعة السابعةكلٌة االقتصادجغرافٌا04220000882ازدهارالٌس محمود الحسن09101312

علوم 05050163472زهور عباسصبا علً جوهره09101313

سٌاسٌة

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد

القاعة السابعةكلٌة االقتصادمعلم صف05010388380بندرعال بدٌع الكردي09101314

القاعة السابعةكلٌة االقتصادمعلم صف05010851481لمىروان اسامة الرفاع09101315ً

لغة 05150028594غادهلودا عادل خضور09101316

إنكلٌزٌة

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد

القاعة السابعةكلٌة االقتصادتارٌخ06090110052وفاءزهراء محمد االبراهٌم09101317

القاعة السابعةكلٌة االقتصادحقوق05120012795فاطمهعبد هللا علً شٌخ عل09101318ً

القاعة السابعةكلٌة االقتصادفلسفة05150113231داللعال محمود العبد الرحمن09101319

القاعة السابعةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05010034517سمرصفا مامون الطرشة09101320

القاعة السابعةكلٌة االقتصادتارٌخ10030003742ربابلمٌس سهٌل صارم09101321

القاعة السابعةكلٌة االقتصادرٌاضٌات05010647608غادهحفٌظه حسٌن معالٌق09101322ً

القاعة السابعةكلٌة االقتصادمعلم صف05010708374دعاء عبديٌمنى رامً عبدي09101323

القاعة السابعةكلٌة االقتصادمعلم صف05010252588منالوالء عمار سوٌد09101324

منال عبد العزٌز 09101325

االستانبولً

القاعة السابعةكلٌة االقتصادلغة عربٌة04220061644اكتمال

لغة 08090063927جورجٌت كنهوشمارسٌل الٌاس كبرئٌل09101326

إنكلٌزٌة

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد

القاعة السابعةكلٌة االقتصادفٌزٌاء05170007648وردهبشٌره حسن عل09101327ً

القاعة السابعةكلٌة االقتصادمعلم صف05010252589منال اشرفًاالء عمار سوٌد09101328

القاعة السابعةكلٌة االقتصادتارٌخ10030012631وطفاغانٌا سلٌمان عٌسى09101329

لغة 05010426878وفاءبدور محمد تٌسٌر عٌاش09101330

إنكلٌزٌة

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد

القاعة السابعةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05060004267لٌلى دروٌشهبه سلٌمان عبدو09101331

القاعة السابعةكلٌة االقتصادتارٌخ10040005329داللعال علً كناج09101332

تموٌل 05010285189مها سالمقمر صادق الشٌخ ٌاسٌن09101333

ومصارف

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد

القاعة السابعةكلٌة االقتصادلغة عربٌة05100032530سمٌرهمرح صالح عل9101334ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة10040010762ورودرٌم سلمان عاص759101335ًالقاعة الرابعة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةتارٌخ10130012316سحر الخطٌبلمى فاروق حسٌنه09101336

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةتارٌخ05100033597خدٌجهعال حسن منصور09101337

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةرٌاضٌات05180038166فادٌه وسوفحنان فارس دروٌش09101338

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةمحاسبة05120014270مفٌدهجنان حكمت محمد09101339

مبنى كلٌة التربٌة



بولٌستا عبد هللا شاوٌش 09101340

المصري

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةرٌاضٌات05011026387حنان

لغة 06020014880سهٌال مزٌقربا محمد الٌقه09101341

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة

مالٌة 05160004909فوزهحسن ابراهٌم الدٌبه09101342

ومصارف

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة06110058573سمٌعهٌاسمٌن معٌن ناصر09101343

لغة 06220034913ترٌاقمٌساء عدنان عباد09101344

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةرٌاضٌات05150037965نهاد علًارٌج علً دٌوب09101345

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة01020312231شادٌهأالء محمد نظٌف اجلٌقٌن09101346

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة05180027749منابتول رٌاض وهب09101347ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05200013116ربى العوض الجلقًساره عبده نجار09101348

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05020079167فاطمهنهله محمد حدٌد09101349

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05120051661مفٌدهروال محمد غازي09101350

مالٌة 06010229358سهامارٌج شرٌف وطفه09101351

ومصارف

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة06190003702مرٌمابتهال ابراهٌم حسون09101352

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05220020525مضامهفطٌم حسٌن الواوي09101353

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05190006503نهادلمى جابر صالح09101354

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05020079169فاطمهنادٌه محمد حدٌد09101355

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةرٌاضٌات05200013031سمٌهكلودا فاتح نجار09101356

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةرٌاضٌات05160024645شذالجٌن نضال مصطفى09101357

تربٌة 05220023763هوٌدا المحمودسالم بسام سلمو09101358

رٌاضٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةتارٌخ10040003956سلمىمنال محمد محمد09101359

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05050119865امٌنه فٌاضاٌمان عادل المحمود09101360

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةجغرافٌا10220027359أمللٌال أصف اسماعٌل09101361

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05030059265فاطمهرٌم رضوان الداود09101362

إرشاد 04110007012غادهمرفت عاصم العموري09101363

نفسً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05200013109ربىمارٌا عبده نجار09101364

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةجغرافٌا10120002406وفاء معالمنٌره عبدهللا حسٌن09101365

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةرٌاضٌات05010313802ندىنجوى سلمان ال سلٌمان09101366

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةرٌاضٌات10270001408أمٌمهزٌنه طاهر معال09101367

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010513107امل كرديمطٌعه غازي البٌطار09101368

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05200025023علٌاشروق حمدو العبٌد09101369

لورٌن عبد المعٌن 09101370

ابراهٌم

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةمعلم صف04140054184اٌلٌن

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05150115665نعٌمه محفوضرشا محمد محفوض09101371

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05100026022خالدٌهامنه سلٌمان العبد هللا09101372

مرام عبد اللطٌف 09101373

الخضور

إرشاد 04170084101لطٌفه

نفسً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05220022203مرٌمخدٌجه فراس سبٌع09101374



القاعة الرابعةكلٌة التربٌةمعلم صف04140026694ندى علًجواهر معٌن خلٌل09101375

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةتارٌخ05150061863رضا خلٌلبثٌنه نظام بشور09101376

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةتارٌخ06090109101مدٌحهرزان محمد سلٌمان09101377

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةتارٌخ10090005093وحٌدهلمً عٌسى فارس09101378

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05150096388غصون العباساشراق صالح صاطور09101379

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةفٌزٌاء10270022520فاطمهسلمان هٌثم عامر09101380

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05030021465سناء السلماننبٌلة حافظ الحمادة09101381

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010042770امونجٌهان اسعد الربٌع09101382

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010683400مهدٌهنور محمد جمال السلوم09101383

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05010156350شهٌرهرائده حمود اسعد09101384

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةفلسفة10090084423فاطمه صٌوحمٌراي ٌوسف سمٌا09101385

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةرٌاضٌات05100056057غٌثاءعلً محمد عٌده09101386

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05220005932علٌاءهاجر حسٌن الترك09101387ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05020089780امنهمها حمدو مشعل09101388

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05020151484نائلهصبا احمد صطٌف09101389

تموٌل 05010408582فطٌمصفا عبد العزٌز المحمد09101390

ومصارف

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة10260006083مفٌده احمدٌارا سمٌر محمد09101391

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةفلسفة05010338860غنجهاروى رفعت االبراهٌم09101392

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةرٌاضٌات05150071167جمٌلهنمٌر منصور حسن09101393

سوسن محمد فٌصل 09101394

الحاٌك

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05050091580سناء

لغة 06110054330وفاءبلسم معٌن عٌسى09101395

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة06110054331وفاءبثٌنه معٌن عٌسى09101396

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةفٌزٌاء05170032853فوزٌهرغد محمد سالم09101397

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةرٌاضٌات05170032957فوزٌه سالمرهف محمد سالم09101398

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010045927غالٌهربا جمٌل االبراهٌم09101399

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةحقوق05040037483صبرٌهعبد هللا علً ابراهٌم09101400

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010503041رغدهنور مصطفى الصباغ09101401

لغة 05030037641فهمٌهمرام احمد العكاري09101402

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةرٌاضٌات05200000933تغرٌداسعد كمال الحج09101403

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05010759276خدٌجه حسٌننور اكرم حسٌن09101404

لغة 06020023475اسٌمهساره محمد مرتكوش09101405

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةتارٌخ05200001260منىساره ندٌم دومط09101406

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة06200081906نجوىنبال عماد حمدي09101407

لغة 06200068458نبٌال صبحمٌسون مالك محال09101408

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة

سامً عبد الهادي 9101409

الشمالً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةرٌاضٌات05030005901فضة



القاعة الخامسةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010474642منٌرهمروه خالد الدٌاب759101410القاعة الخامسة

لغة 05200016716غصونغاده ماجد شعاع09101411

إنكلٌزٌة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05030011265لٌلىشذا احمد المحمود09101412

رغد عبد المنعم حاج 09101413

جدوع

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف07110015820رائدة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05030049307فاطمة العٌسىسلٌمان محمد الونوس09101414

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05010558351فاطمهزهور خضر الصالح09101415

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05020104254منٌرهمنال احمد الحسٌن09101416

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05020111362فاطمه ندافأسماء أحمد قطاش09101417

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05020051150هدٌههند ٌاسر الضامن09101418

فاطمه صالح الدٌن 09101419

الحفٌان

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05010719993خدٌجه

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة05100056446اسعاففداء غازي المحمد09101420

كٌمٌاء 05150004893هٌفاءصفا احمد ابو الجداٌل09101421

بحته

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05220017721عزٌزه االبراهٌممٌرنا حسن أبو جروج09101422

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05120002528لٌنهزٌنه فرٌد السلٌمان09101423

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05140001015ردٌنه محفوضمروى رٌاض حسن09101424

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05150095486فائقهمها عبد الكرٌم سعود09101425

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05120000686ختامصفاء محسن ٌوسف09101426

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةلغة عربٌة06020083972نوال علًحال محمد كحٌله09101427

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةتارٌخ05030042489رئٌفةهالل حبٌب االحمد09101428

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةرٌاضٌات10020022177رحابوئام محمد بكره09101429

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةلغة عربٌة10160053796فادٌه محمدابراهٌم حسن حسن09101430

إرشاد 05050080110ردٌنهعدنان احمد العبود09101431

نفسً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةرٌاضٌات05140012039سفٌرهصقر ابراهٌم محمد09101432

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05120000233امنةزٌنب بشار جنٌد09101433

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةتارٌخ05120050140جمٌله الموعًهال مزٌد سلوم09101434

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةرٌاضٌات05200071999خالدٌه العلًنور عمر الخالد09101435

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةشرٌعة04170044654زهرهفاطمة بسام الحاج ٌوسف09101436

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة10270023308رئٌسهجمانه عماد حمود09101437

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة05010146821وفاء شبلًاالء ٌاسٌن الدرغام09101438

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة05010444692كاملههبه محمد عمران09101439

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010150441منىبراءه عبد العزٌز األحمد09101440

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةرٌاضٌات05030023467كوكبآمنه محمد جعبو09101441

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05100050153اسعاف الجاسمهناء هائل السالم09101442

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05200085010نضالغالٌه خالد الرواس09101443

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05100027930نارٌمانجهٌنة علً العل09101444ً



القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05100024293منى الصطٌفسمٌره علً الفجر09101446

تغرٌد شٌخ عبد خدٌجه محمود الصٌادي09101447

القادر

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05200086632

كٌمٌاء 05070052407فاطمهاٌمان عبد الرحمن تاجو09101448

تطبٌقٌة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05010452831رقٌههاجر محمود الخلٌل09101449

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف11020003173فطٌمرحاب حمود التمر09101450

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةحقوق05140026857نعامهحمزه اكرم خضره09101451

إدارة 05170010608انعام محمودرٌم محمد صالح09101452

أعمال

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةرٌاضٌات05170049408ٌونانباسل علً دٌب09101453

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05150064912انتصارربٌع محمود عل09101454ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05120054224رابٌهواحه منذر شلهوم09101455

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةتارٌخ05010505153مخلصهفاطمة مرهف الهنداوي09101456

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05120038935منىمرح محمد عدله09101457

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةفلسفة05150048096فائزه الحمادهحٌدر حبٌب قاتول09101458

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةحقوق05140026021جمٌلهوسام سمٌر خضرة09101459

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة05050101082نجاحباسل حسن زٌدان09101460

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05010033440سمرإناس صبحً طه09101461

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05020020625خدٌجهاٌمان محمد العسكري09101462

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05030065619وصٌفه وسوفرهام عٌسى وسوف09101463

هبه عبد الرزاق 09101464

العسكري

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05020157146هدى

إحصاء 05050103037روعهفاطمه سامً النجار09101465

رٌاضً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05020153946سمٌه الحسٌنفرح ماجد الزمزوم09101466

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05100053296علٌااسماء خالد البراهٌم09101467

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05020123083حٌاة خلٌل العمرثراء وائل الرحال09101468

خالدٌه محمد العلً 09101469

ادرٌس

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05070026352نجومه

ٌاسمٌن عبد الرحمن 09101470

تاجو

كٌمٌاء 05070019897فاطمه

تطبٌقٌة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05050106388فاطمهشذى اٌاد الجرف09101471

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةجغرافٌا05190012210سهام خضورضحى سلٌمان عباس09101472

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةرٌاضٌات05030013859فطٌمسها حسن شنتٌر09101473

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة05190004445رحابمٌساء صارم مصطفى09101474

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05200048595كسرٌه الباروديبشرى رجب الرجب09101475

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةجغرافٌا05200074784رتٌبهبشار محمود سوقه09101476

تموٌل 05010136926رغدهبراءه عبد الكرٌم العٌان09101477

ومصارف

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة05010634112فداءزكرٌا محمد الحسٌن09101478

تموٌل 05010221218داللتهامه محمد الٌوسف09101479

ومصارف

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05220014629غادهعال فضل اسوٌد09101480



هندسة 05010310788رنا االورفلًنور بسام قٌطاز09101481

معمارٌة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةجغرافٌا05150088291فرٌزهفادي محمد سلوم09101482

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05010565122رغدهعبٌده مهند بارودي09101483

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05220020305صفٌة اسوٌدنور بدر الدروٌش09101484

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةمعلم صف05050217659فاطمة الخطٌباٌمان محمد عفاره9101485

القاعة السادسةكلٌة التربٌةجغرافٌا03020011541زبٌدهنجوان احمد محمد759101486القاعة السادسة

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05010261357مرٌمشٌماء محمد جعبو09101487

احسان ابراهٌم 09101488

الحمروش

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05020052998هدٌه العثمان

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05010262316مرٌمغدٌر محمد مٌواك09101489

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05030041712غصون الٌوسفغفران علً الترك09101490

القاعة السادسةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010368608سناءلٌنه رضوان الحسن09101491

القاعة السادسةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05190015630فتات ابراهٌموالء ٌاسٌن حسن09101492

لغة 10110002337هالةارٌج عباس غانم09101493

إنكلٌزٌة

القاعة السادسةكلٌة التربٌة

القاعة السادسةكلٌة التربٌةتارٌخ06010396280مرٌمحنان جابر عثمان09101494

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف06020024623اصالنهنسرٌن محمد الصوا09101495

القاعة السادسةكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة04010779350فداء السالمدٌمه عٌسى السالم09101496

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05170030598ندٌمه مخلوفامامه ٌوسف حمدان09101497

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05120041644نعٌمهاالء محمود سلوم09101498

القاعة السادسةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010243094أملنور ابراهٌم أبً أمون09101499

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05200040784وجٌههدالٌا حسٌن موجو09101500

لغة 05200040705وجٌههٌمان حسٌن موجو09101501

إنكلٌزٌة

القاعة السادسةكلٌة التربٌة

رهف مصطفى 09101502

المصطفى

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05200066743سامٌه مشعل

القاعة السادسةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010136628حنان المطروسٌم فٌصل شكري09101503

هزار عبد المنعم عبد 09101504

السالم

القاعة السادسةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05020058383عمره

القاعة السادسةكلٌة التربٌةرٌاضٌات05150008829صباحوفاء احمد الحوري09101505

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05010262108خشٌفبٌان محمد الضاٌع09101506

القاعة السادسةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010399237امنهباسمه محمد برادع09101507ً

القاعة السادسةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05200095452روضه الجاموسضمار نجٌب القدور09101508

القاعة السادسةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05050074376نعٌمهأحالم ورد ورد09101509

القاعة السادسةكلٌة التربٌةرٌاضٌات05150018856زهوررٌم سامر الحلو09101510

القاعة السادسةكلٌة التربٌةشرٌعة05160007661فرنجٌهغانا محمد وسوف09101511

إحصاء 05150054680هدىوالء سلٌمان اسعد09101512

رٌاضً

القاعة السادسةكلٌة التربٌة

القاعة السادسةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05120001773فرٌزه الملحموجٌهه علً سلوم09101513

القاعة السادسةكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة05030050133مجٌدهعفراء ٌوسف الحاتم09101514

القاعة السادسةكلٌة التربٌةتارٌخ05150110981عٌده القوجهفاطمة خلٌل االسكندر09101515



لغة 05010010761خٌرٌهفاطمه عبد هللا تلٌت09101516ً

إنكلٌزٌة

القاعة السادسةكلٌة التربٌة

القاعة السادسةكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة05010728728هدى السطوفهزار ٌحٌى االحمد09101517

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05010701186مائدة تلٌتًبتول عبدالرحٌم تلٌت09101518ً

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف02320223590وجٌهه خدوجروال مصطفى غال09101519ً

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05100008792مٌادهورود سمٌر شهدا09101520

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05100001617روٌدهماري رائد وردة09101521

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05100003612حنان الٌاسمرح عماد جرجس09101522

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05200017463لما ندافمنى فراس زحلوق09101523

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05100017547لونا اسكافمرام مٌخائٌل سلوم09101524

القاعة السادسةكلٌة التربٌةجغرافٌا05100012408لٌنا اسعداروى ولٌد عراض09101525

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05100014736مجدسالً جرجس منصور09101526

لغة 06210000117امال خضرهدٌل ناطق خضر09101527

إنكلٌزٌة

القاعة السادسةكلٌة التربٌة

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05110092661سهام المرادغٌداء ٌوسف الشٌخ09101528

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05100012706رحابروكسان رائد الدٌوب09101529

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05100081436الهام فرٌججٌاال توفٌق بنود09101530

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05110091915سهام المرادغاده ٌوسف الشٌخ09101531

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05200007819ابتسام فرحهمٌرنا سعٌد اسعد ٌوسف09101532

القاعة السادسةكلٌة التربٌةلغة عربٌة10100000747فلايرمً حسٌن زٌنه09101533

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05100012893غنوه اسبرماٌا مٌالد سلوم09101534

القاعة السادسةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05050140718رٌمهفداء خالد المحسن09101535

إرشاد 04010151342ماجدهفاتنة عبدالكرٌم حمود09101536

نفسً

القاعة السادسةكلٌة التربٌة

القاعة السادسةكلٌة التربٌةلغة عربٌة10220033933عدال عبودلما علً جنٌد09101537

القاعة السادسةكلٌة التربٌةفلسفة05150056815موبٌلٌاوئام احمد شعبان09101538

إرشاد 05090021547مرٌمفاطمه خضر رزوق09101539

نفسً

القاعة السادسةكلٌة التربٌة

القاعة السادسةكلٌة التربٌةتارٌخ05030060552فاطمةسناء علً البدور09101540

القاعة السادسةكلٌة التربٌةفٌزٌاء05020046914مرٌمغاده أحمد كدور09101542

القاعة السادسةكلٌة التربٌةتارٌخ05050062997صباح الخلٌفرشا خالد االحمد09101543

القاعة السادسةكلٌة التربٌةتارٌخ05020010190فاطمةأسماء علً الموسى09101544

زهراء ابراهٌم الحاج 09101545

عبدهللا

القاعة السادسةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05040027874اعتماد سراج

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05030059836نعٌمهصابرٌن خضور وسوف09101546

فاطمة ابراهٌم الحاج 09101547

عبدهللا

القاعة السادسةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05040027871اعتماد سراج

لٌلى محمد رضوان 09101548

عثمان

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف03110077212هٌام

القاعة السادسةكلٌة التربٌةتارٌخ05050136335حجٌلهشعٌله حسن العل09101549ً

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05010364826رفاهرشا سامر الطرن09101550

القاعة السادسةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05030016301مزٌده بواكمرهف سمٌح النور09101551



القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05220003138سناء المحمدالهام خالد الفارس09101552

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05200032057رحابهناء ٌاسر الحكٌم09101553

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05100018652عنده الجاسمسهام خالد العاشق09101555

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05200029186لمارنٌم أٌمن عرفات09101556

القاعة السادسةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010736162نزههمنتهى مصطفى رحال09101557

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05030020104لوسه جرجسلٌلٌان حسان العبد هللا09101558

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05020062071فاطمهخدٌجة محمود القدور09101559

القاعة السادسةكلٌة التربٌةمعلم صف05010743147مرٌم الحسٌنفاطمة خالد الحسٌن09101560

حاسوب 05010089209احسانصفا احمد زعرور09101561

ونظم 

القاعة السادسةكلٌة التربٌة

بسمه عبد الرحمن 9101562

سالوسً

لغة 05010557691غاده

إنكلٌزٌة

القاعة السادسةكلٌة التربٌة

رغده رفعت خراش 759101563القاعة السابعة

السند

القاعة السابعةكلٌة التربٌةتارٌخ05020063208اسماء السند

غدٌر عمٌد الشٌرازي 09101564

الصباغ

القاعة السابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010004164غنى

القاعة السابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05020052190فاطمة اسماعٌلرجاء محمد الحج09101565ً

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05020052893ٌسرى زٌدانشفاء ٌاسٌن زٌدان09101566

غٌداء عمٌد الشٌرازي 09101567

الصباغ

كٌمٌاء 05010004121غنى

بحته

القاعة السابعةكلٌة التربٌة

لغة 05010615038رفٌف جوادرشا محمد خالد مراد آغا09101568

إنكلٌزٌة

القاعة السابعةكلٌة التربٌة

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05010258814ابتسام جرجنازيامل ٌحٌى الخطٌب09101569

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05010105964روعهراما أٌمن السبع09101570

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05010105970روعه المصريرولى اٌمن السبع09101571

القاعة السابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010132772سهام نوفلاسراء ٌحٌى المولى09101572

طب 05010653274سمرنسرٌن أمجد الشقق09101573ً

بٌطري

القاعة السابعةكلٌة التربٌة

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05010904373رهٌف سراقبًاالء محمد حمص09101574ً

خدٌجه محمد صطوف 09101575

الرسالن

تموٌل 05050113709شمسه الرسالن

ومصارف

القاعة السابعةكلٌة التربٌة

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف11010150248كرٌمه الفرجفرح غازي حمدان09101576

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05010326851غادةرهام محمد حجازي09101578

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05010037163صباح موسى باشازٌنه جمال موسى باشا09101579

طب 05010263789صفاءهال نصر خلٌف09101580

بٌطري

القاعة السابعةكلٌة التربٌة

أمانً محمد عماد قره 09101581

خلٌل

كٌمٌاء 07240071090ظرٌفة

بحته

القاعة السابعةكلٌة التربٌة

القاعة السابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05220019306وفاء الحلوصبا احمد السلٌمان09101582

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05010274266فاطمه الخضربتول أحمد العبد هللا09101583

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05220005012حسنهاٌمان مهدي العبٌد09101584

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05020117405انصافهبه احمد السلٌمان09101585

خدٌجه محمد جمال 09101586

السلوم

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05010652763مهدٌه

القاعة السابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010567338هٌامٌاسمٌن محً الدٌن الحاج09101587

نور محمد خٌر شٌخ 09101588

خلٌل

لغة 05010311335هدى

إنكلٌزٌة

القاعة السابعةكلٌة التربٌة



القاعة السابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010294803جمٌلهباسل نور الدٌن الزالق09101589

القاعة السابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05020117386انصاف شفٌعهٌا اأحمد السلٌمان09101590

القاعة السابعةكلٌة التربٌةفنون جمٌلة05050018172رفعهسوسن احمد الخدام09101591

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05010237019غصونرانٌا غازي الطماس09101592

القاعة السابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة10100017799زاهٌهاحمد ٌوسف نور الدٌن09101593

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05170041254انتصاردعاء سالم البرو09101594

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05170045779هدىزٌنب اٌاد العل09101595ً

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05200006052حنان العٌسىنور بسام طنوس09101596

القاعة السابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05050074514نبٌههراما سلٌمان ابراهٌم09101597

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05010233754براءة الطماسنغم صفوان الطماس09101598

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05010646012نجاحعائشه عامر هجٌج09101599

مالٌة 05070018892منٌرهرٌام حسٌن غٌبور09101600

ومصارف

القاعة السابعةكلٌة التربٌة

القاعة السابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05050165639سمر موسىنور ٌوسف القصٌر09101601

القاعة السابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05110018675ختام الرسالنسعاد حسن الكنج09101602

القاعة السابعةكلٌة التربٌةفٌزٌاء05150094780بسٌمهراما احمد نصر09101603

القاعة السابعةكلٌة التربٌةرٌاضٌات05150106362حسناءكلودٌا ماجد محفوض09101604

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05010592524مرٌماحمد محمد عٌد دٌب09101605

القاعة السابعةكلٌة التربٌةفٌزٌاء10230016894سامٌه صالحرٌم محمد ٌوسف09101606

االء مشهور الحاج 09101607

محمود

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05020095354مرٌم

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05010592641سهامبٌان فواز دٌب09101608

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05010712120نوالساره قاسم حجازي09101609

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05120055743عبٌر السلٌماننغم محمد الجردي09101610

إدارة 05120024060نزههرشا عبد الكرٌم ثلجه09101611

أعمال

القاعة السابعةكلٌة التربٌة

القاعة السابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة06010346351سناء زرٌقنائله سامً شحرور09101612

زمزم غازي الفارس 09101613

خلوف

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05010689678فاطمه

القاعة السابعةكلٌة التربٌةعلم أحٌاء05150055922شفق صاطورلجٌن احمد بدور09101614

القاعة السابعةكلٌة التربٌةرٌاضٌات10160141419رانٌهمٌس محمد محمد09101615

القاعة السابعةكلٌة التربٌةفٌزٌاء05100026791عصرٌهترفه مناع العبد هللا09101616

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف04230012799اسمهانلمى ابراهٌم المصطفى09101617

القاعة السابعةكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة05190002956نبٌههسناء حٌدر دٌوب09101618

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05010653456نوال دٌبمٌس هٌثم عبد الرحمن09101619

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05010410980امٌرههدى عبد الحكٌم الدٌاب09101620

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف04010931937داللمٌس احمد الحماده09101621

تربٌة 05120008165فاطمهحازم عٌسى خلوف09101622

رٌاضٌة

القاعة السابعةكلٌة التربٌة

تموٌل 05070012581ثناءانس احمد الحواط09101623

ومصارف

القاعة السابعةكلٌة التربٌة



القاعة السابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05150050750فاطمه منصورغٌداء علً ملحم09101624

جٌولوجٌا 05050119960سهٌله زٌنوٌارا عبد الكرٌم رجب09101625

تطبٌقٌة

القاعة السابعةكلٌة التربٌة

تربٌة 05030013915نجاحجابر ٌوسف الحسٌن09101626

رٌاضٌة

القاعة السابعةكلٌة التربٌة

تموٌل 05220018617خالدٌهمنار ٌوسف الحسن09101627

ومصارف

القاعة السابعةكلٌة التربٌة

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05010743173هند حسٌنمحمد احمد حسٌن09101628

القاعة السابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010286787شمسهزبٌده محمود المصري09101629

القاعة السابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05050155836فاطمهفرح خالد العلوش09101630

القاعة السابعةكلٌة التربٌةعلم الحٌاة07110061828خالدٌةدٌما عبد هللا اللطمٌن09101631ً

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05120004637غٌساء اسماعٌلزٌنه علً عل09101632ً

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05150031553فادٌاالنا ناصر غانم09101633

القاعة السابعةكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة05200062136تركٌهسوزان حسٌن المحمد09101634

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05110022370بثٌنهمها عبد الكرٌم الكنج09101635

القاعة السابعةكلٌة التربٌةمعلم صف05150001017هدى العمراٌة بشار العمر09101636

فاطمه عبد المجٌد 09101637

رحمون

القاعة السابعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05210027567امنه

القاعة السابعةكلٌة التربٌةرٌاضٌات05200005208لٌناسانتا غزوان شموط9101638

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05020024735ابتسامرجاء خالد حدٌد759101639القاعة التاسعة

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةمعلم صف05200032260سمٌره ابو علوبتول حسن الحكٌم09101640

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةمعلم صف05010814063عائشةدعاء محمد العباس09101641

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05150022885سحرآٌه حسٌن ٌهلوان09101642

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةمعلم صف05150052955وسامآٌه حبٌب عل09101643ً

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010603666ناٌفهربى احمد المصري09101644

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةتارٌخ05050150924حبوسخالد محمد الشحود09101645

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة10260036722وزٌره سالمًماٌا وهب شعبان09101647

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010096588امنهصفاء مصطفى السلٌمان09101648

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةمعلم صف04010161563اسمهانسوسن تمٌم المصري09101649

طب 05150082137مٌادهعلً حٌدر موسى09101650

بٌطري

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة

تصمٌم 10120015101هدىرشا سامً محمد09101651

وإنتاج

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة06050000830سلوىجمٌلة محمود نصور09101652

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05150108761داللرغد عارف سعود09101653

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةمعلم صف05010465685رٌمهفوزٌه سامر دعبول09101654

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةفلسفة05160011137نعٌمهبشرى محمد ونوس09101655

إنصاف محمد خلٌل نبهه محمد الخطٌب09101656

العمر

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05020011984

لغة 10030020875غادهسوسن حسن حسن09101657

إنكلٌزٌة

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةمعلم صف05030065121اعتماداناغٌم حسٌن الحسٌن09101659

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05030026717ساره الحٌالويامٌنه احمد خلٌل09101660



القاعة التاسعةكلٌة التربٌةمعلم صف04080001069جهٌدهحسن محمود االحمد09101661

روعه عبد السالم 09101662

الشحود

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05050148737امل

فاطمه عبد الرزاق 09101663

منصور

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة05010232163هدى

لغة 05010602199فوزهرنده عناد السلوم09101664

إنكلٌزٌة

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةعلم أحٌاء10270012205أمل خضورمروى أنٌس حسن09101665

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةرٌاضٌات05160007639ندىسوزان عبد هللا عبد هللا09101666

مالٌة 05150097613زهورشفاء محفوض صقر09101667

ومصارف

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةتارٌخ06220012838فكرٌهٌوسف محمد مرع09101668ً

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةجغرافٌا05150073367وفٌقهلمى ٌوسف روبه09101669

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةفلسفة05150014889أحالملبنى علً الدال09101670ً

لغة 10260006416ٌاسمٌنٌارا وفٌق ٌوسف09101671

إنكلٌزٌة

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةمعلم صف05010016453مؤمنه كاجوجاحسان محمد مهباش09101672

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةمعلم صف05170027797هناءمً محمد درداري09101673

امجد عبد اللطٌف 09101674

منصور

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةتارٌخ06020007294سمٌا ورٌده

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةمعلم صف05220022526بشرىرٌم بالل األحمد09101675

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010659346خلودرهام عارف االسعد09101676

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةرٌاضٌات05010409641خٌرات الصالححسناء حسٌن خربوطل09101677ً

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05190006149ابتساماٌمان محمد ابراهٌم09101678

لغة 10160032770وداد عباسشروق هٌثم عل09101679ً

إنكلٌزٌة

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةفٌزٌاء10120016655لونهمٌساء احمد ابراهٌم09101680

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةحقوق05190007345ٌمنةمالك ٌاسٌن سعادات09101681

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010406919منفٌهسناء حسن الشنتوت09101682

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010181520امٌرهاالء نزار عمران09101683

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةمعلم صف05010257823دالل عز الدٌنتغرٌد حاتم عبد الفتاح09101684

تربٌة 05200090439عزٌزيابراهٌم علً الدروٌش09101685

رٌاضٌة

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةمعلم صف05100024349امٌرهسهٌر توفٌق احمد09101686

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةمعلم صف05030025533هاجر الٌوسفرٌما احمد موسكو09101687

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةمعلم صف05220001209فاطمهصفاء محمد المحمد09101688

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةمعلم صف05050012568هناءعنان عمار القطرٌب09101689

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةفلسفة10030022245عبٌروالء محمد حسن09101690

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة06090021103نهٌالارٌج ودٌع الصخر09101691

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةمعلم صف05010613667كلودهفاطمه محمود الحسن09101692

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة05200004726ندىصبا سامر الخوري09101693

لغة 05010060182رندههزار ناجح فخري09101694

إنكلٌزٌة

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةمعلم صف05050012571هناء الحمويبنان عمار القطرٌب09101695



القاعة التاسعةكلٌة التربٌةحقوق05160048995سامٌهاٌهاب علً حٌدر09101696

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010312275امٌنهرلى عبد الحمٌد المحمد09101697

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةرٌاضٌات05010435473خطرفاطمه محمد السوٌدان09101698

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة06200035384منىمٌس نزٌه خٌربك09101699

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةمعلم صف05160017387صباحهدٌل احمد العبٌد09101700

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةاقتصاد06090059856مرٌم حبٌبمجد ٌاسٌن سماحه09101701

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةجغرافٌا05120005203غصونصفاء عٌسى العل09101702ً

فاطمه محمد رسالن 09101703

العمر

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةرٌاضٌات05010723632رقٌه

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةمعلم صف05020056660أمنهسراء نواف العمر09101704

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةمعلم صف05160020045روسٌافاطمه علً ناصر09101705

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةمعلم صف04220025108الهامخضر محمد الونوس09101706

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05200089189ندوهاحمد حسن المحمد09101707

لغة 06090108676سمٌرهزٌنب حسن محمود09101708

إنكلٌزٌة

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة

إحصاء 05030008149سلطانه العلًصبا غالب الحسن09101709

رٌاضً

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةتارٌخ06060015418عفٌفهساره عبد هللا كوسا09101710

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةمعلم صف04170054445هٌامفاطمه خالد الخطٌب09101711

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةمعلم صف05020085171خوله العسافساره سٌف الدٌن العساف09101712

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةمعلم صف05020070549انعام الحسٌنبتول سعد الحسن الفارس09101713

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة10090078913حلٌمهعبٌر عبد الواحد وحود09101714

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010518511فاتنهادٌه غازي النجٌم9101715

القاعة الثامنةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010495296رندهرؤى رئٌف مغربل249101716القاعة الثامنة

القاعة الثامنةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010419745هندخدٌجه حسٌن البن09101717ً

القاعة الثامنةكلٌة التربٌةمعلم صف05040035959نهٌدهرزان رٌاض الحلوه09101718

القاعة الثامنةكلٌة التربٌةمعلم صف05030037782رانٌا كٌجانًغادة احمد الكٌجان09101719ً

القاعة الثامنةكلٌة التربٌةمعلم صف05030059224داللعفراء عٌسى الشدود09101720

القاعة الثامنةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010335169ختامرزان رٌاض سوٌدان09101721

القاعة الثامنةكلٌة التربٌةتارٌخ05100029525فوزه الفارسدٌاال أحمد العبد هللا09101722

تموٌل 05050080988رئٌفهعائده خضر عبٌدو09101723

ومصارف

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة

القاعة الثامنةكلٌة التربٌةلغة عربٌة06200057931املفاتن نهاد سلطان09101724

القاعة الثامنةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05030058182فطومهدالل محمد حلوان09101725ً

القاعة الثامنةكلٌة التربٌةمعلم صف05010619146منىامٌره سمٌر البدور09101726

القاعة الثامنةكلٌة التربٌةتارٌخ05160035673منٌره ابراهٌمراغده حامد الدٌاب09101727

القاعة الثامنةكلٌة التربٌةمعلم صف05120041308شمسهمحاسن محمد العوض09101728

القاعة الثامنةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05090028107عنفوانرغد احمد زٌد09101729

القاعة الثامنةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05030032703علٌا صالحفهمٌه عمر شنو09101730



تربٌة 05160004094فاطمهلٌال نجٌب زٌود09101731

رٌاضٌة

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة

القاعة الثامنةكلٌة التربٌةمعلم صف05160040927نجاحنجالء زهدي حمد09101732

القاعة الثامنةكلٌة التربٌةرٌاضٌات05150050395صفاءنغم عبد السالم وسوف09101733

القاعة الثامنةكلٌة التربٌةتارٌخ05100030405مرٌم صامانرنا حسن صامان09101734

القاعة الثامنةكلٌة التربٌةمعلم صف05010208130سعاد المحمودفاطمه عٌسى بلوك09101735

القاعة الثامنةكلٌة التربٌةلغة عربٌة05050078827نجاحارٌج اكرم الفٌل09101736

القاعة الثامنةكلٌة التربٌةفلسفة05150117027سهامٌارا احمد العباس09101737

القاعة الثامنةكلٌة التربٌةمعلم صف04120101699بدرٌهاسماء ابراهٌم خالد09101738

القاعة الثامنةكلٌة التربٌةمعلم صف05200084058صبحٌهٌازي حٌان الخلوف9101739

خلود محمد اكرم عبو 249101740مخبر التقنٌات

المصري

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة05010247595رجاء

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌةفٌزٌاء05150050330صفاء خضورمً عبد السالم وسوف09101741

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌةمعلم صف05200041958خدٌجهاسماء احمد ابو الجنٌات09101742

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌةمعلم صف05030042432هٌامأمٌنة نصر االحمد09101743

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌةلغة عربٌة05050027923عتابهبه مازن محفوض09101744

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌةمعلم صف05010680376خدٌجه االحمدرقٌه محمد الطالب09101745

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة04010029939نجاحاخالص جبر عٌاش09101746

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌةلغة عربٌة04010768974نجاحلمٌس جبر عٌاش09101747

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌةفلسفة10270006264فاطمه حسٌنهحازم محمد ابراهٌم09101748

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌةمعلم صف05140009141رسٌلهرمال مخلص سلوم09101749

تموٌل 05010267742ٌسره عابديمحمود احمد سلٌمان09101750

ومصارف

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة

رهف عبد المنعم حاج 09101751

جدوع

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة07110015764رائدة

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌةمعلم صف05030009493هدىرٌم سلٌم سالمة09101752

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌةجغرافٌا05140033225سمٌحه بناويسامر نادر بدور09101753

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌةمعلم صف05010651055هٌاماسماء زٌاد الحج09101754ً

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌةجغرافٌا06100009302غادهحامد جهاد حمود09101755

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌةلغة عربٌة05100066119زمهرٌررهف حافظ خداج09101756

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌةرٌاضٌات05010289719امال الثقالهبا سلٌمان قرفول09101757

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة05010722314وردهمؤمنه محمد االرمنازي09101758

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌةلغة عربٌة10270022967سحررنا فهد حمود09101759

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌةحقوق05120006643صباح محمودهٌثم شوكت سلٌمان09101760

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة05010001888غزوهدالل معتز خنفور09101761

كٌمٌاء 05140019783نوال قره جهنممجد غسان بردان09101762

بحته

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌةمعلم صف05100028677عصرٌةمرهج مناع العبد هللا09101763

ممر طابق اولكلٌة التربٌةلغة عربٌة05150106158نوفهلٌنا محمد زغب1509101764ًممر الطابق األرضً

ممر طابق اولكلٌة التربٌةمعلم صف05200013337سوزان راحٌلسالً اسعد نجار09101765



لغة 10110012719مسٌلةسمر علً نعوس09101766

إنكلٌزٌة

ممر طابق اولكلٌة التربٌة

مالٌة 05150062563منٌرهبتول محمد وسوف09101767

ومصارف

ممر طابق اولكلٌة التربٌة

ممر طابق اولكلٌة التربٌةتارٌخ05020076474بدٌعةتغرٌد محمود الٌاسٌن09101768

ممر طابق اولكلٌة التربٌةمعلم صف04040006084سورٌهالرا اكرم محمد09101769

لغة 10010178196جمٌله ٌوسفسلمان عٌسى حواط09101770

إنكلٌزٌة

ممر طابق اولكلٌة التربٌة

ممر طابق اولكلٌة التربٌةلغة عربٌة10130016185انفصالشذا خلٌل حمدان09101771

ممر طابق اولكلٌة التربٌةمعلم صف07230005099فاطمة صوافندى أنٌس صواف09101772

ممر طابق اولكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010606652فله نورهغرام جهاد نوره09101773

تموٌل 05010079364الهامأسعد طالل نادر09101774

ومصارف

ممر طابق اولكلٌة التربٌة

ممر طابق اولكلٌة التربٌةلغة عربٌة05110033579فضٌلههاجر اكرم سلوم09101775

ممر طابق اولكلٌة التربٌةمعلم صف05130029552رسمٌه طهاغٌد صالح حسن09101776

ممر طابق اولكلٌة التربٌةمعلم صف05160002570اٌمان رستمهدٌل محمود رستم09101777

ممر طابق اولكلٌة التربٌةمعلم صف04010939624غادهادهم منصور مهنا09101778

ممر طابق اولكلٌة التربٌةمعلم صف05200045422نعوسساره محمد دناور09101779

ممر طابق اولكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة10220012611لٌلىامل ٌوسف منصور09101780

ممر طابق اولكلٌة التربٌةرٌاضٌات05160020041جمٌلهصفاء عبد الحمٌد ناصر09101781

ممر طابق اولكلٌة التربٌةرٌاضٌات04010575094فكتورٌا االبراهٌمنسرٌن محمد سلٌمان09101782

ممر طابق اولكلٌة التربٌةكٌمٌاء05010629230مٌسونتسنٌم موفق طهماز09101783

ممر طابق اولكلٌة التربٌةمحاسبة05150013056خدٌجهندى احمد شاهٌن09101784

مالٌة 06040037256عواطفهمسه نبٌل صالح09101785

ومصارف

ممر طابق اولكلٌة التربٌة

ممر طابق اولكلٌة التربٌةرٌاضٌات05150025154ملكمجد عبد السالم االحمد09101786

ممر طابق اولكلٌة التربٌةمعلم صف05010238491هٌام الزٌنرٌم حسن الزٌن09101787

ممر طابق اولكلٌة التربٌةمعلم صف05010600128هدى المصطفىشمسه علً الكردي09101788

ممر طابق اولكلٌة التربٌةمعلم صف05200064901ٌسره المصطفىكنوز حٌدر حماده09101789

اقتصاد 05150039717ازدهارعٌسى عارف عٌسى09101790

وتخطٌط

ممر طابق اولكلٌة التربٌة

ممر طابق اولكلٌة التربٌةمعلم صف05020051134كفاحنور محمد الضامن09101791

ممر طابق اولكلٌة التربٌةمعلم صف05200022851نلً دومطروال عصام جسري09101792

ممر طابق اولكلٌة التربٌةرٌاضٌات05010418565نجوىوالء مروان مكٌه09101793

ممر طابق اولكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة05200032762مزنهمها جابر كشتو09101794

ممر طابق اولكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010527428اٌماناالء عبد الناصر الناصر09101795

ممر طابق اولكلٌة التربٌةجغرافٌا10040023197أملمً علً ابراهٌم09101796

ممر طابق اولكلٌة التربٌةمعلم صف05200014803عائده اسعدآنا طلعات طالع09101797

ممر طابق اولكلٌة التربٌةتارٌخ05050158435أمٌنهمرٌم علً العبد هللا09101798

ممر طابق اولكلٌة التربٌةمعلم صف05010521071غادهبٌان عبد الرزاق مشٌلح09101799

ممر طابق اولكلٌة التربٌةحقوق05140019439لٌناارٌج راغب بردان09101800



ممر طابق اولكلٌة التربٌةمعلم صف05150086273مسرهراما رامً عجان09101801

محمود عزام عبد 09101802

الرحمن

ممر طابق اولكلٌة التربٌةمعلم صف05020012945حنان عبد الرحمن

ممر طابق اولكلٌة التربٌةلغة عربٌة05020102727شمسهرٌمه جاسم الخضٌر09101803

لغة 05020101262فاطمهبتول اٌاد الدال09101804ً

إنكلٌزٌة

ممر طابق اولكلٌة التربٌة

ممر طابق اولكلٌة التربٌةمعلم صف05110083342فاطمه عبودبشرى خالد السلمو09101805

امونه محمد الراكان 09101806

الحسٌن

ممر طابق اولكلٌة التربٌةمعلم صف05010340831فٌروز

ممر طابق اولكلٌة التربٌةحقوق05100029995هدىصبا صقر سقر09101807

ممر طابق اولكلٌة التربٌةمعلم صف05200092385لٌنانور لؤي مرع09101808ً

ممر طابق اولكلٌة التربٌةجغرافٌا05030056160روزهآمال علً ابراهٌم09101809

ممر طابق اولكلٌة التربٌةلغة عربٌة05060017635فوزه العٌوشعامر حسن الحسن09101810

تموٌل 05010336428ٌسرهامل زٌاد حنا09101811

ومصارف

ممر طابق اولكلٌة التربٌة

ممر طابق اولكلٌة التربٌةمعلم صف05010316777فرقاتفاطمه خالد الٌوسف09101812

ممر طابق اولكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة05110018049سهامضحى ابراهٌم جفرون09101813ً

لغة 05040030723رداحورده جاسم الجاسم2509101814ممر الطابق الثانً

إنكلٌزٌة

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةلغة عربٌة05020078657منىرزان محمد القاسم09101815

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةرٌاضٌات05010672718احالموالء خالد الحفٌان09101816

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةلغة عربٌة05040010631منوه الغنومنسرٌن علً الغنوم09101817

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010292092فاطمهمرٌم احمد الحسن09101818

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةمعلم صف05010292032فاطمهآمنه احمد الحسن09101819

ضٌاء محمد النونه 09101820

المرجانه

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةمعلم صف05020025707بشرى

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010668411فطمهضحى محمد بركوم09101821ً

هندسة 05010591740نادٌاعزه ٌحٌى بركات09101822

معمارٌة

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010670884ضحوكثرٌا اكرم القوجه09101823

وئام عدنان المحمد 09101824

الخطٌب

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةمعلم صف05020024536عبٌر

فاطمه عبد الرحمن 09101825

العموري

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةلغة عربٌة05020108854رضٌه

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010596083مفٌدهغصون علً لطف09101826ً

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010368061فاطمهامنة عدنان الشٌخ بكور09101827

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةمعلم صف02360031222فاطمة علًنوره عبدالغنً محمد09101828

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة05020099525منىمحمد عبد الرزاق الجنٌد09101829

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة04170084303هند فرزاتبدور عدنان فرزات09101830

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010608564ٌسرىأسماء تحسٌن المصري09101831

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010546944بشرىمرام طالل عدي09101832

اسماء صفوان كف 09101833

الغزال

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010344899عائشة

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةمعلم صف05020019965عزٌزه حمادهاٌمن شاٌش الضامن09101834

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010318704سناءبٌان ٌحٌى الزٌن09101835



ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةشرٌعة05200025908جورٌهمٌاده عبد العزٌز الحسن09101836

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010779276بشرىنسرٌن عبد السالم تق09101837ً

عبد الرحمن ابراهٌم 09101838

العبد هللا

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةحقوق05020044371سمٌه

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةمعلم صف07110059010مرٌم الكنجعفراء عبد المعٌن الكنج09101839

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010241183ربٌعه الطباعبدور صالح عروب09101840

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةرٌاضٌات05010610479عزٌزهمروه عبد القادر الحسٌن09101841

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةلغة عربٌة05200029463عائشهرٌما ابراهٌم الحكٌم09101842

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةلغة عربٌة04170054875حنانرٌم عبد هللا االحمد09101843

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةمعلم صف05010031875ماجده السلومتسنٌم هشام اشقر09101844

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010204261افرنجٌهفادٌه نواف الخلف09101845

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةشرٌعة05010338783مرٌماٌمان عدنان الناصٌف09101846

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةلغة عربٌة07110017000مجٌدةثرى احمد الحمو09101847

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة05010702696وفاءهبه هللا غسان قبلغل09101848ً

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010106590رهبةدٌاال عمر الشربع09101849ً

عائشة فٌصل الحاج 09101850

عبدهللا

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة05020064934خدٌجه السبسبً

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010096137سوسنبسمه ثائر النصر المولى09101851

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةلغة عربٌة05010225108عزهرٌم نزار قنبر09101852

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةرٌاضٌات05170041388رماءماري محمود المنصور09101853

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةحقوق05150058460امانه دٌابهال محمد عثمان09101854

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةمعلم صف05140028082عواصفماري محمد جعفر09101855

تربٌة 05010498797عرنه ابراهٌمفله حكمه االبراهٌم09101856

رٌاضٌة

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةتارٌخ05140022166آمالروال داعً شبٌب09101857

هبه احمد مسلم الحاج 09101858

زٌن

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةمعلم صف05010469132غٌداء

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة05020056966مرٌمفاطمه عبد الحمٌد النبهان09101859

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةمعلم صف05160010971امل حماددٌانا علً العدي09101860

لغة 10180005424ندىألٌن محمود ٌونس09101861

إنكلٌزٌة

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌةمعلم صف04010546554روادامٌره دمر دردر09101862

لغة 04010006263لٌنالٌال مصطفى ابراهٌم9101863

إنكلٌزٌة

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةمعلم صف05010294540فادٌا الحٌدردٌانا نواف النمر3509101864ممر الطابق الثالث

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةلغة عربٌة05150086626نعٌمهنبٌله حامد حماد09101865

لغة 11050066580نادره طٌباعلٌاء حسٌن محمد09101866

إنكلٌزٌة

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة

لغة 05180001616امٌرهنور الٌاس قٌطٌم09101867

إنكلٌزٌة

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةمعلم صف05020102750هندشروق فواز الخضٌر09101868

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةكٌمٌاء05010326219هناءامانً سمٌر صباغ09101869

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةمحاسبة05050050257منى الحاجرغد غٌوم عٌسى09101870



ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةمعلم صف05010510979صفاءامل مصطفى الدٌنار09101871

هندسة 10110022694خالدٌة غانمخلدون محً حمامة09101873

إلكترونٌة

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةلغة عربٌة05050023714حنانشرف عبدو عبد المعط09101874ً

لغة 05020008794رتٌبهلطٌفه صالح الرحال09101875

إنكلٌزٌة

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةمعلم صف05010270877مهامروى علً الخضر09101876

سومر عبد العزٌز 09101877

الناصٌف

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةلغة عربٌة05050123241روزه الحاج عبٌد

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةمعلم صف04030064460سعاد الونوستغرٌد علً العج09101878ً

إحصاء 05070034949مٌادهساندي محمد نعنوع09101879

رٌاضً

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةمعلم صف05010109522مهابهٌره احمد رٌاض قطزه09101880

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةمعلم صف05020112729فاطمهسوزان ابراهٌم االبراهٌم09101881

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةمعلم صف05100017284شمسهوفاء محمد الحمدوش09101882

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةمعلم صف05150046041جلٌلة فرجبتول عٌسى خلوف09101883

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةمعلم صف05010047251سمردالمه عمر المصري09101884

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةمعلم صف05100016634عوٌشه الخضٌرمٌاده محمد الشرٌف09101885

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةمعلم صف05100010562روٌدههبه عفٌف ابراهٌم09101886

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةتارٌخ05100026906منىهناء محمد الحمود09101887

إحصاء 05160044135رغٌدهشروق غازي االحمد09101888

رٌاضً

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة10220036347سفٌرهرؤى منصور عل09101889ً

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةمعلم صف05100013039دعد خوريمرح غزوان سلوم09101890

تموٌل 05050027806مهاصبا علً فرحه09101891

ومصارف

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةمعلم صف05100019083نورهمنى عبود الشبٌب09101892

لغة 10220036348سفٌره علًرواء منصور عل09101893ً

إنكلٌزٌة

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةمعلم صف05100005063وجدأولٌفٌا جرجس جبور09101894

فاطمه ضٌاء الدٌن 09101895

الصٌادي

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةمعلم صف05200049409نجالء صٌادي

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة10090088705سهامارٌج خلٌل خضر09101896

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةرٌاضٌات05200019118رٌمزٌنه كرٌم نداف09101897

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةلغة عربٌة05050152541دعدوالء احمد العجٌب09101898

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةمعلم صف06090083090لٌلىنورا غسان احمد09101899

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةرٌاضٌات05160022641عبال جعفرهدى جهاد خلٌل09101900

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةمعلم صف05170034412رجاءرنٌم منهل ونوس09101901

لغة 10160128954نجودمرح هٌثم حسن09101902

إنكلٌزٌة

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةحقوق05160003982روعهمعد ابراهٌم صقر09101903

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةمعلم صف10230002430سرابماٌا حسن سلٌمان09101904

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةعلم أحٌاء05120016870تركٌه العلًروعه احمد الحمود09101905

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةمعلم صف05100014452أدٌبهجٌما فواز السلوم09101906



ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةلغة عربٌة05050113119هندأمانً محمد كنجو09101907

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةمعلم صف05010228981عبٌر عكرهٌاسمٌن احمد معتوق09101908

لغة 05200001536سوزانلمى كرٌم سموع09101909

إنكلٌزٌة

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةمعلم صف05100060331سعدهحنان بدر سلطان09101910

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةمعلم صف05020098658سمٌره شفٌعفاطمه عبد المنعم الدال09101911ً

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةلغة فرنسٌة05200015883ندىماٌا ٌوسف قاورما09101912

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةمعلم صف05220030225سعدهأمل سامر دروٌش09101913

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌةمعلم صف05100009898لٌنا قوندراقهمسه كمٌل حنا9101914

القاعة االولىكلٌة طب االسنانمعلم صف05220020265صفٌةفاطمة بدر الدروٌش609101915القاعة االولىطابق اول

القاعة االولىكلٌة طب االسنانمعلم صف05200023049هٌامالنا وفٌق ٌوسف09101917

القاعة االولىكلٌة طب االسنانلغة فرنسٌة10110008801هالةشذى عباس غانم09101918

القاعة االولىكلٌة طب االسنانرٌاضٌات10120009352مناصف علًنور وحٌد نعمان09101919

القاعة االولىكلٌة طب االسنانمعلم صف04170070722ابتسامدٌانا خالد العز الدٌن09101920

القاعة االولىكلٌة طب االسنانمعلم صف05200030051جورٌه القدورهال عالء الدٌن الحكٌم09101921

القاعة االولىكلٌة طب االسنانلغة عربٌة05010279915امٌنهبٌبرس مروان ناصٌف09101922

القاعة االولىكلٌة طب االسنانتارٌخ06040004469مٌادهسوزان علً جورٌه09101923

القاعة االولىكلٌة طب االسنانمعلم صف05220016079صبحٌهآمنه علً القسوم09101924

القاعة االولىكلٌة طب االسنانمعلم صف05200103312نجاح الكرديٌمنى عمر الكردي09101925

القاعة االولىكلٌة طب االسنانجغرافٌا10100017427سعاد حبٌبدالٌا علً عبد هللا09101926

القاعة االولىكلٌة طب االسنانفٌزٌاء05010514884فاطمهشهله احمد زهدي القاسم09101927

القاعة االولىكلٌة طب االسنانمعلم صف05200032327ندىاٌمان حٌان الصطٌف09101928

القاعة االولىكلٌة طب االسنانجغرافٌا05200062972هاجرأمٌنه حمزة األمان09101929

القاعة االولىكلٌة طب االسنانلغة عربٌة05150112597كرجٌهمحمد محٌو موسى09101930

القاعة االولىكلٌة طب االسنانفلسفة06040005253الهام نجارٌارا نزار سلوم09101931

القاعة االولىكلٌة طب االسنانرٌاضٌات05150073374وفٌقهإٌناس ٌوسف روبه09101932

القاعة االولىكلٌة طب االسنانلغة عربٌة06180014116هٌامثناء ابراهٌم شٌخان09101933ً

القاعة االولىكلٌة طب االسنانمعلم صف05100013204سمرماٌا طارق العدله09101934

القاعة االولىكلٌة طب االسنانمعلم صف05160038881هٌام الٌوسفزٌنه حكمات المنصور09101935

القاعة االولىكلٌة طب االسنانمعلم صف05100005684دٌاالحال عماد سمعان09101936

إرشاد 05140008881وزٌرهمها محسن إرساق09101937

نفسً

القاعة االولىكلٌة طب االسنان

القاعة االولىكلٌة طب االسنانمعلم صف04010392570غٌساءروان عدنان ادرٌس09101938

القاعة االولىكلٌة طب االسنانمعلم صف04030078743زاهٌه مندورٌم محمد العل09101939ً

القاعة االولىكلٌة طب االسنانلغة عربٌة02250133904منىدعاء محمد شٌخو09101940

القاعة االولىكلٌة طب االسنانرٌاضٌات05190015202سندس سالمهدٌانا أنٌس بلول09101941

مبنى كلٌة طب االسنان



القاعة االولىكلٌة طب االسنانلغة عربٌة06020021336كروانرٌمان رٌاض حداد09101942

القاعة االولىكلٌة طب االسنانمعلم صف05200071132سمٌرهبشرى ابراهٌم السلوم09101943

القاعة االولىكلٌة طب االسنانمعلم صف05200063500زمزم الحاج عبد هللاخدٌجه شالش علوان09101944

القاعة االولىكلٌة طب االسنانلغة عربٌة05050064273منىفاطمه علً زٌنو09101945

القاعة االولىكلٌة طب االسنانلغة عربٌة06230004469مرٌمنهى محمود حمود09101946

القاعة االولىكلٌة طب االسنانمعلم صف05200071098سمٌره المصطفىزٌنب ابراهٌم السلوم09101947

القاعة االولىكلٌة طب االسنانجغرافٌا10160146341فاٌزهبشار نوفل اسماعٌل09101948

طب 05010638599سارهدعاء شحاده الخضر09101949

بٌطري

القاعة االولىكلٌة طب االسنان

صفاء محمد بركات 09101950

العلً

القاعة االولىكلٌة طب االسنانلغة عربٌة05020028093زهره

القاعة االولىكلٌة طب االسنانلغة عربٌة10260004922نبٌهه العجًعبٌر احمد صبح09101951

القاعة االولىكلٌة طب االسنانرٌاضٌات05170030145سمٌرهكنان حسٌن ابراهٌم09101952

القاعة االولىكلٌة طب االسنانلغة فرنسٌة05150034455نورازٌزف ولٌد جرجس09101953

القاعة االولىكلٌة طب االسنانمعلم صف05010022712رناآالء عبد الكرٌم عروب09101954

القاعة االولىكلٌة طب االسنانفٌزٌاء05150112357فوزة حٌدررٌم عباس خضور09101955

القاعة االولىكلٌة طب االسنانتارٌخ10120000302امٌنهلؤي محمد حمود09101956

القاعة االولىكلٌة طب االسنانلغة عربٌة05150101254ٌسرى ٌونسرٌم احمد الحسنه09101957

القاعة االولىكلٌة طب االسنانمعلم صف05010187660فاطمهصفاء محمد قدور09101958

القاعة االولىكلٌة طب االسنانرٌاضٌات05050173923تغرٌدلٌنا علً العل09101959ً

القاعة االولىكلٌة طب االسنانمعلم صف05010021456شفقلٌنه عبد المنعم الصباغ09101960

القاعة االولىكلٌة طب االسنانتارٌخ05200034849ٌازيمحمود محمد العزو09101961

لغة 10280003533ندٌمه العجًرشا ٌوسف اسطنبول09101962ً

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة طب االسنان

تربٌة 05150001433ٌاسمٌنماهر سهٌل زٌنو09101963

رٌاضٌة

القاعة االولىكلٌة طب االسنان

القاعة االولىكلٌة طب االسنانحقوق05150058884ٌسرىعلً محمود حسن09101964

القاعة االولىكلٌة طب االسنانمعلم صف05020029136سمٌره المسعودوالء احمد المسعود09101965

القاعة االولىكلٌة طب االسنانمعلم صف05010135443مروه الفحامفاطمه محسن قمر الدٌن09101966

القاعة االولىكلٌة طب االسنانفٌزٌاء05150026820خدوجحمزه ٌونس ونوس09101967

القاعة االولىكلٌة طب االسنانلغة عربٌة10090068773وضحاروٌده ابراهٌم حورٌه09101968

لغة 05010497723مروهنوره زٌاد مغمومة09101969

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة طب االسنان

القاعة االولىكلٌة طب االسنانجغرافٌا10140012893غادهمنال سمٌر حمود09101971

جٌولوجٌا 04080003658وزٌرهشذا نزٌه حسٌنو09101972

تطبٌقٌة

القاعة االولىكلٌة طب االسنان

كارولٌن مخائٌل 09101973

شاطوحً

القاعة االولىكلٌة طب االسنانمعلم صف05200020306هدى جبور

القاعة االولىكلٌة طب االسنانحقوق05150124203سحر العديشادي راسم ٌوسف09101974

القاعة االولىكلٌة طب االسنانرٌاضٌات12010053978ندىدٌاال عمران ابو خضور09101975

لغة 10090033215عبالبشرى ابراهٌم محمد9101976

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة طب االسنان

مصارف 05120036507سعاد خٌر بكمحمد شاهر عل4009101977ًالقاعة الثانٌةالطابق الثانً

وتأمٌن

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان



القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانلغة فرنسٌة10090034912عبالنغم ابراهٌم محمد09101978

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانجغرافٌا05220020175خدٌجهسحر غٌاث األسعد09101979

دراسات 05190015266سامٌهمرام حبٌب بلول09101980

قانونٌة

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانفٌزٌاء04010593244هٌفاءلبانه علً جناد09101981

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانجغرافٌا10260017793رٌمهامانً وفٌق محمود09101982

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانمعلم صف05200093101سعادهدى عناد الخضر العل09101983ً

منى ابراهٌم العلً 09101984

ادرٌس

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانلغة عربٌة05070026350فوزه

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانلغة عربٌة05010490838ندى الشعاردٌاال مسعف الطاوقج09101985ً

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانتارٌخ04190013867مرٌمرولى خلٌل الخضور09101986

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانمعلم صف05100011376نهالراما فرٌد فرٌج09101987

تسوٌق 02040228023ناهد شٌخ دبسرنٌم رضوان غزال09101988

وتجارة 

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانمعلم صف05050138552سمٌرهرنا صالح دٌب09101989

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانمعلم صف05010560363غصون الوسوفحال توفٌق سالمه09101990

لغة 05010233497شجاععال ناجً السلوم09101991

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان

سلمى عبد الرحمن 09101992

االبراهٌم

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانمعلم صف05010601994نجوى

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانلغة فرنسٌة05200008322رنا شاطوحًماري ابراهٌم بٌطار09101993

مرٌم عبد الرحمن 09101994

الشدهان المحمد

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانمعلم صف05010196314عشكا

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانجغرافٌا05120013682هناءنور محمد نعمه09101995

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانتارٌخ05010051119غاده االبراهٌمهبه محمود العل09101996ً

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانمعلم صف05140013019أملزٌنه منٌر محفوض09101997

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانمعلم صف05080015902لٌلى العوادعال كنجو العرجه09101998

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانفٌزٌاء05010697248منىهاله محمد اسعد09101999

تصمٌم 05100053471نصره حبٌبجٌهان ابراهٌم نزهه09102000

وإنتاج

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانمعلم صف05220004032فطٌمامل سعٌد المحمد09102001

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانفٌزٌاء06100023562نظٌرهباسل علً موسى09102002

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانلغة عربٌة05010637004ضٌاءفاطمه محمد ماهر لطف09102003ً

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانلغة عربٌة06110075247وضحىمرٌم محمد اسماعٌل09102004

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانمعلم صف05010636337عائشهعال عبد الرحمن العمر09102005

التصمٌم 02090088050نهاد المصريسوزان عساف شرٌفة09102006

المعماري

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانجغرافٌا10120002455وداداعتدال علً صارم09102007

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانرٌاضٌات05150075097مانٌاربا امٌل نصرا09102008

لغة 05200011173فداءساره هشام البٌطار09102009

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانلغة فرنسٌة10110018737هدى احمدلما غسان دلٌلة09102010

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانعلم الحٌاة04010128435براءهنور جمال الربٌع09102011

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانمعلم صف05210045809لٌندامنٌره تقً القدور09102012



القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانمعلم صف05170045961ٌسرىشهامه كامل محسن09102013

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانرٌاضٌات04170062565تركٌةمحمود بسٌم فرزات09102014

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانلغة عربٌة10220046739فدوى باللسومر فائز حسن09102015

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنانلغة عربٌة06120009701نعٌمه ابراهٌممرٌم ٌوسف حسن9102016

ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05160001903رجٌحهبتول احمد سمٌر509102017ممر االدارةالطابق الثانً

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانلغة عربٌة05160015461فلايرلمى حسٌن زٌنه09102018

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانلغة عربٌة10260034724وفٌقهمجد كرٌم عبود09102019

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانرٌاضٌات10100026459امالاٌات احمد عٌسى09102020

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانتارٌخ06100064652انٌسًلٌنا بهجت عٌسى09102021

ثانً تربٌة 05200006683رٌمندى خٌام شٌخ الشباب09102022

رٌاضٌة

ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنان

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانلغة عربٌة05070035385سهام شٌخواحالم نصر حماد09102023

ثانً لغة 05200012429سالمكارمن ناصر رحال09102024

إنكلٌزٌة

ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنان

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05100012258مٌادهصوفٌا طالل البطرس09102025

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانلغة عربٌة07110015973سارةبسمة احمد حمٌداش09102026

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانرٌاضٌات10120002136رجاء صارملجٌن عبود زاهر09102027

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانلغة فرنسٌة06020035790كوثرروال محمد ٌاسٌن09102028

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانلغة عربٌة10090024724عائدهدٌما علً محمود09102029

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانلغة عربٌة05010205172جمولهادٌا درغام العٌالن09102030

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانلغة عربٌة05010637179خدٌجةدعاء عبد الناصر العمر09102031

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05010409892فضهرجاء احمد الباشا09102032

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانرٌاضٌات05050153309غاده سبسبًارٌج مدٌن المحمود09102033

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05030056122سعودخدٌجه صالح خضر09102034

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05010636249خدٌجة العمراالء عبد الناصر العمر09102035

ثانً هنادي محمد نور 09102036

المصري

ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانلغة عربٌة05010828941ٌسرى

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانتارٌخ05220016757منىمرٌم علً االسعد09102037

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانلغة عربٌة05010759271هندرزان احمد حسٌن09102038

ثانً رٌم خالد محمد الحمٌده 09102039

الخالد

ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05100068676حسنه

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05200001997ندٌمه نجارندى موسى الدٌوب09102040

ثانً لغة 06040047381سماهراحالم عماد سلوم09102041

إنكلٌزٌة

ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنان

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانلغة عربٌة06100012113غزوه عزٌزرٌم هٌثم ضاهر09102042

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف06010296295حمٌدهزٌنه سمٌر صالحه09102043

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05200031956الهامفاطمه احمد الحكٌم09102044

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانلغة فرنسٌة10270021370انتصار علًاروى اٌمن علوش09102045

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانلغة عربٌة06060011675عفافوالء سلٌم اوزن09102046

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05200024533سلوى الحمصًمارٌنا مخائٌل خوري09102047

ثانً



لغة 06200060005هناءنٌرمٌن حبٌب جفول09102048

إنكلٌزٌة

ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنان

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانجغرافٌا06100075264فداءرندا حسن عجٌب09102049

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05020040228ختام الحاج حمودكوثر محمد الحاج حمود09102050

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05200022237سحرمٌرنا عبدو برشٌن09102051ً

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05020092034سعادهبه نصر بدور09102052

ثانً عزه محمد نور كف 09102053

الغزال

ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانلغة عربٌة05010067978روال

ثانً ختام القاسم اٌناس مصطفى الحج09102054ً

الصطوف

ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05020107422

ثانً لغة 05010125717سعاد فنجانقمر ماجد القاضً الٌمن09102055

إنكلٌزٌة

ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنان

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05120041333افتكارامنه جمال الحسٌن09102056

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05010634127فاطمهزٌنب مصطفى الحسٌن09102057

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانلغة عربٌة05010273047تركٌهغٌاث حسٌن الهالل09102058

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانتارٌخ02030003548سكٌنهصفا عبد هللا الخطٌب09102059

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05010337703فضهفاطمه علً عجاج09102060

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانتارٌخ05190000747هدى احمدحنان محمد عٌسى09102061

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف07230012423فدوىشادٌة جمال خلٌفة09102062

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانلغة فرنسٌة10220044738ٌمنرهام صالح سلٌمان09102063

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05100057963فاطمه المحمدضحى محمد المحٌمٌد09102064

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانلغة عربٌة05050121245ٌاغًمروة حسٌن ٌاغ09102065ً

ثانً ممر االدارة طابق كلٌة طب االسنانلغة عربٌة05010088657نادرةلما فٌصل بٌطار9102066

ثانً
القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانمعلم صف05170033729فائغهروشان علً سلٌمان7009102067القاعة الثالثةالطابق الثالث

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانرٌاضٌات05100007497مروه الضاهرماٌا منٌف ابو حامضه09102068

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانلغة عربٌة10140005868هدىفرح كفاح حسٌن09102069

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانرٌاضٌات05050147635غادهرٌم علً البٌور09102070

لغة 04040014826دٌبهسهام نعمة سلوم09102071

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانمعلم صف05160024655روبه ابراهٌممٌساء حسان مصطفى09102072

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانمعلم صف05100011283نهالهبه فرٌد فرٌج09102073

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانحقوق05150103734رتٌبهنهله ابراهٌم ٌاسٌن09102074

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانمعلم صف05100012902أغٌدهسمراء ناظم شحاده09102075

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانمعلم صف05220009606سورٌامها عبد هللا العاشق09102076

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانمعلم صف05200026034وصالتغرٌد بسام الشٌخ حامد09102077

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانلغة فرنسٌة05180009239سعاد وسوفسراء محمد وسوف09102078

لغة 05010707923دولةمنى محمد الجاسم09102079

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانلغة عربٌة05010709408شمسهبشرى عمر االمان09102080

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانلغة فرنسٌة05140033644جبٌنههند اسماعٌل بناوي09102081

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانفلسفة06110000013ٌسرىاٌمان حسٌن عل09102082ً



القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانمعلم صف05200025816وصالأمل بسام الشٌخ حامد09102083

لغة 05010538584داعٌهرشا سفٌان سالمه09102084

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانلغة عربٌة06120012967ازدهار ٌونسأرٌج نعٌم اسعد09102085

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانمحاسبة05020081754سمرعلً غسان خضور09102086

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانفٌزٌاء05150076360ابتسامحال علً خلوف09102087

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانمعلم صف05160044522ثناءٌوسف علً المحمد09102088

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانمعلم صف05010220853ٌسرىمٌس محسن الٌوسف09102089

لغة 06010151886روضهعال علً حسن09102090

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان

لغة 05010450940فاطمةنور احمد الور09102091

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانمعلم صف05020134761هٌامختام محمود الحسن09102092

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانمعلم صف05020128323هٌاماحمد محمود الحسن09102093

لغة 06190018688هدى سلمانفاتن صالح بكداش09102094

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان

رسمٌه احمد الحسن 09102095

المحمد

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانلغة عربٌة05010439760خطر

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانمعلم صف05160028745مجٌدهزٌنا ابراهٌم احمد09102096

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانرٌاضٌات05170000455سلٌمة جلٌسبتول محمد جلٌس09102097

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانرٌاضٌات05190010836فتاةابتسام هاشم خضور09102098

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانلغة فرنسٌة05010202418سارهمؤمنة فردوس صالح09102099

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانلغة عربٌة05050135577فراتراما مورٌس نصره09102100

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانلغة عربٌة05100014712نهله اسبرأماندا حسان سنكري09102101

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانلغة عربٌة05050074956غزوهبتول علً خلف09102102

محمد عبد الرحمن 09102103

محمود

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانمعلم صف05020038355مطٌعه

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانلغة فرنسٌة05010549951فاطمهآالء معتز سلوره09102104

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانفٌزٌاء05200002825داللماري الٌاس الفارس09102105

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانفلسفة06040027543جمانهلٌال فواز خاسكٌه09102106

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانلغة عربٌة05200016752رنا الخوريلٌنا هٌثم زحلوق09102107

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانفلسفة06170018959نبٌالنور محمود السكٌف09102108

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانمعلم صف05100016537مروه السلمانفادي مخلص الٌاس09102109

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانتارٌخ04150026683فرٌحهمٌساء محمد ٌوسف09102110

عائشه عبد القادر 09102111

الشغري

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانلغة عربٌة10090005117فاطمه

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانتارٌخ05050166560خدٌجهمها محسن الكنجو09102112

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانعلم الحٌاة10220026170فرٌدهوفاء رامز صالح09102113

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانلغة عربٌة05010965303لٌنا الحدادٌاسمٌن تمام بارودي09102114

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانفلسفة06110044163منىندى حبٌب اسماعٌل09102115

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانمعلم صف05080016443الهامصفاء محمد الحاج حسٌن09102116

لغة 06100067997حمٌدهكندا حسن خضور09102117

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان



القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانجغرافٌا05160028733مجٌدهسلمان ابراهٌم احمد09102118

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانلغة عربٌة05010704802مرٌماالء راجح عثمان09102119

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانرٌاضٌات05120030674محاسن صالحعلً محمد عبد هللا09102120

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانلغة عربٌة05020016848مرٌماٌمان خالد الحموده09102121

إرشاد 05100061535وجناتمرح أٌمن حمٌدان09102122

نفسً

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانرٌاضٌات05010445533هدىضحى خلٌل عمران09102123

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانحقوق05120028235شادٌهبتول ابراهٌم فٌاض09102124

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانلغة فرنسٌة05010444690هدىنور الهدى خلٌل عمران09102125

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانمعلم صف05100011209عناٌاتروز غسان محفوض09102126

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانمعلم صف05100008507عنودطٌف مرهج غنوم09102127

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانمعلم صف05200048445منى العكلهبتول حسٌن الدناور09102128

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانمحاسبة05100034464غصونمٌرنا عبد الكرٌم ابراهٌم09102129

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانمعلم صف05200048443منى العكلهفاطمه حسٌن الدناور09102130

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانمائٌة05010481865فطٌمرشا مصطفى حجو09102131

تربٌة 07220072232خدٌجةمحمد علً السلٌم09102132

رٌاضٌة

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانمعلم صف05100007913سمرزٌن الٌاس ابو كرشه09102133

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانلغة عربٌة05020004967سارهوصال محمد الجمعه09102135

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنانجغرافٌا05150052604فاطمهلبابه محمود النجار09102136

لغة 05200002591بشرىمارو حكمات الضاهر9102137

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان

ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانلغة عربٌة05010022239فاطمةشٌماء اسامة عروب509102138ممر المكتبةالطابق الثالث

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانرٌاضٌات05010049112هناءخنساء رضوان مرقا09102139

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانلغة عربٌة05010299246شامٌههٌام ضاهر الحماد09102140

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05010221175هندبتول بسام الجواد09102141

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05100020217اركانهٌام مهدي الشاوٌش09102142

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05200007958رنا رحالندى رومل قلٌط09102143

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانحقوق05160022080سلمىسمر صالح احمد09102144

ثالث لبابة عبد الحمٌد الشٌخ 09102145

ٌوسف

ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانلغة فرنسٌة05010540895امنه الشٌخ ٌوسف

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانعلم الحٌاة05030058820زهوةعبٌر جورج حنا09102146

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانفٌزٌاء10180010986سحرزٌنه محمود سلوم09102147

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف07010117146فاتنأمٌرة عبد القادر الذقان09102148ً

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانلغة عربٌة05050173251علٌا السلٌمانفاطمه علً حمود09102150

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانتارٌخ05220002086غفراناناغٌم نصر الصطٌف09102151

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05010336010مرٌم زٌودكارٌنا حنا الرباح09102152ً

ثالث لغة 05010115428سلوىمنال غازي المصري09102153

إنكلٌزٌة

ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنان

ثالث منى مصطفى حمدو 09102154

المصطفى

ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانتارٌخ05200090412فاطمه

ثالث



بنان محمد عبد السالم 09102155

السلوم

ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05010905433خدٌجه السلوم

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05100022045سورٌهفرح احمد المصطفى09102156

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05010300001رلىبتول محمد سعٌد القشاش09102157

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانلغة فرنسٌة05010232535فاطمهماجده تركً كشتو09102158

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05210032419صفاء المحمدساره عبد الوهاب الحالق09102159

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانفٌزٌاء05120045311سمرخالد فاٌز العاكوب09102160

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05200080960هٌاموالء مامون العبدو09102161

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05010957698ابتسام الخلوفدعاء فضل الخلوف09102162

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05170023934امٌنهاالء عدنان شدود09102163

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05010267310وصالامل عمر حسون09102164

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانمحاسبة05050009142لونانور داالتً البٌطار09102165

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05200009692جومانه فالحههبه زٌاد الصدٌر09102166

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05200009701اسناتساره كابً الصدٌر09102167

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانلغة عربٌة05030008476سالم العبدهللاسوسن عبد هللا العبد هللا09102168

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانلغة عربٌة05180018027نورهنوفه أحمد ٌوسف09102169

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05170021715لورنسرفه مفٌد حالس09102170

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف14030010918اٌماننسٌبه سلطان الرحٌل09102171

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05120041152عندلٌب دٌوببتول احمد دٌوب09102172

ثالث مٌساء دحام األحمد 09102173

الخلٌل

ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانجغرافٌا05020052327زكٌه خلٌل جبٌلً

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانلغة عربٌة05020067517وصالآثار غازي الفارس09102174

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05020039494صبحه البكورصباح حسٌن البكور09102175

ثالث نوره احمد االسماعٌل 09102176

القاسم

ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05010799250امٌنه

ثالث رشا محمد محسن 09102177

قطرنجً

ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05010151940مٌساء

ثالث زٌنب ممدوح الجمعه 09102178

الحسن

ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانلغة عربٌة05010678863روضه

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانعلم نفس13010179298لٌلى العٌدمارٌا ثائر الدخل هللا09102179

ثالث ٌمنى ابراهٌم الصالح 09102180

دناور

ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05200050273تركٌه الصالح

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05010070471مٌساءساره تمام الكسم09102181

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانلغة عربٌة05010299999اٌمانفاطمه زكرٌا القشاش09102182

ثالث تسوٌق 05010465599هناءلما نصر غناٌم طرقج09102183ً

وتجارة 

ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنان

ثالث تسوٌق 05010017300دالل السمرهإٌناس محمد عنجاري09102184

وتجارة 

ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنان

ثالث غالٌه عبد الباسط 09102185

اسماعٌل

ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05200085291فاطمه اسماعٌل

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف05010668567حٌاة الشبهرمرٌم خالد الحالق09102187

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانتارٌخ05020052909هدٌه رمضانندى محمد زٌدان09102188

ثالث ممر المكتبة طابق كلٌة طب االسنانمعلم صف07210062912صباحإمتثال فاضل طماع9102189

ثالث
شهله محمد نصر ابً 3009102190مخبر التشرٌحالطابق الثالث

عٌشه

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانلغة عربٌة05010129136غاده العفرٌت



مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانلغة عربٌة05200087053روزه العلًآسٌا عبدالقادر الدٌري09102191

دعاء عبد الكرٌم دالً 09102192

بالطه

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانمعلم صف05010684873علٌه فنصه

إدارة 05010007227أملعوض محمد أبو ربعٌة09102193

أعمال

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانلغة عربٌة05010015869مرٌم المبٌضحٌاة تٌسٌر الحسٌن09102194

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانلغة فرنسٌة07240178176مٌساء بٌدقراما عبد هللا حموش09102195

تسنٌم محمد فخري 09102196

المصٌنً

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانلغة عربٌة05020013297ختام

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانلغة عربٌة06100035772رٌنٌت صقرنادٌن هٌثم عٌسى09102197

تموٌل 05010425344مٌساءبانه احمد سقا09102198

ومصارف

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان

تربٌة 05010177738لٌناضحوك محمود عدي09102199

رٌاضٌة

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان

تموٌل 05010746932رغداءاناس حسان مصدر09102200

ومصارف

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانمعلم صف05100015881عبٌر الٌوسفندى جبران الدٌب09102201

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانلغة عربٌة05150098981اسعاففاتن امٌن علوش09102202

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانمعلم صف04010629371غٌثاءمٌري مظهر طٌبو09102203

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانمعلم صف05200012282منى االبراهٌمزٌنه مجٌد كموش09102204

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانتارٌخ04030012680ارتسامامل محمود الشعبان09102205

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانلغة عربٌة10230016267ثمرة علًهدى صخر شعبان09102206

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانلغة عربٌة05010572760املٌنوعد جمٌل نونو09102207

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانلغة عربٌة05010197363اٌمانهبه منذر خالد09102208

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانمعلم صف05030048705فداءهبه محسن ابراهٌم09102209

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانرٌاضٌات06100007801مٌادهرزق سمٌر عباس09102210

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانمعلم صف05020074318امنه العلٌويملك حافظ المحمود09102211

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانمعلم صف05180033573لطٌفه سلٌمانراغده عبدو وسوف09102212

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانمعلم صف04120064721نجاتنور احمد احمد09102213

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانلغة عربٌة05010704870فطٌممها ابراهٌم الشٌحان09102214

لغة 06100007796مٌاده خضورساندي سمٌر عباس09102215

إنكلٌزٌة

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانمعلم صف05150116844سلٌمهعائده حسٌن دٌبو09102216

ملك رضوان الحاج 09102217

نعسان

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانتارٌخ05010183302امنة الجزار

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانمعلم صف05120016825جنٌتغاده عبد الكرٌم أحمد09102218

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانلغة عربٌة05010650595نعماتمحمد عبد الباقً الدالل9102219

تموٌل 05010442055رجاءفاطمه ٌحٌى دعبول1209102220المدرج الكبٌرالطابق الرابع

ومصارف

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان

إدارة 05160004701فادٌهنغم سهٌل بركات09102221

أعمال

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة عربٌة05170006155انتصار هاشمنورا عبد العزٌز حمدان09102222

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة عربٌة03110014763هناءرٌما محمد عل09102223ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانتارٌخ06220012088حٌاةرجاء جابر فاضل09102224

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05100002727مٌادهمٌراي هٌثم سنكري09102225



المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة عربٌة90050005383عائشة أحمداالء محمد محمود09102226

عبد الكرٌم عبد الرزاق 09102227

الٌاسٌن

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05020030976رغده

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانرٌاضٌات05190012264لٌنا رستمحال محمود ابراهٌم09102228

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانشرٌعة05020004853عائشههدى احمد ابو عرب09102229

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانتارٌخ05010482293شفاءرٌم احمد الطعمه09102230

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05010603456أملمنال طالل المصري09102231

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانجغرافٌا05190013973مجٌدهورود محمود محمود09102232

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة عربٌة05120041250امٌنهنور ٌاسٌن العوض09102233

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانشرٌعة05010608751هٌام خلوفعلً عبد هللا المصري09102234

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانرٌاضٌات05020113196فاطمهاسماء محمد المرع09102235ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05100033427سعادنغم سهٌل ٌوسف09102236

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانحقوق05110017881غندوره الصوصمٌشلٌن فواز ابراهٌم09102237

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05100023699رغدهٌا مٌالد ٌعقوب09102238

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانتغذٌة09010215757فاتن علًنور عبدو بدر09102239

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05200016493غصون ناصرمٌس بسام حدٌده09102240

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف07220062722فاطمهمحمد حسن خطٌب09102241

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05190015642خدٌجهلبنا ابراهٌم حسن09102242

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف07240033128اعترافغفران أحمد األحمد09102243

كٌمٌاء 05150028061سٌما ناصرالرا سلٌمان ابراهٌم09102244

بحته

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان

تربٌة 05100033396سعاد حمٌدانمضر سهٌل ٌوسف09102245

رٌاضٌة

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانتارٌخ05050174574سمٌره الصالحمرٌم احمد المحمد09102246

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة عربٌة05150115056نهادرشا علً محمود09102247

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05220023947فوزٌهاٌهاب حسٌن سلمو09102248

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة عربٌة06090149216مها حلوةٌارا معن حنٌفه09102249

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05010480665نجوىخدٌجه هشام الصباغ09102250

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانرٌاضٌات12180019154صفاءتمام ٌونس الحمدان09102251

لغة 05120008834امالنوره محمد جنٌد09102252

إنكلٌزٌة

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان

إدارة 06010302240خدٌجهأمٌره سلمان سلٌطٌن09102253

أعمال

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05170013942صباحبلوج سلمان عثمان09102254

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانفٌزٌاء04060027044منٌره محمدزٌنه جمال العوض09102255

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة عربٌة05090012312روسٌهٌسرى فاروق العبد هللا09102256

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانتارٌخ10220003753جومانهسهٌر صادق حسن09102257

لغة 10230017780حمامه شعبانفاٌزة هٌثم سلوم09102258

إنكلٌزٌة

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة فرنسٌة05200010238سٌمافاتن منهل برشٌن09102259ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05200023160رحابسانتا ندٌم انطكل09102260ً



إدارة 05200077535خدوجمحمد علً اسبر09102261

أعمال

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة عربٌة90050002340عائشة احمددعاء محمد محمود09102262

لغة 10030013204سمٌا الجنديلؤي محمد الجندي09102263

إنكلٌزٌة

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانفٌزٌاء05010869186نزههباسل عزٌز حمد09102264

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانرٌاضٌات10160096174عبٌرنتالٌا مفٌد اسبر09102265

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة عربٌة05120018849ٌسرى سلومالرا سلمان زٌن09102266ً

الدراسات 05170047396نورسروان محمد خلٌفه09102267

المالٌة 

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانرٌاضٌات05170010564شهٌرهورد عكرمه صالح09102268

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة عربٌة10260001972فاطمههٌا محمد عٌسى09102269

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة فرنسٌة05150034444سحر الحمصًربا ثائر شحاده09102270

مصطفى محمود 09102271

عبدالحً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانتارٌخ05020008935فاطمه

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانتارٌخ05180007925علٌه غانمفرح محمد سلٌمان09102272

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانعلم أحٌاء06100082136هٌامهدى حسن عباس09102273

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05010717999سهاماسماء عبد الكرٌم علوه09102274

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانتارٌخ10260037392لٌلى مٌهوبهبه علً مٌهوب09102275

كٌمٌاء 05150061532عبٌرمرح ماهر اسعد09102276

تطبٌقٌة

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة عربٌة06100028187منازلعال كامل سلٌمان09102277

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة عربٌة05010221265وفاءلمٌا صفوان تلٌت09102278ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة عربٌة05010316669شادٌهمرٌم موسى الدخٌل09102279

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة عربٌة05100036501سمٌرهاحالم خلٌل جدٌد09102280

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانرٌاضٌات05170047392أمال خلٌفهاسراء أحمد خلٌفه09102281

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانرٌاضٌات05200077928سهام عداهبتول ٌونس حسن09102282

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05010358692زٌنبساندبل اكسم االسعد09102283

إحصاء 05160023650نجدٌةزٌنب ابراهٌم وقاف09102284

رٌاضً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة عربٌة05020083884سلمىسامر محمود المحمود09102285

لغة 10090012848غٌداء سلٌمانربا اسماعٌل اسماعٌل09102286

إنكلٌزٌة

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05160004369ابتسام حنطواسماء محمد وسوف09102287

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف04170016766سلوىبراءة موسى ابو عمشه09102288

لغة 05010209670كوثرعلٌاء محمد نصر عرفه09102289

إنكلٌزٌة

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة عربٌة06210004217لٌلىعال مالك سلٌمان09102290

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانتارٌخ05020112631حنانجهان عبدالكرٌم القاسم09102291

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة عربٌة06090108844وفٌقهبشرى محمد محمد09102292

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانفٌزٌاء10230005138الهاممنى احمد محمود09102293

تموٌل 05010281395سامٌه االحمدزٌنب غسان الحسون09102294

ومصارف

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان

إرشاد 05150105441نجوىبشرى عزت حسن09102295

نفسً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان



المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانتصوٌر10120001434فاٌقهٌارا بدر حبٌب09102296

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05150015266ربىٌاسمٌن منذر ضوا09102297

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانحقوق05010143588افراحلما موفق العبسً الجندي09102298

إرشاد 05180006476سكٌنه اسعدمً محمود ابراهٌم09102299

نفسً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان

هدى عبد المنعم العبد 09102300

الكرٌم

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05020014055ندى

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة فرنسٌة10220030393جومانهنجوى صادق حسن09102301

لغة 05150052349لوزهربا علً قاسم09102302

إنكلٌزٌة

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة عربٌة05210035307امونغاده عبد الكرٌم الفرج09102303

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة عربٌة06020034321سمٌره طرٌبوشحسناء علً عطاف09102304

فادٌة محمد نذٌر 09102305

تركمانً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05010099244هنادي

هندسة 05050166708عرنهالهام اٌمن المحسن09102306

إلكترونٌة

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة عربٌة06100047648عواطفهبه علً حمٌده09102307

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف07100055830سلوىامل ٌاسر خطٌب09102308

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة عربٌة10110006260سوزانلٌال محمود سلٌمان09102309

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05010336031فاتنسالم ماجد قنبر09102310

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05010737990هنا النجارلجٌن بهاء جنٌد09102311

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة عربٌة05120008221جمٌلهمها عبد الحمٌد ابراهٌم09102312

فادٌا محمد بدر 09102313

المصطفى

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05010601651علٌا

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة فرنسٌة10090037190وهٌباالرا حسن دٌب09102314

كٌمٌاء 05150063354جومانارهف صالح سلٌمان09102315

تطبٌقٌة

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان

لغة 10270005411امٌنه سلٌماناٌهاب محسن دروٌش09102316

إنكلٌزٌة

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة فرنسٌة10220035911جوهٌنا سلمانتغرٌد صالح حسٌن09102317

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05020036441روضهشٌماء محمد الخطاب09102318

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة عربٌة06200008356نبٌههرهف مالك مخلوف09102319

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانتارٌخ05010622807سهاممرام حمدو زٌنو09102320

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة عربٌة04010005297جمٌلهعبٌر موسى القاض09102321ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05200014653فادٌهرنده غزوان نجار09102322

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانفلسفة10220055966ربىرشا بشار ٌوسف09102323

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05010622867سهامبشرى حمدو زٌنو09102324

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05140005229رفعهدالل صقر قاسم09102325

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05200000935منى حاصودساره توفٌق دومط09102326

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانفٌزٌاء05150072501اكراملجٌن اٌمن شاعر09102328

لغة 05140013174منالسلٌمى مصعب حسن09102330

إنكلٌزٌة

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانتارٌخ05220003686غتوهامنه غضبان محمد09102331

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانعلم أحٌاء05010363705رودٌهٌوال موسى اسعد09102332



المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05200011257مانٌاساندي طالل الخوري09102333

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة عربٌة05160008590نجله السركلعلً رمضان السركل09102334

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة عربٌة06060015468سمٌرهندا ٌوسف امون09102335

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05200014100هناءهناء أٌمن قالوٌز09102336

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانجغرافٌا05160029376فلايراٌناس محمد السلٌمان09102337

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05200078791الهاممنى عبد الرحمن العل09102338ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانمعلم صف05200017652رحاب بركاتنهى عبده مهنا09102339

محمود علً دٌاب 09102340

مصطفى

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانلغة عربٌة05030063879خوله االبراهٌم

الدراسات 05090001260فرٌدهنرمٌن اسماعٌل محفوض9102341

المالٌة 

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةمعلم صف05030024347نجاحسحر جهاد عل489102342ًالقاعة االولىالطابق الثانً

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةرٌاضٌات10140010004رٌماءغنى نضال رقٌه09102343

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةفٌزٌاء10230008207جنان مصطفىعروة امٌن نادر09102344

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةمعلم صف05140003522منٌفهمرح اٌمان عل09102345ً

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةمعلم صف05010501208آمنة رمضانمنى خالد الهنوس09102346

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةلغة فرنسٌة05140031832سكٌنهجاسلٌن انذر حسن09102347

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة10010148444مطٌعه سلٌمانسمر محمد عل09102348ً

اقتصاد 05100039802انٌسهمشٌر عٌد قاسم09102349

وتخطٌط

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة05070020715مرٌم العبد الرحمنربٌعة عمر العبد الرحمن09102350

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةمعلم صف05110046971اخالصسهر عبد الحلٌم الحسن09102351

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةرٌاضٌات05200056689تواصٌف الحسٌنحسٌن دهام الحسٌن09102352

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةمعلم صف05100021350مرٌمبٌان رفعات المصطفى09102353

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةمعلم صف05030055775مسرهمحمد محً الدٌن حمود09102354

لغة 05150046878حسناحنان صالح عٌد09102355

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةمعلم صف06020025868رحابرهام كمال عساف09102356

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة05110009705فطٌمملك عاصً الحسٌن09102357

لغة 10110031554امل محمداالء زهٌر اسعد09102358

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة

طب 05010767205نزهة اسعدمحمود محمد اسعد09102359

بٌطري

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةحقوق05170024074بدٌعهعلً محمد حالق09102360

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةحقوق05120028621نهاد شحادهعفراء علً ٌوسف09102361

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة10270013234نجاةمنار سلمان حسن09102362

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة05020108314سعدٌهاسماء اسماعٌل المحمد09102363

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةمعلم صف05210029341سهٌرحنٌن رشٌد زرقه09102364

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةجغرافٌا05160004097رجاء رسالنٌارا محمد وسوف09102365

مبنى كلٌة الصٌدلة



القاعة االولىكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة06200096177دجانهبشرى عدنان فتٌته09102366

لغة 05140006523كهربدٌمه جهاد محفوض09102367

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة

لغة 05160033049هٌام خطٌبلبانه رمضان زٌد09102368

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة

لغة 06110015702وداد احمدفاتن ادٌب حمٌدي09102369

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةمعلم صف05120001329لورثهبه علً سعود09102370

طب 05010682202هدىنسرٌن عبد هللا الورار09102371

بٌطري

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةمعلم صف05170045748كفاح الشنتهدٌاال حٌدر منصور09102372

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةاقتصاد05160004111سالم حمزهاحالم توفٌق زٌود09102373

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةمحاسبة10260002698مرٌمزٌنه علً القرحال09102374ً

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةتارٌخ05170009553ٌاسمٌنرنده علً بالل09102375

لغة 10250004590كوثرسوسن محمد درغام09102376

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةلغة فرنسٌة05170009536نوفا ملحممرام عٌسى بالل09102377

تربٌة 05160004110فاطمه حمزهنور نجٌب زٌود09102378

رٌاضٌة

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة10100030986املرشا نصر الشٌخ09102379

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةتارٌخ05170009730سهام احمدجٌانا محمود ابراهٌم09102380

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةرٌاضٌات05150048211آمالنغم علً صالح09102381

كٌمٌاء 05150028070سمٌاٌارا سلٌمان ابراهٌم09102382

بحته

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة

غٌثاء عبد الوهاب 09102383

الوقاف

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةمعلم صف05160024232حورٌه

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةحقوق05160045182جمٌلهفاٌز محمد علوش09102384

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةلغة فرنسٌة05150047874شمسه احمدملك احمد سلٌمان09102385

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةمعلم صف05010710664ناهدفاطمه محمود المصطفى09102386

لغة 05200006431سارهجٌما الٌاس االبرهٌم09102387

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة

لغة 10150012079صباحأمل علً حٌدر09102388

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة06040033763فدوىعلً دانٌال نظام9102389

امل طراد العبٌد 6009102390القاعة الثانٌةالطابق الثانً

المصطفى

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةلغة فرنسٌة05100020706فاطمه

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةمعلم صف04230021567عفاف صبحمروا علً غنام09102391

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةمعلم صف05020088277فتحٌه بدٌويابتهال هوشان االحمد09102392

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةمعلم صف05050117462امال الحمدانالفت عدنان المحرز09102393

تربٌة 05050117456دعدغنى غسان المحرز09102394

رٌاضٌة

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة10260021155مطٌٌعهغٌثاء حسن دره09102395

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة10230011546لٌلىنٌرمٌن سلمان ابراهٌم09102396

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةمحاسبة05120041087مرٌمٌاسر محمد المحمد09102397

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةلغة فرنسٌة05120044312شعٌله المحٌهحزبٌه مالك المحٌه09102398

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةرٌاضٌات10090078605غصن علوشغنى ابراهٌم ٌوسف09102399

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةلغة فرنسٌة05190024583سمٌرهالعفراء حكمت الحلو09102400



القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة05020120862فتحٌهغفران هوشان احمد09102401

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةتارٌخ10090080466رئٌفهحسام محمد علوش09102402

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةجغرافٌا06110044863منىمرام محمود احمد09102403

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة10120017258رابٌاعبٌر احمد صبح09102404

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة10090073306سلٌمه حلومرفاه حسن محمود09102405

تربٌة 05010136468ندى الدورحسٌن محمد الصمودي09102406

رٌاضٌة

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة

حاسوب 05180001490ٌسرىبهاء فوزي كوسى09102407

ونظم 

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة10240011040شهٌره عمرانسهى عابد محمد09102408

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةمعلم صف05200079869امٌنهنور خالد السعران09102409

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة10220011334سعادساره محمد ناصر09102410

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةمعلم صف06010362966الهامزٌنب نضال نبٌعه09102411

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةمعلم صف05200019808وداد اسعدلٌوسفدوى فؤاد هزٌم09102412

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة05200004185فاٌزهكرستٌنا فرٌد غنوم09102413

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةرٌاضٌات05200006793دٌاناجٌما ابراهٌم زرزور09102414

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة05010516091هٌاثم المرصبا علً الضاهر09102415

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةرٌاضٌات05030049689مجٌدهعٌسى احمد الشدود09102416

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة05200001947آجٌا توماهٌا ابراهٌم قنزوع09102417

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة10120008897نظٌرهمٌالن محمود حمٌدي09102418

لغة 05190005742سمٌرهمروه محمد اسماعٌل09102419

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةمعلم صف05010415152عنودهٌا حمود المحمود09102420

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةمعلم صف05100019563ارٌاق العاشقسالم محمد المحمد09102421

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة05200089943سعاد الٌوسفدالٌن ٌحٌى صقر09102422

لغة 10180003324نهادألٌن احمد اسماعٌل09102423

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةجغرافٌا10180002404منىحنان محمود ضاح09102424ً

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةمعلم صف05020110730رقٌهدعاء احمد الخلف09102425

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة06220012351ندٌمه علًختام عارف عل09102426ً

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة06200072431فاطمهساره رمضان ٌحٌى09102427

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة05200004183مروهسمر محفوض غنوم09102428

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةمعلم صف05010896562نادٌهوفاء ماجد النعسان09102429

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة06230004625محاسن علًارٌج ٌوسف حمامه09102430

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةتارٌخ10230023339نوالامٌرة عٌسى عساف09102431

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةمعلم صف05030008966وصافٌاسمٌن جاسم السلٌمان09102432

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةلغة فرنسٌة05160026681اعتدال صالحسهى ٌوسف ملحم09102433

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة06110028300زٌنبنوره محمود عل09102434ً

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةحقوق05050143398فاطمهعالء ٌوسف شحود09102435



القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةتارٌخ05160045361وزٌرهلورٌن احمد ٌوسف09102436

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةرٌاضٌات06120003447مٌساءفٌروز علً احمد09102437

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة06110054828سلمى علًانسام محمد عٌسى09102438

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةمعلم صف04080025668وفاءمرح مفٌد االبراهٌم09102439

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة05010412716نزههوفاء عبد الستار الغلبان09102441

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةلغة عربٌة05010092701أمنهعائشه حسن طواش09102442ً

دراسات 05170009631عزٌزهسهام كاسر شاهٌن09102443

قانونٌة

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةمعلم صف05200003629ماري جالدسٌما طونً شٌخ الشباب09102444

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةتارٌخ05010719551عٌشهنزهه ٌاسر الرٌشان09102445

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةمحاسبة05140008210فداء بدرجٌداء مالك حسن09102446

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةمعلم صف05200013722سهاماري مروان التوما09102447

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةمعلم صف05200002701ندى فالحههدٌل ابراهٌم حصن09102448ً

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةمعلم صف05200020747مٌالديٌاسمٌن فادي نمو09102449

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةتارٌخ10220014494صباحنسرٌن مزٌد مرع9102450ً

تربٌة 05180015052رنا الدٌوبرشا مازن عٌسى3009102451الممرالطابق الثانً

رٌاضٌة

الممر الطابق كلٌة الصٌدلة

الثانً الممر الطابق كلٌة الصٌدلةتارٌخ06090019517الٌدهلمٌس سامً زدابه09102452

الثانً الممر الطابق كلٌة الصٌدلةلغة عربٌة06180011781شهٌرهثناء محمد عباس09102453

الثانً الممر الطابق كلٌة الصٌدلةلغة عربٌة06120016035منا حمداندٌانا حسن زلٌخه09102454

الثانً الممر الطابق كلٌة الصٌدلةرٌاضٌات05150043792فلايرآالء سلٌمان جمول09102455

الثانً الممر الطابق كلٌة الصٌدلةلغة عربٌة05190025440منارفاتن غسان عساف09102456

الثانً الممر الطابق كلٌة الصٌدلةمعلم صف05030087281وحٌده ملحممرٌم ابراهٌم المرع09102457ً

الثانً دارٌن عبد الفتاح العبد 09102458

المحسن

الممر الطابق كلٌة الصٌدلةتارٌخ05200086208روده

الثانً مصارف 06160005739صباحهوٌدا بشٌر بدران09102459

وتأمٌن

الممر الطابق كلٌة الصٌدلة

الثانً الممر الطابق كلٌة الصٌدلةلغة عربٌة10270014127لٌنا خلٌلمٌس حسن عل09102460ً

الثانً الممر الطابق كلٌة الصٌدلةمعلم صف05200031147حلٌمهجٌهان محمد جمال09102461

الثانً الممر الطابق كلٌة الصٌدلةمعلم صف05120020176رجاء سعودٌارا جمال بلول09102462

الثانً الممر الطابق كلٌة الصٌدلةمعلم صف05200015231فاتنحال ٌوسف برشٌن09102463ً

الثانً الممر الطابق كلٌة الصٌدلةمعلم صف05010642604عٌشه مصطفىلمٌس ٌاسر الرٌشان09102464

الثانً الممر الطابق كلٌة الصٌدلةلغة فرنسٌة05020124865جورٌهنور كالل خضر09102465

الثانً الممر الطابق كلٌة الصٌدلةعلم الحٌاة05010841103تركٌه الحسٌنٌانا عٌسى اسعد09102466

الثانً الممر الطابق كلٌة الصٌدلةمعلم صف05200066504فوزةوالء فٌصل المدلوش09102467

الثانً الممر الطابق كلٌة الصٌدلةمعلم صف05010687820نظٌره دٌباالء عبد الرحمن العلوش09102468

الثانً الممر الطابق كلٌة الصٌدلةمعلم صف05200072299خدوجمرٌم محٌمٌد المحمود09102469

الثانً لغة 05200102480هالكرٌستٌن ابراهٌم جربوع09102470

إنكلٌزٌة

الممر الطابق كلٌة الصٌدلة

الثانً الممر الطابق كلٌة الصٌدلةمعلم صف02120106161هناءبروج بسام الشهاب09102471ً

الثانً



الممر الطابق كلٌة الصٌدلةرٌاضٌات05200015223فاتن ناٌفماري ٌوسف برشٌن09102472ً

الثانً الممر الطابق كلٌة الصٌدلةمعلم صف05120039904حلٌمه غرٌبارجوان احمد فاضل09102473

الثانً الممر الطابق كلٌة الصٌدلةلغة عربٌة05010355021نسٌبهجٌالن حامد سوتل09102474

الثانً الممر الطابق كلٌة الصٌدلةرٌاضٌات10270014123لٌنا خلٌلمحمد حسن عل09102475ً

الثانً الممر الطابق كلٌة الصٌدلةلغة عربٌة05010557710مٌساءربى عزام سالوس09102476ً

الثانً الممر الطابق كلٌة الصٌدلةفلسفة05010670967حلٌمهتشرٌن محمد جالود09102477

الثانً شهامة محمود الشحنة 09102478

البستانً

الممر الطابق كلٌة الصٌدلةلغة عربٌة05010327367امل

الثانً الممر الطابق كلٌة الصٌدلةمعلم صف05200085621رقٌه سوتلفاطمه بهجت الخلوف09102479

الثانً الممر الطابق كلٌة الصٌدلةجغرافٌا05150051294رابٌهحبٌب نادر قٌمر9102480

الثانً

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05120047764فوزهباسله موسى العل329102481ًالقاعة االولىالطابق االول

االسنان

القاعة االولى

مبنى المعهد التقانً لطب تارٌخ05100017274سمٌره الدروٌشرٌم طالل ابو عذاب09102482

االسنان

القاعة االولى

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05100069111سورٌارضٌه حسن العل09102483ً

االسنان

القاعة االولى

مبنى المعهد التقانً لطب لغة عربٌة05010608571رقٌة المصريصفا عبد هللا المصري09102484

االسنان

القاعة االولى

رنٌن مرهج الخوري 09102485

توما

مبنى المعهد التقانً لطب لغة عربٌة05100003117ولٌده

االسنان

القاعة االولى

هدى ممدوح الفارس 09102486

الكردوش

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05100020554فاطمه الفارس

االسنان

القاعة االولى

مبنى المعهد التقانً لطب تارٌخ05110102540سارهعائشه محمد الٌوسف09102487

االسنان

القاعة االولى

مبنى المعهد التقانً لطب رٌاضٌات05010708271دعاءتٌماء رامً عبدي09102488

االسنان

القاعة االولى

تربٌة 05050077850فردوسهٌا حٌدر نٌوف09102489

رٌاضٌة

مبنى المعهد التقانً لطب 

االسنان

القاعة االولى

مبنى المعهد التقانً لطب تارٌخ06110064673عروبةعلً انور دٌوب09102490

االسنان

القاعة االولى

مبنى المعهد التقانً لطب رٌاضٌات05030018957رانٌا نعمههبه جوهر عساف09102491

االسنان

القاعة االولى

مبنى المعهد التقانً لطب لغة فرنسٌة05200071039سارهفاطمه محمد المحٌمٌد09102492

االسنان

القاعة االولى

مبنى المعهد التقانً لطب تحكم آل05030020403ًصباحرندا حسان درغام09102493

االسنان

القاعة االولى

لغة 05150056096سامٌهرهف ٌاسٌن الرستم09102494

إنكلٌزٌة

مبنى المعهد التقانً لطب 

االسنان

القاعة االولى

مبنى المعهد التقانً لطب علم أحٌاء05020034615أموننور مصطفى الحسن09102495

االسنان

القاعة االولى

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05020016449روضهشفاء محمد شمٌط09102496

االسنان

القاعة االولى

إرشاد 05030007771فوزة سالمهعال محسن الصالح09102497

نفسً

مبنى المعهد التقانً لطب 

االسنان

القاعة االولى

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05190018782ثرٌاقمر سهٌل بلول09102498

االسنان

القاعة االولى

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05010581543فاطمه القسوممروه محمد الخلٌف09102499

االسنان

القاعة االولى

حنٌن محمود عبد 09102500

الرحمن

لغة 06090029232اٌاس

إنكلٌزٌة

مبنى المعهد التقانً لطب 

االسنان

القاعة االولى

مبنى المعهد التقانً لطب علم أحٌاء05170044103مدٌحه المحمدمرح ناجً صبره09102501

االسنان

القاعة االولى

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05120050320دعدصبا فوزي جغٌل09102502ً

االسنان

القاعة االولى

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05170044121مدٌحهكنده ناجً صبره09102503

االسنان

القاعة االولى

مبنى المعهد التقانً لطب فٌزٌاء05170017369نهال ابراهٌمتهانً سلٌمان عٌسى09102504

االسنان

القاعة االولى

مبنى المعهد التقانً لطب األسنان



تربٌة 05050006112رانٌهرٌما غسان الزلمه09102505

رٌاضٌة

مبنى المعهد التقانً لطب 

االسنان

القاعة االولى

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05010390241غفرانرغد سمٌر المصطفى09102506

االسنان

القاعة االولى

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05010370473نعٌمهسهٌر ناظم مقطش09102507

االسنان

القاعة االولى

مبنى المعهد التقانً لطب رٌاضٌات05030061548ملكفرح فاٌز وسوف09102508

االسنان

القاعة االولى

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05010031822سمٌرههٌبه علً غناج09102509

االسنان

القاعة االولى

خالدٌه عبد المجٌد 09102510

البكري

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05100017173مرٌم

االسنان

القاعة االولى

تربٌة 05170045949وردهابراهٌم شعبان محسن09102511

رٌاضٌة

مبنى المعهد التقانً لطب 

االسنان

القاعة االولى

مبنى المعهد التقانً لطب لغة عربٌة05110093997آمنهنور الهدى لؤي القدور9102512

االسنان

القاعة االولى

مبنى المعهد التقانً لطب شرٌعة05010473220فاتنكوثر علً حمد3209102513القاعة الثانٌة

االسنان

القاعة الثانٌة

مبنى المعهد التقانً لطب لغة عربٌة06040016863فاطمهرجاء عبد الباقً صابور09102514

االسنان

القاعة الثانٌة

مبنى المعهد التقانً لطب لغة فرنسٌة05010276897كوثروالء مصطفى كرزون09102515

االسنان

القاعة الثانٌة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05200006033ماري شلشرهام رٌمون برشٌن09102516

االسنان

القاعة الثانٌة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05200046986شروف دبانمروه صالح القدور09102517

االسنان

القاعة الثانٌة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05200032080آٌاترنا رشٌد هراوي09102518

االسنان

القاعة الثانٌة

هدٌل محمد جمعة 09102519

االبراهٌم

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05020112726خدٌجه

االسنان

القاعة الثانٌة

مبنى المعهد التقانً لطب لغة عربٌة05010136255اٌمان عفانمارٌه توفٌق رقٌه09102520

االسنان

القاعة الثانٌة

سجود عبد الستار 09102521

الفارس

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05100020138نوال

االسنان

القاعة الثانٌة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05200013970غصون بٌطارمٌس عزٌز الخوري09102522

االسنان

القاعة الثانٌة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05220019039ضٌاءعبٌر محمد المصطفى09102523

االسنان

القاعة الثانٌة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05010254460لٌنداسمر محسن القاسم09102524

االسنان

القاعة الثانٌة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05010254573مزنه القاسمنهال حسن القاسم09102525

االسنان

القاعة الثانٌة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05010854026سمٌرهمنى سلٌمان االحمد09102526

االسنان

القاعة الثانٌة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05140008390ودادعفاف نورز ضاهر09102527

االسنان

القاعة الثانٌة

لغة 06090041014امٌرهرهان وفٌق الرطب09102528

إنكلٌزٌة

مبنى المعهد التقانً لطب 

االسنان

القاعة الثانٌة

مبنى المعهد التقانً لطب فٌزٌاء10110030817لٌلىعلً عبد هللا فارس09102529

االسنان

القاعة الثانٌة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف07010022349انتصار بدلةمحمد عبد هللا نٌرب09102530ً

االسنان

القاعة الثانٌة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05220019038ضٌاء عشٌشكرٌمه محمد المصطفى09102531

االسنان

القاعة الثانٌة

هندسة 05210026427مرٌم الٌاسٌنفاطمه لؤي الهارون09102532

معلوماتٌة

مبنى المعهد التقانً لطب 

االسنان

القاعة الثانٌة

مبنى المعهد التقانً لطب فٌزٌاء10090014344نٌبالسلٌمان سامً العتٌق09102533

االسنان

القاعة الثانٌة

مبنى المعهد التقانً لطب لغة عربٌة03038005250نعٌمهعال احمد النقٌب09102534

االسنان

القاعة الثانٌة

مبنى المعهد التقانً لطب محاسبة05010000978شمسه الحمدياحمد عبد االحمد االحمد09102535

االسنان

القاعة الثانٌة

مبنى المعهد التقانً لطب لغة عربٌة05220007386فاطمه ابو العٌونصفاء حسٌن واوي09102536

االسنان

القاعة الثانٌة

مبنى المعهد التقانً لطب تارٌخ05020052949جورٌهعبد الرحمن سلٌم الرجب09102537

االسنان

القاعة الثانٌة

مبنى المعهد التقانً لطب فلسفة07210106567خدٌجهفاطمه محمد رحال09102538

االسنان

القاعة الثانٌة

لغة 05180016234انعامبشرى حبٌب سلٌمان09102539

إنكلٌزٌة

مبنى المعهد التقانً لطب 

االسنان

القاعة الثانٌة



مبنى المعهد التقانً لطب لغة عربٌة05010011692قمرمروه مروان الزعب09102540ً

االسنان

القاعة الثانٌة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05170001381روال عونسكٌنه عقل عون09102541

االسنان

القاعة الثانٌة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05010395933خضرهبثٌنه مدٌن خضر09102542

االسنان

القاعة الثانٌة

مبنى المعهد التقانً لطب فٌزٌاء05010415326ضحوكبشرى ٌاسر الٌاسٌن09102543

االسنان

القاعة الثانٌة

لغة 05120031339جمٌلهسراء محمد مثلج9102544

إنكلٌزٌة

مبنى المعهد التقانً لطب 

االسنان

القاعة الثانٌة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05120014845نعٌمهنور علً ساعود4009102545القاعة الثالثةأرضً

االسنان

القاعة الثالثة

مبنى المعهد التقانً لطب فلسفة06150055542هندفرح عٌسى دنوره09102546

االسنان

القاعة الثالثة

مبنى المعهد التقانً لطب لغة عربٌة05200099277ٌسرىلورٌن ٌحٌى عبد هللا09102547

االسنان

القاعة الثالثة

مبنى المعهد التقانً لطب لغة عربٌة05050134851علٌا تركٌهعزه صالح تركٌه09102548

االسنان

القاعة الثالثة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05030051296مهدٌةمارٌنا محرز الصالح09102549

االسنان

القاعة الثالثة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05220002545ماجدهرٌه حسٌن الطعٌمه09102550

االسنان

القاعة الثالثة

مٌسم عبد الرحٌم 09102551

منصور

مبنى المعهد التقانً لطب حقوق05100032467هدى هٌفا

االسنان

القاعة الثالثة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05200021754سهامهبه عازار شربٌن09102552

االسنان

القاعة الثالثة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05200021761ماري دخانماٌا اكرم شربٌن09102553

االسنان

القاعة الثالثة

تربٌة 05200005241هدى العبد هللاماٌا ماهر شموط09102554

رٌاضٌة

مبنى المعهد التقانً لطب 

االسنان

القاعة الثالثة

تربٌة 05200007014ربىندى عزٌز صدٌر09102555

رٌاضٌة

مبنى المعهد التقانً لطب 

االسنان

القاعة الثالثة

مبنى المعهد التقانً لطب جغرافٌا05170029252فاطمهرباب محمد صقر09102556

االسنان

القاعة الثالثة

مبنى المعهد التقانً لطب محاسبة05160011105سمٌرهنغم ابراهٌم المٌهوب09102557

االسنان

القاعة الثالثة

مبنى المعهد التقانً لطب رٌاضٌات05110032519مدٌحهاٌمان عز الدٌن طوبر09102559

االسنان

القاعة الثالثة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05140028369سهام البٌرقعفراء ابراهٌم حموده09102560

االسنان

القاعة الثالثة

مبنى المعهد التقانً لطب تارٌخ04010011283مٌلٌاارٌج محمود جنٌد09102561

االسنان

القاعة الثالثة

لغة 10110006352هدى ادرٌسدانا محمد سلٌمون09102562

إنكلٌزٌة

مبنى المعهد التقانً لطب 

االسنان

القاعة الثالثة

إدارة 05110032408مدٌحهماهر عز الدٌن طوبر09102563

أعمال

مبنى المعهد التقانً لطب 

االسنان

القاعة الثالثة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05010612215اسماءهدى بسام سبسب09102564ً

االسنان

القاعة الثالثة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05220006399سحر الحسناٌمان حسٌن الحسن09102565

االسنان

القاعة الثالثة

لغة 05020091856امٌنهبراءه احمد سعد الدٌن09102566

إنكلٌزٌة

مبنى المعهد التقانً لطب 

االسنان

القاعة الثالثة

مبنى المعهد التقانً لطب لغة فرنسٌة05050170637مهانور ظهٌر الحلب09102567ً

االسنان

القاعة الثالثة

أسماء عبد الستار 09102568

الملقب هابٌل

كٌمٌاء 05200025281اعتماد الخلٌل

بحته

مبنى المعهد التقانً لطب 

االسنان

القاعة الثالثة

فاطمة عبد المنعم 09102569

الدعبول

مبنى المعهد التقانً لطب علم أحٌاء05200029136غصون الدعبول

االسنان

القاعة الثالثة

مبنى المعهد التقانً لطب لغة فرنسٌة05010629179ماجدهوالء احمد الخلوف09102570

االسنان

القاعة الثالثة

تسوٌق 05010146855زكاءلٌنا محمد كوجان09102571

وتجارة 

مبنى المعهد التقانً لطب 

االسنان

القاعة الثالثة

لغة 05150076379ملك سلٌمانمٌس عٌسى خلوف09102572

إنكلٌزٌة

مبنى المعهد التقانً لطب 

االسنان

القاعة الثالثة

تربٌة 05010498907سمرماٌا الٌاس سمعان09102573

رٌاضٌة

مبنى المعهد التقانً لطب 

االسنان

القاعة الثالثة

مبنى المعهد التقانً لطب رٌاضٌات05160009928تمرهمضر علً دٌاب09102574

االسنان

القاعة الثالثة

إدارة 05150098947آمالروعه عباس عده09102575

أعمال

مبنى المعهد التقانً لطب 

االسنان

القاعة الثالثة



مبنى المعهد التقانً لطب حقوق05120024095نادٌهناعسه محمد ثلجه09102576

االسنان

القاعة الثالثة

مبنى المعهد التقانً لطب تارٌخ04170021035نوفه خلفسمر ٌوسف الشمٌر09102577

االسنان

القاعة الثالثة

مبنى المعهد التقانً لطب لغة فرنسٌة04010019250انتصارنور محمد الصالح09102578

االسنان

القاعة الثالثة

لغة 10090051199عزٌزهندى اسماعٌل محمد09102579

إنكلٌزٌة

مبنى المعهد التقانً لطب 

االسنان

القاعة الثالثة

مبنى المعهد التقانً لطب تارٌخ10090068706عفافاسامه محمد بالل09102580

االسنان

القاعة الثالثة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05030023669دالل العٌسىدعاء محمد العٌسى09102581

االسنان

القاعة الثالثة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05030060772سمٌعهسالم حٌدر العرب09102582

االسنان

القاعة الثالثة

مبنى المعهد التقانً لطب جغرافٌا10090068727عفافرٌام محمد بالل09102583

االسنان

القاعة الثالثة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05030023651لٌالمٌساء ٌوسف المحمود09102584

االسنان

القاعة الثالثة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05010276103ختامامنه احمد الجٌجاوي9102585

االسنان

القاعة الثالثة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05100005385مٌرنا سلومهٌا بسام عراج369102586مخبر الصناعةالطابق االول

االسنان

مخبر الصناعة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05010022549ختام الجٌجاوينعمه احمد الجٌجاوي09102587

االسنان

مخبر الصناعة

مبنى المعهد التقانً لطب لغة عربٌة05050009969هٌفاءنور خالد النعوف09102588ً

االسنان

مخبر الصناعة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05200039850ثناءرقٌه ٌاسٌن الدعبول09102589

االسنان

مخبر الصناعة

مبنى المعهد التقانً لطب رٌاضٌات07220144004مفٌدهفاطمة طارق الجرك09102590

االسنان

مخبر الصناعة

تموٌل 05010462743شذا الخرازنها صفوح طربٌق09102591

ومصارف

مبنى المعهد التقانً لطب 

االسنان

مخبر الصناعة

لبانه عبد هللا الشبخ 09102592

ابراهٌم

لغة 05060002189اسماء

إنكلٌزٌة

مبنى المعهد التقانً لطب 

االسنان

مخبر الصناعة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05140027034نادٌا مسعودأرٌج جعفر التع09102593

االسنان

مخبر الصناعة

تربٌة 03140031416عبٌرلمى عناد عوض09102594

رٌاضٌة

مبنى المعهد التقانً لطب 

االسنان

مخبر الصناعة

تربٌة 05050085764مهاناٌا محمد الحسن09102595

رٌاضٌة

مبنى المعهد التقانً لطب 

االسنان

مخبر الصناعة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05220012621صبحٌه االحمداٌمان احمد االحمد09102596

االسنان

مخبر الصناعة

تربٌة 05050061380نجاح العكاريرزان غسان دبو09102597

رٌاضٌة

مبنى المعهد التقانً لطب 

االسنان

مخبر الصناعة

مبنى المعهد التقانً لطب لغة فرنسٌة10230026040فاطمهعلً حلٌم خاكه09102598

االسنان

مخبر الصناعة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05220010181الهاممرٌم محمد العبد هللا09102599

االسنان

مخبر الصناعة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05110059482غازٌهفاطمه فٌصل الموسى09102600

االسنان

مخبر الصناعة

فاطمه عبد الواحد 09102601

الناصر

مبنى المعهد التقانً لطب تارٌخ09030007746نادٌا الحمٌد

االسنان

مخبر الصناعة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05010510032صالحه السطٌفآٌة مصطفى ابو طبشه09102602

االسنان

مخبر الصناعة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05110059479غازٌه العبٌدفوزه فٌصل الموسى09102603

االسنان

مخبر الصناعة

حنان عبد العزٌز العمر 09102604

المسعود

مبنى المعهد التقانً لطب لغة فرنسٌة05010134670فاتن

االسنان

مخبر الصناعة

مبنى المعهد التقانً لطب تارٌخ05200023732هاجررانٌا مروان حكوم09102605

االسنان

مخبر الصناعة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05200023733هاجرالٌن مروان حكوم09102606

االسنان

مخبر الصناعة

مبنى المعهد التقانً لطب تارٌخ05010291266نوالهبه احمد هبطه09102607

االسنان

مخبر الصناعة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05010055242لمٌاءمٌناس مصطفى رشوان09102608ً

االسنان

مخبر الصناعة

مبنى المعهد التقانً لطب علم الحٌاة05200046762فلاير السلٌماننور محمد الطالب09102609

االسنان

مخبر الصناعة

مبنى المعهد التقانً لطب لغة عربٌة05010000261حٌاةمٌساء رٌاض الحمٌدي09102610

االسنان

مخبر الصناعة



مبنى المعهد التقانً لطب لغة عربٌة05010010845خلودرشا مصطفى دبٌس09102611

االسنان

مخبر الصناعة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05220010594خوادهوالء صالح الواوي09102612

االسنان

مخبر الصناعة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05010659423الهام عرعورساره عثمان عرعور09102613

االسنان

مخبر الصناعة

مبنى المعهد التقانً لطب لغة عربٌة05010073523اٌمانلٌنا فاٌز كعٌد09102614

االسنان

مخبر الصناعة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05010440404نوفهماجده أٌمن السلوم09102615

االسنان

مخبر الصناعة

مبنى المعهد التقانً لطب لغة عربٌة05020062381فطومههند خالد عبد العزٌز09102616

االسنان

مخبر الصناعة

مبنى المعهد التقانً لطب تارٌخ05020030478حلٌمه المهناآمنه عبد الفتاح السلٌمان09102617

االسنان

مخبر الصناعة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف07250033960شمسة باكٌرمرام حسن صغٌر09102618

االسنان

مخبر الصناعة

مبنى المعهد التقانً لطب لغة عربٌة05010073345سحر الدبٌكسلوى عبد الرزاق الدبٌك09102619

االسنان

مخبر الصناعة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05110100794زهرهاالء ٌوسف المحمد09102620

االسنان

مخبر الصناعة

مبنى المعهد التقانً لطب معلم صف05010443861امٌنهالبتراء محمود السلوم9102621

االسنان

مخبر الصناعة

االء عبد القادر عبد 759102622المدرج االولالطابق االول

القادر

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05020093712مرٌم عبد القادر

الملعب

المدرج االول

لغة 05010347889جولٌتأرٌج صبحً زعرور09102623

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج االول

نور الهدى عبد الكافً 09102624

رجب

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05200032811كوثر

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05010223382تركٌهمحمود خالد مجحود09102625

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010176196منالنور محمد االطرش09102626

الملعب

المدرج االول

زهره عبد الكرٌم 09102627

الهوٌدي

نظم 11010206791نازلٌه الحجً

المعلومات 

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010406056ثناءحنٌن احمد سراقب09102628ً

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05010682377فطٌمفادي احمد الحسٌن09102629

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010436596زهرهلٌلى ٌاسٌن هبهاب09102630

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010302765فاطمة ٌوسفاننسٌبه محمود الشاعر09102631

الملعب

المدرج االول

منى محمد صالح الدٌن 09102632

الصباغ

كلٌة اآلداب بناء جنوب حقوق05010546248خدٌجه

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة05020054722دالل العكلهعوض عمر العلوش09102633

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05070024045عرنهنها جمال جاسم المحمد09102634

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05150058365عناٌات دبسمرح محمد عثمان09102635

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010326666فداء السفافبراءه محمد دٌب صباغ09102636

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05120031050ٌسرى دعبولماري هزاع الٌاس09102637

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05160010590سمٌرهروعه عٌسى الرمضان09102638

الملعب

المدرج االول

لغة 05120031084ٌسرى دعبولنجوى هزاع الٌاس09102639

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ05140001508جهٌنا ابراهٌمهٌلٌن ضاهر ضاهر09102640

الملعب

المدرج االول

تربٌة 05200017490اٌمان سعدساره وائل زحلوق09102641

رٌاضٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات04030057841هناء الخلٌلرٌتا علً برهوم09102642

الملعب

المدرج االول

لغة 05150031749ثناء نفلههدٌل اكرم خلٌل09102643

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج االول

مبنى كلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب



كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010185044ملك دٌوبرٌم مؤٌد الغضه09102644

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب فلسفة05190024120بسمهرشا محمد ابراهٌم09102645

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب علم الحٌاة05020020277حلٌمههنادي خالد الرجب09102646

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب فٌزٌاء05050175070روٌدا حمودوئام فرٌد محمد09102647

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05100000792وطفه دٌوبسهٌر رفٌق خابوري09102648

الملعب

المدرج االول

إدارة 05070003138نهاد سلمونًسالف محمد سلمون09102649ً

أعمال

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05050146195تغرٌد خلٌفهمٌس محمد خلٌفه09102650

الملعب

المدرج االول

إرشاد 05120004866غاده خالدسالف حسن شعبان09102651

نفسً

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب علم أحٌاء10270017391هٌام سمعولجالل كمال دٌوب09102652

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب حقوق05050092149وصٌلهرانٌه فاٌز زعٌر09102653

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010526884رندهضحى احمد النصر09102654

الملعب

المدرج االول

امانً صالح الدٌن 09102655

النوري

تموٌل 05010571553مرح عٌاش

ومصارف

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج االول

كٌمٌاء 05050120937رغدارحاب نصر اسماعٌل09102656

تطبٌقٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف04010036735نسرٌنزٌنه رمضان العل09102657ً

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05020065061جهٌده بركاترابعه احمد وهب09102658ً

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010676204فاطمههدى خالد الكدور09102659

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05050137688خاتونامنه فواز السٌد09102660

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات10220026805امنه خضورمارلٌن سلمان ونوس09102661

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة05120004647عزههٌا علً كمال09102662ً

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب محاسبة05140034736نده حبقجٌانا ضاحً شاهٌن09102663

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05120046223نجوى العثمانعال محمد الضاهر09102664

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05120003941ابتسام حسننوار محمد دبرها09102665

الملعب

المدرج االول

إدارة 05050012585فاطمهسهى مقصود خزمه09102666

أعمال

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05200002360غالٌه الدحرهجٌما فاٌز حاصود09102667

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05200000150نهله صدٌرحنان خلٌل عسكر09102668

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب جغرافٌا10280008058طٌاره حسنالٌن علً درغام09102669

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05150011067مطٌعهزٌنب ممدوح وسوف09102670

الملعب

المدرج االول

هندسة 05120022477فدوى خلٌلعفاف علً هوشه09102671

مٌكاترونٌك

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف06020086241لٌلىزٌنب عنان قاجو09102672

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05150090806زهرهبشرى ٌوسف ادرع09102673

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05220014697مفٌده ابراهٌمصفا عبد الرزاق دروٌش09102674

الملعب

المدرج االول

كٌمٌاء 05020008095سهام العبد هللادٌمه عبد العزٌز العبد هللا09102675

بحته

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة06110069462منىفٌنوس وفٌق سلٌمان09102676

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05220025909زهره البطالبثٌنه فجر دبدوب09102677

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب فلسفة05190029321فائزه شدودوعد تاج الدٌن صالح09102678

الملعب

المدرج االول



كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05190019570ادٌبه حمودرؤى فؤاد سالم09102679ً

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ10140005276زهرنبٌل علً عل09102680ً

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب جغرافٌا06050030265امٌنهرٌم زٌان حداد09102681

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ10140006535عائده علًمحمد احمد عل09102682ً

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف04020003798روحٌهرنا رٌا ض اسبر حجو09102683

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010550340نبٌها صديمارلٌن رفعات العاٌق09102684

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010510999نبٌهه اسعدمرام الٌاس الجمال09102685

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة08090061412منىهال نجدة المختار09102686

الملعب

المدرج االول

لغة 10090047401نهال شدودنهى فواز صبوح09102687

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05140031422غٌداء محمدبشرى منٌر حسن09102688

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010697177لومهفاطمه محمد حمد09102689

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010496273كراسٌا الٌاسسوزان عهد سمعان09102690

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05120016153تغرٌد جحجاحلما بسام خطٌب09102691

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب علم أحٌاء10110009044ٌاسمٌن حسنعفراء معٌن اسمندر09102692

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة06090129528اروىهٌا حسن دروٌش09102693

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05120004633هناء حمودهمرح عٌسى عل09102694ً

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010208284رضٌهمٌساء نصر السرداوي09102695

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات10220026840امنهبشار علً عل9102696ً

الملعب

المدرج االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب فلسفة06120008309زوٌا الشٌخالٌسار جودات سلٌمان759102697المدرج الثانًالطابق األول

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب فٌزٌاء05150068695نادٌابشرى ابراهٌم زٌفه09102698

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05150054432رٌده ٌوسفرشا اسعد سالم09102699

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05160031143انعامرنٌم رمضان احمد09102700

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05120017794مطٌعه باشازٌنب غازي باشا09102701

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة04010774536سهام الشدادفداء محمد السٌد09102702

الملعب

المدرج الثانً

إدارة 05120021392رقٌه حمادعلً حسن زاهر09102703

أعمال

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الثانً

لغة 10100019845امٌرهاحمد سلمان صالح09102704

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب حقوق05160030974سعاد اسماعٌلمً محسن رمضان09102705

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ05200005959امال ابراهٌممارٌنا حكمً طنوس09102706

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة10090042044عائدهعفراء محسن سلوم09102707

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب فٌزٌاء10100020964سمر صالحوسٌم جودت مصطفى09102708

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف04200055723خاتونبشرى عدنان العدوان09102709

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة06200076761الٌدهنورهان سلٌمان ظرٌفه09102710

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة09090082430رلىهٌلدا احمد الجندي09102711

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة10170037390نادٌا حمدانعبٌر ابراهٌم وسوف09102712

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف04200055724خاتونسلوى عدنان العدوان09102713

الملعب

المدرج الثانً



كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف04010405989فلاير كٌسٌنًرٌم لؤي العل09102714ً

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05050137669خاتون الرمضانمحمد فواز السٌد09102715

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف06100061151بادٌهنوار احمد صالح09102716

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة10090082329نجالنادٌن ٌوسف دٌوب09102717

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05100069014فاطمه محمدجنان علً ابراهٌم09102718

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة04140024886سمٌره العبودر هام راسم سالمه09102719

الملعب

المدرج الثانً

لغة 10050001710نهى الٌوسفاروى حمزه داؤد09102720

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب علم أحٌاء05010697415زاهٌه حمدفاطمه فٌصل حمد09102721

الملعب

المدرج الثانً

لغة 10270024452عطاف عمرانمٌس منصور عل09102722ً

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف04040024504تركٌه بدوررهف محمود الحمدان09102723

الملعب

المدرج الثانً

رواء حسن جالء الدٌن 09102724

الخطٌب

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05050154759امل عطفه

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب حقوق05100044506اسمهانعلً أٌمن بكور09102725

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010354873زهٌهامل فٌصل اسعد09102726

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05160033436منسٌههاله عبد هللا اسماعٌل09102727

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف04040021153وداد علوشهدٌل محمد الشقٌف09102728

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05140032803رٌمامرٌم خلٌل حسن09102729

الملعب

المدرج الثانً

تموٌل 05050037507روٌدهرهف محمد زعٌر09102730

ومصارف

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب جغرافٌا05050048434سهٌلهأمل احمد عزو09102731

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب جغرافٌا04030011782فاطمه حاجحسنٌن محمد صقر09102732

الملعب

المدرج الثانً

معالجة 05150076878امنهاحمد ابراهٌم سلٌمان09102733

فٌزٌائٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05060008529ٌنالنغم منذر فٌاض09102734

الملعب

المدرج الثانً

تموٌل 05150110102رئٌسهضٌاء عدنان وسوف09102735

ومصارف

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05060008536ٌنالنور منذر فٌاض09102736

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05100026921انتصار علٌشهمرام عبد اللطٌف علٌشه09102737

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05180014372رمازأروى احمد االسعد09102738

الملعب

المدرج الثانً

لغة 06220012127فائزهرنٌم محمد فاضل09102739

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05050139178ثرٌااٌمان علً الكنجو09102740

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة06090085659وفاء زٌودهال حسن حسٌن09102741

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ05050067042انتصارمنعم علً كلثوم09102742

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ05220012819امنهدالل روكان سبٌع09102743

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ05220020165سناءقمر حسام الدروٌش09102744

الملعب

المدرج الثانً

تسوٌق 05010302394روعهالهام عامر النشار09102745

وتجارة 

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05010063447سهامراما غسان سفاف09102746

الملعب

المدرج الثانً

لغة 05160035962حمٌدهحال محمد عباس09102747

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الثانً

لغة 05070003946مجٌدهمها فاخر دٌوب09102748

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الثانً



كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05050140350ثرٌاسلٌمان علً الكنجو09102749

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05200049031سمٌرهشٌماء محمد السوٌدان09102750

الملعب

المدرج الثانً

شمسه عبد الباقً 09102751

رشوانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف07240011837فاطمه

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة10140014036مهدحال عٌسى ابراهٌم09102752

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010237486نادٌه الصطوفتٌماء أدٌب الشعبان09102753

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة90050004988منى الروبةسلمى زهٌر بربار09102754

الملعب

المدرج الثانً

اإلدارة 05160019127سكٌٌنهغٌثاء عبدو الحالق09102755

والمحاسبة 

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010212542رئٌفههدٌل خضر الشعبان09102756

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة06060029907ساهرهعبٌر سمٌر العامودي09102757

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ06200102867سمٌحهبلسم احمد صالح09102758

الملعب

المدرج الثانً

الدراسات 05120018758لٌلىباسل علً باشا09102759

المالٌة 

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة10030002606تغرٌد ادرٌسزٌنه ماجد جورٌه09102760

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف04080030013ابتسامهبه رئٌف الملحم09102761

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05120017746نظٌرهثناء احمد فندي09102762

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ05120020617فاطمه عجٌبسهام مصطفى الموع09102763ً

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010259918فادٌه الملحم النمرحال حماد النمر09102764

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب محاسبة05100028563نعٌمهرهف ٌونس دٌوب09102765

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب حقوق05140014085مفٌدهعال عز الدٌن داؤد09102766

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف06100050973املارٌج معن خضور09102767

الملعب

المدرج الثانً

هال عبد الكرٌم 09102768

االرناؤطً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05090008817مرٌم

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05070019847ناجٌه نٌوفمنال ابراهٌم شاهٌن09102769

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05100054291سركسمٌان رسالن مرٌشه09102770

الملعب

المدرج الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010468957حسناءبتول مهدي عرفه9102771

الملعب

المدرج الثانً

دراسات 05180001362غالٌهكرم فادي موران759102772ًالمدرج الثالثالطابق الثانً

قانونٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05030009524اسما المٌهوبسماح بدر المٌهوب09102773

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05200015753لمٌاءجٌما الٌاس صواف09102774

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف04010009456شادٌة مناعغنوة جمٌل عجاٌب09102775

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05220014289فدوهضٌاء طالل دروٌش09102776

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05200005885نور الرحالماري ٌوسف شموط09102777

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة06010347459لبنىدٌانا عبد هللا كمركج09102778ً

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05200079750سورٌهآٌات احمد الزٌدان09102779

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05070035397مرٌم غازيغرام اٌمن الخلٌل09102780

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف04080003830رمساءبثٌنه سمٌر المحمد09102781

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05120048379فاطمه دٌوبمرٌانا حسن حماد09102782

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب جغرافٌا05010578515هٌامناهد عبد الجبار البكور09102783

الملعب

المدرج الثالث



كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05020029123رتٌبههبه محمد النبهان09102784

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05020146105سمٌحه الفطامهسوزان احمد العوض09102785

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف04010752799وفٌقهزٌنه امٌن الجوران09102786ً

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب فلسفة05150014164ابتسامماٌا محمد حسامو09102787

الملعب

المدرج الثالث

هندسة 05150012823رنامحمد ابراهٌم غضنفر09102788

إلكترونٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05150015408ابتساممرح محمد حسامو09102789

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05020024493اٌمان العلًهدى عبد الكرٌم الخطٌب09102790

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05180020891ناهد شٌخورهام احمد فٌاض09102791

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ05220006578فطٌمعرفه هاشم العبٌد السعٌد09102792

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05150149453رٌدهرٌم أسعد سالم09102793

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010067807نزههرضٌه عبد الستار الغلبان09102794

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف04011013367سحررٌم عماد ٌعقوب09102795

الملعب

المدرج الثالث

لغة 05010407365سحررٌما محمد حاتم09102796

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب جغرافٌا05150050034زكٌهحال ٌوسف سلوم09102797

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05100028135سعاد المحمداكرام نضال الصطٌف09102798

الملعب

المدرج الثالث

لغة 05010699808محاسنمنار احمد هبره09102799

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05170017336جورجٌتبراءه سمٌر جمعه09102800

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة05100015586هند النادرغاده مٌخائٌل العج09102801ً

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف04040013760مدنٌهٌارا عٌسى عبود09102802

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05160033373عزٌزه الداوودرغد محمد حسٌن09102803

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010712594مؤمنهرزان عمار مصري09102804

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05200084346شامٌة الخالدناٌفه خلٌف االحمد09102805

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010268432حٌاةفاطمة محمود اسرٌو09102806

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05030011150رٌنٌهأروى حمدان العل09102807ً

الملعب

المدرج الثالث

هال محمد عز الدٌن 09102808

العلوانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010332265ماجده مغمومه

الملعب

المدرج الثالث

لغة 05110001541هند العلًسام ناٌف الخلٌل09102809

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05010321889هدىأمٌره احمد النعسان09102810

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة04200061961فضٌلهضحى عادل العاشور09102811

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05050167286فاطمهنور ولٌد كنجو09102812

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب فٌزٌاء05010123306بٌانوفاء عبد اللطٌف مشاٌخ09102813

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05020003518امون الخطابرباح احمد المحمد طه09102814

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب فٌزٌاء05170007132سلٌمهنهى ابراهٌم احمد09102815

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب جغرافٌا05200022183ودادرنا فؤاد بسٌس09102816ً

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05200010116هالهرنا بسام ٌعقوب09102817

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05200114618سلطانه االحمدفاطمه عناد الناٌف09102818

الملعب

المدرج الثالث



كلٌة اآلداب بناء جنوب حقوق05170009551سلوى محمودنور محمد بالل09102819

الملعب

المدرج الثالث

مٌناس عبد الكرٌم 09102820

الحسٌن

كٌمٌاء 05010554829خدٌجه

تطبٌقٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الثالث

تموٌل 05100016657ثناء البرحوشبراءه غازي العزي09102821

ومصارف

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05120028437لطٌفهراما احمد احمد09102822

الملعب

المدرج الثالث

إدارة 05120017207الماسهبشار ٌوسف الٌوسف09102823

أعمال

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05070022450بسٌما فخورسها حسن طهور09102824

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب علم الحٌاة04120074228امٌره نصارٌارا عدنان نصار09102825

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب محاسبة05120038668سمٌرهجعفر محمد زرقه09102826

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05020063029فطٌم بلوظسوزان حسن بلوظ09102827

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة04020061095نهادنزهة فواز شنو09102828

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب جغرافٌا06090115489سلمىزٌنب ابراهٌم بسٌتون09102829

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب فٌزٌاء05030009559تغرٌد الخضورسلٌمان أحمد المٌهوب09102830

الملعب

المدرج الثالث

لغة 06220030524هالهشرٌن ابراهٌم ابراهٌم09102831

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05180006481زٌنب عباساحمد معال ابراهٌم09102832

الملعب

المدرج الثالث

تموٌل 05050067796رمزٌهساره محمود ملوح09102833ً

ومصارف

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05030014603سوسنمارٌنا حسن الشقٌف09102834

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05220013268غادهشعله احمد المحمود09102835

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ06220008774صبا دٌبلٌنا صالح معافا09102836

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف04030021023مٌساءورده فؤاد خضور09102837

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05220025115فصلغاده ابراهٌم الحمدو09102838

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب فٌزٌاء05200014008هدى حصنًضاهر كرٌم ٌعقوب09102839

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010289899حمده الخضرورود حسن المحمد09102840

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05120028405لطٌفهرهف احمد احمد09102841

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05170028145روحٌهبٌان نصر المحمود09102842

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة06090181208ابتسامالنا محمد داوود09102843

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05030045231نهادبثٌنه سعٌد الدٌوب09102844

الملعب

المدرج الثالث

لغة 06040037634سوزانماٌا بسام عباس09102845

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الثالث

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05120035049ندٌمهنهاد محمد سلٌمان9102846

الملعب

المدرج الثالث

فاطمه عبد الرزاق 759102847المدرج الرابعالطباق الثالث

العثثمان

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة05020117011امنه

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05120008687هدى علًحنٌن ابراهٌم ناصر09102848

الملعب

المدرج الرابع

هندسة 05180027714أمٌنه ونوسسراء محسن قاسم09102849

مٌكاترونٌك

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05160013057هٌامرغد محمد دٌبو09102850

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05030008276غصونغروب حسن سالمة09102851

الملعب

المدرج الرابع

تربٌة 05200020549مٌساء شٌخ الشبابنور عماد فالحه09102852

رٌاضٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05050145017رسمٌهمها خٌر الدٌن ابراهٌم09102853

الملعب

المدرج الرابع



كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة05200007705غاده حواضريصبا ولٌد جراد09102854

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة07010022065هٌامسارة ٌاسر طاهر09102855

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010381872فرٌزه المحمداٌناس زهٌر المحمد09102856

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05010759195فاطمهعلٌا احمد السرداوي09102857

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05190016907فهٌماحسن عباس األبٌض09102858

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05190015637فتات ابراهٌمنرمٌن ٌاسٌن حسن09102859

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب فلسفة05030024391نهٌده الصالحرٌمان محمد عل09102860ً

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05010730253امٌرهصباح عدنان قدور09102861

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05150106325امنهباسل عباس تقال09102862

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05200019114مانٌه نمونهى ولٌد نداف09102863

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05200024335نورحنان كمال دٌبو09102864

الملعب

المدرج الرابع

لغة 06220027559انٌسهالنا سلٌم عاقل09102865

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الرابع

ابراهٌم زكرٌا الفارس 09102866

خلوف

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05010690337مرٌم

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05200016102كوثررٌم هانً جربوع09102867

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب جغرافٌا05010208440مرٌمرائد محمود الدٌري09102868

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة04070000488انطوانٌتغرام فاٌز السطاح09102869

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05050050410رضاهٌا محمد مٌوس09102870

الملعب

المدرج الرابع

تربٌة 05200000527فادٌةمحفوض بسام الشحود09102871

رٌاضٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الرابع

ساره عبد العظٌم عبد 09102872

العال

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05200089294خالدٌه

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة06020009245زٌنب قداركنانه محمد القدار09102873

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05200055036اسمهانزٌنب مصطفى زٌنو09102874

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة06090076419محاسنسلٌمان علً سلٌمان09102875

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ06020072554حوااٌمان عبد الخالق سلٌمان09102876

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010695314سعاد الملوشًزهور محمد قندقج09102877ً

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05200092815هناءصفاء خالد ابو دان09102878

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05120049791سلمىمٌسم محمود محمد09102879

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05150109303ندارٌم فرزات زغب09102880ً

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة06100072796لٌنا خضورزٌنب سهٌل محمد09102881

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة10160058047انتساب علًكرٌستٌنا علً سلٌمان09102882

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05020021135حسٌبهعلٌاء احمد الملٌحان09102883

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05120050548ندٌمه ابراهٌماالء صالح العل09102884ً

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف04040033014هناءغٌداء احمد اسماعٌل09102885

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ06010309222غادةرشا احمد عبود09102886

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05020015789خولهأسماء محمود الكناص09102887

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05020026121فاطمهمروه محمود المنصور09102888

الملعب

المدرج الرابع



كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05220012696صبحٌه االحمدبٌان احمد االحمد09102889

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ06200101355سمٌرههبه مٌسم ابراهٌم09102890

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ05200077244تركٌه الٌاسٌنفاطمة درزي الخرس09102891

الملعب

المدرج الرابع

لغة 05120062887الهام دردارياسراء ٌوسف وسوف09102892

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة06160015440حٌاةالرا بسام تفوح09102893

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05190015217حسنا سالمًطارق محمد خضور09102894

الملعب

المدرج الرابع

تربٌة 05170046978شهدهنغم جمٌل عٌسى09102895

رٌاضٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة06110055325ربىلبنى ٌحٌى ابراهٌم09102896

الملعب

المدرج الرابع

إحصاء 05150089442نائلههدٌل علً العلوش09102897

رٌاضً

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05180000691عزٌزه دٌبٌارا خلٌل قاروط09102898

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010365008هندصفاء فاروق المواس09102899

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05030002169سلمهزٌنة سلٌم الجاسم09102900

الملعب

المدرج الرابع

سندس محمد نصوح 09102901

البارد

لغة 05010034750اعتماد ربوع

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الرابع

إرشاد 05100043447روفامٌارٌم محمد الصوص09102902

نفسً

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الرابع

تربٌة 10270012491نجٌبه دٌوبسماح كامل حسن09102903

رٌاضٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05030002990فوزٌه الشحودسمر مصطفى مشتان09102904

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05160023168نظٌماراما موسى النداف09102905

الملعب

المدرج الرابع

لغة 05200017383اٌمان سعدكارمن وائل زحلوق09102906

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب حقوق05120014604فاطمههناء سلٌمان العلوش09102907

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب محاسبة05140005378منى محفوضعال صادم محفوض09102908

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ10240006056مجٌدهغٌداء ماجد ٌونس09102909

الملعب

المدرج الرابع

تسوٌق 05050172492فٌروزآالء ناٌف العل09102910ً

وتجارة 

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05010268287حٌاةخلود محمود اسرٌو09102911

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05160040639روزه سلٌمانسها سلٌمان حسن09102912

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05010382447فاطمهاٌمان فاٌز غرٌب09102913

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05210000460هناء الدٌابصبا احمد الدٌاب09102914

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة05150117358سامٌهثراء عبدو الحمود09102915

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة05150055774مهاوعد محمود لولو09102916

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة10180002915نظٌرهضحى محمد محفوض09102917

الملعب

المدرج الرابع

لغة 05150036520لٌلى ونوسبراءه محمد ونوس09102918

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب حقوق05120014675داللمحمود احمد العارف09102919

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05200006535رٌم عقادمهى تامر ناصر09102920

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05120002219مرٌم بدورحنان حسٌن خالد9102921

الملعب

المدرج الرابع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010279030انتصارردٌنه محمد األحمد2009102922القاعة االولىالطابق الثانً

الملعب

القاعة االولى

لغة 05100055769أمل جامعكنده عبد العزٌز أحمد09102923

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

القاعة االولى



كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة05050017107دٌبهحنان ظهٌر الدبساوي09102924

الملعب

القاعة االولى

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010226906سحروداد خالد فرحات09102925

الملعب

القاعة االولى

غفران محمد ولٌد 09102926

نعسانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف02120163245مرٌم

الملعب

القاعة االولى

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة10260028375حٌاة صالحدارٌن عبد الحمٌد نده09102927

الملعب

القاعة االولى

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة05070009448ٌسرىجوهره حمدان الحسٌن09102928

الملعب

القاعة االولى

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05010719833مرٌومههدى حافظ الحاج احمد09102929

الملعب

القاعة االولى

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05030007993منىلبنى احمد بدور09102930

الملعب

القاعة االولى

لغة 10100002483مطٌعه سلٌمروان محمد معمار09102931

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

القاعة االولى

مروه عبد القادر 09102932

الهواري

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05020004698زكٌه

الملعب

القاعة االولى

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05020002252مٌساء حاج ابراهٌمنور احمد الحمه09102933

الملعب

القاعة االولى

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05010586817فاطمهرشا احمد عبد الكرٌم09102934

الملعب

القاعة االولى

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05020103745ثناءنجٌده سلٌم العل09102935ً

الملعب

القاعة االولى

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05200010694سلٌمه شهدا فتالماري عٌسى صواف09102936

الملعب

القاعة االولى

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05020049662مرٌمشروق خالد العلٌوي09102937

الملعب

القاعة االولى

لغة 05200019958هٌفاءساره ولٌد نجار09102938

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

القاعة االولى

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05120041984فاطمةاسامة طاها شٌخ العوض09102939

الملعب

القاعة االولى

لغة 10100033524نوال جدٌدآٌه محمد عطٌه09102940

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

القاعة االولى

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010339874هٌامهزار بسام زٌت9102941ً

الملعب

القاعة االولى

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05020051190نوفه ابراهٌمحلوم علً المحمد3009102942القاعة الثانٌةالطابق الثانً

الملعب

القاعة الثانٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05020084332هندنسٌمه قاسم العمر09102943

الملعب

القاعة الثانٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010012185سمٌره عٌلهاسعاف طه ادرٌس09102944

الملعب

القاعة الثانٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب شرٌعة05010474798نعٌمه الطواشًصفاء محمد طه الٌوسف09102945

الملعب

القاعة الثانٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010425696امٌره رنواسالم خلدون سقا09102946

الملعب

القاعة الثانٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05200018437فوزٌهرٌم فؤاد دٌوب09102947

الملعب

القاعة الثانٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05010307535صفاءغنى محمد فنوش09102948

الملعب

القاعة الثانٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف08170026814حٌاة جربوعجوٌال هٌثم برو09102949

الملعب

القاعة الثانٌة

تموٌل 05020027086حلٌمهدٌمه محمد الدوح09102950

ومصارف

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

القاعة الثانٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010302781درزٌهأمانً عبد هللا العلٌوي09102951

الملعب

القاعة الثانٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ05010508015غنجه االبراهٌمشهٌره فرحان شاهٌن09102952

الملعب

القاعة الثانٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة10100036514بسرىمً حبٌب حسن09102953

الملعب

القاعة الثانٌة

لغة 10040024260املدعاء محسن كناج09102954

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

القاعة الثانٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010309740نجاة العلوشرانٌا احمد الزهوري09102955

الملعب

القاعة الثانٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب فٌزٌاء05090004460اماثلسوزان حسٌن عٌسى09102956

الملعب

القاعة الثانٌة

لغة 05200019355جاكلٌن زحلوقجٌما شامات شامات09102957

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

القاعة الثانٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ05020018198فوزٌهبشرى ولٌد العل09102958ً

الملعب

القاعة الثانٌة



كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05090003360اماثلاٌفان حسٌن عٌسى09102959

الملعب

القاعة الثانٌة

لغة 10040022658نسٌمه اسماعٌلمهى رسالن كناج09102960

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

القاعة الثانٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05010176996الهاملبنى علً الطون09102961

الملعب

القاعة الثانٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05200074141وردهرٌم محسن عٌسى09102962

الملعب

القاعة الثانٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب جغرافٌا07170070484فاطمة رحٌمرهف حمزة كراد09102963

الملعب

القاعة الثانٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05410028745حسنهنور خلٌل غنطشل09102964ً

الملعب

القاعة الثانٌة

لغة 10090041113منى فارسهدٌل ماجد فارس09102965

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

القاعة الثانٌة

لغة 05110003594فوزٌهأمٌرة فرحان المحمود09102966

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

القاعة الثانٌة

لغة 06200052599منىدٌانا بسام خٌربك09102967

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

القاعة الثانٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة10090103928عروبهجمٌله محمد رسالن09102968

الملعب

القاعة الثانٌة

لغة 10280000858كوثر علًلما امٌن عل09102969ً

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

القاعة الثانٌة

لغة 06010115277نجاةدنٌا حسن ابراهٌم09102970

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

القاعة الثانٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010122343ضحىرشا زٌاد القلفا9102971

الملعب

القاعة الثانٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة10160125460لٌلى سلٌمانوالء علً حسن1909102972ممر رقم الطابق االول

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة10050001889فوزٌهرشا علً سعود09102973

الملعب

ممر الطابق االول

لغة 10090087642نوال عجٌلحٌاة محمد عجٌل09102974

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق االول

إدارة 05070014854مرٌمسماح فخر الدٌن عفوف09102975

أعمال

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05200011673نوال حواضرينادٌن عٌسى العبد هللا09102976

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05200008738بلسم الٌوسفهدى وزان بٌطار09102977

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05030060572سعادوالء ٌوسف نور الدٌن09102978

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب علم الحٌاة04120055689منالمرح عبد هللا شقوف09102979

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05070016631مجدلٌن قعبورقمر علً الخدام09102980

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010471257نقٌهالٌن نورس الحماد09102981

الملعب

ممر الطابق االول

رهف عبدالمعٌن 09102982

رضوان

لغة 05120013408غٌداء سلوم

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة06050002755امونصفاء عارف مكائٌل09102983

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05100066597مدٌنه سالمهمارٌنا علً وٌسف09102984

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05100044323وجٌها علًرٌم عبد الكرٌم جامع09102985

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة07240050585فدوةهزار صالح محمود09102986

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة06210003041املصبا فواز ٌوسف09102987

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ06020032621انتهاءروعه ٌوسف زمرد09102988

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05050138997زهرهعٌده عادل الحسن09102989

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05140025125فطنه زعرورسامٌه جمعه طه09102990

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة05190017316املنوره انٌس معال09102991

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05040008463سمر كلٌبامنه فاٌز السراقب09102992ً

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ06120011396صدٌقه دنٌازٌنب ابراهٌم أسود09102993

الملعب

ممر الطابق االول



كلٌة اآلداب بناء جنوب فٌزٌاء04080010479نصرهسالم محمود الرضوان09102994

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب فٌزٌاء05040008465سمر كلٌبٌاسمٌن فاٌز السراقب09102995ً

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05010726538بدورنور رٌاض الرفاع09102996ً

الملعب

ممر الطابق االول

لغة 05020034638فطٌم الشرٌفغفران مصطفى الحسن09102997

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق االول

عواصف عدنان 09102998

السبعاوي

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05200020294شمسه

الملعب

ممر الطابق االول

تربٌة 05120005329وداد محمدزٌنب نضال الخطٌب09102999

رٌاضٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05030005122خدٌجةبشرى عبد الحكٌم جمعة09103000

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف04150019526ندىعال سلٌمان الحسن09103001

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة05010239599ملكه برداننور احمد بردان09103002

الملعب

ممر الطابق االول

إٌناس عبد اللطٌف 09103003

ابراهٌم

هندسة 05120024218سعٌده الخضور

إلكترونٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05220008133هجمهمها صالح الحسٌن09103004

الملعب

ممر الطابق االول

لغة 05010063923هالةمؤمنة حسٌن الحسن09103005

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05020085883مكٌهمرٌم عمار العساف09103006

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05020098673مرٌم الخضرفاطمه عماد الدال09103007ً

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة05160045483رئٌفهمً رمضان الدال09103008ً

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ05010708694صفٌهفاطمه غالب قٌطاظ09103009

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب حقوق05160015385حورٌه احمدعبٌر ٌوسف شمال09103010ً

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب فٌزٌاء05160049978لٌلىمرح عٌسى الحسٌن09103011

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05200021888لورٌس طوٌلمٌلٌا قٌصر جبٌره09103012

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب فٌزٌاء05200011096رنامارٌا اٌمن الوكٌل09103013

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ05020009010انصاف شكٌرانبراءة حسٌن شكٌران09103014

الملعب

ممر الطابق االول

منى عبد المعطً 09103015

الدروٌش

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة05020105075خدٌجه العساف

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب فلسفة05220003420امٌنه العبٌدهدى تركً العبٌد09103016

الملعب

ممر الطابق االول

جورٌه محً الدٌن 09103017

العٌسى

إرشاد 05110024200أسٌا علً

نفسً

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق االول

تربٌة 05200009686هٌفاءانً وصفً الخوري09103018

رٌاضٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة05200003168هدىربا محفوض نابف09103019

الملعب

ممر الطابق االول

نوار عبد المنعم 09103020

الصمودي

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05010305098رٌم

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة05200005965سعادنسرٌن مطانٌوس نادر09103021

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة05200020767مٌالدي شاطوحًنٌرمٌن مرهج فالحه09103022

الملعب

ممر الطابق االول

ازدهار مصطفى 09103023

الٌوسف

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05010629784عائشة

الملعب

ممر الطابق االول

تموٌل 05050040064شهنازرٌم علً الجندي09103024

ومصارف

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05220007676بٌجه الصباحمصطفى عبٌد العبٌد09103025

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05050024460ختامدٌمه خالد بربر09103026

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05060000284نهلهمٌناس حسٌن غال09103027ً

الملعب

ممر الطابق االول

تموٌل 05010669092غالٌة كزكزروان طالل المصري09103028

ومصارف

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق االول



كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05050172007هٌفا المحسنمروان حسن الصالح09103029

الملعب

ممر الطابق االول

نغم عبد الكرٌم المٌر 09103030

علً

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05150020295دالل

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05020072912زكٌهروال عبدو الحسن09103031

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05180030400رندا دٌوبصالح محمد خضور09103032

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05160015861روعهزٌنه طالل سماحه09103033

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010640625مطرهرجاء فٌصل جوخدار09103034

الملعب

ممر الطابق االول

فرح عبد الكرٌم المٌر 09103035

علً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05150020307دالل

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05020083682فادٌا الحسٌن العمررؤى عبد هللا العمر09103036

الملعب

ممر الطابق االول

لغة 05020042777خالدٌهأسراء فاٌز الدالً أحمد09103037

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب فٌزٌاء05010545012أملعال حسٌن الزعب09103038ً

الملعب

ممر الطابق االول

تموٌل 05020075511فطومة المحمودمً احمد الحاج احمد09103039

ومصارف

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف07120041978فادٌةوفاء احمد العلٌوي09103040

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف07210102034مؤمنة شعبانلجٌن مهند رحمون09103041

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05010199171نوالمنى محمد الحمود09103042

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب حقوق05010853844عناٌاتبتول عبد الكرٌم جانودي09103043

الملعب

ممر الطابق االول

تموٌل 05010678751رجاء كربجهارنا ماجد كربجها09103044

ومصارف

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق االول

تموٌل 05010634290نهالطالل زهٌر سرور09103045

ومصارف

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010680116اسعافمرٌم محمد العمر09103046

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف07110089549ماجدةحال مأمون السرمان09103047ً

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05020083033هاجرعائشه محمد الحاج عل09103048ً

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب إحصاء05010078209صبحهمنى عٌد المصلط09103049

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05110125163حلوم الشٌخهناء صبحً الشٌخ09103050

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05220004457منٌرههبه خالد الحسن09103051

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05220004416حسنه االحمدعماد حسٌن الحسن09103052

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05010453766ضحىبٌان عبدالغنً المعراوي09103053

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05010201582خدوجبشرى محمد الحمدان09103054

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010018383غالٌهاسراء عبد الفتاح تاجه09103055

الملعب

ممر الطابق االول

دراسات 05160022471زعٌلهحازم محمد العوض09103056

قانونٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق االول

تموٌل 05030059828رفعارشى نجٌب وسوف09103057

ومصارف

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010135869كوثر السقارامنه محمد نور كرٌم09103058

الملعب

ممر الطابق االول

كٌمٌاء 05010276396ٌسرى الرمضانلٌما عباس عباس09103059

بحته

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010499082فاطمهشفق حسٌن المحمد09103060

الملعب

ممر الطابق االول

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف07110035706سعٌدة العمٌرمرٌم حسن الطٌب09103061

الملعب

ممر الطابق االول

إرشاد 04010398797ابتسامبشرا فٌصل العمر2909103062ممر رقم الطباق الثانً

نفسً

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010460107سهٌر كف الغزاللمى اٌمن فخري09103063

الملعب

ممر الطابق الثانً



كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ07210017294حنٌفة دباكاٌمان عبد الوهاب دباك09103064

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف90050005626عطرة الحدٌريدعاء خلٌل شرٌح09103065

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010266253ابتسام حمشو احمداٌناس احمد الخالد09103066

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة90050005452منى النقلًوالء كمال جعمور09103067

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05010274103عزةفاطمة عبد الفتاح زٌدان09103068

الملعب

ممر الطابق الثانً

لغة 10120011687سهام عمارسهٌر طاهر عمار09103069

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05020056736صفٌهمرٌم منٌر العثمان09103070

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05180010435دنٌاامٌنه ٌوسف عل09103071ً

الملعب

ممر الطابق الثانً

تربٌة 05010052513رجاء الفراوسام مازن العبد الرزاق09103072

رٌاضٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05010520359غادةسلٌمان احمد القرٌع09103073

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب جغرافٌا05170017527اٌمانهبه شوقً ابراهٌم09103074

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05030012088ٌسرة الفنديماٌا ماجد سالمة09103075

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة04140048945جودهلمى منصور عٌسى09103076

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010279696وفاءصبا عبد الغنً داعور09103077

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب علم الحٌاة05200041277حلٌمههدى ٌاسر جوهر09103078

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010062393رانٌهغفران عبٌد سفاف09103079

الملعب

ممر الطابق الثانً

لغة 04010114917امٌرهشادي سلمان علوش09103080

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف10230011868جمانهدٌما أصف عٌود09103081

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف04230013363وفاءٌارا شحادة سلهب09103082

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05140027733شهٌرههدٌل محمد ٌوسف09103083

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة06200067311غادهبشرى عارف زٌنه09103084

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05140024453بسمه الحسننوار تٌسٌر عل09103085ً

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05030009088سورٌهغٌث محسن عزٌزه09103086

الملعب

ممر الطابق الثانً

قسم 05020104229ضٌاءمحمد احمد الحسٌن09103087

العالقات 

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05150109902مدٌحهلٌندا غسان موسى09103088

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05030023648فرٌده الخضربٌداء سلٌمان المحمود09103089

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات10260009778املسهام معٌن سلمون09103090

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب طبوغرافٌا05120022530انتصار الحمويسالفه ظافر هوشه09103091

الملعب

ممر الطابق الثانً

تربٌة 05010328650مرٌم الطوٌلابراهٌم احمد الطوٌل09103092

رٌاضٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05120057180شمسهسناء احمد الصطوف09103093

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05170048514ثناءزٌنب بهاء الدٌن حجل09103094

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05220000206بدٌعهصبا خالد الحسٌن09103095

الملعب

ممر الطابق الثانً

تربٌة 05200002090مانٌا ناصرساره وصفً نجم09103096

رٌاضٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق الثانً

لغة 05050134697مرٌم االسعدأحمد عبد الناصر السح09103097

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف06190011295نداسوغنج محمد االطرش09103098

الملعب

ممر الطابق الثانً



كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010465365فهمٌهاٌمان مصطفى البكور09103099

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05010213926روٌدهفاطمه محمد الٌونس09103100

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05020054136رحابرٌم حافظ علوش09103101

الملعب

ممر الطابق الثانً

تموٌل 05010482877لٌنانغم طالل شاكر09103102

ومصارف

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010642352عٌشهاٌناس ٌاسر الرٌشان09103103

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05100038734داللكندا ناٌف سلٌمان09103104

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010613462بٌاناسماء مصطفى البكور09103105

الملعب

ممر الطابق الثانً

فاطمه نوري صالح 09103106

التركاوي

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05010045602بندر

الملعب

ممر الطابق الثانً

فاطمه محمد زٌاد 09103107

الجرعود

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05110100441سهر البكور

الملعب

ممر الطابق الثانً

جٌولوجٌا 05190002625رٌحانه عٌسىحٌان عبدالرزاق عٌسى09103108

تطبٌقٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق الثانً

إدارة 05150076784مدٌحههدٌل نوفل محمد09103109

أعمال

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05200041410امنوسمٌه حسٌن الجوهر09103110

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05030040899خاتونفادٌة احمد المصطفى09103111

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة10150005381هندسهٌر هٌثم ٌوسف09103112

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05160004717فاطمهبسام علً سلٌمان09103113

الملعب

ممر الطابق الثانً

بتول زكرٌا الفارس 09103114

خلوف

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010689533مرٌم

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب علم أحٌاء10110012315لٌمونة محمودفاطر ٌعقوب سلوم09103115

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05170008320شمسهنوار احمد احمد09103116

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05100068761عوٌشه المحمودمارٌه محمد المحمود09103117

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010196548سمربٌلسان محمد الخضر09103118

الملعب

ممر الطابق الثانً

مالٌة 05070023495فاطمهرانٌا زٌاد زٌنو09103119

ومصارف

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05120028425هٌام صالحنورمان عبد الحمٌد احمد09103120

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب فٌزٌاء10100010195مدٌحااالء زهٌر غنام09103121

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05170007311ٌسرى مظلومدٌاال منٌف حسن09103122

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05010108995نوالامنه نعسان العوان09103123ً

الملعب

ممر الطابق الثانً

مٌسم عبد الكرٌم 09103124

الزهوري

تموٌل 05010085672روضه

ومصارف

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ05150069511نورارشا محمود الحٌلونه09103125

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب جغرافٌا05160024309جهٌنهبتول محمد الوقاف09103126

الملعب

ممر الطابق الثانً

لغة 06200005907آسٌاآالء ٌوسف عٌسى09103127

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب جغرافٌا10040014698منى احمدنور جابر محمود09103128

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05030007138داللروان موسى السلمان09103129

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة06200031071وفٌقه عثمانزٌنه احمد ٌونس09103130

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب فلسفة05160012211كمانههناء محمد عٌسى09103131

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة10100009932ملكه عباسبشرى وحٌد احمد09103132

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05050145806محاسنعلً حاتم ابراهٌم09103133

الملعب

ممر الطابق الثانً



تموٌل 05020057087فاطمةعلً محمد المحمود09103134

ومصارف

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05160034579خدٌجهروال ابراهٌم الحسن09103135

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب حقوق05150098136غٌثاء علًدٌمه ثائر سلوم09103136

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05100043473نعٌمهوهاد علً عسكرٌه09103137

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05020064316ذٌبةمنتهى طه قداد09103138

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ90040003203صباح جرجنازيمنى مصطفى الدبع09103139ً

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010617859رومندههبه جورج صدي09103140

الملعب

ممر الطابق الثانً

هبه باسل الحسن الشٌخ 09103141

تركاوي

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010513317مٌاده الهربش

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة06090129014معٌنهنجوى نواف نصور09103142

الملعب

ممر الطابق الثانً

دراسات 05050017784نبٌالرابعه محمد احمد09103143

قانونٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة05100047446مفٌده علًرفاه ٌوسف حمٌدان09103144

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05220003617باشهجهٌنه مصطفى الشحاده09103145

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة10090001633شهٌرهدارٌن غانم عل09103146ً

الملعب

ممر الطابق الثانً

مروه ٌوسف االسماعٌل 09103147

القاسم

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010649782فاطمه الحالق

الملعب

ممر الطابق الثانً

لغة 10260006451آسٌارٌم حسن شعبان09103148

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05110022272بثٌنه العثمانهاجر عبد الكرٌم الكنج09103149

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05200007779مٌالدهجٌانا الٌاس جمل09103150

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة05170048120عائدةمرح نظٌر حسن9103151

الملعب

ممر الطابق الثانً

كلٌة اآلداب بناء جنوب جغرافٌا05050150599روٌدهمٌس هٌسم محمد749103152ممر أرضً

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب فلسفة10230018236حٌاة ٌوسفمرام محمد ابراهٌم09103153

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب جغرافٌا10120015535مسٌالبتول احمد مٌا09103154

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05190012426رئٌسهمً محمد عالن09103155

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ05030054149سمٌرهعلً كمال الجبٌل09103156ً

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05120050325ختام ربٌعامانً محمد ساعود09103157

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05200070508فطٌممامون عبد الرزاق العبٌد09103158

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05200078691فدوىرزان حسٌن المصطفى09103159

الملعب

ممر الطابق 

االرضً لغة 02130001777سهٌله المصطفىمرح محمود الشل09103160ً

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف07210108585وفاءجهان بكور السماعٌل09103161

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات10230007761منٌفه نادرمرام محمد بعرٌن09103162ً

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة05010211047سعادجمانه ابراهٌم االحمد09103163

الملعب

ممر الطابق 

االرضً تموٌل 05010336173صفاءنٌرمٌن فٌصل العٌسى09103164

ومصارف

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05150106146مسٌالرٌم أحمد عل09103165ً

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05050161454سامٌةسعاد احمد علٌا09103166

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010272796فاطمه الهاللعامر محمد الهالل09103167

الملعب

ممر الطابق 

االرضً صباح احمد العبد هللا 09103168

القدور

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05020034635ٌسرى

الملعب

ممر الطابق 

االرضً



إرشاد 05140007722الهاممها ارساق ارساق09103169

نفسً

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب أحٌاء دقٌقة05150054968امٌنهمحمد علً مطر09103170

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05170006168لٌلىحال علً سلٌمان09103171

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ06020021436نادٌاٌارا نضار غالٌة09103172

الملعب

ممر الطابق 

االرضً صحافة 02340037907سلوى محمد سكرعموري محمد الساجر09103173

ونشر

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05050088690هالههٌا عدنان محمد09103174

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05020051919انتصاررهف عبد العزٌز األحمد09103175

الملعب

ممر الطابق 

االرضً إدارة 05200096842اسعافعلً عزٌز فاضل09103176

أعمال

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة06190009348سمٌحة احمدرنا محمد صالح09103177

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05140021480وجٌدهروان محمد صالح09103178

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05090022082مرٌم النجارسوزان عدنان ادرٌس09103179

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة05010489183خدٌجهمنال محمد العمر09103180

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة06200083566عزٌزةنور ندٌم داود09103181

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05050114338فاطمهجمانه محمد العتر09103182

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05010503953رندهبٌان مروان هنداوي09103183

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة10230015017انتصار اسماعٌللمى محً محمد09103184

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة06020040694بدرهلٌنا سفٌر غضبان09103185

الملعب

ممر الطابق 

االرضً إحصاء 05150053612لٌلىٌارا توفٌق عل09103186ً

وبرمجة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05190007692فلايرصاٌا مٌهوب شعبان09103187

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة06110054464أملمرام أٌمن عل09103188ً

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب حقوق05150047911مجٌدهصفاء ابراهٌم سلٌمان09103189

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05030025793زعٌلة العبدوسومر عدنان الخلٌل09103190

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب حقوق05010047747فاطمهمؤمنه محمود البزوٌر09103191

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05120042555فوزهاحمد ابراهٌم السلٌمان09103192

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05010677582رتٌبه النجارنور محمد نور النوٌر09103193

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة05200097489افندٌهاٌمان ابراهٌم العل09103194ً

الملعب

ممر الطابق 

االرضً تموٌل 05010526443تغرٌدفٌروز فٌصل قوال غاس09103195ً

ومصارف

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010185168سالمصفا عبد الستار الحرام09103196ً

الملعب

ممر الطابق 

االرضً دراسات 06100049087حنانمحمد علً ٌوسف09103197

قانونٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب فٌزٌاء05010340930تفاحهدانٌا حسان الرز09103198

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05100032982دٌانانورا عبدالرحمن ٌوسف09103199

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05140000054منىسمر عٌسى عٌسى09103200

الملعب

ممر الطابق 

االرضً لغة 06220016245سمٌحهراحٌل محمد جزعه09103201

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب فلسفة05120031298رابٌه مٌهوبعامر سقر برهوم09103202

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة05140002666سمٌعهمرفت صدٌق محمد09103203

الملعب

ممر الطابق 

االرضً



كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف07110006891فاطمةبدور محمد السفر09103204

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ05010734429غصونهزار صالح دٌاب09103206

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05150085700لٌلىمراد كامل شعشع09103207

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05170048568ردوحرٌم نبهان اسماعٌل09103208

الملعب

ممر الطابق 

االرضً تربٌة 05050151419سكٌباحمزه جمال نصر09103209

رٌاضٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة10090025979مٌساءحال علً حسن09103210

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010060685لٌلى الطالباالء هٌثم نموز09103211

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05020051504ادٌبهصفا عبد هللا الجلطه09103212

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب جغرافٌا05190006005بسمهعلً ابراهٌم سلٌمان09103213

الملعب

ممر الطابق 

االرضً لغة 06010389100مٌادهرزان حسن حبٌب09103214

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ05010376754لطٌفهلمى جابر القاسم09103215

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05100032691نجاحسقراط احمد شلهوم09103216

الملعب

ممر الطابق 

االرضً إرشاد 05140000791وزٌرهعصماء كاسر غانم09103217

نفسً

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ05010351853أدٌبة حمدراما ابراهٌم مرع09103218ً

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة10230006595نهاد داوددٌانا محسن عل09103219ً

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات06090051879نظٌرهرانجً محمد صقور09103220

الملعب

ممر الطابق 

االرضً لغة 06090002504نظٌرهرفٌف محمد صقور09103221

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05150083547اكتمالبشرى ٌحٌى فارس09103222

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05030065119سمٌرهنجمه عبداللطٌف الحسٌن09103224

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ05030048417روزه الفارسصباح عٌسى العٌسى09103225

الملعب

ممر الطابق 

االرضً علوم مالٌة 05010177689حٌاتسهر ٌحٌى الهتل09103226

ومصرفٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

ممر الطابق 

االرضً كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05200092955اسعافكرٌمه مشهور اسماعٌل9103227

الملعب

ممر الطابق 

االرضً
كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة10160033989منىوفاء عبدالكرٌم عبدهللا9009103228المستودع

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة06090034325عائدهبسمه جمٌل الرفاع09103229ً

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة06220015994صٌطه هاللهنور حسام طربوش09103230

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة06090000601سحرسوسن عبد الوهاب حلب09103231ً

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05020092576وجٌهافاطمة محمود حمود09103232

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب علم أحٌاء05160018908كفاححنان احمد بالل09103233

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف04010248972نجوىصباح ضٌاء الدٌن دامس09103234

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05010269773صباحفاطمه خالد رحال09103235

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف04040004529حسنهٌما محمد محمود09103236

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05010522172معززنوال ابراهٌم المصري09103237

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05200001201دٌنامارٌا هشام دومط09103238

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05140011362رقٌبهسوزان اسماعٌل غنوم09103239

الملعب

المستودع

نجالء احمد صطوف 09103240

الدٌري

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة05110055479فطٌم حسنو

الملعب

المستودع



كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05200012454نلً الحسانًٌارا رٌمون رحال09103241

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة05060000545حناننسمه ورد ورد09103242

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب فلسفة05170047642امالوعد سمٌر حماده09103243

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة04170049059سرسكشادٌا محمد العفٌري09103244

الملعب

المستودع

اشجان عبد الكافً 09103245

عرفات

كٌمٌاء 05200029013مرٌم

بحته

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05200072124فطٌمفاطمة ٌوسف الصطٌف09103246

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05010208013انعامنور صبحً العلوان09103247ً

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05070014387سمرألٌس عمار قشمر09103248

الملعب

المستودع

إرشاد 05100038738الٌدهلجٌن رسالن ابو كحله09103249

نفسً

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010194275مرٌم غٌانهنجوه مصطفى االصٌل09103250

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة90040006131ٌاسمٌنصابرٌن احمد صبحٌه09103251

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب محاسبة10010133864زكرٌاتحنان محمد طوفان09103252

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف04190009130فدوىفاطمه مدٌن محب  الدٌن09103253

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05030060403روزهرنٌم ٌوسف البدور09103254

الملعب

المستودع

عائشة عبد المنعم 09103255

المحمود

لغة 04170037274حلٌمه العٌسى

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05030023649رائده الحسنعبله خضر الحسن09103256

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05170014051وفاء عثمانمنار معتصم احمد09103257

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب جغرافٌا05150073084مرٌمرٌما حسٌن الخٌزران09103258

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05200008837مانٌاألٌن بسام حواضري09103259

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05180033603نورٌه احمدنجله هٌسم حبلل09103260ً

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010893119محاسنرٌم ماجد الشعبان09103261

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة11050085787فاطمه وتدرشا عبد هللا القصٌر09103262

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05020008926فائدهدارٌن احمد عبد الح09103263ً

الملعب

المستودع

إرشاد 05010697823منىاسماء غازي الخلف09103264

نفسً

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف04190021056فاطمةنهده ابراهٌم جمرك09103265

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05030033672رحاب دعبولاسماء مروان دعبول09103266

الملعب

المستودع

لغة 10160136490سهامهناء هاشم سلٌمان09103267

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المستودع

تربٌة 05090021585هاذارماٌا فٌصل رزوق09103268

رٌاضٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05200003521كحلهندى ٌوسف قشوه09103269

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب حقوق05050036498حٌاةعبد المنعم فٌصل الشحود09103270

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05020000251رقٌهبراءة محمد األحمد09103271

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05200011054النا جبٌرهماري حٌان الشٌخ09103272

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05140021477وجٌدهوالء محمد صالح09103273

الملعب

المستودع

جٌولوجٌا 06010361246نادٌانور بسام ٌوسف09103274

تطبٌقٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05200020646حنانمنى عفٌف نمو09103275

الملعب

المستودع



كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010340070غفران العوضبشرى صالح الغزال09103276

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05030049393سعادرٌم علً الحسن09103277

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05150009526شهٌرهفاتنه احمد شبٌب09103278

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05150115914محاسنرحٌق محمد عٌسى09103279

الملعب

المستودع

صابرٌن شرٌف 09103280

المصري

لغة 05010872489مرٌم المصري

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010308032ابتسامنسرٌن جمعه عرندس09103281

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة10100001524حلٌمه الجديبسمه غسان دروٌش09103282

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة فرنسٌة05010307974ابتسامبراءه جمعه عرندس09103283

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05010462363منالرٌم اساما أحمد09103284

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05020084724سمٌامنال محمد علً سلٌمان09103285

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب تارٌخ05030009336نجود سالمةدٌاال توفٌق سالمة09103286

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات10140002068منىرهف قٌس نده09103287

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010462308منال الحسٌنكارٌس اسامه أحمد09103288

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05090022036مرٌم النجارٌاسمٌن عدنان ادرٌس09103289

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف01040127520آمال سلٌمانمرح زهٌر سلٌمان09103290

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05160028768جمٌلهمرام مصطفى احمد09103291

الملعب

المستودع

لغة 10020010144هٌامفلاير علً احمد09103292

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05030062127هدىنورهان زٌد الناعم09103293

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة10090052965رقٌه عباسروان رواد نٌوف09103294

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب حقوق05010108540خدٌجةتسنٌم برهان الشعار09103295

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف04010460652ناٌفهمرح ٌاسٌن الٌوسف09103296

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة07240039566سمٌرةرحاب مالك ٌوسف09103297

الملعب

المستودع

ثراء بشٌر محمد خلٌل 09103298

العمر

كلٌة اآلداب بناء جنوب علم الحٌاة05020009316أمون

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05030031298شادٌا المحمودأمنه عامر الخلف09103299

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة06020003707امنهزٌنب عبد المطلب ناصر09103300

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05050031303معٌنهراما فوزي عدره09103301

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب فٌزٌاء10150007499عفراءزٌنه مهنا عل09103302ً

الملعب

المستودع

لغة 05030011206سمٌرةنسرٌن عٌسى مٌهوب09103303

إنكلٌزٌة

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المستودع

تموٌل 05070014256سمراٌناس ظافر زٌنو09103304

ومصارف

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010608747امٌنةفاطمة خالد المصري09103305

الملعب

المستودع

أنس مصطفى االحمد 09103306

االبراهٌم

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05010098385فاطمة

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05070006945دعدرؤى سلٌمان الشمال09103307ً

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05100069108انصاف المحمدوالء محمد العل09103308ً

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة05010986802عائدهنسرٌن شرٌف الدٌاب09103309

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05040035097شوقهعال سلٌمان العل09103310ً

الملعب

المستودع



كلٌة اآلداب بناء جنوب رٌاضٌات05050134465نجدٌهاٌمان طالل العلٌوي09103311

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة06110068187منٌرةسحر محمد زٌود09103312

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب لغة عربٌة10090122517آمنهمٌساء علً سالمه09103313

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05100057003نجمه الخالدامل ٌاسٌن الكدرو09103314

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب اقتصاد06120006144هاال ابراهٌممرٌم محمود ٌعقوب09103315

الملعب

المستودع

إدارة 05050095646ٌاسمٌنتٌماء علً الداحول09103316

أعمال

كلٌة اآلداب بناء جنوب 

الملعب

المستودع

كلٌة اآلداب بناء جنوب معلم صف05010300719عائشهفاطمه صالح المحمد9103317

الملعب

المستودع

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة فرنسٌة10260014045تمٌنهلٌنا مطٌع بدور709103318القاعة االولى

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة04120101664ملكًبادٌه ولٌد ابراهٌم09103319

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةتارٌخ04030006278علٌاابتسام رئٌف العلو09103320

محمد سلمان احمد 09103321

المحمد طه

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05020003291امون

سهام عبد الكرٌم الشٌخ 09103322

علً

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةجغرافٌا05020017541نزهه

شادٌه خالد الحسن 09103323

السلٌمان

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة فرنسٌة05020023617عائشه

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةفٌزٌاء05100010826ثمٌرهٌافع موسى السلٌمان09103324

إحصاء 05020015793فاطمهاالء ولٌد شمٌط09103325

رٌاضً

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة فرنسٌة06090017508الهامعلٌاء محمد محمد09103326

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05020089777خدٌجه المحمودمنى حسٌن مشعل09103327

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةتارٌخ06050005781حسٌبهمرام بسام عل09103328ً

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة فرنسٌة05180027728صدٌقهلما عادل حسن09103329

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةفٌزٌاء05050053226رندهغزل محمد التالوي09103330

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة06050005115وفاءساره كمال غنٌجه09103331

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة06040012840لفلفٌهاحالم ابراهٌم مرٌزق09103332

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة10280005691وجٌهالٌال ابراهٌم حسن09103333

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة06090018779جومانه مٌهوبدارٌن عبد هللا المحمد09103334

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05150062309مهى نعومرٌم نزار حداد09103335

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05010747340هٌامامامه عدنان صوف09103336ً

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةرٌاضٌات10120015564لٌلىحٌدر ناظم خضور09103337

لغة 06200074855فتاةمرام منٌر جرٌعه09103338

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05010642276سعاد الخطٌبراما ضاهر الخضر09103339

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةتارٌخ06010367022سعادكنانه ابراهٌم درٌوس09103340

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05010536438فادٌاملك احمد الجزار09103341

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةتارٌخ10090103224وجٌههسمر سمٌر صٌوح09103342

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةجغرافٌا10040005229حمٌدهجمٌله علً دعبول09103343

مبنى كلٌة التربٌة الرٌاضٌة



القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05100047294نوال سلومغرام صالح زاهر09103344

معالجة 05010029076منىغفران حسام علوش09103345

فٌزٌائٌة

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05220021276جمٌلهمنال تركً المصطفى09103346

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05220012930نجاحانشراح صالح االحمد09103347

إدارة 05010163509سمٌره عوضمارٌا انور العوض09103348

أعمال

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

مرٌم محمد ادٌب 09103349

االبراهٌم

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةرٌاضٌات05010593148عنود

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة10090032545نادٌادالٌن حسٌن سلٌمان09103350

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05100053401نجودهناء موسى الشٌخو09103351

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةتارٌخ05200085321سمٌره منال علًهبه احمد اسماعٌل09103352

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةفٌزٌاء05150051552سمررحاب رفٌق عدبه09103353

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05140009142رسٌلهفرح مخلص سلوم09103354

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةشرٌعة05180022773نوالوالء عادل عل09103355ً

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةحقوق05140008395نهالمضر فائز ضاهر09103356

لغة 10280019090رقٌه ابراهٌمدٌانا شفٌق محمد09103357

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

تموٌل 05150073984كوثرعفت ٌاسٌن ٌوسف09103358

ومصارف

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةفٌزٌاء05070027658راغدهإنانا محمد الشٌخ حسٌن09103359

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة11010181606بدرٌه الحمودسالم عباس الفقٌر09103360

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةفلسفة10110012718منا سلومنور احمد حمود09103361

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05010500772منىحنٌن عمر السقا09103362

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة فرنسٌة10160140764فاطمهجزٌل جودت رمضان09103363

لغة 13120010914سٌدهٌارا ٌوسف العٌا09103364

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة فرنسٌة05160005990منٌره خضورهبه ٌونس حوا09103365

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05030012668آسٌةسمر خضر محرز09103366

لغة 10160035165امٌمههٌا هٌثم محمد09103367

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةتارٌخ05020055948مرٌم محمد الحسنغفران محمد الحسن09103368

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةتارٌخ05150011284انتصاررغد اسماعٌل شاهٌن09103369

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف07010177686روعةهال غسان سعٌد09103370

إرشاد 05010600141سورٌافاطمه مروان الرحمون09103371

نفسً

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةتارٌخ05050057640نجاح البروشبشرى علً الخلٌل09103372

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةفلسفة06050030647عزٌزهلندا محمد حداد09103373

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة10170016089حلٌمه الٌاشوطًرحاب حسن جبرٌل09103374

إدارة 05150008750انتصاررشا اسماعٌل شاهٌن09103375

أعمال

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة06120007702جانٌترؤى جمٌل مصطفى09103376

ربى غسان الحاج 09103377

ابراهٌم

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05150010681عناٌات زرٌق

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة فرنسٌة05120025294مٌساءمها محمد عل09103378ً



القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05210023209انعام معٌوفرنٌم جاسم المصطفى09103379

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05120040039جمٌلهحنان عبدالغنً بلول09103380

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة10040009136امٌره بٌشانًرهام محمد معنا09103381

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف07010177687روعةحال غسان سعٌد09103382

لغة 05220017962بثٌنهخلود عبد الرحمن القاسم09103383

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة10040022659نوف كناجنعمه اٌمن كناج09103384

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةفٌزٌاء06160019408هناءٌارا حافظ شحاده09103385

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة10020027738سهامارٌج علً سلوم09103386

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة فرنسٌة05110032377مدٌحه حمدانمرٌانا علً طوبر9103387

لغة 10040022555انعام دعبولدٌما ٌوسف مخزوم2009103388القاعة الثالثة

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05010239474سارهاالء حسٌن الزٌن09103389

لغة 04120066550هاجرآٌه ابراهٌم جمعه09103390

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف07240074606ولٌدة شغريسوزان عدنان شغري09103391

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05150027680مرٌمحسن سلٌمان الٌوسف09103392

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةرٌاضٌات05050130926خوندهرؤى معن من09103393ً

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة06020051159فهٌمهفٌروز كمال المهاجر09103394

لغة 06210001637مرٌمٌارا دوالت ابراهٌم09103395

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة فرنسٌة05110009584ابتسامزٌنه غازي خباص09103396

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةجغرافٌا10220012129نهٌداٌارا حسٌن رضوان09103397

فوزٌه محمد الحاج 09103398

نعسان

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05010412213منى

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05050034237نشٌده نحالويجومانه حسن نحالوي09103399

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05010608135فاطمهكنانه عناد السلوم09103400

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة فرنسٌة10220040959بسٌمهعبٌر ندٌم محمد09103401

لغة 06020050152باسلهنورا علً العج09103402ً

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةجغرافٌا05010275952خدٌجه العٌسىردٌنه احمد العٌسى09103403

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةفلسفة04010787838ٌسرهرنا اٌوب حبوب09103404

تموٌل 05010510606وصال عنقهماٌا جهاد حالق09103405

ومصارف

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

لغة 10260003190ندى حاج علًسراب أمٌر ابراهٌم09103406

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة فرنسٌة10010162057كوكبعالء ابراهٌم عل9103407ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05100021310مرٌممحمد رفعات المصطفى6009103408القاعة الرابعة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05150012895لٌلىهبه علً الهٌب09103409ً

لغة 10260034664وفٌقهأرٌج كرٌم عبود09103410

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

لغة 05010603681منىراوٌة شفٌق حمص09103411ً

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05020003460مجد مرزاقمنى شعبان الملحم09103412

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05120008320أمالهبه عبدهللا حسٌسون09103413



القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمحاسبة05010177444ابتساموعد صبحً ابوقاسم09103414

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05150019360املحال محمد سمعول09103415

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05020027985هاللهدعاء رٌاض المعماع09103416

منال عبد الرحمن 09103417

الخطٌب

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05020024089نعٌمه

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05150047251ختامهال خلٌفه سلٌمان09103418

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05150019358املبسمه محمد سمعول09103419

لغة 06200030663وفاءنهال مالك بركات09103420

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة06050019413دنٌاحسٌن عبد هللا دروٌش09103421

منار عبد اللطٌف 09103422

الموعً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةتارٌخ05120026779معٌنه

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةشرٌعة05010587445ضحٌه حاج عبٌدرضوان خالد الجٌجاوي09103423

لغة 10090053058مالكهسناء توفٌق نٌوف09103424

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة10170025661وجٌههساهٌر محمد الشٌخ09103425

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05050139841خدٌجهمرٌم مصطفى الفرج09103426

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05020000625حلٌمهصفاء حسان حاج جنٌد09103427

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف07210016787خدٌجهتسنٌم محمد زنكلو09103428

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05010275212فاطمه االحمدمرٌم فؤاد حمشو09103429

خدوج عبد الرحمن العبد 09103430

هللا الحٌصٌه

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05020065279روٌده

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05020016504فٌحاءاالء عبد الستار القناص09103431

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةتارٌخ05200093085تركٌهٌمنا فواز الخضر العل09103432ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةجغرافٌا05150056994ٌسرى حبٌبسالم محمد حسن09103433

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05200023080نهى الشٌخماري جهاد البرشٌن09103434ً

لغة 05200052457خدٌجهنوره احمد ابراهٌم09103435

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةشرٌعة03300008153مكٌهناهد جمٌل البكري09103436

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة فرنسٌة04170075858امنهمرٌم عبدو اٌوب09103437

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف04010121728عائدهدارٌن حكمت النجم09103438

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةفٌزٌاء04010428204سماهرهال ابراهٌم داوود09103439

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة04220007767انتصارسراب سلٌمان عبدهللا09103440

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05050129787امالمرام بسام نصره09103441

مٌساء محمد مسعف 09103443

السلوم

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05010764345ثرٌا

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05120032997نهادفاتن غسان ابراهٌم09103444

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةرٌاضٌات04030036457ازدهار الصالحزٌنب عدنان السعٌد09103445

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05060009628ثورهرشا خالد السلوم09103446

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةفٌزٌاء05160012193هٌامعلً احمد عٌسى09103447

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05200039787عائشة المصطفىمروه محمد سفره09103448

تصمٌم 05150056883رضٌه رمضانغدي محمد دٌوب09103449

وإنتاج

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة



القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةتارٌخ05120027640مجٌدهحال علً حسون09103450

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةفٌزٌاء05200026444عائشهساره حسن الرجب09103451

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05170011183جمٌلهلودٌا حسنً محمود09103452

لغة 05150132102فلكنور عدنان رستم09103453

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

تسوٌق 05010125534رندادعاء سلٌمان فرحات09103454

وتجارة 

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةتارٌخ05010806490تركٌه السعدرٌماز مشهور السلٌمان09103455

رٌاضٌات 04140018815فاطمههٌام علً ابراهٌم09103456

بحتة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05010325680لٌلىامانً عطٌه حداد09103457

معالجة 05150090825نجود عباسمرام بسام ادرع09103458

فٌزٌائٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05010442947داللرهف صالح حٌدر09103459

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05220011512فاطمهغاده مختار الحسون09103460

لغة 05150022075كوئرمروه ابراهٌم طٌبا09103461

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05020053089اٌثار العثمانكرم عبد الرزاق العمر09103462

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05010284235مرٌمصفٌه محمد العل09103463ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةجغرافٌا05140026879هاله محفوضأصٌد وفٌد خضره09103464

كٌمٌاء 05070037605نوف العوٌدكنانه أحمد المحمد09103465

تطبٌقٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة فرنسٌة05020000606فاطمه المصطفىوالء محمد حاج جنٌد09103466

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05010693996خلوداٌمان محمد السٌد09103467

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05200019397ابتسامدٌما محفوض سكاف9103468

نسرٌن عبدالرحمن 4509103469القاعة الخامسة

الحسٌن

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف07090059063بلقٌس

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05010284359مرٌم شوملنسٌبه محمد العل09103470ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05200008830مادلٌن دومطحال سلٌمان حواضري09103471

حسان عبدالرحمن 09103472

سلطان

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05010724126ملكه

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةتغذٌة05010611297بثٌنهرٌما أٌمن الحمود09103473

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة فرنسٌة05020032360ادٌبه الحسٌنندى رٌاض الشٌخ09103474

عبد اللطٌف عبد المالك 09103475

بارادانً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05030027669كوكب جوخدار

لغة 05020043906مرٌماسٌا عبدالوهاب طنب09103476

إنكلٌزٌة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05220004561شمسه الٌتٌمآالء صطوف العبٌد09103477

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05010262606فدوىنور محمود شٌخ خالد09103478

طب 05010513799اصطبارلما زٌاد دهبان09103479

بٌطري

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05020053956شمسه االحمداالء فاٌز الخالد09103480

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05010252330هٌاماسماء احمد ابو زمر09103481

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةرٌاضٌات05010331977قمر العثماننور طارق صلٌع09103482ً

تسوٌق 05010479745فداءمٌس خالد الشام09103483ً

وتجارة 

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف90050006747اقبالاسراء معتز بستون09103484ً



كٌمٌاء 05010019733منال النعسانوصال فؤاد الشقق09103485ً

تطبٌقٌة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05010113292زاهرهساره محمد دباغ09103486

لغة 05020032170أدٌبة العبدرزان عبد الرزاق دٌدو09103487

إنكلٌزٌة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة فرنسٌة05010696171صفاءمٌسم بسام جنٌد09103488

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة فرنسٌة05010326581سحرهزار عمر حجازي09103489

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05010243671عناٌهصفاء موفق بري09103490

هاله محمد رشٌد السٌد 09103491

احمد

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05010257460ختام

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05050034155رابحه السلومرٌم علً داؤد09103492

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةشرٌعة05020105446ثناءهانً حسٌن العلوش09103493

تموٌل 05010125315مرٌمعفراء عبٌد العبٌد09103494

ومصارف

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

فطمه محمد نصر ابً 09103495

عٌشه

تموٌل 05010130219غاده

ومصارف

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة90050004653اقبال السعديهبة معتز بستون09103496ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05010073143أملوالء محمد سعٌد نابلس09103497ً

لغة 05010474646نادرهفضه رضوان الدٌاب09103498

إنكلٌزٌة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05010719519حلٌمه جوخدارصفاء محمد جوخدار09103499

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة04010058482هدىحنٌن عبدالغنً القهوج09103500ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05020105262هناءٌاسمٌن حسن العلوش09103501

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف07210111128فاطمةآمنة طه حاج موسى09103502

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05010329957فهمٌهجمٌله عبد السالم نبهان09103503

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05010275380عمشهاحمد محمود عجاج09103504

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05020055333داللإسالم عمر العلوش09103505

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف07170026494اسماء محمد دٌبرنٌم شاهر موقع09103506

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05010288350غادهمحظٌه عبدالرحمن تلٌت09103507ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05010311184كلثوممٌناس ابراهٌم السلق09103508

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةرٌاضٌات05010320865مرٌمفاطمه عبد الكافً سعٌد09103509

تموٌل 05010280055حسناءحسن عبد الجبار االعرج09103510

ومصارف

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةتارٌخ05030063795سمٌرهسماح علً ابراهٌم09103511

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05010261829سكراصهٌب عدنان جعبو09103512

تربٌة 05120006403فادٌاعبد الرزاق احمد حمود9103513

رٌاضٌة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05020034127هدٌهبراءه تادر الٌوسف9009103514الصالة

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةفلسفة06170029941هدىٌزن سائر شبٌب09103515

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةجغرافٌا10090030826صدٌقهدٌما محمد عطٌه09103516

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةفٌزٌاء05180033537أمٌرهربٌعه ناصر حبلل09103517ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05170015764كواكببتول رسمً عٌسى09103518

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةرٌاضٌات05010181200شذىكارال حسام الٌرشٌن09103519ً



الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة10280007059سهٌله حسنسهٌر سلٌم محمود09103520

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةرٌاضٌات05010355373صبحٌةباسل حبٌب سالمه09103521

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةتارٌخ05030065126غصونسوزان احمد الحسٌن09103522

لغة 10040024044نهاد حمودبٌان عٌسى كناج09103523

إنكلٌزٌة

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05140001128ادٌبهدانٌان حبٌب ناصر09103524

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05140026404منٌرهنجاة محسن عل09103525ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةجغرافٌا05160007490كسبهدٌل نزار وسوف09103526

لغة 04030054573أمٌنهصبا نعٌم أٌبو09103527

إنكلٌزٌة

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05160025817رئٌفةعالء ابراهٌم سعٌد09103528

تموٌل 05010487007رٌم مدهللندى عبد المجٌد دعدع09103529

ومصارف

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05030064025امٌنه المصريشٌماء خالد المصري09103530

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف04040026058وفاءهدٌل رامز الضاهر09103531

لغة 04010130044تغرٌدلما محمد ٌحٌى09103532

إنكلٌزٌة

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05020010371روٌده الكشتوإٌمان عوض الكشتو09103533

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05010463623صفاءمنى ماجد االبراهٌم09103534

لغة 05150027371صباحعهد ابراهٌم عطٌه09103535

إنكلٌزٌة

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةجغرافٌا05120032363قنٌعههشام وفٌق موع09103536ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05200008466روٌده زحلوقماٌا كمال صدٌر09103537

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةحقوق05120028169وفٌقه بدوروسٌم احمد فٌاض09103538

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة فرنسٌة10110007200فاطمةرنٌم محمد سلٌمان09103539

رجاء محمد خٌر حاج 09103540

حسن

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05010447141فاطمة

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05010059730بثٌنهعتاب عبد العزٌز الجزار09103541

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05010237729امنةفاطمه محمد جعبو09103542

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةرٌاضٌات05200008562هال نجارساره سمٌر العوض09103543

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة10150004577هٌفاءلمى سهٌل عل09103544ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05150115998ناهًاعتدال علً عٌسى09103545

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05010387697رومانٌا االحمدبلسم سلٌم رضوان09103546

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةتارٌخ05010220826فلايرنبال ٌوسف الٌوسف09103547

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05170017948عزٌزهمرٌم رأفت كمال09103548

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05020111276منال ابو جدعانبتول منجً قطاش09103549

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةجغرافٌا05010220842فلاير مصطفىمرح ٌوسف الٌوسف09103550

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة فرنسٌة10240019098سالمعبٌر علً حمادي09103551

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05030040021زرٌفهرٌئام محمد داوود09103552

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05010830254سمٌرهلجٌن خضر مطر09103553

حنٌن ابراهٌم ابراهٌم 09103554

احمد

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةرٌاضٌات10230006974سهٌله



الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة07210088078مٌساء بدويدالل محمد نعمة بدوي09103555

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةرٌاضٌات05010313818الهامندى اٌوب السلٌمان09103556

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05120021513خدٌجه األسعدسوسن سلٌمان الملحم09103557

تصمٌم 05030050463مرٌمروال حسن الصالح09103558

داخلً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف04080012538نادٌاباسل محمد االبراهٌم09103559

تصمٌم 05010731923مرٌم علًسالف محمد ونوس09103560

وإنتاج

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف08090009829صوله عراضكبرٌٌال حنا لحتو09103561

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05010535795نهلهبشرى طعمه الرحٌل09103562

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف04010786283حنانربٌع محمد الخضور09103563

إرشاد 05050032224امٌرهنادٌن اصف محمد09103564

نفسً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

لغة 05010151391فداءسالً هٌثم قنبر09103565

إنكلٌزٌة

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05220017741فاطمهبشرى حسٌن المواس09103566

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05200029544فاطمهرؤى محمد الناصر09103567

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة04230017909منىوئام عٌد الحبٌب09103568

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةرٌاضٌات05200029458لطفٌهرحاب انور الحكٌم09103569

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05120008362أمٌرهمحمود فٌصل صقر09103570

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةرٌاضٌات05180014510أمالرٌما علً أسعد09103571

لغة 10160046266صباح ٌوسفرٌم عبد الكرٌم ٌوسف09103572

إنكلٌزٌة

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةفٌزٌاء05150059619ورٌثهباسله حسٌن وسوف09103573

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةرٌاضٌات05050052300شذىغنوه ثابت الخطٌب09103574

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف11060002841ربوعههناء صبحً االحمد09103575

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05010542114مٌادهرهام منهل عقول09103576

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05010709163خدوج السطٌفرضوان علً البكور09103577

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف07210115932منىحنان علً زنكلو09103578

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05140006587مٌاده علًرهف ٌوسف جدٌد09103579

براءه عمر القسوم 09103580

القاضً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05010300190سناء

كٌمٌاء 05010422138بثٌهبٌان فواز البٌسك09103581ً

بحته

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة فرنسٌة05100010805مٌساءجٌزٌل مخائٌل ٌعقوب09103582

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةتارٌخ05140019802غٌثاءعبٌر شاهد جبور09103583

لغة 06090153527ابتسام الحلولٌالس ثابت الحاطوم09103584

إنكلٌزٌة

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةرٌاضٌات04010744305منانور الهدى محمد حالق09103585

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05100035965سمٌعهفادٌه اصف عمر09103586

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة04060005604غالٌهبٌداء احمد السعدي09103587

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةرٌاضٌات05010627540مدى التركاالء احمد الٌوسف09103588

هندسة 05170022350حورٌهبتول محمد دٌب09103589

إلكترونٌة

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة



الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05140010069سورٌا ارساقبثٌنه محمود ارساق09103590

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة05020007671حفٌظهصفاء صالح الرحال09103591

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05200014521سناءهبه عماد نجار09103592

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05200007381مهى الرحالآنا عبدو عدٌره09103593

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05200001499نادٌاساره عزٌز سموع09103594

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةفٌزٌاء05010316924مرفتشادٌه محمود الدخٌل09103595

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةلغة عربٌة10260036888رنانتلٌن عبد الكرٌم أسعد09103596

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05100014255فرٌزهغزل جرجس ورده09103597

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05010193771فاطمهفلاير حسٌن الحسٌن09103598

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةشرٌعة05110023034منبره العلوشمجٌده دعاس الصالح09103599

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05010218908درزٌهسوسن خلٌل اسعد09103600

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةمعلم صف05100007849مروه الدٌوبراما سهٌل ترٌكه09103601

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةفٌزٌاء05120010439سناءسها باسم الرعٌدي09103602

رامً أكرم خوري 9103603

ابراهٌم

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةفلسفة07240045766سمٌرة

القاعة االولىكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05120010419سناءسبال باسم الرعٌدي409103604القاعة االولى

القاعة االولىكلٌة التمرٌضمعلم صف05100042904فداءمٌرفا شفٌق الشل09103605ً

القاعة االولىكلٌة التمرٌضمعلم صف05200000573غادهزٌنه فادي الشحود09103606

القاعة االولىكلٌة التمرٌضلغة فرنسٌة05010549879وحٌدهبانه عبد المنعم حلوم09103607

فاطمه عبد الرزاق 09103608

المبٌض

لغة 05010068109ماجده الشربعً

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة التمرٌض

القاعة االولىكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05140006223نجاحرافع ثابت سلوم09103609

لغة 06010016066فكرٌهرٌم بسام حاج ٌونس09103610

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة التمرٌض

القاعة االولىكلٌة التمرٌضرٌاضٌات05150049026جمٌلةمحمود احمد عباس09103611

القاعة االولىكلٌة التمرٌضرٌاضٌات05190023878علٌامرام علً سلٌمان09103612

لغة 06020022444امٌرهحسناء ابراهٌم عكاشة09103613

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة التمرٌض

القاعة االولىكلٌة التمرٌضبٌولوجٌا06110055247اٌمانهبه رفٌق سلٌمان09103614

القاعة االولىكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05120002511نهادعماد غسان حسن09103615

القاعة االولىكلٌة التمرٌضمعلم صف05010189042فاطمهنزهه حسن المحمد09103616

لغة 05190022495هاندا اسماعٌلعال عبد الكرٌم اسماعٌل09103617

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة التمرٌض

القاعة االولىكلٌة التمرٌضرٌاضٌات05140008659سمٌحهرغد راجً طراف09103618

معالجة 05010611223بثٌنةفرح اٌمن الحمود09103619

فٌزٌائٌة

القاعة االولىكلٌة التمرٌض

القاعة االولىكلٌة التمرٌضفٌزٌاء05010338572نوفهرامز رضوان األحمد09103620

القاعة االولىكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010611158بثٌنهظهٌره اٌمن الحمود09103621

القاعة االولىكلٌة التمرٌضمحاسبة06110055244اٌمانلمى رفٌق سلٌمان09103622

مبنى كلٌة التمرٌض



القاعة االولىكلٌة التمرٌضمعلم صف05200003135فرٌدهماٌا عبدو العوض الجلق09103623ً

القاعة االولىكلٌة التمرٌضمعلم صف05200012167سمٌرهساره كمال قدٌسه09103624

القاعة االولىكلٌة التمرٌضمعلم صف05200019567مانٌهندى ولٌد نداف09103625

لغة 06020043583رانٌهنادٌن حسن صقور09103626

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة التمرٌض

القاعة االولىكلٌة التمرٌضرٌاضٌات05010205306نوال العصفورعالء موسى ٌونس09103627

القاعة االولىكلٌة التمرٌضلغة فرنسٌة05140000022شادٌارانٌا فاٌز سعٌد09103628

القاعة االولىكلٌة التمرٌضعلم أحٌاء05140002983اسمهانسحر مسعود اسماعٌل09103629

القاعة االولىكلٌة التمرٌضمعلم صف06090025199اروىدعاء محمد عبود09103630

القاعة االولىكلٌة التمرٌضلغة فرنسٌة05160049167لواء ضاهرشٌرٌن عٌسى الناصر09103631

القاعة االولىكلٌة التمرٌضتارٌخ05030028223جهٌدهناهد محمد الولوس09103632

القاعة االولىكلٌة التمرٌضمعلم صف06020095966نجوىدعاء عبد الكرٌم عل09103633ً

القاعة االولىكلٌة التمرٌضحقوق05010155323خدٌجهزٌنب نصر الباكٌر09103634

القاعة االولىكلٌة التمرٌضرٌاضٌات05010087691ندىأمانً خالد قصاب09103635

القاعة االولىكلٌة التمرٌضلغة فرنسٌة05150026092غادهاٌفا هٌثم عٌسى09103636

القاعة االولىكلٌة التمرٌضمعلم صف05200002597آسٌا دٌبرٌم موسى بطرس09103637

لغة 06160015446املرهام عدنان تفوح09103638

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة التمرٌض

القاعة االولىكلٌة التمرٌضمعلم صف05220017591فاطمه ابو العٌونشٌرٌن واصل ابو العٌون09103639

القاعة االولىكلٌة التمرٌضلغة عربٌة06010350805رفاءنادره احمد الغدا09103640

القاعة االولىكلٌة التمرٌضمعلم صف05030007017شادٌهرهف علً ابراهٌم09103641

القاعة االولىكلٌة التمرٌضمعلم صف05150024772فخر عباسبشرى لؤي مصطفى09103642

القاعة االولىكلٌة التمرٌضمعلم صف04190031236امنهماٌا موفق رعد9103643

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضحقوق05140026548نهداٌارا صالح حسن3509103644القاعة الثانٌة

كٌمٌاء 05150087201مٌادهماري سالمه سالمه09103645

بحته

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضمعلم صف05010370427نهله مقطشماٌا مروان مقطش09103647

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضتارٌخ05150055077فاطمةاٌهاب تمٌم سالمه09103648

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة06020028361نوالزهره عٌسى انطكل09103649ً

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة02420010165هدٌهمحاسن ونوس صلٌب09103650ً

دراسات 05110001523نخلهنجدانا محمد سعٌد09103651

قانونٌة

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضمعلم صف05200023851غصون عقادرٌتا هانً طوٌل09103652

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضمعلم صف05010196702غازٌهخلود رضوان الدعبول09103653

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضمعلم صف05120031052سعادرؤى محمد الٌاس09103654

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضمعلم صف05200001242زهى الحمصًٌارا دومط دومط09103655

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضجغرافٌا10020016128ٌاسمٌنبشار ابراهٌم حامد09103656

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضمعلم صف05200002140رٌم عفورمٌرنا رامً حاصود09103657

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضمعلم صف05120005996محاسنرزان محمد برهوم09103658



القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05140012965املصبا منٌر محفوض09103659

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضمعلم صف10260032692داللسوزان ابراهٌم ابراهٌم09103660

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضبٌولوجٌا05170010072ندٌمهامل نورس فٌاض09103661

تربٌة 05010044281سعدهسحر محمد الرمضان09103662

رٌاضٌة

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05120056155اسماء سقرجولٌا علً سلٌمان09103663

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضفلسفة06090129470مفٌدهٌارا حسن محمد09103664

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة10010162230نجاةلٌدا هانً حسٌن09103665

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضمعلم صف04020017799منتهىزٌنب محمد المحمود09103666

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05030055472نصره فطراويامنه صطوف فطراوي09103667

التسوٌق 05050124752زاٌده البلعاسنواف مخلف الحسٌن09103668

والتجارة 

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05170010089ندٌمههزار نورس فٌاض09103669

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضفٌزٌاء05150075660سعادعال عٌسى الحسن09103670

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضفٌزٌاء05180009980جمٌلهكنده محمد ابراهٌم09103671

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضفلسفة06100009590املعبد اللطٌف علً غنام09103672

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضمعلم صف05200021304هالمٌرنا سابا الخوري09103673

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010000574خالدهرٌمه ابراهٌم االبراهٌم09103674

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضتارٌخ05010645140نوفهخدٌجه خالد االبراهٌم09103675

ناضره عبد الرؤوف 09103676

زٌنو

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010734421ردٌنه

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضمعلم صف04130016066ودادماري ضومط حنا09103677

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضمعلم صف05200009877سهامماري منذر عدٌره09103678

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌضمعلم صف04010824991نجاحروان الٌاس العٌسى9103679

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة10090100810حلٌمهبراءه عبد الغنً موسى4009103680القاعة الثالثة

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010192653فطٌمصفاء محمد القرٌع09103681

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضمعلم صف05160037119صفاء شعبانمرٌم واصل الحسن09103682

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضمعلم صف05010649486ٌسرىأمانً درزي االحمد09103683

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضلغة فرنسٌة04170070757فاطمههاجر فاٌز عز الدٌن09103684

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضمعلم صف05200016457سمركرٌستٌن ابراهٌم زحلوق09103685

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضفٌزٌاء05030017454جهٌدهشذا منٌر المحمد09103686

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضمعلم صف05030022267فاطمهسناء كامل الٌوسف09103687

لغة 04020014874لٌلىمرٌانا فٌصل فطوم09103688

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضمعلم صف05120050663مهدٌهرغد حسٌن سلٌمان09103689

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضمعلم صف05150029843حفٌظه الٌوسفعفراء علً الٌوسف09103690

تموٌل 04030025288نادٌامٌرفت احمد حزوري09103691

ومصارف

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضمعلم صف05220026007تماضرنور الهدى هشام المحمٌد09103692

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010188486جوزهروعه ٌاسر دغموش09103693



القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة06020032145سمٌعهعال اسماعٌل حمادي09103694

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05020029566زمزمنور صالح الصالح09103695

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضلغة فرنسٌة05120031313منىسناء علً برهوم09103696

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضمعلم صف05220028174وفاءمرٌم عبدالرحمن المحمٌد09103697

لغة 06010085395لمٌاهبه محمد محمود09103698

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضلغة فرنسٌة05010731976امنهعفراء احمد الٌوسف09103699

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05200079253خدٌجة الدٌريسمر عبد الجبار العلٌوي09103700

محمد عبدالرزاق 09103701

العسكري

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05020020782هدى

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضمعلم صف05220026070تماضر المحمٌدعزه هشام المحمٌد09103702

عصماء عبد العزٌز 09103703

صٌادي

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضمعلم صف05200029650هناء

تموٌل 05030065756وردهمحمد مٌهوب العمران09103704

ومصارف

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05020089604امنهفاطمه احمد مشعل09103705

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضعلم الحٌاة05030055679سورٌه دٌوبهدى عزٌز حمود09103706

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05040030887صباحرمضان محمد حمدان09103707

لغة 06200073025هناءفاطمه علً ملوك09103708

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05050067103سامٌه زهرهلبنى محمود هرموش09103709

علم 06040034514اسمهانوالء مروان حٌدر09103710

األحٌاء 

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض

لغة 05010491051سعاد ابراهٌمصفاء علً سلطان09103711

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضلغة فرنسٌة05140032710هٌدافسندس باسم وطفه09103712

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05020121145وجٌههروال محمود الشعبان09103713

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضمعلم صف05020083544مرٌمفدوى أحمد عبدالكرٌم09103714

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضلغة فرنسٌة05200010036رنا قاورماصبا حبٌب قاورمه09103715

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضرٌاضٌات05170042481مجٌده الزٌنغالٌه تمٌم صبره09103716

لغة 06200004551صفٌهنورشان فٌصل حبٌب09103717

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضرٌاضٌات06020050156باسلههبه علً العج09103718ً

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010603017لٌلىشٌرٌن فارس التركمان9103719ً

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضرٌاضٌات05010490985حنانصفٌه محمود سلطان709103721القاعة الرابعة

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضفلسفة06160014718عائدهمنال عبد الكرٌم سالم09103722

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضمعلم صف05010616126فلايربتول موسى شٌحان09103723

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضتارٌخ05020082189مكٌه الزٌدانسحر محمود الكركور09103724

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضلغة فرنسٌة05040031701حسننورة ابراهٌم المحمد09103725

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضحقوق05160003874مسٌالمرام محمود حسن09103726

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة02380000178خجاوه مستوفردوس عمر كوشان09103727

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة06160014720عائدهروال عبد الكرٌم سالم09103728

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضتارٌخ05120007476منىٌانا شعبان احمد09103729



القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضجغرافٌا05120011064رانٌاأرٌج رمضان ابراهٌم09103730

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05150110011نهله المحمدبراءه محمد اسكندر09103731

لغة 10130010001ابتسامسالً عبد العزٌز زغٌبه09103732

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضمعلم صف05140018289سرٌهعال اسعد بردان09103733

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضمعلم صف05150013998هٌفاءفرح اسماعٌل داؤد09103734

لغة 05050096589عبٌر الصباغهٌا عمر الكردي09103735

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة06100064706حلٌمهرٌم سلٌمان عٌسى09103736

فاطمه حاتم االحمد 09103737

العكاري

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05050117328دوله

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضتارٌخ05020052337مرٌم األٌوبفاطمه خالد األحمد09103738

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضتارٌخ06060021649جهٌنهغٌثاء غسان مرشد09103739

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة06060021271عٌدههدٌل سهٌل عثمان09103740

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010654765مهاهبه عمر خالد09103741

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010511686رداح العثمانأمل محمود عفرٌت09103742

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضتارٌخ10030010643لٌلىرانٌا محمد ٌوسف09103743

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضتارٌخ05220018276كرٌمهطالل ماجد القاسم09103744

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضمعلم صف05220014737حناناٌمان محمد اسوٌد09103745

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضعلم الحٌاة04120079404جمٌلهثناء احمد علوش09103746

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05050092397تمامفرٌحه عبدالكرٌم عبٌدو09103747

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضرٌاضٌات05150016902خدٌجهحنان علً بازو09103748

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضمعلم صف05010130457منىاالء ٌحٌى العكام09103749

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضلغة فرنسٌة05140026204مسٌاللمٌس نعٌم اسماعٌل09103750

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضمعلم صف05010371356فاطمهمنى حسن سالمه09103751

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضلغة فرنسٌة05020085879غزالهنور ناٌف العل09103752ً

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضحقوق05120017895وفٌقهاسامة سلمان ٌوسف09103753

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010377616ختاممنى خالد المحمود العمر09103754

تربٌة 05010240308حبقهنغم ٌوسف سلٌمان09103755

رٌاضٌة

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض

تربٌة 05020101840مرٌمبنانه عبد المجٌد حماده09103757

رٌاضٌة

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض

اسراء عبد الرحمن شٌخ 09103758

محمود

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضمعلم صف05010366668نادٌه

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضفٌزٌاء05220024807تركٌهأمون عبدالكرٌم المحمٌد09103759

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضمعلم صف06190016387سرٌهنارمٌن مالك بركات09103760

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضجغرافٌا10010133100ابتسامأنجٌل هٌثم الحلو09103761

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضمعلم صف05020039011وضحهعبٌر فضل العٌد09103762

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضرٌاضٌات05040008438سمرفاطمه فاٌز السراقب09103763ً

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضمعلم صف05010160123علٌا العلوشرهف محمود اسعد09103764

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05140012821طهٌرههناء نبٌه جعفر09103765



القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضلغة فرنسٌة05050146548زاهدهأزهار أحمد الحسٌن09103766

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة06090012673منىمٌسون أٌوب الصافتل09103767ً

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضلغة فرنسٌة05050150225حمٌدهسراب رفعت الحسٌن09103768

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05090012663اعتدالراما سمٌر صفتل09103769ً

لغة 05150019436رولةدٌانا محمد ابراهٌم09103770

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05130020803رؤىرٌم صالح عل09103771ً

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضمعلم صف05160045198ضحوكآنا محمد البرهوم09103772

مشلٌن سالم الصالح 09103773

السالم

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضمعلم صف05030065043غاده

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضشرٌعة05010131920ضحىحنٌن فائز الطوٌل09103774

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05200017872هناءنسرٌن مدحات نجار09103775

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة90050005273هدىمنى عمر ابو احمد09103776

كٌمٌاء 90120014552شادٌةمرح كمال حمدان09103777

بحته

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضرٌاضٌات05150103421بلسمرهف احمد حربا09103778

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضفٌزٌاء05010593128صفاء االبراهٌمبشرى عثمان االبراهٌم09103779

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010045864غصونآمنه احمد العثمان09103780ً

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضمعلم صف05040020266دعدرهام عٌدو الحلوه09103781

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضمعلم صف05070037226فلحهاسراء عٌسى العٌسى09103782

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضتارٌخ05040020281دعدرغد عٌدو الحلوه09103783

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05050114078عائشهمنال خالد جوخدار09103784

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010513256غاده قصارقمر محمد بشار قصار09103785

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضحقوق05070026958وجٌههسناء محمد سلٌمان09103786

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضرٌاضٌات05050075004هوٌداروان صالح خلف09103787

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضجغرافٌا05010317547فاطمهروال حسن عنقا09103788

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضمعلم صف05040017793غصوننها عدنان الحلوه09103789

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضلغة فرنسٌة05030052146زهرهعائشه محمد الدوكرل09103790ً

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌضرٌاضٌات05220024621خدوج الحمدوعالء محمد الحمدو9103791

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05030038789حلٌمهاسامة احمد االحمد2009103792القاعة الخامسة

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌضفٌزٌاء05160030552فاطمهزهوه عماد الدٌن شحود09103793

لغة 05010395011قمرسماح محمد مخلالت09103794ً

إنكلٌزٌة

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌض

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌضمعلم صف05160042749زكٌه النعسانلبانه أحمد العبود09103795

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌضرٌاضٌات05160043096نجدٌهمروه محمد النعسان09103796

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010251321هجهامنه فرحان العذاب09103797

تموٌل 05010497076رجاء بربورهرنٌم حنا زلٌق09103798

ومصارف

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌض

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌضتارٌخ05020013709خدٌجهعالء محمد الزمزوم09103799

تربٌة 05120049918كوكب صالحسامح علً صالح09103800

رٌاضٌة

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌض



القاعة الخامسةكلٌة التمرٌضتارٌخ05170020959فرٌزهحسان نزٌه سلوم09103801

امٌره محمد مسعود 09103802

الشٌخ خالد

طب 05010471202غزل

بٌطري

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌض

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05200026518فطٌم الجبفاطمه مروان حمشو09103803

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌضشرٌعة05010646697نزٌهااٌمان قاسم حاج عمر09103804

هندسة 05150034755لٌناصفاء منذر محمد09103805

معمارٌة

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌض

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌضلغة فرنسٌة05200047144زكٌهآالء صالح الدٌن الحمود09103806

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌضمعلم صف05200047163سعادهاجر محمد الحمود09103807

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌضمعلم صف05010283004نوفهصبا احمد الطماس09103808

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌضلغة فرنسٌة05010553530ضحوكسهام عبد الصمد الهبره09103809

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010561374خدٌجهخالد احمد هجٌج09103810

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌضتارٌخ05100024576اسماءباسل اكثم عٌسى9103811

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضمحاسبة05190029085سعداٌعرب علً ابراهٌم4509103812مخبر االساسٌات

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضمعلم صف05010282962نوفهخالد احمد الطماس09103813

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010446816روضهمكٌه محمد العمر09103814

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010382333صفاء الكردياسراء مصطفى االسعد09103815

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضمعلم صف05010227258نواللٌن صفوان الشٌخ خالد09103816

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010303047نادرهرشا عمر نعسان09103817

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05070026216تركٌه كشتووالء هالل العبدهللا09103819

شروق فٌض هللا 09103820

الشٌحاوي

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010651448فاطمه

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010252487امنههبه عماد الخلٌل09103821

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضرٌاضٌات05050112332مٌادهنور فواز دروٌش09103822

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضمعلم صف05160019335غٌساءرنا احمد محمد09103823

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضمعلم صف05030062626نصرى االبراهٌمروضه رضوان سمٌر09103824

معالجة 05010303405سحرأالء محمد الدروٌش09103825

فٌزٌائٌة

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضرٌاضٌات05050000014عفاف محفوضٌارا احمد خضور09103826

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010222369ابتهاجهاجر ٌاسر تلٌت09103827ً

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضجغرافٌا05120019775هولهرٌم ٌاسر عاشور09103828

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضمعلم صف07240003802وفاءنادٌن محمد لوش09103829ً

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضتارٌخ05010312046داللبالل جمعة سلٌمان09103830

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضمعلم صف05030053132فوزه الشحودآالء محمود الشحود09103831

محمود عبدالعزٌز 09103832

الناصر

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضمعلم صف05120045547مرٌم

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضمعلم صف05020076974فاطمهبراءه محمود أحمد09103833

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05050123782هنداحمد خالد الدٌس09103834

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضمعلم صف05020074888هناءخدٌجه محمود خالد09103835

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضمعلم صف05020086196أمنهنور فٌصل الحرٌري09103836



تربٌة 05050120812غاده رزوقغزل تمٌم ورده09103837

رٌاضٌة

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضمعلم صف05020053852مٌاسهمحمد احمد العلٌوي09103838

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضلغة فرنسٌة05010363313رغدهروٌده عبدالجبار ضمان09103839

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05200072274روزهمحمد مرعً المحمود09103840

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضلغة فرنسٌة07010013626نجوى حاج سلٌمانلما محمد صبحً جرٌد09103841

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضتارٌخ05010089892فاطمةسعد عبد الكرٌم االسعد09103842

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضمعلم صف05210005979خدٌجة العبٌدانفاطمه علً الحماده09103843

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضشرٌعة05010860601زكٌهاٌمان محمد الحسن09103844

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضمعلم صف05100057384لمٌا الحمٌدان الخالدمٌساء احمد الصطوف09103846

تربٌة 05030083893مٌادهنسرٌن ٌوسف نٌسان09103847

رٌاضٌة

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضمعلم صف05010322356سمٌحهزٌنه محمد ابراهٌم09103848

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضمعلم صف05010419931صباح االخرساٌمان محمد امٌن طواش09103849ً

تموٌل 05010045731ثناءلٌلى مصطفى القدور09103850

ومصارف

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضلغة فرنسٌة05020030845فاطمهعال احمد درباٌه09103851

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضمعلم صف05100028890عزٌزهرحاب محمد الحسٌن09103852

تربٌة 05010557260مٌاده نادرلورٌن خٌر هللا عنقه09103853

رٌاضٌة

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضفٌزٌاء05010520343صفاءهال غالب بلوات09103854

محاسن الحمصً أمانً عمر قنبر09103855

الحداد

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضمعلم صف05010266465

تربٌة 05200092656حٌاه عنقارزان احمد الدروٌش09103856

رٌاضٌة

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض

طب 05010683447ردٌنههبه نضال الرٌحاوي09103857

بٌطري

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض

ٌاسمٌن غازي موصلً 9103858

كردي

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌضمعلم صف05010230189ثناء

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌضمعلم صف05010363825انتصاربشرى حسن حاج احمد3009103859مخبر التشرٌح

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌضفٌزٌاء05010212589نجوى الوتارراما نصوح ٌاسٌن09103860

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌضمعلم صف05200041291اسماءبشرى عبد الكرٌم الزوله09103861

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌضشرٌعة05010150338نشمٌه الخلٌلٌحٌى محمود الدروٌش09103862

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05200043072اسماءرامٌه عبدالكرٌم الزوله09103863

لغة 05010379574غانٌاهند محمد المصري09103864

إنكلٌزٌة

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌضمعلم صف05010428744بدٌعةاحمد فجر العبدهللا09103865

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌضرٌاضٌات05010166649غٌداءدانٌه عبد القادر فخري09103866

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010034103سلوىصباح عبد هللا دٌرٌه09103867

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌضمعلم صف05010129292وفاءدجانة مصطفى الرواس09103868

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌضمعلم صف05010174937نادٌهآمنه امجد شقفه09103869

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010183758نواللبابة احمد خان09103870ً

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010133867سهاممرام حسٌن الشام09103871ً

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌضمعلم صف05010431615انعام الدوٌكزهراء عبدالجبار دوٌك09103872



مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌضلغة فرنسٌة05010472840منىسجى عبد هللا األصفر09103873

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌضمعلم صف07010049667سعادابتسام ابراهٌم مجلوبة09103874

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌضمعلم صف07120019083خدٌجة العقديمرٌم عبد العزٌز السلوم09103875

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌضمعلم صف05010277328بلقٌسطلة بشار الصهٌون09103876ً

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010388489غالٌههٌا موفق القٌمه09103877

دٌمه محمد ذكً الشٌخ 09103878

طه

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌضمعلم صف05010417852معزز

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌضمعلم صف07090132972غادةخٌرٌة عبدو الشواف09103879

لغة 05010482333منى زقزوقمروى بشار رمضون09103880

إنكلٌزٌة

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010677751نارٌمانأمٌره جهاد المعلم09103881

لغة 05010482290فاتنمنى ولٌد زقزوق09103882

إنكلٌزٌة

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌضمعلم صف05020105451ضٌاء العلوشهٌا عبدهللا العلوش09103883

حاسوب 05010537766رجاءرشا صبحً المصري09103884

ونظم 

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض

كٌمٌاء 05010636386عزههنا محمود الطٌش09103885

تطبٌقٌة

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌضرٌاضٌات05150028196شعٌله الحمدوشٌماء فٌصل الشرٌف09103886

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌضمعلم صف04030079963ارتساممرٌم محمود الشعبان09103887

عال محمد محمود شٌخ 9103888

الزور

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010038276صفاء

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف07210100737صفاءفاتن محمد مرعً ر بٌع9009103889مدرج المسرح

لغة 04050002530وساماٌه محمد المخلوف09103890

إنكلٌزٌة

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضتارٌخ05010665959شوقهلبٌنه حسن عباس09103891

هندسة 05010189014فاطمه الدالًمرح محمد العباس09103892

طبٌة

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف05010593606عٌدهاالء توفٌق اسعد09103893

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف04020002038روسٌارهف علً الجان09103894ً

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضرٌاضٌات05030040014رجاء ملحمهٌفاء احمد الدٌب09103895

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضتارٌخ05010697357رٌماسناء احمد حمد09103896

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضرٌاضٌات05010665964اعتدالاالء امٌن عباس09103897

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف04020001798سلمىهبه ٌوسف خنسه09103898

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف05010593618عٌده دٌبوفاء توفٌق اسعد09103899

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05100043875حٌاهسهٌال محمود خضور09103900

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضعلم أحٌاء05120040846رناسوزان محمد حاتم09103901

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضحقوق05140030087سرٌرهسعده خلٌفه أبو عمشه09103902

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف05160040926فطٌم حمدبشرى رفعت حمد09103903

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05170038099رابٌاوالء نور الدٌن عل09103904ً

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف04080033837هوٌدهورده ملحم الملحم09103905

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضرٌاضٌات05120031073ٌسرى دعبولحسام هزاع الٌاس09103906

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف05120045743مهدٌهامانً احمد المحٌمٌد09103907



مدرج المسرحكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05030044893نزههلٌنا احمد الحٌدر09103908

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضرٌاضٌات05150061381لونه اسماعٌلهدٌل عٌسى بركات09103909

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف05050157604سوسنمٌساء رفٌق الخلٌل09103910

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05050116992فوزهمرٌانا ابراهٌم المحمود09103911

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضلغة عربٌة04170014741بدٌعةحنان جمعه طٌبان09103912ً

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضعلم أحٌاء06090019974حٌاةاالء عدنان محمد09103913

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010608745حٌاةابتسام احمد المصري09103914

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضتارٌخ04170060799مرٌممروى عبد السالم رزوق09103915

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف05010812237منىمحمد عبدالكرٌم الٌاسٌن09103916

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضرٌاضٌات05150106079ناهًامجد نصر عل09103917ً

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضجغرافٌا05100044610مروشفادٌه عزٌز نٌش09103918ً

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضلغة عربٌة04030016788ابتسام مندوبشرى ٌاسر عمران09103920

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05200004624سوسنرنا ماجد هابٌل09103921

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضلغة عربٌة10090010595نوالرشا فؤاد هزٌم09103922

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضلغة فرنسٌة05200000311لٌناماري رامً عبدهللا09103923

لغة 05200009305فادٌا الرحالساندرا حنا ناصر09103924

إنكلٌزٌة

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض

تسوٌق 05050097217امنهالفت اسعد الحاٌك09103925

وتجارة 

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضلغة عربٌة10090003708فاطمهرٌتا محمد الحٌدري09103926

تسوٌق 05070018124أمٌرههبه فاٌز عثمان09103927

وتجارة 

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض

تسوٌق 05050027073فكراتبراءه محً الدٌن طالب09103928

وتجارة 

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف05010580389فاطمهٌمان غازي غٌانه09103929

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف05100044248فاطمهرحاب حسٌن منصور09103930

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف05010697154زاهٌه حمددٌمه فٌصل حمد09103931

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضفٌزٌاء06090114790وفاءرهف عبد الكرٌم غرٌر09103932

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضتارٌخ05160016389مالكهلورنس صالح توٌم09103933

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05140029936سورٌا محفوضغٌاد ناجً ٌوسف09103934

لغة 10220005262اسمهانصفاء نبٌه خلوف09103935

إنكلٌزٌة

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضرٌاضٌات05100067608فاطمهنغم عبدالهادي عٌسى09103936

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف04030054950نافلهمً محً سالم09103937

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف05020082859ثرٌا الدندلعلٌاء جمال الفهد09103938

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05140016559ٌسرىاودٌت ابراهٌم بقٌل09103939ً

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010035552لٌالًٌمان محمد اكرم الجنٌدي09103940

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05060041227غادهلٌلٌان محمود مقداد09103941

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف05200007015مٌادهمارٌان حبٌب صدٌر09103942

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضرٌاضٌات05170012133لٌندهدٌانا رمضان احمد09103943



مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف05200002710هاله ناٌفآنا عامر حصن09103944ً

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضرٌاضٌات10100020956رلىاسامة غسان حٌدر09103945

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف05200071414مرٌمٌاسمٌن عٌدو المحمد09103946

لغة 05200061468قمرهرٌم صالح علوان09103947

إنكلٌزٌة

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضفٌزٌاء05070014092نجاةغنوه اٌمن سٌفو09103948

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05050092067مرٌم رمضانعبٌر علً جمول09103949

لغة 06090078060مدٌنهالفت لؤي دنوره09103950

إنكلٌزٌة

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف05010189878سمٌره العمرمروه احمد الجزار09103951

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف04050027908آمنه قطاشهال ابراهٌم حبٌجان09103952

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف05020019152مٌساءحنٌن محمد القاسم09103953

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضحقوق05150050578غانٌارؤى محمد حسٌن09103954

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف05200015756سلوى غندورمها ابراهٌم الصواف09103955

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف05200062418اركانسالم حرشو علوان09103956

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضرٌاضٌات10230009867منالأنس خضر رمضان09103957

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف05200065387حلٌمهرغده خالد الحسٌن09103958

لغة 05030062256وصٌفه وسوفنوار ماجد المر09103959

إنكلٌزٌة

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض

مصارف 05210018383رجاءوالء فرزات حموٌه09103960

وتأمٌن

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض

اإلدارة 02030441420نهوا طجوندى محمد خضر09103961

والمحاسبة 

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف05200062978هاجراسماء حمزه االمان09103962

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضتارٌخ06220022523فردوسراما عماد دٌب09103963

تموٌل 05020035052عشٌرههناء فاٌز البكور09103964

ومصارف

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05010276055هندخدٌجه محمد سودٌن09103965

لغة 10010158311غادهسفانا هٌثم بركات09103966

إنكلٌزٌة

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف05010984114مها الطوٌلأمانً أحمد الصنٌع09103967

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف05010276044سحرعائشه محمد سودٌن09103968

لغة 10010131129سمرمً معٌن خضر09103969

إنكلٌزٌة

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض

تموٌل 05010199578فٌحاء المغٌزٌلنور فهد الجاجة09103970

ومصارف

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف05200008659مٌساء النجارلٌنا رامً أبو فضة09103971

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05200064503فطٌمعلٌه محمد االمان09103972

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضحقوق10090073377وحٌدهنسرٌن ٌونس سلٌمان09103973

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف05220002869شمسهفادٌا شحاده الشاوي09103974

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضلغة عربٌة05160027200مرٌمغٌثاء تركً الشٌخ احمد09103975

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضلغة عربٌة10020000805داللعبٌر منذر نصر09103976

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف05200007872نهى نعموشغاده اكرم توما09103977

نور عبد االبراهٌم 09103978

االحمد

مدرج المسرحكلٌة التمرٌضمعلم صف05220003836فاطمه



مدرج المسرحكلٌة التمرٌضلغة عربٌة10260019368رمزٌهرٌم علً احمد9103979

المدرج االولكلٌة الطب البشريجغرافٌا05140027732شهٌرهنرمٌن محمد ٌوسف19009103980المدرج 

المدرج االولكلٌة الطب البشريمعلم صف05030023459فتحٌهاحمد عمر جعبو09103981

المدرج االولكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05150068144نظٌرةماهر احمد ٌونس09103982

لغة 10100019787جمٌلهنورا علً حٌدر09103983

إنكلٌزٌة

المدرج االولكلٌة الطب البشري

المدرج االولكلٌة الطب البشريجغرافٌا05140032165ادٌبه نصوربتول محمد بناوي09103984

المدرج االولكلٌة الطب البشريحقوق05070022531حنانلجٌن آصف غٌبور09103985

المدرج االولكلٌة الطب البشريمعلم صف05130013289غسٌنهرؤى احمد طه09103986

المدرج االولكلٌة الطب البشريمعلم صف10270018216انعام محمدمها هٌثم فخور09103987

المدرج االولكلٌة الطب البشريرٌاضٌات05200016736غصونساره ماجد شعاع09103988

المدرج االولكلٌة الطب البشريلغة فرنسٌة05190033741هٌامالٌس محمود معروف09103989

المدرج االولكلٌة الطب البشريرٌاضٌات05160029819منال الحمدانمٌسم علً حمود09103990

المدرج االولكلٌة الطب البشريبٌولوجٌا06010331905عواطفبراء عفٌف محمد09103991

المدرج االولكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05150030893والءسهام نوفل الصالح09103992

المدرج االولكلٌة الطب البشريرٌاضٌات05170014298اسكندرٌههانً معٌن ابراهٌم09103993

المدرج االولكلٌة الطب البشريلغة فرنسٌة05170047257وفاء كنجولما احمد خضور09103994

المدرج االولكلٌة الطب البشريفٌزٌاء10100023836مٌادهرٌتا فادي عٌسى09103995

المدرج االولكلٌة الطب البشريفٌزٌاء05170019236جمٌلهزٌنب سلٌمان عل09103996ً

المدرج االولكلٌة الطب البشريلغة فرنسٌة05150009055نوره الحوريفرح قصً الحوري09103997

المدرج االولكلٌة الطب البشريجغرافٌا06090129540رفٌدهسهٌر علً دروٌش09103998

المدرج االولكلٌة الطب البشريمعلم صف05180017708نوارفاطمه ٌوسف دٌب09103999

المدرج االولكلٌة الطب البشريرٌاضٌات05150114985حبوبنٌرمٌن حسن خضور09104000

لغة 10030030098شفٌقهٌانا محمود علو ش09104001

إنكلٌزٌة

المدرج االولكلٌة الطب البشري

المدرج االولكلٌة الطب البشريمحاسبة07090159169هناديزٌنب مصطفى الصبوح09104002

إرشاد 05150110030سكره المحرزفلك محمد اسكندر09104003

نفسً

المدرج االولكلٌة الطب البشري

المدرج االولكلٌة الطب البشريمعلم صف05010047716دالل حٌدرغٌثاء ابراهٌم البزوٌر09104004

المدرج االولكلٌة الطب البشريمعلم صف05120051385رٌممها موسى غازي09104005

المدرج االولكلٌة الطب البشريتارٌخ05020151391عبٌرجمانه عوض الحسن09104006

المدرج االولكلٌة الطب البشريمعلم صف05170032333مٌرفتبتول محمد حسن09104007

المدرج االولكلٌة الطب البشريمعلم صف05010384329رومانٌارٌم سلٌم رضوان09104008

المدرج االولكلٌة الطب البشريرٌاضٌات05040020274منتهىروبا تٌسٌر المٌهوب09104009

لغة 10120018170سمٌحهبشرى احمد زٌدو09104010

إنكلٌزٌة

المدرج االولكلٌة الطب البشري

المدرج االولكلٌة الطب البشريلغة فرنسٌة05040019981صباحرٌم منجد المٌهوب09104011

مبنى كلٌة الطب البشري



المدرج االولكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05040019974رئٌفهٌوسف تامر المٌهوب09104012

المدرج االولكلٌة الطب البشريفٌزٌاء05050146945فاطمه عبشهمنتجب ابراهٌم الدعبول09104013

المدرج االولكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05150089527ندٌمه سعودملك محمد هواش09104014

المدرج االولكلٌة الطب البشريرٌاضٌات05010280131هنددٌجانٌر رٌاض العٌسى09104015

المدرج االولكلٌة الطب البشريفلسفة04120098658زٌنةرؤى رجب حنجور09104016

المدرج االولكلٌة الطب البشريلغة فرنسٌة05010880635وضحهلما سهٌل نعسان09104017

المدرج االولكلٌة الطب البشريفٌزٌاء05150049130حمٌدة احمدفاطمة منٌف فاكه09104018

تسوٌق 04150001808خدٌجهاعتدال محرز خلٌل09104019

وتجارة 

المدرج االولكلٌة الطب البشري

المدرج االولكلٌة الطب البشريحقوق05100059094جهٌدهوداع عٌسى حسن09104020

المدرج االولكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05120027112جمانهرٌم احمد حسن09104021

المدرج االولكلٌة الطب البشريرٌاضٌات06010331897عواطف مهٌجهبتول عفٌف محمد09104022

المدرج االولكلٌة الطب البشريفٌزٌاء05020086142املدٌانا محمد الصالح09104023

المدرج االولكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05200092030ٌسره المحمدرنده طاهر النجار09104024

المدرج االولكلٌة الطب البشريرٌاضٌات05020086154أملسوار محمد الصالح09104025

المدرج االولكلٌة الطب البشريمعلم صف06020028521داللرٌم غسان علً دٌب09104026

المدرج االولكلٌة الطب البشريمعلم صف05200004173مجدرما ندٌم دٌوب09104027

لغة 05120020094امال شعبانعفراء علً عبود09104028

إنكلٌزٌة

المدرج االولكلٌة الطب البشري

ٌسرى محمد حرشو 09104029

دهٌمش

المدرج االولكلٌة الطب البشريلغة فرنسٌة05010743891غاده

المدرج االولكلٌة الطب البشريمعلم صف05200017101مً برهومرمى رامز عوكان09104030

المدرج االولكلٌة الطب البشريمعلم صف05220006593مرٌمرجاء عمر العبٌد السعٌد09104031

لغة 10010051040سناءربا سلٌمان عٌسى09104032

إنكلٌزٌة

المدرج االولكلٌة الطب البشري

المدرج االولكلٌة الطب البشريمعلم صف05220006142فلايرملك طرود العبٌد09104033

المدرج االولكلٌة الطب البشريلغة فرنسٌة05190003663نجاح محمدامانً ٌوسف حسن09104034

المدرج االولكلٌة الطب البشريتارٌخ05170009067نجاح شاهٌنحنٌن شهٌر حمدان09104035

المدرج االولكلٌة الطب البشريلغة عربٌة06050010639لٌلىسهى كمال جبٌل09104036ً

المدرج االولكلٌة الطب البشريمعلم صف05030037780سمٌرةسمر محمد الكٌجان09104037ً

لغة 05170003266مولٌهاكتمال ابراهٌم ادرٌس09104038

إنكلٌزٌة

المدرج االولكلٌة الطب البشري

المدرج االولكلٌة الطب البشريلغة فرنسٌة05070030451سمٌحه العباسمروى علً اسمندر09104039

المدرج االولكلٌة الطب البشريلغة عربٌة06050011813كرٌمهسماح حسان الراع09104040ً

المدرج االولكلٌة الطب البشريجغرافٌا10160051853منى خضرصبا غٌاث عل09104041ً

المدرج االولكلٌة الطب البشريجغرافٌا10160035978ابتسامحال منٌر هالل09104042

المدرج االولكلٌة الطب البشريمعلم صف05030008343نوالربا حامد المٌهوب09104043

المدرج االولكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05200013381صباحالنا غاوي سلوم09104044

المدرج االولكلٌة الطب البشريلغة فرنسٌة10030026118وفاءمروة علً بالل09104045

المدرج االولكلٌة الطب البشريمعلم صف05190020823رؤىرهام صالح عل09104046ً



المدرج االولكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05200054528هندفاطمه جمال الحسن09104047

المدرج االولكلٌة الطب البشريمعلم صف05030035748صباح الرجبفاطمه احمد احمد09104048

المدرج االولكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05200019874فادٌه نجارندى فهد شٌخ الشباب09104049

المدرج االولكلٌة الطب البشريلغة عربٌة10090022059هندتهانً اسماعٌل فطوم09104050

المدرج االولكلٌة الطب البشريمعلم صف05090004761جورجٌناهبه اصالح حسون09104051

المدرج االولكلٌة الطب البشريتارٌخ05050002346زٌنهسمر ولٌد الحالق09104052

المدرج االولكلٌة الطب البشريرٌاضٌات05200005222لٌنادٌمه ماهر شموط09104053

المدرج االولكلٌة الطب البشريلغة عربٌة06200049685احالممدلٌن سمٌر عبٌد09104054

المدرج االولكلٌة الطب البشريمعلم صف05100010261فابٌوال العرٌضلجٌن سري بنود09104055

المدرج االولكلٌة الطب البشريلغة فرنسٌة05120008153انصاف الصالحزٌنب حبٌب المٌر09104056

كٌمٌاء 05200005212سحرمٌسون موفق شموط09104057

بحته

المدرج االولكلٌة الطب البشري

المدرج االولكلٌة الطب البشريمعلم صف05120023137غاده ابراهٌمتولٌن ابراهٌم محمد09104058

المدرج االولكلٌة الطب البشريشرٌعة05020102772مرٌملما ابراهٌم بلوز09104059

نسرٌن محمود عبد 09104060

الرحمن

المدرج االولكلٌة الطب البشريلغة فرنسٌة05020012763عائشه

المدرج االولكلٌة الطب البشريمعلم صف05100011242رٌاكٌندا سامو محفوض09104061

إرشاد 05140010151هٌامنرمٌن جعفر ارساق09104062

نفسً

المدرج االولكلٌة الطب البشري

المدرج االولكلٌة الطب البشريتارٌخ10100007849امتثالسوزان جابر دٌوب09104063

المدرج االولكلٌة الطب البشريمعلم صف05170051237خدٌجه عثمانحال نٌروز عثمان09104064

المدرج االولكلٌة الطب البشريحقوق05140010067سورٌاروشان محمود إرساق09104065

المدرج االولكلٌة الطب البشريتارٌخ05020003280فاطمهكوثر محمود المحمد طه09104066

المدرج االولكلٌة الطب البشريمعلم صف05200021497الهامناتالً سامر اسطفان09104067

المدرج االولكلٌة الطب البشريمعلم صف04070032223فاطمههدى محمد الٌسوف09104068

المدرج االولكلٌة الطب البشريمعلم صف05200022225هدىماري مدحات برشٌن9104069ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريمعلم صف05150114715فاطمه تقلهلٌلٌان ابراهٌم هواتو24509104070مدرج 

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05150102926مٌادهمروه احمد ابراهٌم09104071

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريمعلم صف05220018909نهودسناء احمد اسود09104072

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريمعلم صف05220007572رضٌهمٌساء صبري الحسون09104073

لغة 10110010372منىلبنى عدنان محفوض09104074

إنكلٌزٌة

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05010043690صباحروال تٌسٌر لقمس09104075

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريمعلم صف05010267184جهٌده الطٌبانًنور عبد السالم الطٌبان09104076ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريمعلم صف05010160113سعاداسراء جمال الزبدي09104077

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05020013449جهٌدة المصٌنًهدى محمد المصٌن09104078ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريلغة عربٌة06090006936وجٌههضحى محمد خٌربك09104079

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريمعلم صف05010505454مٌساءتسنٌم عزام برازي09104080

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريفٌزٌاء05020013330جهٌدةهبة محمد المصٌن09104081ً



المدرج الثانًكلٌة الطب البشريمعلم صف05010636465جورٌهفلك عوض الخضٌر09104082

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريمعلم صف05200031195املساره عبد المعطً القاسم09104083

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريجغرافٌا10010083298فضهساره علً دربل09104084ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريمعلم صف05170019659تركٌهمرفت حكمت عل09104085ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريمحاسبة07010009210فاطمةهبة محمد عجاٌب09104086

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريمعلم صف05200090357عائشه الغزالرشا طالل الزواوي09104087

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريرٌاضٌات05010165622عبٌرهادٌه عماد المدٌوب09104088

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريلغة فرنسٌة05010841222نجاحعائشه خالد مصطفى09104089

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريتارٌخ05020055957سوسننوره جمٌل الحسن09104090

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريفٌزٌاء05020019869رفٌقهمنار مصباح عبدالرحمن09104091

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريمحاسبة06200006691املعزام سمٌر اسعد09104092

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05010620715فوزٌهاٌمان خالد الرحمون09104093

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريمعلم صف05170019668تركٌهمرح حكمت عل09104094ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريلغة فرنسٌة05010636491خدٌجهقتٌبه عبدالواحد الحاج09104095

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريمعلم صف05220011700هدٌهمرٌم صفوان قاسم09104096

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريجغرافٌا05100012138جانٌترند طنوس نسب09104097

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05010078468عوٌشمحمد نصر االسعد09104098

لغة 10100019082نهٌدهألٌسار محمد حسٌن09104099

إنكلٌزٌة

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري

لغة 05150123285عزٌزهزٌنب ابراهٌم شدود09104100

إنكلٌزٌة

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريمعلم صف05030042444فرٌدهمٌسر ٌوسف االحمد09104101

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريمعلم صف05160040666عطورمروه ممدوح المحٌمٌد09104102

لغة 06200051670لٌلىندى هٌثم عساف09104103

إنكلٌزٌة

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريتارٌخ05220002149منوه الناصرفاطمه جهاد الحسن09104104

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريمعلم صف05030060226نادٌاروان خلٌل الوسوف09104105

تسوٌق 05050059221نجاحعزام جمعة الحسٌن09104106

وتجارة 

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريرٌاضٌات08130008546نزٌره عبد األحدكلٌر جوزٌف عبد االحد09104107

قسم 05040017476مرٌمعلً عماد سلوم09104108

االقتصاد 

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريمعلم صف05160040705مرٌممها عبدالسالم المحٌمٌد09104109

علوم 05010159400اومٌمهمٌس سٌف الدوله شعبان09104110

سٌاسٌة

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري

إرشاد 05140021340سرٌهمرٌم محمود قبقل09104111ً

نفسً

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريمعلم صف05120037506سعادغنوه محمد سعد09104112

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريمعلم صف05160040704خٌرٌه المحٌمٌدبتول عبد هللا المحٌمٌد09104113

المدرج الثانًكلٌة الطب البشريلغة عربٌة07250021112هٌامحال فٌصل خلٌل9104114

مخبر النسجكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05150043791فاطمهلٌال محمود جمول3009104115مخبر النسج

مخبر النسجكلٌة الطب البشريمعلم صف04010798741علٌاءلٌال ماجد الحسن09104116



هندسة 05200019015هاجرفاطمة علً المحمد09104117

مدنٌة

مخبر النسجكلٌة الطب البشري

مخبر النسجكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05200001901فرٌده الرحالهدٌل عبده عفور09104118

مخبر النسجكلٌة الطب البشريلغة فرنسٌة10010174059هنا سلٌمانمنى احمد عل09104119ً

مخبر النسجكلٌة الطب البشريمعلم صف05010342264فطٌمخوله عمر خضر09104120

مخبر النسجكلٌة الطب البشريرٌاضٌات05180003063لمٌسٌوسف جمال كوسى09104121

مخبر النسجكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05150045845مناصفاسماء علً فرج09104122

مخبر النسجكلٌة الطب البشريرٌاضٌات05050085872داللفٌروز عبد الفٌل09104123

مخبر النسجكلٌة الطب البشريلغة عربٌة10020029430فردوسمرٌم مطانٌس ملحم09104124

مخبر النسجكلٌة الطب البشريفلسفة05100005785رجاءرند امٌن وسوف09104125

مخبر النسجكلٌة الطب البشريمعلم صف05120020288ناٌفهسوزان حسٌن عٌسى09104126

مخبر النسجكلٌة الطب البشريمعلم صف04230017293اسمهانلبانه سالم خشٌف09104127ً

مخبر النسجكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05010067776صباحسمر حمدو الرز09104128

مخبر النسجكلٌة الطب البشريجغرافٌا10120014099سعادلٌنا محٌا ابراهٌم09104129

تموٌل 05030050894زٌنبعلً محمد الحمدان09104130

ومصارف

مخبر النسجكلٌة الطب البشري

مخبر النسجكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05100015713رحابمٌس عماد العج09104131ً

مخبر النسجكلٌة الطب البشريتارٌخ05150119873جمانهعبٌر علً الراع09104132ً

نسرٌن عز الدٌن 09104133

اسماعٌل

مخبر النسجكلٌة الطب البشريتارٌخ06020033284نسٌبه

مخبر النسجكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05010730484امٌرهحسام عدنان قدور09104134

مخبر النسجكلٌة الطب البشريمعلم صف05030011840كوكبنسرٌن سعٌد ابراهٌم09104135

مخبر النسجكلٌة الطب البشريفٌزٌاء10230019178ندىتٌماء لؤي عل09104136ً

مخبر النسجكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05010365997امٌرهابتسام عدنان قدور09104137

مخبر النسجكلٌة الطب البشريمعلم صف05030012657خطٌرة المحمودرنٌم ماجد محرز09104138

مخبر النسجكلٌة الطب البشريمعلم صف05030060779عٌدهرنٌم راكان بدور09104139

مخبر النسجكلٌة الطب البشريمعلم صف05020108268مرٌمحسٌن عبد الكرٌم الخالد09104140

تموٌل 05010363327انصافمنى أحمد ضوٌهر09104141

ومصارف

مخبر النسجكلٌة الطب البشري

مخبر النسجكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05140008386نهالبتول فائز ضاهر09104142

مخبر النسجكلٌة الطب البشريمعلم صف05100003288وسام ابوكرشهماري جرجس طعمه09104143

مخبر النسجكلٌة الطب البشريفٌزٌاء10260024487بشرىرهف اٌمن ضوا9104144

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05050113263صباحسالم محمد تقال2809104145قاعة المهارات

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريمعلم صف05110024831ختامراما ٌوسف المحمود09104146

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريلغة عربٌة06150006736سعادهبسما سلٌمان فاضل09104147

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريمعلم صف05010011473ضٌاءمٌسم صفوان غالٌٌن09104148ً

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريفٌزٌاء05030015784مرٌم المحمدهمسة مصطفى المحمد09104149

كٌمٌاء 10120008077سهام عبد هللاحسنه محسن فطوم09104150

بحته

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05140023568رٌافاطمه محمد شهٌره09104151



تموٌل 05010843806هاجرصبا مصطفى المصطفى09104152

ومصارف

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريلغة فرنسٌة05120036436لٌنامروى رٌاض بلول09104153

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05020031347مرٌمامنه محمد الٌاسٌن09104154

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريرٌاضٌات10150003335رجاءلبابه سمٌر نصر09104155

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريمعلم صف05200064304روزه العلًربى احمد الشحاده09104156

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريمعلم صف05010959594كفىرٌم عبد الرحمن الطعان09104157

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريلغة فرنسٌة05140000193غادهمنال هٌثم ناصر09104158

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريمعلم صف05010646037نوفه العساففداء زٌد عل09104159ً

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريلغة فرنسٌة04010445902ناجٌهشٌرٌن دروبً الجوران09104160ً

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريمعلم صف05010343641سونٌارحاب ودٌع برشٌن09104161

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريمعلم صف05010566467انعامكرٌستٌنا منهل القسام09104162

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريرٌاضٌات05190011482انجًربٌع محسن اسماعٌل09104163

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريفلسفة06090132254رضٌهسونٌا عدنان دخٌل09104164

تموٌل 05010165639عبٌرنور عماد المدٌوب09104165

ومصارف

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري

دراسات 05100042355احتفالمضر عبد المنعم عل09104166ً

قانونٌة

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري

لغة 05180000991مجدلٌن صوانكاتٌا ٌوسف دٌب09104167

إنكلٌزٌة

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريمعلم صف04190058809ٌاسمٌنمنال حاتم الحاتم09104169

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريرٌاضٌات05050122188عالٌهنور زٌاد اسماعٌل09104170

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريرٌاضٌات05150014693لٌناسماح أحمد راض09104171ً

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريمعلم صف05190014142رٌم برهومهزار تٌسٌر عل09104172ً

لغة 05010129985فاطمهرؤى محمد ٌحٌى حداد9104173

إنكلٌزٌة

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05210008309خالدٌه الحسنمٌساء ابراهٌم القسوم2809104174قاعة المطالعة

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريمعلم صف05170013211سحروئام صادق درغام09104175

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريمعلم صف05100049340لمٌاءرجاء مصطفى الجاسم09104176

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريلغة فرنسٌة05100059766ختمه الحسننادٌا خالد الجاسم09104177

لغة 05150014833بثٌنهلمى ناصر باشا09104178

إنكلٌزٌة

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريمعلم صف05010828469سهٌلهفاطمه سعد الدٌن االسعد09104179

هندسة 05010108550رجاء الخلٌلبتول عبد الرحمن المحمد09104180

مدنٌة

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05020069356خالدٌهحورٌه خالد السٌد عترٌه09104181

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريمعلم صف05120027055غانااثار نعٌم خطٌب09104182

تموٌل 05020156990صفٌه عسافامنه عزام عساف09104183

ومصارف

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري

جٌولوجٌا 05020026714سناءنادٌن فاروق العثمان09104184

تطبٌقٌة

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريرٌاضٌات05010474141رجاءفاطمه عبد الحمٌد القدور09104185

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريمعلم صف05200041600وفاءبتول انس قدور السلٌمان09104186

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريمعلم صف05030059736لٌنامرح مفٌد حنا09104187



قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05010091204طٌبةأرمنوس علً الدروٌش09104188

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريلغة عربٌة06050019792سوسنأمانً سمٌر ترٌكٌه09104189

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريمعلم صف05220005998عٌوشاٌناس عصري الخضر09104190

تربٌة 05010360872فداءمٌس علً سلوم09104191

رٌاضٌة

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريحقوق05160011273علٌااحمد حٌدر الحمدان09104192

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريلغة عربٌة10090086284كنازشذى شرٌف حلوم09104193

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريفٌزٌاء05150043604ملكعمار مشهور ابراهٌم09104194

تسوٌق 05100036976هٌامعلً جمال سلمان09104195

وتجارة 

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريتارٌخ05100064952نهٌده سلوممارسٌل سلٌمان عون09104196

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريعلم الحٌاة12010016478فاطمهمها صالح الدٌن ابا زٌد09104197

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريلغة فرنسٌة04080006115نجودصفاء محً الدٌن العل09104198ً

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريمعلم صف12010016486فاطمه شتاتعلٌا صالح الدٌن ابا زٌد09104199

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريلغة عربٌة05100061790ضعٌنهمحمود علً الخنٌسه09104200

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريلغة فرنسٌة05050069165سمٌهصفاء فرزات عز الدٌن9104201

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةتغذٌة05010749645عروبهفلك فاٌز مسلم9009104202المدرج االول 

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010343184صبحٌهفادٌه ابراهٌم الحلب09104203ً

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة06220006517نبٌلهسالفه فرٌد فوزي09104204

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةحقوق05050134282سعاداٌهم غسان دٌوب09104205

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة06110004559غنوه حسنرٌما اٌوب محمود09104206

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010232838بشرىبتول محمد كربجها09104207

تموٌل 05010534868انتصارقمر ماجد مغمومه09104208

ومصارف

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌة

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010326632ملكندى زٌاد الجمال09104209

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010599160انتصاررٌم فهد دبٌس09104210

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات10230024259سوسانهبه ناجً أحمد09104211

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة06010352272نجاح ابو باالأمل ثائر بالٌه09104212

إسراء عبدالمعٌن 09104213

عروانً

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010126391غفران

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05120004100سعادجولً محمد خلٌل09104214

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات10100019857اسماءعائده محمود غانم09104215

إدارة 05050078734الهامٌارا علً زٌن09104216

أعمال

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌة

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات10110014353توفٌقة احمدروبا وجٌه فتنة09104217

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات05010023869غزوةهبة اٌمن طرابلسٌة09104218

مؤمنه عبد الوهاب 09104219

المخلالتً

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010144033اعتدال

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ05160024286نهادراتٌا عبد الرحمن الوقاف09104220

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة06220023714هٌفاءنور هٌثم الخطٌب09104221

مبنى كلٌة الهندسة المدنٌة



لغة 05020095334فراتاٌمان أٌمن بدٌوي09104222

إنكلٌزٌة

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌة

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010646690مرٌمامنه رافع حاج عمر09104223

لغة 06010256719بدرٌهساره فٌصل كنعان09104224

إنكلٌزٌة

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌة

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010124772مٌساءاسراء فراس الفارس09104225

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010010126اٌمان زرقشمروى ماهر المٌلوي09104226

تربٌة 05060000423امٌرهرفاه خضر الوسوف09104227

رٌاضٌة

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌة

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف06020007650ادٌبه صالحعلٌا محمد عٌسى09104228

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةشرٌعة05220024588مرضٌهرامً حسٌن المحمٌد09104229

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةفلسفة06220032194لٌلىبراءه جمٌل بوفاضل09104230

مرٌم عبد الرحمن 09104231

كٌزاوي

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010067771خدٌجه

فاطمه رضوان الشٌخ 09104232

خلٌل

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010054668رزان المرعً

تربٌة 05010190825نوفهوعد نمر الشحود09104233

رٌاضٌة

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌة

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010080818حٌاةرٌما خٌرو الرجب09104234

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف04130032584حسنه حبابةجورجٌنا آصٌف عٌسى09104235

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف04130032858سمٌعهزٌنب بصٌر حبابه09104236

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات05050138532اٌمانفرح فٌصل السنكري09104237

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات05180025309الهامعلً ابراهٌم ابراهٌم09104238

تربٌة 05010425399فوزٌه زعرورفرٌد عبد الخالق مغمومه09104239

رٌاضٌة

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌة

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة10030038970غادهضحى عزٌز علما09104240

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف04130042760ساكبه حبابهرجاء ناصر عٌسى09104241

لغة 10030035284جنانهبه رامز خضور09104242

إنكلٌزٌة

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌة

طب 05010547800رلىسعاد غالب عرفه09104243

بٌطري

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌة

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة06090048271رٌمهٌا اٌمن ٌزبك09104245

االت 05050161301سلوىٌاسمٌن محمد الشعران09104246ً

زراعٌة

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌة

طب 05010517214منىمٌسم مروان الفنار09104247

بٌطري

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌة

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة12160015675سعاد عجٌبهناء علً اسماعٌل09104248

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ06100081361جمانههٌام منٌر معروف09104249

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05170007871حمٌدهمٌس كمال زٌنه09104250

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة04120095281نجوه جاموسحنان عبدهللا عل09104251ً

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة10040008604سالموالء سهٌل معنا09104252

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05020098371عائشهخزامه تٌسٌر السلوم09104253

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة06200056594عائدةرشا عدنان عثمان09104254

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة10180002926حورٌه ضاحًسوزان ٌوسف ضاح09104255ً

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة10220028737لٌبٌا ٌونسهازار سلمان ٌوسف09104256

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05030065083صفاءالفت اٌوب الصالح السالم09104257



المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ05040017465خشوفتمام موسى سلوم09104258

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةجغرافٌا10220028155سرور ابراهٌمنغم لؤي سلمان09104259

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05020033788فطومهمصطفى عبد هللا الحسن09104260

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة10220028688عبال ٌونسربا علً ٌوسف09104261

اسامه محمد صفٌان 09104262

صعب

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05200093631ندى

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف06090019533هدىماٌا ابراهٌم زدابه09104263

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات05170041835سكٌبهسعٌد ناجد احمد09104264

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010218204هناديآٌه خالد النشم09104265ً

لغة 06100054050فائزهوعد علً عمار09104266

إنكلٌزٌة

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌة

لغة 05150057765جهٌده شدودبشرى علً الكٌب09104267ً

إنكلٌزٌة

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌة

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف11010191936كفاءمزدانا حمد خلف09104268

لغة 06010343092غنٌمهامل رئٌف الهاشم09104269ً

إنكلٌزٌة

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌة

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05200017107مٌادهلٌن عماد عوكان09104270

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ06220027644فتحٌههٌام سجٌع عثمان09104271

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف06100012122تماضررنا ٌاسر ضاهر09104272

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010636149ٌسرىامانً خالد حمزة الحاج09104273

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة10150011526ابتسامنغم فجر فضه09104274

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05150049085فلايراالء مؤٌد فاكه09104275

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف06100066464ٌسرىزٌنب هاشم حسنه09104276

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةحقوق06110054324وفاءبسام معٌن عٌسى09104277

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةطب أسنان06090097143ابتسامساره وهٌب ناصر09104278

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة10150001631مٌاشفاء عجٌب عطٌه09104279

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةفلسفة10110023149سامٌةمٌرنا علً عٌسى09104280

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05030053332سمرلمٌس عٌسى العرب09104281

لغة 06180001029صباحزٌنة منهل طرٌز09104282

إنكلٌزٌة

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌة

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف04010337082املهدٌل احمد اسماعٌل09104283

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات06100054063فائزهابراهٌم علً عمار09104284

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ10270012483نجٌبهمٌسم كامل حسن09104285

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة10280014573زكٌه عز الدٌنأرٌج علً احمد09104286

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ05010558212نجوىهبه عبد الباسط العاري09104287

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ04080017520نجاج الشوٌتًعلً حسٌن الطالب09104288

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف06040033546سلوىبشرى نزار سعٌد09104289

تموٌل 05010015805خلود الرٌسرنا محمد هشام الدرع09104290

ومصارف

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌة

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةفلسفة06200015200بشٌرهمارٌا علً بهلول09104291

لغة 06010031867حنانمٌرنا عبدالرزاق عمر9104292

إنكلٌزٌة

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌة



لغة 10160050490فاطمه حسنمها محمد حسن4809104293القاعة االولى

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة

مصارف 05130024586مرٌمسامر ٌونس عباس09104294

وتأمٌن

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010664701فاطمهفلاير عبد القادر تركمان09104295ً

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ06210000279نجوىربا سجٌع طه09104296

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة06100025284مفٌدهعلً عٌد سعود09104297

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05200019528هالرٌتا ابراهٌم جربوع09104298

تٌماء محمد عبدالرحمن 09104299

صٌرفً

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05150031993مٌساء زرٌق

لغة 05100034217ام البنٌنشهزنان حسن ٌوسف09104300

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة

لغة 06200015201بشٌرهمحمود علً بهلول09104301

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات05010523883مرفتسمٌه عبدالغنً حدٌدي09104302

بدور عبد القادر 09104303

البقدونسً

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05010036580اٌمان

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ10120017170تغرٌد صالحةمقداد علً حمٌدوش09104304

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05020020932أملرشا خالد الملٌحان09104305

ماري روز قصٌر 09104306

سمعان

تموٌل 05010496152امٌلٌا

ومصارف

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05010745457محاسنغٌداء زٌاد دبوري09104307

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05210018353فطومهدى اسامه الحموٌه09104308

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ05050121088دعدوالء غاز ي الدٌري09104309

بتول أحمد خٌري 09104310

ماردٌنً

تموٌل 02010239701اٌمان

ومصارف

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05020075073فاطمهأسماء ٌوسف نبهان09104311

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةحقوق05020087279سعادشحود عمر مشكاح09104312

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010433601حٌاةمحمد مهدي احمد الطوز09104313

لغة 11050066569فاطمهامانً احمد محفوض09104314

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف04170045425نادرهناهد خالد العرموش09104315

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05200088045كفانور الهدى هشام الفرج09104316

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات05030047066نظٌرهبتول ٌوسف الحٌدر09104317

إدارة 05220004708امونه االحمدخالد جاسم احمد المحٌمٌد09104318

أعمال

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة

إرشاد 05050123550دٌاناهناء مراد نعوف09104319

نفسً

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة07220007798صفاءابتهاج عمار فضل09104320

معالجة 05180022510سمٌرهنورهان جهاد عل09104321ً

فٌزٌائٌة

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة

طب 05200066904محاسنمحمد سٌار االبراهٌم09104322

بٌطري

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010266399فاطمة برازيلٌنا هشام قنبر09104323

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05200068482خدٌجهلبانه شحاده الملحم09104324

تموٌل 05010521619سمرتسنٌم علً المصري09104326

ومصارف

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات05010196930سمٌهآٌات علً زٌنو09104327

لغة 05010002997فلايرحزامً نزار االصفر09104328

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة



علم 05020105825ختامخٌرٌه محمد المحمد09104329

األحٌاء 

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010676280سهامساره ابراهٌم المحمد09104330

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05210021482لٌناتٌماء قاسم اللبن09104331

فاطمه الزهراء قاسم 09104332

اللبن

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05210021281لٌنا اللبن

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة90050005739رحابهدى جمال حمٌد09104333

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةعلم الحٌاة05010441582رغدهنسرٌن احمد فحلة09104334

لغة 05200022625جورٌهسالم جهاد الٌاسٌن09104335

إنكلٌزٌة

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010402503مراملٌن غسان جزار09104336

تموٌل 05010428769علٌةسلمى عادل العبدهللا09104337

ومصارف

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات05010588931قمربٌان فرٌد البن09104338ً

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05050134711اخالصكنده مصطفى دٌوب09104339

اإلدارة 05010554097حنانصفاء مصطفى ابو طوق09104340

والمحاسبة 

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010263380نجوىهٌفاء خالد الشبان9104341

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةتغذٌة05010116010قمررحاب رٌاض محمج4809104342ًالقاعة الثانٌة

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010066604فادٌهفاطمه علً زغرات09104343

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05220009436فطٌم العبٌدمٌساء خالد المسعود09104344

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف07170029971رضٌةرشان علً محمد دٌب09104345

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةفلسفة05220012598فلايرحسن ولٌد المحمود09104346

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010505304هناءهند اسماعٌل برازي09104347

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010163284نعماتماهر محمد سعٌد الحداد09104348

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف07010063755وفاء معدلأسماء نهاد معدل09104349

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةمحاسبة05010584302محاسنصفا عبد العزٌز زعٌط09104350

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف07110060002رباحسوسن تاج الدٌن البكري09104352

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف07210057854امٌهتاال محمد قزموز09104353

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةعلم الحٌاة07110007402الهام السرمانًضحى محمد المرع09104354ً

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010617435اٌماناالء عبدالسالم الحداد09104355

لٌلى رٌاض الحسن 09104356

الشٌخ تركاوي

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010513250سمٌره

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةطب أسنان07210077750صفٌة قوٌضًحمٌدة صادق حبوش09104357

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010234075أملقمر ٌحٌى المصري09104358

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010440297مرٌمحال مصطفى السلوم09104359

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010671784مرٌموالء احمد زعرور09104360

تموٌل 90050004935دالل خطابدعاء ولٌد حنور09104361

ومصارف

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة

صفا عبد الرحمن 09104362

الصالح

لغة 05210043335دالل

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة90050005877ندىدعاء عبدالحكٌم سعٌد09104363

لغة 05010031172انصافهٌام عبد الكرٌم الزكار09104364

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة



مٌسون محمد امٌن 09104365

جواش

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010427725زهنٌه الوتار

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05210011519هدىهناء تاج الدٌن الرجب09104366

بشرى عبدالسالم 09104367

الصطوف

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05110071468بثٌنا حاج داعور

لغة 05010409411سمراسماء عبد الكرٌم النداف09104368

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010687260روعهسٌرٌن جمال كشباش09104369

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05010512164زكٌهحٌاه محمد السعدي09104370

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05010668377وفاءخالده خالد الحمٌدي09104371

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010370176رجاءاٌمان عبد الرزاق قصاب09104372

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف07010073977سناء مكحلبراءة سمٌر مناع09104373

حسن محمد راجح 09104374

االبراهٌم

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010310890فوزٌه

تربٌة 05010304376عائشةحسون محمد حسون09104375

رٌاضٌة

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف90050006403نائلةمحاسن خالد الشٌخ هود09104376

إدارة 05030009469سرٌةخضر حسن المٌهوب09104377

أعمال

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05210036523هندنواهً قدور الرجوب09104378

لغة 04010021747لٌلىرٌتا ابراهٌم جنٌدي09104379

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05220010490املفاطمه احمد الفارس09104380

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05200078921نعامنور محمد الحسٌن09104381

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05100055741ٌسرىرٌمً محسن احمد09104382

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةجغرافٌا05170013142حمدهمرح محسن عل09104383ً

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05100073036ابتساممرح بكور بكور09104384

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةفٌزٌاء04170057395سلوىمنى محمد قزٌز09104385

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات11010186449رغٌدةابتسام صالح االسعد09104386

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ05170013141حمدهفرح محسن عل09104387ً

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف04140058655كردٌهفٌحاء سهٌل الٌوسف09104388

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ05010608711هٌامروال عبدهللا المصري09104389

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةجغرافٌا06120000410ندوىرؤى عبد الرزاق هالل9104390

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05150031263نادٌالٌن سلٌمان الوسوف4609104391القاعة الثالثة

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف04020002042تغرٌدعندلٌب نبٌه الجان09104392ً

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05030040023رجاءلمٌاء احمد الدٌب09104393

مها عبد الرزاق محمد 09104394

خٌر

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة07020013997فرٌدة

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05150148794رائدهلبانه بسام معروف09104395

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف04030016654نافلهفادٌه ٌونس الخضر09104396

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف04140034936نهله الٌوسفرهف حسن القاض09104397ً

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05150031265نادٌالٌلٌان سلٌمان الوسوف09104398

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05100044943منٌعهسمر فواز علٌشه09104399



القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف04200036053رسمٌةعهد احمد طه شاغوري09104400

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف04230029860دعدثائر سامً سعود09104401

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010301447عائده المنصورنزهه خالد الدبس09104402

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف04030061432عواطفلٌلى فٌصل الٌوسف09104403

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05050005939وفاءناهد ابراهٌم نصره09104404

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05200022304تمٌنهرنا منٌب االحمد09104405

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05120028365هٌام صالحبنان عبد الحمٌد احمد09104406

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةعلم أحٌاء05100034832فاطمهرامٌا محمود منصور09104407

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةفٌزٌاء05170047255رودٌناحمٌده مدٌن عٌسى09104408

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات10120010918آسٌةمادلٌن ٌاسٌن ابراهٌم09104409

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05150070155الهام ضاهرماٌا محمد أحمد09104410

تموٌل 05010093876حلٌمهمها بدر الدٌن حاج احمد09104411

ومصارف

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة

نظم 05100053468نصرهمحمد ابراهٌم نزهه09104412

وشبكات

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة10230010139زٌنهرٌم علً عباس09104413

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05150048881سناء عٌسىهدٌل اٌاد سلٌمان09104414

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05140025371شهديختام زرٌف عدٌره09104415

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05120021471رومٌالرزان حسٌن زاهر09104416

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةجغرافٌا06010083604سوغنجٌارا منذر مخٌص09104417

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05200073492عواطفٌاسمٌن محمد خلٌف09104418

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةحقوق05140011311سحرنور سلمان محفوض09104419

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةفلسفة06090140424نجاحآٌه غسان ابراهٌم09104420

تموٌل 05010791900املمرام علً الغضه09104421

ومصارف

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05090000706جولٌتسماح ممدوح الضمان09104422

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010234225خدٌجهنبٌله أحمد النبهان09104423

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05020004502خٌرٌه المحمدقبس محمد صطٌف09104424

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةفٌزٌاء05050062641سعادنسرٌن محمد ثلجه09104425

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةحقوق05180007928امٌرهحنان سلٌمان سلٌمان09104426

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةجغرافٌا05150030200انتصارلٌلٌان بدٌع مصطفى09104427

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010156785فاتنامنه مهند بارودي09104428

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05160029226شهٌره الضاهردجى محمد احمد09104429

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةفلسفة10090063243نجٌبهاٌمان احمد حسن09104430

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05140006167خدٌجهحنٌن رضا محفوض09104431

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05020057963صفٌهمرٌم محمود ابو كشتو09104432

تسوٌق 05010220246بدٌعه المحمدحمٌده فٌصل ٌونس09104433

وتجارة 

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ05010220154بدٌعهرنا فٌصل ٌونس09104434



القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة06120006903سفٌرهختام عبود عل09104435ً

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةعلم الحٌاة05050151367سكٌباسوزان جمال نصر9104436

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة04140028977نعمتربا جهاد ربٌع5009104437القاعة الرابعة

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05160019333غٌساءرهف احمد محمد09104438

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة06200112603آسٌاحنٌن علً دٌب09104439

كٌمٌاء 05150010680اٌمانرشا بسام اسماعٌل09104440

تطبٌقٌة

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةفٌزٌاء05150017541منالتٌماء سلٌم بٌزوك09104442

كٌمٌاء 05150006478مها علًآمنة اسماعٌل حمامة09104443

تطبٌقٌة

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05020088275امنهرحاب شعبان احمد09104444

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة06110008390حسناهاله عٌسى سعٌد09104445

دراسات 06020007711ثناءمجد علً حسون09104446

قانونٌة

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05170038854كرٌمهفاتن علً مٌهوب09104447

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة10180008082شهدهبنان كامل سلٌمان09104448

إرشاد 05020088267أمنهطله شعبان أحمد09104449

نفسً

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة

جٌولوجٌا 05150077805معٌنهرباب سامً عٌاش09104450

تطبٌقٌة

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05150077813معٌنهبٌلسان سامً عٌاش09104451

لغة 10220050408سمٌرهسالً سلٌمان محمود09104452

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة10090010818املاٌمان محمد ناصر09104453

لغة 05090001514سحرصوفٌا عمار حٌدر09104454

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010545619أملرٌم هاٌل المحمد09104455

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات05150031527إٌغار القصاببتول جمال مرهج09104456

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةجغرافٌا05010163954فاطمهاروى حسن اسعد09104457

لغة 10230000560عنودرهف علً شوباص09104459ً

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات10270012211سفٌرهعلً مرهج حسن09104460

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات05200007881لمانورا ٌوسف توما09104461

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05100019973حٌاة كاللفوزه طالل الناصر09104462

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ06110058309رضٌهلورٌن عبد هللا عٌسى09104463

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ05200077916هندٌهشادي حسٌن حسن09104464

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة06020032030ملٌحات سلٌمانزهره زهٌر ٌوسف09104465

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة06090019015صباحروال محسن سلٌمان09104466

شعبان ابراهٌم المحمد 09104467

سركل

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05050179123جهٌده

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ05010206626هندحنان رٌاض المحمد09104468

نبراس عبد الهادي 09104469

الحسن

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05150027593أمٌرة

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05020029118ضٌاءدالل محمد المسعود09104470

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05150083443وضحه المطررنٌم فؤاد العٌسى09104471



فاطمة الزهراء جاسر 09104472

حاج حمود

لغة 07210021745خدٌجة

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة

إرشاد 05200091954غسانًالرا كرٌم فاضل09104473

نفسً

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةفٌزٌاء05150081417احالمماٌا ابراهٌم النصر09104474

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات05050099633فاطمه عورورٌم عماد الدٌن عبٌدو09104475

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة10240005711مجٌداعال محمود شعار09104476

كٌمٌاء 05180016791منىآالء محمود حسن09104477

تطبٌقٌة

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05220017269خالدٌهحمزة عبد الهادي الحماده09104478

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف07230011624فطومأحمد أسعد المشنتف09104479

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةجغرافٌا90050005682وفاء طهفاطمة عبد الحكٌم عوض09104480

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05040014569هٌامفاطمه رستم اخرس09104481

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05210034403صعابعال موفق زواوي09104482

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ04140008510هٌامهبة سلمان وسوف09104483

لغة 10230019373جهٌنهردٌنه ٌحٌى عٌسى09104484

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف06090084070منىفرح راتب اسماعٌل09104485

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05150061497عبٌرماٌا ماهر اسعد09104486

كٌمٌاء 05050074156مهدٌهحنٌن عماد الدٌن بربور09104487

بحته

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةفٌزٌاء10140014580عفافرانٌا حسن شلهوم9104488

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05200002656فهٌمه اسحقرٌما ٌوسف جروج5409104489القاعة الخامسة

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05050174452هٌفاءامانً رجب البدور09104490

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05120011890مروهنوار ٌوسف الناصر09104491

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05130012724منٌعهرٌم سالم زعرور09104492

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةحقوق05150094522كردٌةماجد محمود عباس09104493

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةفلسفة06040008500هندمرح صالح بشمان09104494ً

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05180026685نوال خضورحنان سلمان حسن09104495

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة10160152730هدىٌانا محمود منصور09104496

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف04010001040وفاءلٌن حكمت سلٌمان09104497

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة10180005271علمااٌه علً عل09104498ً

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05170004899سمٌرهلمٌس محسن ور09104499

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05070031860مرٌمعبٌر أحمد الحلو09104500

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05150090400مرٌم فنديموسى عٌسى فندي09104501

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05120040019وهٌبهاالء علً ناصر09104502

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةفلسفة06020033895نجاحالعنقاء اٌمن ٌاسٌن09104503

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةجغرافٌا10160152728شادٌهرٌدا محمد منصور09104504

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010369248مهانور احمد امٌن الحسن09104505

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة04170049560مرٌمخدٌجه رحٌل الرحال09104506



القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05200062245سلوىاٌفٌن عبد العزٌز الحمو09104507

لغة 10150010423سهامٌارا أحمد رومٌه09104508

إنكلٌزٌة

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010325815حٌاهماٌا منجد السموع09104509

تموٌل 05100015866حسام سنكرينغم فرٌد اسعد09104510

ومصارف

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة10090055205لٌلىلٌن محمد دروٌش09104511

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05200007104تركٌهاٌمان فواز الخضر العل09104512ً

إدارة 05100012242سارهلما هٌثم البطرس09104513

أعمال

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة

سلمى توفٌق الحاج 09104514

مصطفى

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010347379امٌره

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05010234493هٌالنهنسرٌن عبدالمنعم شعٌل09104515

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةفلسفة06090079835عواطفبتول منٌر هدٌوه09104516

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةطاقة05100034547زهور منصورسمر عبد الحمٌد منصور09104517

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010294535فادٌامنار نواف النمر09104518

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ05120039985وجٌهاشعٌب عبد الرزاق بلول09104519

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة06010337531مفٌدهوفاء زهٌر كردي09104520

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات05010300117زهورتغرٌد محمود قرفول09104521

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05050125604مثالمعانً رعد الهمٌش09104522

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05100012834أدٌبه الدٌبرهف خلٌل عراض09104523

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05020079172ابتساممهدي خالد حدٌد09104524

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ05030062041مرٌمخٌرٌه خالد الخالد09104525

كٌمٌاء 05050021558سحرمصطفى علً سٌفو09104526

تطبٌقٌة

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05150009361فاطمهوفاء احمد الحموي09104527

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةجغرافٌا10100013866ودادعلً بهجت خلٌل09104528

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05150073287عزٌزهرٌم سهٌل اسعد09104529

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة06020005532ثناءفاتن آدم ماٌله09104530

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةحقوق05160039630امٌرهنهى احمد الٌوسف09104531

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةجغرافٌا06100069626هدىروان وائل زاهر09104532

تموٌل 05010343627لواحظمرح عبدالعزٌز برٌش09104533

ومصارف

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05200029658تركٌهزهراء موفق الحكٌم09104534

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05100006862نلًمنال لؤي دوٌب09104535

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةفلسفة06100011856فلايربشرى جمٌل عبٌد09104536

لغة 05150007709نهادنور حسٌن منصور09104537

إنكلٌزٌة

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05210028583سمٌرهساره كمال السلوم09104538

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات10140001576سماهرمنار محمد حسن09104539

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05010719724مرٌومههبه حافظ الحاج أحمد09104540

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010347314عطورهزٌاد عبد هللا الٌوسف09104541



لغة 05010484228ضحىوئام بدر الملك9104542

إنكلٌزٌة

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة

لغة 02430038317الهامآمال كنعان تمر6209104543القاعة السابعة

إنكلٌزٌة

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةجغرافٌا05150017097منىنورا سنان شوباص09104544ً

تصمٌم 10270014122فلايروفاء احمد عل09104545ً

وإنتاج

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05150012591فدوىربى محمود عٌروطه09104546

والء عبد الرزاق الحاج 09104547

ابراهٌم

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05150015702نهله

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةفٌزٌاء10270015801فٌروزمحمد ٌونس سلٌمان09104548

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات05200008736مرغرٌتجٌما نعمه بٌطار09104549

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة06090020988سلمىوفاء ٌوسف صخر09104550

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات05170046976سعدهسامر راتب عٌسى09104551

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةفٌزٌاء05030026026سبتةسلوى خالد الجعبو09104552

تربٌة 05200023936ابتساممنٌر ٌوسف ٌعقوب09104553

رٌاضٌة

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة

دراسات 05010053504ضحٌهحمود حسن العبود09104554

قانونٌة

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة

لغة 10240011388الهاممٌرنا ٌوسف ٌوسف09104555

إنكلٌزٌة

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة

معالجة 05150010250نورا دروٌشوالء غسان الدرزي09104556

فٌزٌائٌة

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05030048914نهادجولٌانه علً ابراهٌم09104557

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05220005625غبشهمنال حسٌن الناٌف09104558

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05150136771فادٌهمرح حامد الخٌر09104559

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010695003زلفابتول زاهر منٌنه09104560

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة06230006712كرٌمهنبال حبٌب احمد09104561

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةعلم أحٌاء05010258844مٌادهرغد حسٌن المحمود09104562

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05160048914تماثٌل علًمازٌة اكرم الزنات09104563ً

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف04030013434صفاءهال بسام مندو09104564

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05200002599هٌامشروق معروف الضاهر09104565

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010519792برٌئهفاتن محمد سعٌد محناٌه09104566

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةحقوق05140000535شرٌفةسامر محفوض سلمان09104567

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةفٌزٌاء10010135735ٌسرى رٌشًنور ٌاسر سلٌمان09104568

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05200012276مهىماري اكرم كموش09104569

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة10030025034مارٌانسرٌن ٌوسف احمد09104570

لغة 11010099474زهرهأسماء صالح الحسٌن09104571

إنكلٌزٌة

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05120047568وردهتٌماء مهدي شوشان09104572

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف04030015464ادٌبهمرٌم عزٌز العباس09104573

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات05090007458نوالرحاب ناصر البعرٌن09104574ً

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010630107سماحرنٌم خالد الٌوسف09104575

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ06150059454شادٌه حٌدررنا نعٌم شكوح09104576ً



القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف07030022289صباحإٌمان أحمد مراد09104577

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةعلم الحٌاة05150036345نادٌارزان احمد عل09104578ً

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات04030002527أدٌبهنسرٌن عزٌز العباس09104579

سجى عماد الدٌن 09104580

الحمادي

تموٌل 05020046051مرٌم

ومصارف

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05180033262نجاحهبه محمد عباس09104581

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة06160010253لٌلىهال منذر ابراهٌم09104582

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05220003363روٌدهشروق محمود المحمد09104583

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةمحاسبة05150109989سمٌرهبتول حامد احمد09104584

إحصاء 05020054149إلهامرشا مروان محمد علوش09104585

رٌاضً

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةحقوق05050117139صفٌه شبٌبوالء علً ورده09104586

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ90050006644مروةاٌة عمار محمد09104587

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة06160026299سمٌرهمادلٌن رستم غنوم09104588

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05100028329شمسهمروه طلٌع الحمود09104589

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05160036796هٌاملٌال احمد االحمد09104590

إحصاء 05120028479ختامهندى صالح العارف09104591

رٌاضً

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة06110068017نعامهرفٌده سلمان عبا س09104592

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05020094002ٌمامهالبتول نصر الحلب09104593ً

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةحقوق05050030504نضال الشمالًروال ناٌف الحاج09104594

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةفٌزٌاء05020097055فاطمهرهام احمد محمد عل09104595ً

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة06170011755بهٌهعبٌر شحاده ابراهٌم09104596

تموٌل 05010596461كوثرنور الٌاس حسابو09104597

ومصارف

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة10110018688ابتسامرنٌم حسن ابراهٌم09104598

لغة 10220006544منى عطٌهمنار نبٌه العمر09104599

إنكلٌزٌة

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة10250000805سمٌرهسوزان محمد محمد09104600

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010515275عائشهوعد محمود العمر09104601

راجحه محمد امٌن 09104602

الجمعة

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05020016442مرٌم

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ06010361758منٌرهخدٌجه احمد غدٌر09104603

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةفلسفة10110012942هٌامغٌث عباس اسماعٌل9104604

القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05010245644فاطمهسحر عمر القاسم429104605القاعة الحادٌة عشر

عشر محمد سلٌمان عبد 09104606

الرزاق الجمعه الحدٌد

القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات04180017816شعٌله الجمعه الحدٌد

عشر لغة 10010157345روعهسوزان جودت فرحه09104607

إنكلٌزٌة

القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010586340غادهفلودٌا فاٌز زٌود09104608

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ05120026143نوفاغانا محمد دعبول09104609

عشر لغة 06170010910فوزٌهمنال ندٌم عباس09104610

إنكلٌزٌة

القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر إرشاد 06010361760منٌرهفاطمه احمد غدٌر09104611

نفسً

القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر



القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة06060013243ودادمنصور معال جلٌكو09104612

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةفلسفة06150062773سوسناسماء محمد سلطان09104613

عشر لغة 10030024759روضهرند ماجد محمد09104614

إنكلٌزٌة

القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر ارٌج جمال عبدالناصر 09104615

تركاوي

القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف01010304161مها

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010370937خدٌجهبراءه ناصر الناصر09104616

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة06170025190رئٌفةامل ناصر سلوم09104617

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05160012219سمٌرهعبٌر احمد عٌسى09104618

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ06220006665داللراوٌه عدنان فوزي09104619

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010644211فتحٌهخدٌجه عبد الفتاح السمٌر09104620

عشر -مٌكانٌك05090008760ابتسامعلً عبدالكرٌم عبدو09104621

طاقة 

القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر لغة 10040003556ابتسامروز خلٌل سلٌمان09104622

إنكلٌزٌة

القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر لغة 06160019803ثروهرٌم جابر عدٌره09104623

إنكلٌزٌة

القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05040020216تغرٌدحنان سلٌمان الحلوه09104624

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة06040001690سهامرنٌم احمد مٌاسه09104625

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010175784شهٌرهرنٌم احمد المحمود09104626

عشر لغة 05010242821آمنةمنى أنور الحسن09104627

إنكلٌزٌة

القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةجغرافٌا06170022322بدٌعههدٌل سمٌع مصطفى09104628

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةفلسفة05160036876سحرباسله علً حسن09104629

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةجغرافٌا05150060359سمٌره القاتولحال سلمان صبح09104630

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة04170084654فاطمهالهام زٌاد المنصور09104631

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف04030076239سمررٌم احمد الدال09104632ً

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةحقوق05140009974رسمٌهرٌان طراف وحٌد09104633

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات05010740358رناءبراء دٌاب االحمد09104634

عشر البرمجٌات 05010311387كرٌمهأرٌج عماد الدٌن عٌسى09104635

ونظم 

القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف04030012326هندحٌاة حمٌد النقري09104636

عشر تربٌة 05150010721ملوك دٌبرٌما عصام وطفه09104637

رٌاضٌة

القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05220025321حبوستمام خالد المحمود09104638

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05070039585روعهصبرٌن عماد الزعٌم09104639

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة10250006746هوالرنٌم سعٌد حسن09104640

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010557394سمٌره هوٌسبشرى احمد هوٌس09104641

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010731374سمٌرهرزان منٌر العٌسى09104642

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات04010394687سالمصفاء حسن زمام09104643

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05220024547عزٌزهكرمو نصر هللا المحمود09104644

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف04030033387ودادماٌا جابر بدر09104645

عشر القاعة الحادٌة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05140003819سرٌا لٌالحنٌن محسن دنٌا09104646

عشر



القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةطب أسنان05100059255ماريزٌنه شاهٌن شاهٌن6609104647القاعة الثانٌة عشر

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05120016263علوهالحوراء حسٌن حٌدر09104648

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05160039309سمٌرهصفاء ٌوسف دٌب09104649

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةعلم الحٌاة10030012199فكتورٌاربا محمود قاسم09104650

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05150000516ربابهبة عماد الدٌن زٌنو09104651

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05020049717خلودهبه عبد القادر العلٌوي09104652

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05140001020آمنه محفوضعفاف ٌوسف حسن09104653

علم 05160003913عفافرشا حسان ابراهٌم09104654

األحٌاء 

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ05140025451هٌامانغام عقل عدٌره09104655

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ05160013314لٌنانور عماد رستم09104656

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةحقوق06200077563نجوهمهند جالل خضور09104657

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ06090086557منتصفاحمد ٌوسف القرٌمه09104658

ربى عبدالرحمن 09104659

الصطوف

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05210030939تركٌه

طب 05010163768سعادسامر أحمد كزكز09104660

بٌطري

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةفٌزٌاء05120032144ثنٌهاناس ٌونس فضه09104661

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف10050013937سركس أخرسنجاح عبدو دعبول09104662

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05150014055نجاحرٌم محمد علً رجب09104663

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةجغرافٌا06220026087فهٌمهاسعد توفٌق دشر09104664

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةجغرافٌا06120023872رٌحانهرجاء سلٌمان الجدل09104665ً

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05190014277سعادوفاء علً شعبان09104666

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05020040219سكٌنهشفاء ابراهٌم حمروش09104667

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05160039491سروهرشا رمضان عل09104668ً

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05160036688محاسن شبلًكندة فائز األحمد09104669

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةشرٌعة05010210217خدوجهناء مصطفى الحسٌن09104670

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةجغرافٌا05160044793صفاءسراب ٌاسٌن عل09104671ً

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة06120015068امٌنهعبٌر محمد احمد09104672

اٌمان خالد سلٌمان 09104673

الصالح

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ05020013091أمون

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05150005637أملنغم علً علوم09104675

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةجغرافٌا05160044808صفاءناٌا ٌاسٌن عل09104676ً

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة10010027597امٌرهسمر ٌوسف حسن09104677

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05050002748فاطمه المعمارمها محمد نزٌر النجار09104678

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05200010579رٌم الدٌوبرمى عبدو رحال09104679

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05020062987هندفاٌزه رضوان الخراش09104680

لغة 06190006452لمٌسروان سمٌر حماد09104681

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05150041028مدٌحهصفاء احمد حسن09104682



القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةتغذٌة04220003754ابتسام علًسناء علً تكرون09104683ً

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05050067385ركنٌهفاطمه مصطفى عبٌدو09104684

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةفٌزٌاء05150111664خدٌجة عثمانمالذ ابراهٌم ابراهٌم09104685

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات05010133866ملكاسراء عبد المنعم الشام09104686ً

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05160040071سامٌهعائده منٌر الحسن09104687

مالٌة 05150036260مٌرفترنا محمد مصطفى09104688

ومصارف

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة

تربٌة 05160035859لٌندهرائده عٌسى عل09104689ً

رٌاضٌة

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05140026363كهرببتول راجً علوش09104690

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05020002367نعٌمة العمرندى أحمد الكٌال09104691

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05200048589اعتمادعفراء احمد الرجب09104692

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010227515فطٌمهبه قاطع الحسون09104693

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05200001994حنانندى ٌوسف الدٌوب09104694

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05170026114سمرنغم فٌروز حسون09104695

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010600148هدىفاطمه علً الكردي09104696

كٌمٌاء 11040015377فوزٌه شالٌشنور حسٌن عفوف09104697

بحته

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05030029432بهٌجهفاطمه ٌحٌى اسماعٌل09104698

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات05170011296محاسنروان ٌحٌى دروٌش09104699

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةاقتصاد05190025655وجٌهههال بهجت اسبر09104700

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010420012ٌسرىمٌسون الٌاس الدٌوب09104701

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة04010806824هٌامرٌم حسن النعٌم09104702ً

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05200095847حورٌه مهناضحى علً ابراهٌم09104703

لغة 05150070647نجٌدهدولت احمد عل09104704ً

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05020111247هناءغٌداء صادق ابو عٌوش09104705

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05020024955هدىهنادي بشار الحمٌد09104706

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ05020039014خلودغدٌر عٌد العٌد09104707

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ05120026552نجٌبهحنٌن جودت لولو09104708

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05020076095مهىرفٌف محمد نمر09104709

تموٌل 05010393979داللرٌما عبدالباسط الحوري09104710

ومصارف

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05030050205سمٌرهلمى سلٌمان الحسن09104711

لغة 10020030008سامٌهالنا راتب عٌوش09104712

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة

تموٌل 05040013791وفاءأشرف زهٌر سلوم09104713

ومصارف

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ05050142027جوهرهبٌرته عبد هللا ضاهر4209104714القاعة الثالثة عشر

كٌمٌاء 05060010614سناءضحى سامً رضوان09104715

بحته

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010387115سوسنبراءه عارف سعد الدٌن09104716

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010344819مرٌمصفاء عمر الدٌري09104717



القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةحقوق05160005895الهامهناء حٌدر رمضان09104718

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةفٌزٌاء05010421228منٌرهمً محمد احمد09104719

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة51600006839سمٌرهرغد اسعد التامر09104720

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05030035144روضهروعة محً الدٌن الطالب09104721

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05140019491مدنٌهكنان جدهان عدٌره09104722

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةشرٌعة05010492938فاطمةخدٌجه صطوف العلوش09104723

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05190024173ٌسرى حمادهزار محمد الحلو09104724

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05020042438رقٌهصفاء حسن الجلطه09104725

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010658006حلٌمهاالء محمد جوخدار09104726

لغة 05150044643رمزٌهعتاب اسماعٌل حسن09104727

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةبٌولوجٌا05150057750عٌدهبتول محمد الكٌب09104728ً

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05050151166غادهعمار نوفل الشٌخ ٌوسف09104729

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةجغرافٌا05100041119رسمٌهجمٌل محمود الدرٌوس09104730ً

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةفلسفة05100015664فٌفٌانسلمى سلٌم النجار09104731

تربٌة 05010458253صباحساره شحود الٌازج09104732ً

رٌاضٌة

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة

لغة 05100035556شادٌهندى حسن سلٌمان09104733

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة

رزان محمد بشار 09104734

البرازي

تموٌل 05010084640ختام

ومصارف

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010622548رانٌهفادٌه فؤاد الدٌاب09104735

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05210050741ردهحنان علً العلٌوي09104736

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010041910لٌلىخٌرات مظهر حران09104737

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05120029420ثناء مرتضىخوله أحمد دٌوب09104738

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05100054267فاطمهنور احمد منصور09104739

محمود أحمد الشٌخ 09104740

عوض

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05020059053خدوج

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05120002115لٌنارشا فؤاد شحاده09104741

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05020010620هناءراما عماد التوم09104742

نور الهدى علً الشٌخ 09104743

علً

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05150005285سهام

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةفٌزٌاء05190023973رٌمهدٌل اٌاد عل09104744ً

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05020016766فاطمهثناء محمد الزاٌد09104745

فاطمه طاهر الشٌخ 09104746

احمد الٌاسٌن

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05020067579سلوى

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةفٌزٌاء05050016416ابتسامرهام كرٌم ورده09104747

تسوٌق 05010176252رجاءماسة عزام ٌعقوب09104748

وتجارة 

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة90050002010لمٌةاسماء عمر حاٌك09104749

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمحاسبة05010091257حزامًاحالم احمد الشمال09104750ً

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010396529غالٌهتبارك حسان تركمان09104751ً

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05220023755هالعفراء خالد ابو العٌون09104752



لغة 05010252273هٌامامانً احمد ابو زمر09104753

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010592444زهوهمارٌا ولٌد طالب09104754

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05210038192مرٌمباسل كرمو احمد09104755

القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05080026231حدودصالح طرقً المحمد4809104756القاعة الرابعة عشر

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05200080142زهدهمنى حسٌن العٌسى09104757

عشر تربٌة 05090025358مٌادة النجاررحاب حسٌن ابو حالوي09104758

رٌاضٌة

القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر جٌولوجٌا 05120047067غصونفادي محمد داؤود09104759

تطبٌقٌة

القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010367687امنهسناء عبدو السلٌمان09104760

عشر تركٌه عبد العزٌز ابو 09104761

جدعان

القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05020099445ندى

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05120018446سلوىرشا فٌصل وسوف09104762

عشر سلٌم محمد الٌوسف 09104763

الضاٌع

القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةشرٌعة05110015559صفاء

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05210019512سهامآٌات احمد الحسن09104764

عشر كٌمٌاء 05010644144كوكبلٌنا احمد القاسم09104765

تطبٌقٌة

القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05020065284الحٌصٌهغنى هٌثم الحٌصة09104766

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة04010953462فاطمهبشرى محمد المصري09104767

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010037841صبحٌه الزعبًمؤمنه ابراهٌم الشعار09104768

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010471833علٌالٌن محمد حالق09104769

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010099266اٌمانعفراء غازي زٌدان09104770

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010545572سمٌحهلٌدٌا محمد الزوٌل09104771

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010487390سحرصفاء حمدو سواري09104772

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05010289224امانًسنا ولٌد دعدوش09104773

عشر لغة 05010011042ندىراما محمود شقره09104774

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر أخالق عبد الرزاق 09104775

بدٌوي

القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05020095263روضه

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05220005851نسٌمه ابو العٌونصفاء مصطفى الحسٌن09104776

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010300879ضحٌهفاطمه احمد الشنتوت09104777

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف07010116365نهلةرنٌم عبد الوهاب مجلوبة09104778

عشر مؤمنه محمد ممدوح 09104779

ٌغمور

القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010124391غاده

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010082827عائشةرزٌنه محمد الربوع09104780

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05140017306صبرٌهمحمد علً بقٌل09104781ً

عشر زهنٌه مصطفى بشار 09104782

طٌفور

القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةمحاسبة05010380988ضحوك

عشر مروه محمد فٌصل 09104783

العلوان

تموٌل 05010184820منى

ومصارف

القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر تموٌل 05010622175سروهسمٌحه احمد عرار09104784

ومصارف

القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010430470وفاءبٌان محمد نقار09104785

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010367954ماجدةبٌان عبدالحلٌم كمالة09104786

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05040029491الهاممناهل حمود العثمان09104787

عشر



سلوى محمد نضال قرة 09104788

بوالد

القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010316541قمر

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة07090083968املهبة سلٌم القاق09104789

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05020075522فاطمهرحاب ٌحٌى خالد09104790

عشر تموٌل 05010384830حٌاهوالء عبد المجٌد سوتل09104791

ومصارف

القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر نور الهدى عبد الرحمن 09104792

الصباغ

القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010641546منى

عشر أالء عبد الرحمن عبد 09104793

الواحد

تموٌل 05010373311سوسن

ومصارف

القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر لغة 09010239551دعاءكنانه مصطفى نوري09104794

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05200027478سعادفائزة وحٌد الحبٌب09104796

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة11090004636وفٌده اسعدطروب توفٌق أسعد09104797

عشر لغة 05160007188ودادسوسن شعبان حمدان09104798

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05030059372مرٌمجواهر عٌسى ملحم09104799

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010318983رباحقمر عبد الستار حدٌد09104800

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ05150105382عفافبانا فؤاد حسن09104801

عشر تصمٌم 10160114077سعاد عباسلبنى علً عل09104802ً

غرافٌكً 

القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05160018987فلاير رجبرٌم محمد احمد09104803

عشر القاعة الرابعة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05190005388توفٌقهرندا محمد محفوض09104804

عشر
اسراء مصطفى 3009104805القاعة الخامسة عشر

المصري

القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010571209آمنه

عشر إرشاد 05170018907منٌرهانشراح نصر درداري09104806

نفسً

القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر كٌمٌاء 05150013435عفافاالء فؤاد حسن09104807

بحته

القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05070035477هٌامرحاب حسن الموع09104808ً

عشر القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ05170039828حسنه علًروال محمد دٌبو09104809

عشر القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05150059631كلٌمهكارٌن ٌونس حبٌب09104810

عشر القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05120048587املراما نوفل سلٌمان09104811

عشر القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05020021325مرٌماالء عوض العتر09104812

عشر القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05020022164صفٌهختام محمد العتر09104813

عشر القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05030017744سمٌرهروكسان انور العبد هللا09104814

عشر القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ05200048812خالدٌه العبدآمنه بدر حاوٌده09104815

عشر لغة 05050027975قطفهدٌانا حسن جبر09104816

إنكلٌزٌة

القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر عال عبد الكرٌم العلً 09104817

الخالد

القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05020005805حفصه

عشر إرشاد 05020076627رضٌهرنده عمر الخالد09104818

نفسً

القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر كٌمٌاء 05110071230خالدٌه الدروٌشأنٌسه محمود الدروٌش09104819

بحته

القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر هٌفاء عبد الرزاق 09104820

موسى باشا

القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010490443عائشه

عشر القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌةفٌزٌاء10240021610انعامزمان تمٌم ابراهٌم09104821

عشر القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05140022271معٌنهمٌس ٌوسف قبقل09104822ً

عشر القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف07250040616فلايرامل فواز العطو09104823

عشر



القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف04010119199انتصاررٌم سلمان علوش09104824

عشر القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌةفٌزٌاء05200008262حنانفال غزوان عوش09104825

عشر القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌةجغرافٌا05150097894جمٌلهصبا خضر حسنه09104826

عشر القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05100035908خطٌرهاسماء علً شلهوم09104827

عشر لغة 10180000174كوكبزٌنب سلمان زمام09104828

إنكلٌزٌة

القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌةفلسفة05200078866نعام الرمضانعبد الكرٌم محمد الحسٌن09104829

عشر الدراسات 05150092888فاطمهلورٌن احمد عباس09104830

المالٌة 

القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ06220033326حنانماري رامز فوزي09104831

عشر لغة 05070014844سلوىدعاء ضاحً عفوف09104832

إنكلٌزٌة

القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05070015825نجاحنهى اصف زرٌق09104833

عشر القاعة الخامسة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010000921فوزٌهآسٌا خالد الجاسم09104834

عشر
القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ05050014833رفعهعبٌر ٌوسف الحفٌان4209104835القاعة السادسة عشر

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة06040002449بدٌعهروٌدا علً الجون09104836ً

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05100023926اٌماننور مٌخائٌل دٌوب09104837

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010679823ادٌبهشٌماء خالد الحفٌان09104838

عشر إحصاء 05190004704فتاة عٌسىساره هٌثم خضور09104839

رٌاضً

القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر لغة 04140021074سفٌرهرفاه غانم غانم09104840

إنكلٌزٌة

القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر كٌمٌاء 05060009356فاٌزهوالء عقاب سلوم09104841

تطبٌقٌة

القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة04140030224رجاءسمر احمد محمود09104842

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05010239481حلٌمهدعاء عبدالكرٌم بردان09104843

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة06090002781رفٌقهرشا ابراهٌم هواش09104844

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة10160002591نجال سعد الدٌنمرٌم محمد سلٌمان09104845

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05200013680هٌامأناغٌم عازار برهوم09104846

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010152253محاسنمها جمٌل خلوف09104847

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف06100069280عفراءرٌم وائل اسماعٌل09104848

عشر تموٌل 05010087418رفهرغد جمال االشرم09104849

ومصارف

القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر بشرى مصطفى ابو 09104850

صالح

القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05120047140فائزه داود

عشر دراسات 05200077443فائزهسٌنان علً العباس09104851

قانونٌة

القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05030042630هٌاممرٌم نصر االحمد09104852

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة06090043081زهردٌما جابر صقور09104853

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05020098095تركٌهسوسن عبدهللا العظم09104854

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010552022عائشه الصالحعائده عدنان القلٌع09104855

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات10110001544ادٌبةبشرى احمد محمود09104856

عشر إرشاد 05140001980خزامهصالح دٌوب حمٌده09104857

نفسً

القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05200061927مرٌمحسان حرشو الكالوي09104858

عشر



القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05100064740وفاءشٌم رفٌق محمد09104859

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05010175252غصونعال محمد الدٌاب09104860

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010417515اكتمال الحمودغنوه احمد هرموش09104861

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة10100030732نورهمحمد محمود شعبان09104862

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةرٌاضٌات05180006487ادٌلمروه محمد ابراهٌم09104863

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف10110013412منىمٌس محمد محمود09104864

عشر لغة 10170015490روسٌاثراء حسن علوش09104865

إنكلٌزٌة

القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌة

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةفٌزٌاء05150080576انعامدٌمه ٌونس عمار09104866

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة04170097090نجاحعائشه عبد هللا فرزات09104867

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة10140001796شهٌدهفلك اسماعٌل سالمه09104868

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05050062268نجاحمنار جمعه الحسٌن09104869

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةتارٌخ04170084426مجٌده الشعبانوفاء عبدو االبراهٌم09104870

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05020063012خٌرٌهرحاب احمد بلوظ09104871

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةجغرافٌا05170010320فلايرلمى موسى عثمان09104872

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة عربٌة05150006367رائدةرنٌم حسن حمامة09104873

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة06090017919امالهبه احمد عبود09104874

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةمعلم صف05010246044خدٌجهمنال محمود العل09104875ً

عشر القاعة السادسة كلٌة الهندسة المدنٌةلغة فرنسٌة05170008617نجاةسراء خضر مظلوم9104876

عشر

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة فرنسٌة05010282441صفٌهعمار غسان الرمضان10209104877المدرج

إرشاد 02390032889ثناءآسٌا علً العل09104878ً

نفسً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة

دراسات 10090063986سعاد فارسثائر آصف محفوض09104879

قانونٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةفلسفة04170005298فاطمهعائشه عبد هللا الضامن09104880

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05160025641اٌداعفرح عبدالكرٌم محمد09104881

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة06110065848سلوىعبٌر عباس ابراهٌم09104882

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةفلسفة05140001723جمٌلهسهى سهران مسعود09104883

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة05020020933وصالسهٌر محمود الملٌحان09104884

لغة 10040024257سالم كناجرهف ٌونس كناج09104885

إنكلٌزٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةرٌاضٌات05030065070عبٌرعال هاشم الونوس09104886

كٌمٌاء 05150014317ابتسامزٌنب مصطفى حسامو09104887

تطبٌقٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة

لغة 10020035295سكٌنهرانٌه علً العل09104888ً

إنكلٌزٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةحقوق05050025601فاطمهمصطفى منٌر شحود09104889

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف04050000645عبٌرنغم نور الدٌن الدٌب09104890

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةفٌزٌاء10120000538انٌسهفاطمه شفٌق معال09104891

مبنى الكلٌة التطبٌقٌة



المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة06010121836سناءنجالء ولٌد عوٌكه09104892

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةجغرافٌا05170045453حلوهدالل مٌهوب داؤد09104893

لغة 05160036038رغادبانا عارف صالح09104894

إنكلٌزٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة

عفراء عبد الرحمن 09104895

عٌسى

لغة 10170021343فاطمه

إنكلٌزٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةجغرافٌا05120020829سعادعمار مصطفى فات09104896ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05010214401خدٌجهمادلٌن خالد المحمود09104897

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةفلسفة05160033587آمالزهور مرشد خضور09104898

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة06170012689سروههبا حسن اسماعٌل09104899

لغة 10160134145هانٌاروان محمود ابراهٌم09104900

إنكلٌزٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة06020009941زٌناسوسن منتجب فضه09104901

جٌولوجٌا 05050138545غازٌهراما محمد سنكري09104902

تطبٌقٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05010596405رٌامرح محمد االسعد09104903

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةفٌزٌاء10230004960سامٌه علًبانه حٌدر ابراهٌم09104904

لغة 06090017420منىرشا محمود ناصر09104905

إنكلٌزٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةحقوق05010045836مهاباسل علً حسن عمار09104906

الدراسات 05160024830نادٌاعالء ٌونس عل09104907ً

المالٌة 

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة

كٌمٌاء 05150051594هناءحنٌن محمد زبٌدي09104908

بحته

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة فرنسٌة10140009416كوثرتهانً غسان حمود09104909

لغة 05120023305فكرهحارث ٌوسف اسعد09104910

إنكلٌزٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةجغرافٌا10090027108امنه ملحمنوره محمد الشٌخه09104911

تموٌل 05020010761نجالءامانً كشتو الكشتو09104912

ومصارف

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة05110017714انتصارشادي ابراهٌم نعمان09104913

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةفٌزٌاء10110016917سحربشرى رفٌق دٌبو09104914

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة05010797681امٌنهبٌان خالد شحود دٌاب09104915

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة فرنسٌة05010413099شادٌههاله رفعت عكاري09104916

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف04010374209مٌساءمارلٌن بدر العج09104917ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف07210087272ناهدأمانً أحمد عماد طماع09104918

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةجغرافٌا04120056591علٌا شقوفمحمد عبد الكرٌم شقوف09104919

لغة 06200061136أمالهمسه سلمان دعدع09104920

إنكلٌزٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةشرٌعة05010004941وفاءعبدالقادر مازن االطرش09104921

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05010298597ٌسرىانس شعبان المصطفى09104922

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05160005049رقٌهرٌم محسن سلمان09104923

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةعلم الحٌاة06110055848رقٌهاٌمان محمد عبد الحمٌد09104924

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05100038495قنٌعهرؤى ابراهٌم اسعد09104925

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةفٌزٌاء10090029005فهٌما العصمحمد علً اسماعٌل09104926



لغة 10260012238غادهرهام ناظم ونوس09104927

إنكلٌزٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة فرنسٌة04010409943هنودرٌم منذر احمد09104928

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةرٌاضٌات05220028024عائشهامنه عبد الرحمن اسوٌد09104929

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةفلسفة06090140865ملكهعزٌزه منٌر محرز09104930

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05020159227فاطمهبشرى غازي العبٌدي09104931

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةعلم الحٌاة06110021550فاطمه عطٌهٌارا نضال حمٌدي09104932

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة10160053415هاالسناء وجٌه سلٌمان09104933

نسرٌن محمد دٌب 09104934

الحمٌدي

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة05010673680ابتسام

لغة 05050101693هالهاسماء حسٌن السكاف09104935

إنكلٌزٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةرٌاضٌات05110032623روٌدهنور كرمو سلٌطٌن09104936

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة06020068403مانٌهرٌم رئٌف دوٌبه09104937

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة10020019272نوراالٌسار عٌسى المجبر09104938

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة06220010116حمٌدهمرام معٌن عثمان09104939

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة10160125183هوٌداسمر معروف محمد09104940

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة05010319600مرٌمسلمى فٌاض جوهره09104941

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف04140042429منىمها علً خضور09104942

جمٌله محمد الشٌخ 09104943

عوض

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة فرنسٌة05020058866خوله

لغة 06040000017نجاححال زكً جبور09104944

إنكلٌزٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05020076097خدٌجهارٌج طه محمد09104945

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةرٌاضٌات05150000011خدٌجه شحادهوالء عماد الدٌن رستم09104946

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةرٌاضٌات05150107611افتخارخلود وحٌد ابراهٌم09104947

لغة 06100064712حسناهند فٌلٌب طٌار09104948

إنكلٌزٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة

لغة 06020069006الهاممنار محمود عمران09104949

إنكلٌزٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة

إدارة 05150005084خزامىعلً محمد الشٌخ عل09104950ً

أعمال

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة

منهل مصطفى 09104951

المزرعانً

لغة 12020017834اسٌه

إنكلٌزٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة

لغة 06110051726هاالحنٌن علً خلٌل09104952

إنكلٌزٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05180013277غادهنغم ٌونس ورد09104953

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة06010107235ولٌدهفاطمه احمد عرج09104954

اسماعٌل عبد الكرٌم 09104955

محسن

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05010609509فاطمه

التموٌل 05180032773وسام حسنبٌان سلٌمان سلٌمان09104956

واالستثمار

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة06110066092الهامصبا سلٌمان جمعه09104957

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة10220034653ندىوالء هاشم صالح09104958

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة05010431584فاطمهمناف علً الدٌب09104959

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05010460506ابتسامربى خالد شكوه09104960

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة10220027060هدىوالء أحمد عٌسى09104961



المدرجالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05020051392زكٌهغفران محمد الحمدو09104962

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05010432744رٌمهٌاسمٌن احمد حماده09104963

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةفلسفة10120015019فداءسرور غازي سلٌمان09104964

شهامه محمد مازن 09104965

السراج

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05010311754عهد

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة فرنسٌة11060001802نجاح حسنرٌم باسل علوش09104966

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةعلم أحٌاء06020033260سحرنورا ٌونس زمرد09104967

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة05050149887علٌاسوسن محمد العجٌب09104968

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة05050115626علٌاسهى محمد العجٌب09104969

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05120039128ٌسرىعال طاهر األسمر09104970

سناء صائب مٌر 09104971

مصطفى

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةفٌزٌاء10100000213فاتن عبد المعطً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05020102760عرنهوداد عبد هللا الخضٌر09104972

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةجغرافٌا10090013968منٌره رٌشًدٌما ٌحٌى ابراهٌم09104973

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةحقوق05120020803مناعالء احمد فات09104974ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة فرنسٌة05160007264تمرهلبانا محمود صالح09104975

لغة 04010170566عناٌاتحال عٌسى المنصور09104976

إنكلٌزٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة05010558190رجاءنور عبدالناصر العاري09104977

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة05030057285فاطمهتغرٌد عبد المجٌد الحسٌن09104978

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة05010361929فاطمةاسراء محمد ضمان2509104979القاعة االولى

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةتارٌخ06120010135سامٌه حمودنٌرمٌن زٌن احمد09104980

عائشه عبد الملك 09104981

الشغري

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةعلم الحٌاة10090005098مرٌم الشغري

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة10170034041هالة عواددانا نعٌم الٌاس09104982

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةحقوق05050176006غادهآروى حسٌن دلول09104983

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة10160021002دالل سلٌمانسلٌمان مخلوف سلٌمان09104984

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05010654175مؤمنهاٌمان عبد الرؤوف عدي09104985

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةشرٌعة05010651913رسمٌهمحمد عبدالمنعم خطاب09104986

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةلغة فرنسٌة05180000420لورٌسرٌتا عماد قاروط09104987

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05190014132غاده علًنورمان علً عٌسى09104988

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05120026586فلايربشرى شعالن زلوخ09104989

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة05030035904فوزٌةسمٌه عبدالرحمن االحمد09104990

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةجغرافٌا05160039626امٌرهٌوسف احمد الٌوسف09104991

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةتارٌخ05150092119علٌا رزوقغالٌه ابراهٌم شاوي09104992

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة05050163491نوالمنى سلٌمان الجردي09104993

هندسة 05090007147خدٌجهرؤى احمد الضحاك09104994

إلكترونٌة

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05060004500سعادخضر محمد حمود09104995

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةتارٌخ06200088053الٌدهنزٌه بهجت دروٌش09104996



القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05120041269افتكارنور جمال الحسٌن09104997

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةفلسفة06040039030نهالحسن علً قاسم09104998

كٌمٌاء 05020087876سورٌهسهاد عبد المنعم عدامه09104999

تطبٌقٌة

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةفلسفة05140021807بحرٌه حسنرندا بشٌر ٌوسف09105000

لغة 05150059488مهاشهد محمود احمد09105001

إنكلٌزٌة

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05220015465هناءعال محمد عشٌش09105002

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05220025746غصونضحى خالد السعٌد09105003

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة10260038968سمٌره عبدوثراء شمس الدٌن سعٌد2509105004القاعة الثانٌة

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة10260036060الهامروعه سالم سعٌد09105005

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05220005909اسعافختام خالد الترك09105006ً

لغة 10180000206لٌلىسهٌر عبد اللطٌف خضر09105007

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةفٌزٌاء10260026595الهامنور أٌمن جنوب09105008

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05220013191املمنال احمد المحمود09105009

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةجغرافٌا04080041106فوزٌههٌلدا غازي األحمد09105010

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة10030027188ردحه جنوببشرى احمد داود09105011

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05010305279فاتنفاطمه محمد تلٌالت09105012

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة05010611778رغدههال عبدالعزٌز توٌت09105013

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05220011306صبحٌهرٌم هٌثم الحسون09105014

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05110096250هٌامفاطمه حٌان الزٌدان09105015

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةجغرافٌا05220003364أمٌنه العبٌدفاطمه تركً العبٌد09105016

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة06200061847صباحشرٌهان سهٌل رهٌجه09105017

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةلغة فرنسٌة05200024326هناءرٌتا مورٌس دٌبو09105018

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةلغة فرنسٌة05020054146رحابهبه حافظ علوش09105019

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةتارٌخ05020020809خدٌجهماجده محمد الدل09105020ً

هندسة 06180001664غٌداء شعباناخالص مخلص دٌبو09105021

معلوماتٌة

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة05220003302أمٌنه العبٌدمنجد تركً العبٌد09105022

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةمعلم صف05100024427خالدٌهرٌم فاٌز الجرعب09105023

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةتارٌخ05010349465رخصاتنضال محمد العز الدٌن09105024

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة05030043119مدٌحهمٌاده احمد عزالدٌن09105025

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةتارٌخ10050012066نادٌه ابراهٌمغدٌر جهاد ابراهٌم09105026

لغة 10270012715سعاد دٌوبرامٌا احمد الشام09105027ً

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةلغة عربٌة05030043413أمٌنهرٌهام عبدالكرٌم السمٌر9105028

لغة 05020091533خالدٌهباسمه فواز العل5209105029ًالمدرج

إنكلٌزٌة

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب

مبنى المعهد التقانً للحاسوب



المدرجالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05010304211امنهماجدة عبد الرزاق شرار09105030

رنٌم عبدالحلٌم الحاج 09105031

زٌن

طب 05010469163وفاء

بٌطري

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبفٌزٌاء10270003906ٌسرى صارمبتول زكً عٌسى09105032

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبلغة فرنسٌة05100038887عرنهرٌهام نظٌر عدره09105033

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبعلم الحٌاة10090080449سناء سكرٌهسوسن ابراهٌم علوش09105034

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05160031992لٌلىابتهال علً راشد09105035

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05010736197مرٌمهند خالد عباس09105036

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبلغة فرنسٌة05190026528عفاف ابراهٌمسوسن عبد الحمٌد مصه09105037

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05010644457فاتنرشا خالد ماقوقه09105038

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبجغرافٌا05070012390خواطرمرح حاتم سفر09105039

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05200007528منىكارولٌن حبٌب جراد09105040

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف04010392647فاطمهامل بالل اسعد09105041

لغة 05190000038وفاء خٌربكمٌرنا محمود ادرٌس09105042

إنكلٌزٌة

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05020114626صفاءمضاء عبدهللا هواش09105043

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05010242689وضحىوضحة محمد الخضر09105044

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف07180030714فاتن عوضلبنى عبد اللطٌف حمو09105045

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05010450956فاطمهبٌان غزوان الور09105046

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05150086442توفٌقه حسنروال سٌف الدٌن حسن09105047

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبتارٌخ05020098118مرٌمفاطمه حسن العظم09105048

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبفٌزٌاء05100075270علٌااٌمان عٌسى ابراهٌم09105049

لغة 06150037681مها شٌحهكرٌس هٌثم عبٌد09105050

إنكلٌزٌة

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبفٌزٌاء05010066188سعادلجٌنه توفٌق منصور09105051

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05160044878سعدهسهر رجب قدار09105052

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبرٌاضٌات05120027559كرٌمهأٌمن محمد الحاٌك09105053

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05140015609هناءمحاسن محسن صبٌحه09105054

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبحقوق05100072100فطومه ابراهٌمنادٌن سلمو العل09105055ً

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05010371971خدٌجهمٌساء محمد العبد هللا09105056

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05010590973رابعه عثمان آغااسماء محمد مفاز كوجان09105057

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبعلم الحٌاة05220009410فاطمهرهام عبد العزٌز االحمد09105058

جٌولوجٌا 05120008312آمنهوالء محمد الشلض09105059ً

تطبٌقٌة

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05010099054كوتانهفاطمه رضوان الجاسم09105060

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05170041439فاطمهبتول حسٌن المنصور09105061

دراسات 05050154527رجاءرهام نزار خلوف09105062

قانونٌة

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب

تسوٌق 05170016842سلوى علًرغد منذر شحاده09105063

وتجارة 

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05010581564فوزهأسماء محمود الخلٌف09105064



كٌمٌاء 05050154533علٌهلٌلى سعد خلوف09105065

تطبٌقٌة

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05010099058كوتانه الزرقهبراءه رضوان الجاسم09105066

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05160047067جوزهاروى جبر ربٌع09105068

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05010254687نجاحعلً رمضان القاسم09105069

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة07030009713بدرٌة الحمودنسرٌن أحمد الحمود09105070

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبفٌزٌاء05180032144كوسرعفراء أحمد جدٌد09105071

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05050169313امٌنهوتٌن محمد االبراهٌم09105072

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05020095624فطٌمصفاء جمعه حٌالوي09105073

تموٌل 05090009671مرٌم الحاجآالء أحمد الحاج09105074

ومصارف

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبلغة فرنسٌة05030037764سمٌرةٌاسمٌن محمد الكٌجان09105075ً

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05020028677صبحٌهرشا عبد الجلٌل الدوجان09105076

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبحقوق05100038590شهلاير طهزٌنب محمد طه09105077

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبتارٌخ05160022037ضٌابنان ادٌب سلوم09105078

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبتارٌخ05070002700لورٌسدعاء اٌمن رمضان09105079

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05010336967ماجدةمجاهد بسام الشمال09105080ً

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05110103168سمرسلمى ابراهٌم البكور09105081

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05030008484نوفهدعد عبود الخلف2609105082القاعة االولى

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05010211739فرٌزه شاهٌنحكمه محمد دهٌمش09105083

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوبتارٌخ05020113909جالءلٌنا احمد الدال09105084ً

حوراء عبدالرحمن 09105085

سواري

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوبلغة فرنسٌة05010487333علٌا

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوبلغة فرنسٌة05160021141فرٌدهدٌانا محمد بالل09105086

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05080025806امونهعنود عبدالعزٌز العلوش09105087

محمد واصل عبد 09105088

الرزاق العموري

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05010152840خدوج

تموٌل 05140008734غزهملهم عبد الهادي عل09105089ً

ومصارف

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب

لغة 05200015145مطٌعهساره سالم الدحره09105090

إنكلٌزٌة

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05050128899داللمٌساء محمد عبدو09105091

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05210021925خالدٌهعلً عبدالرحمن االحمد09105092

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوبحقوق05100061463جمٌلهعدنان ٌوسف محفوض09105093

مصارف 05150013278دالل صالحصبا احمد سلٌمان09105094

وتأمٌن

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب

علوم 05070039630رابٌهحسن محمد نصر داود09105095

سٌاسٌة

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوبحقوق05120022442زٌنبصالح فؤاد هوشه09105096

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05010664454سحر حمصًاالء غسان حمص09105098ً

إحصاء 05120023994نجوىنور اسامة مثلج09105099

رٌاضً

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب

كٌمٌاء 05050004694طرازنسمه طارق الدبٌات09105100

تطبٌقٌة

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب

تموٌل 05020094416خدٌجه القاسمفاتن احمد العبد هللا09105101

ومصارف

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب



القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوبلغة فرنسٌة05010537590هنداسماء رضوان طومان09105102ً

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوبحقوق05100058579عٌدهمحمد علً االبراهٌم09105103

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05030032756نائلة المحمودوالء عمار المحمود09105104

تربٌة 05050083139مٌساءهبه محمد الشٌخ خضر09105105

رٌاضٌة

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب

إرشاد 05030040012زرٌفهرهف محمد داوود09105106

نفسً

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوبرٌاضٌات05050175146حبوسوئام سلٌمان عز الدٌن09105107

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05050016322وفاءفرح غسان السالمة09105108

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبلغة فرنسٌة05210026543رقٌه الحروشسوسن مؤٌد الحامد2609105109القاعة الثانٌة

مالٌة 05010830751شهٌرهٌوسف علً النمر09105110

ومصارف

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05100019027ندوهبٌان اسعد كردوش09105111

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05150124197أمٌنةحسن علً محمود09105112

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05010459115شهٌرهمارٌا متري عساف09105113

تموٌل 05010459082الٌسرٌم طالل عساف09105114

ومصارف

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف11010196524رامٌه شقرهدٌمه أحمد شقره09105115

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05060000495علٌافاطمه رٌاض وسوف09105116

كٌمٌاء 05050024242فاطمهمنى محمد الحالق09105117

تطبٌقٌة

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05010905624كرٌمهسلمى محمد السلوم09105118

تربٌة 05010227066خدٌجهروز محمد الٌوسف09105119

رٌاضٌة

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05010086456املنسرٌن منذر شٌخ خلٌل09105120

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف02010229512انعامرهف مشهور حداد09105121

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبحقوق05180000874الهامرمزي مطانٌوس حبش09105122

لغة 05120032921منٌره محمدربا ابراهٌم محمود09105123

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب

مٌاده محمد المحمد 09105124

السعٌد

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05220004516مضامه

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبرٌاضٌات05010450180سكٌنهرفا عبدالكرٌم رحال09105125

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05200047867تركٌه قجاوياٌمان عبداللطٌف قجاوي09105126

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05010541618دهللنشوه عبدو برادع09105127ً

نادٌه احمد شماع قضٌب 09105128

البان

لغة 05010398001سالم

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05170019282سناءرنٌم رٌاض بلول09105129

إدارة 05130020442سلوىمهند خالد الحمود09105130

أعمال

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05170008367مشٌره كنجومٌس حبٌب احمد09105131

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05020043515مرٌمبٌان عوض البكور09105132

بتول ضاهر ابراهٌم 09105133

الحسٌن

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05010462603عزه

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05010401920ماجدهدعاء موفق قرطاوي09105134

تموٌل 05010254261هالهنغم ماهر عطار2609105135القاعة الثالثة

ومصارف

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب

تموٌل 05010506037فداءصفا خالد كلحسن09105136

ومصارف

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب



طب 05010040591ملكمحمد خالد كردي09105137

بٌطري

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05010256300قمرمؤمنه محمود عفان09105138

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05010163184سمٌرهلٌنا عز الدٌن العل09105139ً

حاسوب 05010535688بهٌجهطارق طنوس الرحٌل09105140

ونظم 

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبمحاسبة05180001228اكتمال كوساهال شاهٌن موران09105141ً

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05220009555شمسهرانٌا محمد الشدهان09105142

لغة 90050001936بهٌة ابو دهٌسفداء ابراهٌم غرٌب09105143

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05010035682صفاءسندس منذر كزكز09105144

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05010410947فاطمة الغرٌبشٌماء مروان الدٌاب09105145

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05010410936فوزهصبا حٌان الدٌاب09105146

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05220009552شمسهمرح محمد الشدهان09105147

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبفٌزٌاء05010551832نوال وتاررنٌم محمد علً السقا09105148

تموٌل 05010648652ٌسرىنور سمٌر مصري09105149

ومصارف

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبفٌزٌاء05010373544ابتسامرزان عبد هللا كنان09105150

كٌمٌاء 05010381392ملكمٌالد مصطفى المحمد09105151

تطبٌقٌة

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05010557935امنهبتول حسٌن سنان09105152

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05010453292حٌاهرٌم حسن حالق09105153

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبفٌزٌاء05010208268هٌامدعاء احمد سرٌه09105154

تموٌل 05010073321لٌلىفاطمه عادل الدبٌك09105155

ومصارف

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبتارٌخ05020070616سامٌهمحمد احمد الضامن09105156

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05010502380سناءزٌن محمد عدنان النجار09105157

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة07110049245نعٌسأمل دروٌش الشاالت09105158

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05010499144فاطمهضحى صفوان المحمد09105159

نظم 05020064065معززحسام دعار الحمزه09105160

وشبكات

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05010116355شهامة عطارحسناء احمد الطباع2609105161القاعة الرابعة

لغة 05010595294غندفدانٌة علً البكور09105162

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05020024487فاطمهجهٌده خالد دوالن09105163ً

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبحقوق05140002987ركٌزهمٌس صالح لٌال09105164

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05010627583سعدهمحمد بسام الٌوسف09105165

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05010392785نسرٌناسالم نصوح القاسم09105166

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبتارٌخ05050002194لودي غٌبورربى علً الحالق09105167

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبتارٌخ05020106949منتهىندى عبدهللا شفٌع09105168

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبرٌاضٌات05070026235فوزهدٌاب ٌوسف السلٌمان09105169

سامً عبد الباقً 09105170

رشوانً

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف07240011237فاطمة األحمد

إدارة 05150011029هاجردٌاال عبد الحلٌم احمد09105171

أعمال

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب



القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05010665914منىهٌام فٌاض عباس09105172

لغة 05010503783احسانتمٌم حسٌن الحمرا09105173

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبجغرافٌا10180004176نجالعبٌر محمد ضاح09105174ً

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05100033502نظٌمه عبد هللازٌنب احمد عبد هللا09105175

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبجغرافٌا05180033263مسٌلهمحمد علً عباس09105176

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبحقوق05100040904سرسكمحمد فاٌز الخلٌف09105177

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة10110009058غانٌةزٌنب نور الدٌن اسمندر09105178

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05220009036هجمهنور علً المرع09105179ً

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبفٌزٌاء05160026164سمٌرةلٌال ابراهٌم وسوف09105180

لغة 06040007016هٌام مواتًآالء عقل زرٌق09105181

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب

كٌمٌاء 05140009335كوكبعال شعالن خضور09105182

تطبٌقٌة

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05170046493فاطمهلٌنا ابراهٌم عل09105183ً

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبلغة فرنسٌة10260003216لٌناٌارا ٌوسف اسماعٌل09105184

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبعلم الحٌاة05050003790سلوىبٌان شمس الدٌن دروٌش09105185

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف04080034430غاده الخلٌلحال ٌوسف معروف09105186

كٌمٌاء 05010542918فوزٌةضحى نور الدٌن االحمد2609105187القاعة الخامسة

تطبٌقٌة

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبفٌزٌاء05010222467لٌناكوثر سهٌل الحمود09105188

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05010477393عٌوشتولٌن سلٌمان المصطفى09105189

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبرٌاضٌات05010268347حٌاةندوه محمود اسرٌو09105190

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبتارٌخ05150002757مٌادةظالل احمد شاهٌن09105191

تسوٌق 05010703952سعادرشا عبد الرزاق خضر09105192

وتجارة 

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبجغرافٌا04220029176خوندهعبٌر خضر دٌوب09105193

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05010343983سعدهفٌاض ابراهٌم حمد09105194

معالجة 05010437046غٌداء العلوشرفا عبد الحمٌد عل09105195ً

فٌزٌائٌة

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبرٌاضٌات05180009122نجاهرزان عماد المحمد09105196

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة06010391593بسٌمهمٌرنا محمود دٌاب09105197

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05100037310فهمٌهسعٌد محمد ٌعقوب09105198

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05100021064فلايرمحمد زٌاد الشاوٌش09105199

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05180009164نجاةساندي عماد المحمد09105200

لغة 05120008595هدى اسماعٌلرهف نادر حسن09105201

إنكلٌزٌة

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف07090132994غادةوالدة عبدو الشواف09105202

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05180009162نجاةٌارا عماد المحمد09105203

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05100025767تركٌةخالد رٌاض العبدهللا09105204

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05200013395ندٌمهجوزفٌن طالل دالل09105205

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة06090134928هندشام محمد مسلم09105206



القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبتارٌخ10270005811مجده حمدانرشا فؤاد محمد09105207

اإلدارة 05090001858زهورهدٌل احمد عبود09105208

والمحاسبة 

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوب

رشا علً العبد هللا السٌد 09105209

احمد

لغة 05020005945رقٌه

إنكلٌزٌة

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05150006505مٌادههبه مصطفى ابو ادرٌس09105210

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبتارٌخ06170001872سلٌمى الحاٌكمٌساء علً سلمان09105211

تربٌة 05020076598صالحهٌوسف طه الخالد09105212

رٌاضٌة

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05100008002منىماري حنا اسكاف2609105213القاعة السادسة

إدارة 05150060980سعاداحمد علً حسن09105214

أعمال

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوب

كٌمٌاء 05010286902عطوراٌمان خطاب العمر09105215

تطبٌقٌة

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف04190057973ودادعال كمال خلوف09105216

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبلغة فرنسٌة10280007284سمر ابراهٌمشروق غسان ابراهٌم09105217

مصارف 05050079096رمزهفاطمه مصطفى نعوف09105218ً

وتأمٌن

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف07130004094مرٌمأتعام عبد المعٌن العبدو09105219

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبرٌاضٌات05150049007هالهنغم سالم عباس09105220

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبشرٌعة05020111248خضٌرهاحمد محمود المحمد09105221

لغة 06090079403سماهرساره ٌحٌى الدرج09105222

إنكلٌزٌة

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوب

لغة 05010478440انطوانٌترند مظهر العٌسى09105223

إنكلٌزٌة

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة06090064515هناءضحى ولٌد دعبل09105224

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05160046543دعدنتالٌا حمدان الونوس09105225

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة06100022783حسنهشٌرٌن احمد عل09105226ً

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف07110021429حمٌدةمرٌم محمد الحرب09105227ً

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبرٌاضٌات10270001167سعاد معالحنان احمد الشٌخ09105228

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبلغة فرنسٌة06090103732وزٌرهلما عصام الحسن09105229

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبلغة عربٌة05010704269فاطمهتغرٌد عبد هللا العموري09105230

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05010362273دعدفاطمة امٌن وحود09105231

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبرٌاضٌات05050062833حٌاهفرح مصطفى رجب09105232

لغة 06170024298نجاحهاله بهجت دٌب09105233

إنكلٌزٌة

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبمعلم صف05030008960أمٌرةبٌلسان ثابت المحمود09105234

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبفٌزٌاء05010227909نادٌهدٌانا صالح الدٌب09105235

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبفلسفة06100027526أوصافماري علً صقٌر09105236

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبفٌزٌاء10110017873سمٌرةنارٌمان علً عاقل09105237

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبعلم الحٌاة05120033382رابٌهحنٌن علً بازو09105238

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010044976وفاءالنا علً أبو ربعٌه4509105239القاعة الثانٌة

لغة 05160019029منٌرهابراهٌم سلٌمان موسى09105240

إنكلٌزٌة

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط

مبنى كلٌة اآلداب بناء المرابط



الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة06090031215رضٌه سمرهوئام سلٌمان عالن09105241

لغة 05160002171سمٌرهرؤى نبٌه عباس09105242

إنكلٌزٌة

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط

إدارة 05160014823رٌحابهدٌل محمد صبح09105243

أعمال

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط

إدارة 08090106237لوديمارسٌل عزٌز عزٌز09105244

أعمال

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط

علم 05140000949مٌرانحسن كاسر حسن09105245

األحٌاء 

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة10040012188ٌمنرٌناء سلٌمان بٌشان09105246ً

تربٌة 05070016248حادوحنٌن علً ابراهٌم09105247

رٌاضٌة

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط

تسوٌق 05010032884فدوىهنادي خلٌل الطرشه09105248

وتجارة 

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط

تسوٌق 05010666710داللازهار محمد العمر09105249

وتجارة 

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط

كٌمٌاء 05160010743سجٌعهزٌنه ابراهٌم اسعد09105250

تطبٌقٌة

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف04220025171سوسناحمد اسماعٌل الٌوسف09105251

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطعلم الحٌاة05010736358بدٌعهرنا احمد العٌسى09105252

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة03100004840حبوس سوسقخلود عبد الحكٌم حسن09105253

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ05150022429نضالجلنار احمد طٌبا09105254

إدارة 05050029683غادهزٌنه منذر خبازي09105255

أعمال

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطجغرافٌا05010384002وزٌرهرولٌانه محمد جلول09105256

لغة 05150042885ظاللوصال كاسر رستم09105257

إنكلٌزٌة

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05020067147نبههنادٌه احمد االحمد09105258

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05020067155نبههمرٌم احمد االحمد09105259

لغة 05200055913سارههناء عبد الجلٌل الدٌري09105260

إنكلٌزٌة

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط

رٌما محً الدٌن 09105261

حمٌدوش

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة10040023203وهٌبه شاهٌن

روعه عبد الكرٌم 09105262

بزكادي

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05110063152حسٌبه

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010062361آٌاتلٌنا عبدالجبار قاسم09105263

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة04180023046امنهخدٌجه نعسان النعسان09105264

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05110104581حاجهرهف خالد الحسٌنو09105265

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف04030038495ابتسام قشوعاالء علً عفوف09105266

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطفلسفة06150026710هٌامجمٌله خالد بشٌر09105267

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف90050006311منهلنوار غسان زٌدان09105268

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطرٌاضٌات05010298846بهٌجهسمر محمد العباس09105269

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطرٌاضٌات05050006418اخالصمروه بشار الشٌحاوي09105270

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة10230016068وردهمارٌا خضر عل09105271ً

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة10040017070سمٌرهعفراء محمد حسن09105272

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطعلم الحٌاة90050005884مرٌممً خلٌل الروبة09105273

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة06010353535وفاءاٌمان سلٌم خضٌره09105274

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة06200071114سورٌهروٌدا محمد سلوم09105275



الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010350672نوالمنى انس الطالب09105276

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010595530حمرهعماد محمود سعٌد09105277

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05120031667رئٌسةملهم احمد فضه09105278

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ06200000363فاطمهعنقاء لؤي ابراهٌم09105279

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010545478اٌمانزٌنب طالب الزوٌل09105280

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابطفلسفة06060024191نهلههٌفاء علً بدور09105281

لغة 05200018202صبامٌراي هادي مسكٌن09105282

إنكلٌزٌة

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط

لغة 10010131914رائدهشٌرٌن غازي ابو رحال09105283

إنكلٌزٌة

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطحقوق10010051907سكٌنهصباح احمد بدران5409105284القاعة الثالثة

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ05220017219شفاءهٌا نزار ابو العٌون09105285

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطفٌزٌاء05010039143رندهروال عبد الرحمن أرك09105286ً

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطعلم الحٌاة05060004864منىنبال اسماعٌل الحركه09105287

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05220023130ختامدٌما عبدالحلٌم العل09105288ً

تصمٌم 05190002384سامٌهألٌن مالك عباس09105289

وإنتاج

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط

تربٌة 05200015229سلوىإنانا ماجد فروج09105290

رٌاضٌة

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ05050148760مرٌمعبد الرزاق خالد علوش09105291

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطعلم الحٌاة05070012403وفاء سفرإٌناس حسنً سفر09105292

تربٌة 05070021641وفاءآالء عبدهللا األحمد09105293

رٌاضٌة

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010254323حنانبتول عبد الرزاق خلوف09105294

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطفٌزٌاء05010853820ملكنور ابراهٌم القدور09105295

علوم 05150023858رحابرنٌم أحمد مرهج09105296

سٌاسٌة

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة12170007407افتكاراٌات ٌاسر خلوف09105297

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطحقوق05050050327نوالفاتن احمد مٌوس09105298

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة10030012698هٌامٌاسمٌن امٌن الجندي09105299

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05140002709مرٌم سلٌطٌنٌارا أسعد محمد09105300

إدارة 05140028919فهمٌهلمٌس اكرم جعفر09105301

أعمال

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05200063586فطٌماسماء ابراهٌم الشحاده09105302

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05120021908غصونمرٌم عماد اسعد09105303

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05200004972سحر الشحودثرى ندٌم شموط09105304

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05020075735رنهرغده عارف الشٌخ عل09105305ً

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة10160109143نهادرزان غسان محمد09105306

لغة 05200014211نهىماٌا ابراهٌم ٌعقوب09105307

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05120037016محاسنصباح محمد عبدهللا09105308

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05010745558غادهرامٌا محمود الدوري09105309

إحصاء 05050034924مٌادهبتول نزار القطلب09105310ً

رٌاضً

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط



كٌمٌاء 10270016651لبنىأروى محمود حسن09105311

بحته

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05180032538نعامه سلٌمانوفاء سلٌمان سلٌمان09105312

عبد الرحمن محمد 09105313

الٌوسف

لغة 05010218557تركٌه

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05030032142خدٌجهآالء موسى شنو09105314

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ06150001415ردٌنهآالء عبد هللا ادرٌس09105315

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010410952هندهبه ناصر دٌاب09105316

صحافة 05180025356نجاحٌاسٌن محمد عباس09105317

ونشر

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010411634سهامصفاء عبدهللا كنعان09105318

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05220020869فاطمه العلًحباب سمٌر المصطفى09105319

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05150025325جهٌنازٌنب نبٌل محسن09105320

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010272676حسنهأدهم ابراهٌم الهالل09105321

بٌان مصطفى شحود 09105322

دٌاب

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010585202ندوه

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطحقوق05120018411جمٌلةعلً عدنان زٌنه09105323

تموٌل 05010073338غٌدآالء محمد ادٌب الدبٌك09105324

ومصارف

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط

اتمتة 10010036714منىلٌرمان عزٌز الحٌدر09105325

صناعٌة

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05020110094منالامانً علً السلوم09105326

لغة 05010080483داللرابعه ٌوسف الدٌب09105327

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05050004709فاطمهبتول نصر ورد09105328

تربٌة 01040308420باسمة دٌوبهبا مهند حافظ09105329

رٌاضٌة

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05010757570ٌسرىصبحٌه احمد الكٌال09105330

طب 05010434747فاطمةنادٌه حسان شٌخ خلٌل09105331

بٌطري

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05220023113جورٌهنبال خالد العل09105332ً

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05030054368ثناءشٌمة موسى سعد الدٌب09105333

رأد الضحى محمود 09105334

سلٌمان

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطجغرافٌا05180030277امٌمه

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010276338خلودفداء عادل صباغ09105335

لغة 05150040286مٌادهمٌس محمد محمد09105336

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابطفلسفة05140003042رفٌعه سلومدارٌن صقر صقر09105337

حاسوب 05050078959وفاءرنا اكرم الحموي8409105338القاعة الرابعة

ونظم 

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطرٌاضٌات05020038020حفٌضههدى محمد العلٌوي09105339

لغة 05150018171رجاءشٌرٌن علً الحاج حسٌن09105340

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابططب أسنان05010141670هدىنجالء عامر خموسٌه09105341

تموٌل 05010203214عرنهزٌنب محمد المصلط09105342

ومصارف

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010504221صباحشذى زٌاد حاج محمد09105343

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010587451ضحٌهعدنان خالد الجٌجاوي09105344

لغة 05010698020احالمرهام زٌاد قاقات09105345

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط



لغة 05120031190علٌاآالء محمد حسن09105346

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطرٌاضٌات05010521562مٌادهمارتٌنا زٌاد زٌود09105347

لغة 05120018688جولٌٌتعلً امٌن محمد09105348

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطرٌاضٌات05050076787فرٌحهرشا حسن حٌدر09105349

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطفلسفة06060019812حناننادٌن جابر دوٌر09105350

قمر عبد الرحمن 09105351

حجازي

طب 05010623064سوسن السواس

بٌطري

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010066646فاطمهناهد محمد عرفه09105352

معالجة 05010234327فاٌزهسجى أحمد المصري09105353

فٌزٌائٌة

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

تسوٌق 05010443386واناعزه نعمه اسبر09105354

وتجارة 

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010489870امنة البكوررهف ٌوسف شهاب09105355

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطحقوق05010478082مرٌمماهر ولٌد العساف09105356

تموٌل 05010522859روعهالٌاس ناظم شموط09105357

ومصارف

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف90050005708بثٌنةعفراء حسام ابو خالد09105358

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05120046769غاده جالودملك عدنان جالود09105359

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010228615املسمر أحمد جاعوره09105360

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010233990فاٌزهضٌاء احمد المصري09105361

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010608116نادرةختام محمود الكردي09105362

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05120016485امٌله الزغٌرمرام عبد الكرٌم العمار09105363

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة90050002510نٌرةٌامن خالد بكر09105364

لغة 05010605608نوالامٌره محمود جابر09105365

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010680165هٌامنوره محمود طوٌل09105366

تموٌل 05010551876زهره الصالحضٌاء عبد الوهاب القلٌع09105367

ومصارف

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطعلم الحٌاة05020064043ختامعفراء عبد الوهاب وهب09105368ً

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05020107864فاطمهمحمد محمود الخضر09105369

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة90050004907حنانانوار عدنان حمٌد09105370

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05050169092سعدٌهأنس محمد قناطري09105371

تربٌة 05010276387ٌسرىلجٌن عباس عباس09105372

رٌاضٌة

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010872490ٌسرىوفاء شرٌف المصري09105373

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010308533هناءرامٌا احمد عرندس09105374

هندسة 05120022484هالهازال طالب هوشه09105375

إلكترونٌة

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010656317ٌسرىنوف عادل محمد09105376

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطرٌاضٌات07010089397رانٌةاسراء محمد حدادة09105377

هندسة 05120031871ماجدولٌنلورٌس حسن محمد09105378

مٌكاترونٌك

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابططب أسنان05200086543اعتدالزٌنب حٌان الدروٌش09105379

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطجغرافٌا12170040628بدٌعهرهف قاسم الخضر09105380



القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطحقوق05220024165ولٌدهعبد الكرٌم نصر نعنٌع09105381

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطرٌاضٌات05040010330سحرٌارا احمد العلوش09105382

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطعلم أحٌاء05170042323سامٌهعفراء رامز ابراهٌم09105383

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05020092424نداملك فضل هللا العساف09105384

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05030050640فاتوزٌنب جمٌل الكردي09105385

لغة 05100006640كتٌبهدعد بعٌتً دٌبو09105386

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05160036422كرٌمه الٌونسبتول حسٌن منصور09105387

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010561059خالصهسمر فاٌز بارودي09105388

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010526039نهىهاله موفق الغبان09105389ً

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010628841اٌماننجوى محمود هوٌس09105390

تربٌة 05150046230منٌرهبتول احمد صارم09105391

رٌاضٌة

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05150000549اغترابنور معروف البحري09105392

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05140008493بدرهالٌسار اسعد سلهب09105393

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05020115060خدٌجهاٌمان عبد العزٌز الباشا09105394

تموٌل 05010227528ٌازيصبا مزعل الحسون09105395

ومصارف

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ06160026274سمٌرهكاترٌن رستم غنوم09105396

تموٌل 05010174338مروةسلوى محمود القس09105397

ومصارف

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05200066745سامٌهمرٌم مصطفى المصطفى09105398

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05030008955ظهٌرةمحمد رمضان الرمضان09105399

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05010073545هٌامخٌرٌه ناصر كعٌد09105400

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطعلم أحٌاء06160010261لٌلىلمى منذر ابراهٌم09105401

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05020071764لواحظساره علً الخلٌف09105402

لغة 05020059597صفٌهمحمد زٌاد الخطاب09105403

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05200042243غادهاحمد محمود قجاوي09105404

تموٌل 05010880609سحرأمانً محمود الحمٌد09105405

ومصارف

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

تموٌل 05010522877سمٌرهالٌاس تامر شموط09105406

ومصارف

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

اسماء نضال البكري 09105407

غنامه

لغة 05010364286اٌمان

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010558316نوفهصفاء أحمد العمر09105408

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05020092243فرٌدهفطومه محمد الشوٌخ09105409

علً عبد الرزاق 09105410

زعزوع

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ05180015305نبٌها

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف07030066652أمٌرة دروٌشجاكلٌن وائل برهوم09105411

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطفٌزٌاء05010109068مهاعال محمد المدن09105412ً

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05020087630وحٌدهنجوى خالد عدامه09105413

تموٌل 05010588508عبٌرسمٌحه سامر عبو09105414

ومصارف

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

كٌمٌاء 05010594186نجوىعال عباس فحله09105415

تطبٌقٌة

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط



معالجة 05010613285سمرشذى رٌاض الحلبٌه09105416

فٌزٌائٌة

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف09010152875مرٌمامل محمد ساهر خلف09105417

سوسن محمد ساهر 09105418

الخلف

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف09010342686مرٌم

لغة 05020100049ختمٌهنور رٌاض االبراهٌم09105419

إنكلٌزٌة

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010415524رٌمخدٌجه ممدوح الجمال09105421

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010487341بتولتسنٌم فٌصل شاكر09105422

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ05020022006وصالعالء ادٌب المحمد5409105423القاعة الخامسة

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010390390مٌساءدالل عبد المعٌن االسود09105424

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05050035905ازدهاررٌم فؤاد الحموي09105425

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطحقوق04030025482حٌاةشادٌه بدر الشعار09105426

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05220000718فاطمهغٌداء حمبد العل09105427ً

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05140000148زهرٌهارٌج نواف سلمان09105428

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطصٌدلة05200088343منالنور محمد صٌادي09105429

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة07120013203بدرةخالدٌة خالد السلوم09105430

إدارة 05010305922خٌرٌهعصام محمد الصطٌف09105431

أعمال

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف04060031987اعتدال السالمهٌا محمد الجبٌل09105432ً

لغة 05030026261ٌسرهمحمد محسن القاسم09105433

إنكلٌزٌة

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط

تربٌة 05180032549محاسنلمٌس عباس عباس09105434

رٌاضٌة

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05120039061غفران لمٌاصبا جمٌل نجم09105435ً

إدارة 07010110440رٌمافاطمة احمد خالد شهاقة09105436

أعمال

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ05150094153مارٌهعال سلٌمان هاجر09105437

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010255600مهازٌنب ٌوسف الخالد09105438

دراسات 05130024070سمٌره الزنبورفاتن اسعد منصور09105440

قانونٌة

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة04010144307مٌرفتربٌعه حافظ حماده09105441

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ10160103744سعدهنٌرمٌن محمود حمود09105442

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطجغرافٌا04010217013سمٌرهحٌان خلٌل ٌوسف09105443

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05050081857فاطمهمرح حاتم القطرٌب09105444

إدارة 05160008308مامهسارٌن علً قاسم09105445

أعمال

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف07160083855شتوةبتول محمد مندو09105446

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة04010019346ماجداروعه مرشد السلٌمان09105447

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05160021445مرٌم صطٌلهمنال عٌسى ادرٌس09105448

تصمٌم 05010458385هاجراحمد مصطفى الشٌخ09105449

وإنتاج

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05140017296صبرٌة سلٌمسامٌه علً بقٌل09105450ً

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010725391ودادجورجً عٌسى عٌسى09105451

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ06200047320عائدهحنان حسن زٌنب09105452



القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة07110032041صبحٌةمرٌم محمد الضبعان09105453

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05210020317خٌرٌهاحمد عبد الرحمن البكور09105454

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة06040036985امٌمهمرام علً شرٌقه09105456

لغة 05050131633فوزهغراٌب حسٌن الخلف09105457

إنكلٌزٌة

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط

لغة 05010642435امٌنهعلٌا مصطفى الرٌشان09105458

إنكلٌزٌة

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط

لغة 06020020398شادٌهندى نجدات زرٌقه09105459

إنكلٌزٌة

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط

تربٌة 06050032698هٌامكنان زهٌر بدور09105460

رٌاضٌة

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط

تموٌل 05010415645علٌهفداء عبد هللا حلب09105461ً

ومصارف

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05200078608مهدٌهاسماء ٌاسٌن الٌاسٌن09105462

فراس عبد الكرٌم 09105463

الحسٌن

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05080010799ربٌحه

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05200009296نجوهانا وصفً الفاضل09105464

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطفٌزٌاء05010221188فاطمة الخلٌفبدور مهدي الجواد09105465

لغة 07010138386كوثر البٌطاررٌم عبد الرحمن شعار09105466

إنكلٌزٌة

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010598736طرفهامنه نواف قبش09105467

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ10010004528منىرنا علً ٌوسف09105468

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف07110035225ابتسام موعانًدالل محمد سعٌد الزعب09105469ً

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010324353املاالء عمر نجٌبه09105471

لغة 05010741065غادهاالء ٌحٌى قطان09105472

إنكلٌزٌة

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطرٌاضٌات05010282408حلوممحمود ابراهٌم الرمضان09105473

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05220005674شمسهنجالء محمد العلً الثلج09105474ً

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة10110022679فكرت مصطفىغروب فاٌز حمامة09105475

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05120025242فاطمه الضاهرمارٌه علً عل09105476ً

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05220018309مرٌم الشٌخ قاسمكفى ماجد القاسم09105477

لغة 05150012872فاطمهربى احمد الهٌبه09105478

إنكلٌزٌة

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة10260000785مفٌدهروٌده علً حسن09105479

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابطحقوق05030038999أدٌبهلٌلى أحمد الناعم2509105480القاعة السادسة

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ06090033958حلٌمهروال حسن زحلوط09105481

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابطرٌاضٌات04180072466انتصاربتول غسان االبراهٌم09105482

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابطفلسفة06020086387لوديلٌلٌان علً عباس09105483

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابطرٌاضٌات05050075456حٌاه خلوفرهف زٌاد غال09105484ً

صالح الدٌن محمود 09105485

المصري

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010622127مؤمنه

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة06100076075رقٌههزار سلٌمان كنعان09105486

إدارة 05010142274محاسنرغده عبد السالم سعٌد09105487

أعمال

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابطرٌاضٌات05210001588مٌاده حاتماالء محمد اٌوب الطلفاح09105488

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05020091458رتٌبهشٌرٌن حمزه الشٌخ09105489



القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05110083878شٌرٌنفاطمه احمد الصوص09105490

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابطعلم أحٌاء06200025813غرامرهام احمد منصور09105491

تموٌل 05020091440خالدٌةرانٌه فواز العل09105492ً

ومصارف

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف04220003430ابتسامحال علً تكرون09105493ً

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابطجغرافٌا06110050790دجانهاخالص ندٌم الجردي09105494

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05020022761رحٌمه العبد هللاأسماء محمد جاموس09105495

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف04220028631سمٌرهسوزان علً اللٌمون09105496

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05190005305ٌسرىسهٌر محمد حسن09105497

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010633952سحرتسنٌم احمد المصري09105498

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابطمحاسبة05100037311فهٌمهوائل محمد ٌعقوب09105499

لغة 90050002423عزٌزةٌوسف حسٌن مٌعاري09105500

إنكلٌزٌة

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ07010172714امون حالقعائشة عبد الهادي قاق09105501

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ04080039306نواللٌالً حسن العكاري09105502

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05050120624خدٌجهلٌنا اسماعٌل زٌنو09105503

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05050062479فاطمهاٌمان علً جوهر09105504

كٌمٌاء 05050169353نوالرنٌن محمد خلٌل7009105505القاعة السابعة

تطبٌقٌة

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطرٌاضٌات05010266889غفرانحٌدر محمد النصار09105506

إرشاد 05160023906مهاشذى كامل عبود09105507

نفسً

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

حفصه محمد خٌر 09105508

الكناص

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05020016239فلاير

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05120041092ٌسرى الخلٌلرٌم أحمد المحمد الحسن09105509

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطحقوق05100024653امالمحمود محمد زٌود09105510

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ05200031760سمٌره الصطٌفهبه حمدو الرجب09105511

لغة 06190000200هٌامنور باسل خلٌل09105512

إنكلٌزٌة

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05170042605رمزٌه حبٌبمنال علً ابراهٌم09105513

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطجغرافٌا05150068685رباحعٌسى منٌر زٌفه09105514

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة06090087652شكوىهنادي حكمت حبٌب09105515

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة10120011610فهٌمةرنا محمود ابراهٌم09105516

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05050063732رامٌهاناس محمد الحلو09105517

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010695234داللهاله محمد عبد الرحمن09105518

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ05180029217بسٌمه ٌوسفمائسة ندٌم جدٌد09105519

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف04030060780غازٌه برهوموفاء مصطفى االبراهٌم09105520

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف04030059450منالجنان حسٌن حماده09105521

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010730249امٌره توٌتفاطمه عدنان قدور09105522

إحصاء 05180009130نجاه ٌوسفروان عماد المحمد09105523

رٌاضً

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05050066585اخالص هرموشرواء فٌصل السلوم09105524



القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة04010853234رفاهحنٌن محمود الحمشو09105525

امانً عبد الكرٌم الخلٌل 09105526

العمر

تموٌل 05020008821حلٌمة

ومصارف

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطعلم الحٌاة05010249836هٌاممً مرهف سكاف09105527

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010730981زكرٌاتعبرات برمك االبراهٌم09105528

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطرٌاضٌات07110065684رغدةٌسرى رٌاض الرحمون09105529

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010558288خدٌجهمرٌم خٌر الدٌن العاري09105530

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010827605امٌرهٌاسمٌن صالح الضاهر09105531

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة10260028257وفاءرهف علً سلٌمان09105532

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطفلسفة06110061881ٌشرىآالء لؤي اسماعٌل09105533

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة10090072025امنه علًلطٌفه احمد خدوج09105534

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة10090092563عائشهاٌمان احمد حلٌمه09105535

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطجغرافٌا10090078530خٌرٌه رسالنفاطمه محمد خدوج09105536

لغة 05010306806مرٌممنال خالد االبراهٌم09105537

إنكلٌزٌة

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

لغة 06220032009ناهٌهمٌساء حسن حبٌب09105538

إنكلٌزٌة

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010716333خٌراتعائشة اكرم البكور09105539

لغة 05110002152انصافخلود جمال ٌسٌن09105540

إنكلٌزٌة

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطجغرافٌا05010658123شعٌلهسناء عبد هللا الجٌجاوي09105541

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمحاسبة05120014161فاطمهعمار محمود الملحم09105542

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010125272فاطمهنور عبد الجبار دبساوي09105543

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010442531بنان ابو زمرروٌدا خالد الفخري09105544

لغة 05010414264كفا دٌرٌهبتول احمد ابً زمر09105545

إنكلٌزٌة

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010441343غالٌةنوال محمد عماد عدي09105546

تموٌل 05070039326نهلهٌاسمٌن حسٌن الموسى09105547

ومصارف

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

تموٌل 07090067307ثناءلٌنا حمدو الجدوع09105548

ومصارف

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010207012حناناالء موسى عوض09105549

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05120030454شهٌرةحنٌن احمد محمود09105550

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05020092399ندا عدامهمنال فضل هللا العساف09105551

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05200005986دعدمٌس عماد برشٌن09105552ً

تربٌة 05200003764رٌتا الشاهٌندعد توفٌق ابو عدله09105553

رٌاضٌة

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05200003756رٌتاآنا توفٌق ابو عدله09105554

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05170035689نرمٌن سلٌمانشام أكرم حالحٌل09105555

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05220002168منوهطٌبه جهاد الحسن09105556

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطرٌاضٌات05180027110سمر خضورأحمد فراس العل09105557ً

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05200095472صبحٌهفاطمه احمد الفارس09105558

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05020155622امٌنةاسماء محمد الخضر09105559



القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05070037090زاهرهأٌهم دٌب المحمود09105560

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05140001436امالغرام سامً ٌوسف09105561

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطرٌاضٌات05050055649رجاء قنوعمٌس موفق قنوع09105562

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ05020055292شمسهنوف عبد الستار طنب09105563

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05220024864املامل علً الحمدو09105564

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05010655884وضحهكرم فاٌز الٌاسٌن09105565

رابعه احمد الحسٌن 09105566

العلً

لغة 05020018787صبحٌه

إنكلٌزٌة

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة04030042294نبٌلهغٌداء ٌاسر االبراهٌم09105567

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05100012619سهام سعٌفانمارٌوس جرجس عدبه09105568

نجالء عبد الرحمن 09105569

المحمد

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05020107933سهام العمر

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطجغرافٌا05150115484آمالهبه فاٌز عجٌب09105570

فاطمة عبد الكرٌم 09105571

طومان

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطحقوق05010188391مرٌم

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010415433منىمٌخائٌل عصام بطرس09105572

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف04011114020هٌام الصفتلًرشا حسام المصطفى09105573

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة06110075449نوفارزان فائز عدره09105574

لغة 06020009181سناءرنٌم هٌثم بوشٌه6009105575الممر

إنكلٌزٌة

الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابط

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة04170079358زٌنبهال مهدي اٌوب09105576

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010287859خٌرٌهباسمه احمد الخلوف09105577

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة06100009287بدٌعهسراء ندٌم محمد09105578

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطرٌاضٌات04180004242صبحٌه اباظهعائده نصر اباظه09105579

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05070036714ربٌعههبه احمد ابراهٌم09105580

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة06110011225نجوى محمدابتسام سلمان شامٌه09105581

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ06020062461غادهٌوسف صالح دغو09105582

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05020042063وردهنوال حسن الحماده09105583

الثانً لغة 10160095765سحرعال سلٌمان اسعد09105584

إنكلٌزٌة

الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابط

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05020000287رقٌهرحمه محمد األحمد09105585

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطفٌزٌاء05020078557رجاءهال غازي العثمان09105586

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطرٌاضٌات05020078554رجاءٌارا غازي العثمان09105587

الثانً تموٌل 05010549722هدى حاتمملك صفوان حوران09105588ً

ومصارف

الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابط

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة06200054318سامٌهٌاسمٌن علً محمد09105589

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة06120025120هٌامانعام سلٌمان محمد09105590

الثانً تموٌل 05010095363هناءهبه حسان المصري09105591

ومصارف

الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابط

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة06100016269رفٌقه داودوداد علً عل09105592ً

الثانً كٌمٌاء 11010180511سلوىهدى سعٌد اصفر09105593

بحته

الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابط

الثانً كٌمٌاء 05140017723تمرهصالح سلٌمان بردان09105594

تطبٌقٌة

الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابط

الثانً



الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطفٌزٌاء05020085925مرٌمشهامه محمود العساف09105595

الثانً تسوٌق 05050033139سلوى ضعونفتون عصام ضعون09105596

وتجارة 

الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابط

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطجغرافٌا05160041506سهامرهام هاشم صالح09105597

الثانً تموٌل 05020024441اٌناسهدٌل عصام الخطٌب09105598

ومصارف

الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابط

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطاقتصاد05010450305حوراءعبٌده محمد فواز النجار09105599

الثانً دراسات 05100016030هدى صبحعالء ٌوسف ٌوسف عل09105600ً

قانونٌة

الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابط

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطجغرافٌا10110012079وفٌقة الشٌنًوعد بركات ناصر09105601

الثانً لغة 07240146029تغرٌدارٌج صابر صوف09105602ً

إنكلٌزٌة

الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابط

الثانً طب 05160012202سمٌرهنبراس احمد عٌسى09105603

بٌطري

الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابط

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05200016975فاتن العبد هللاماٌا ابراهٌم شعاع09105604

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05200090090احالمدٌانا سلمان محمد09105605

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05050037535بثٌنه الضحاكرنده حٌان زعٌر09105606

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05020036644خوادأرٌج محمود الخطاب09105607

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطعلم الحٌاة05020005431فاطمهشذا محمد العوض09105608

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطفٌزٌاء05150050027توفٌقه سقرخدٌجه نصر السقر09105609

الثانً تسوٌق 05010383727حنانرنا منٌر عوٌضه09105610

وتجارة 

الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابط

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010046998هناءصفاء محمود حلوم09105611

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة06110064605نبٌلهوالء احمد شبان09105612ً

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطعلم الحٌاة04170012374خدٌجة االشقرنجاح عبد المنعم االشقر09105613

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطرٌاضٌات05200013140نفٌرصبا درغام دٌابو09105615

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010475195عزٌزهلجٌن مروان عطار09105616

الثانً لغة 06020069480هٌامفداء سلٌمان حسون09105617

إنكلٌزٌة

الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابط

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة06010274496وجٌهاهال عدنان كحٌله09105618

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05050191943انتصارفاطمه نزال الخلف09105619

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010396339اصالحمرٌم احمد الحسن09105620

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010239435نجومعائدة احمد الشٌخ بكور09105621

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05140024025سعده سكٌففلاير ظرٌف جرزون09105622ً

الثانً لغة 10010000543ادٌبه حمودرنده ٌونس سالمه09105623

إنكلٌزٌة

الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابط

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطرٌاضٌات10280016753فاٌزهإناس جهاد سلوم09105624

الثانً لغة 10280018627ابتسامرزان علً محمد09105625

إنكلٌزٌة

الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابط

الثانً تموٌل 05010522937صبحٌهٌاسمٌن عبدو شٌحه09105626

ومصارف

الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابط

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05010481045فطامسدره عبد الحلٌم الرحال09105627

الثانً لغة 05010610539نوفههاله محمد الهوٌس09105628

إنكلٌزٌة

الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابط

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ05220005735اسعاف عربعامر خالد الترك09105629ً

الثانً أحمد عبد الستار محمد 09105630

الناصر

الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05020112995بدٌعه الدودانً

الثانً



الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05010353629فاطمهرنٌم محمد جمعه09105631

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطجغرافٌا05050161555حلٌمهخالد سعٌد العٌسى09105632

الثانً قوى 05010624406طٌبهزهربان محمد الخطٌب09105633

مٌكانٌكٌة

الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابط

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ04170006887فاطمهنوال جهاد سعد الدٌن09105634

الثانً الممر الطابق كلٌة اآلداب بناء المرابطحقوق05010097106نادرهمحمد حازم حسن زٌدان09105635

الثانً
القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطاقتصاد05010123661هدىربا اٌمن جقٌن4509105636ًالقاعة التاسعة

محمد نور حسٌن 09105637

تركمانً

تصمٌم 05010164650غاده

وإنتاج

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطعلم أحٌاء05120016332ندوى األحمدحسام شوكت محمد09105638

بحرٌه عدنان العبٌد 09105639

السعٌد

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05220006590روزه العلٌوي

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05030046652ختاممرام تامر المحرز09105640

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05180018041حربهربا مصطفى كودأل09105641

عبد المجٌد عبد المعٌن 09105642

االبراهٌم

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطفلسفة05010593180عائشه

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ05160039917سمٌرهقمر ناجح عثمان09105643

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة07090021801صفٌةآمنة خالد الوهب09105644ً

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010700886كزٌننجاح محمد الدٌوب09105645

تربٌة 05160000038هناء تامررٌم عبد مناف منٌف09105646

رٌاضٌة

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010507363فاتنهزار عمر الوضٌح09105647ً

تموٌل 07100004290هندهٌا فواز البٌوش09105648

ومصارف

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابططاقة05100052753عائدهصفاء محمد مخلوف09105649

مصارف 05150018628سعادرباب طه منصور09105650

وتأمٌن

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05020053441هندمٌس علً ابو كشتو09105651

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة07110038193سهامربا عبد الرحمن الحالق09105652

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010105636سلوىدٌنا ٌاسر خضور09105653

رٌما عبد العزٌز عبد 09105654

الرحمن

لغة 10090104395روٌده

إنكلٌزٌة

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010266378آمنه المصطفىرؤى محمد المصطفى09105655

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010316027وفاءرانٌا ولٌد المبٌض09105656

لغة 10250010662فدوى سلٌمانفٌروز جمٌل اسماعٌل09105657

إنكلٌزٌة

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

نظم 05010052761حلٌمهتسنٌم عبد الوارث كردي09105659

وشبكات

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ05160013177رئٌفهحسن احمد محمد09105660

إدارة 05160014256صافٌاعلً طالب خطٌب09105661

أعمال

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ05010305652صبوحنعمه خالد البرغش09105662

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05010677488تركٌهسهٌر سمٌر السلٌمان09105663

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطرٌاضٌات05080027380فاطمهزٌنب علً االسود09105664

رقٌه عبد الحفٌظ الشٌخ 09105665

علً

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05020017587ختام

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010700432ربىساره حكم الملل09105666ً



القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطحقوق05100040345هوٌدهزٌنه اٌوب ٌوسف09105667

إدارة 05100029512رجاءحسٌن خالد العبد هللا09105668

أعمال

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05100067363سورٌاخولة محمد حٌدر09105669

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05160045264مٌساءآٌه أٌوب نعامه09105670

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05100006869فلاير فرحهورد حنا دوٌب09105671

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05100011655أدٌلماري سمٌر رٌشه09105672

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05140007030نضٌفهمها ٌاسر حسن09105673

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف07100032225مرٌمشفاء نور الدٌن قدي09105674

لغة 04010003075سمٌره حبقهعال محسن العٌسى09105675

إنكلٌزٌة

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطجغرافٌا05150111660فتاةضحى محمد حسن09105676

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ05140002655سمٌعههبه صدٌق محمد09105677

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ05140027036بنان ابراهٌمنبال نٌروز التع09105678

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010593574حمٌدهمحمد أحمد أسعد09105679

سراء ٌعقوب 09105680

العبدالرحمن

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ05150113107سعاد الحسن

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف04030061326ندٌمه ٌحٌىمرح احمد الحسٌن09105681

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف04010006015فداء المحمودنغم محمد المحمود5009105682القاعة العاشرة

دعاء عبد الرحمن 09105683

الكردي

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف04230019710سهام

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف06110016390نجاح اسعدمنار سهٌل ونوس09105684

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010502561امالحال موسى دٌب09105685

هبة عبد الرحمن 09105686

حمضمض

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05010456427مطٌعة البٌطار

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05190029430صباح المحمودرهف علً ٌحٌى09105687

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ04190061501ابتسامبشٌره اسماعٌل المحمد09105688

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ05010731924فاطمهارٌج ابراهٌم ونوس09105689

لغة 05010245187مروهآٌه عبد الفتاح حماده09105690

إنكلٌزٌة

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010731821اٌمان العمرباسل محمد قلٌع09105691

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010245342مروهدعاء عبد الفتاح حماده09105692

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطحقوق05140005269زرقه علًسلٌمان محمد حمود09105693

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطحقوق05120001748اكتمال حسنأنوار حكمت سلوم09105694

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05050152843جهديثائره رئٌس الدبٌات09105695

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05050073881غصوندٌما نور الدٌن الجبر09105696

لغة 10020035367هنادي العبدلبانه ٌوسف ٌوسف09105697

إنكلٌزٌة

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط

ربا سامر الحسن الشٌخ 09105698

تركاوي

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010513330رٌما

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ05200013668منى بشارهماري نزار ٌعقوب09105699

لغة 05200001664فرٌدهماري وصفً الدٌوب09105700

إنكلٌزٌة

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف04140043479نوالمجد دردر دردر09105702



القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05050009125لونا الحاج عمر قنبرهبه داالتً البٌطار09105703

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010190283بهزاركوثر صادق كلبون09105704

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05050060880منىنجوى اسماعٌل زعٌر09105705

كٌمٌاء 05150111210انتصاف زٌنهحال أحمد عٌسى09105706

تطبٌقٌة

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05090001908خدٌجهأمٌمه حسن حٌدر09105707

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة10020012782انعام محمدراما محمد محمد09105708

هٌفاء عبد الرحمن 09105709

الخضر

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010414682غالٌه المحمد

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05050064112ملكهدعاء صبر الحلو09105710

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطجغرافٌا10010086634شادٌه علًٌمام فٌصل شحود09105711

لغة 05010139315امٌرةنور ٌاسر داوودي09105712

إنكلٌزٌة

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05160049098تفاحهٌارا علً البدر09105713

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05200020777نجاح حاصودابراهٌم فرٌد فالحه09105714

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطجغرافٌا10280013150زكٌهحسام علً حسٌن09105715

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05120017234هٌامعبٌر احمد جردي09105716

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطرٌاضٌات05010275152ختاممحمود احمد الجٌجاوي09105717

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ06020011606نبٌله الٌقهأحمد حسام غانم09105718

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05030032785رنا محمودهبه احمد عبد القادر09105719

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة06010034151وسامهال حافظ دوٌر09105720

هندسة 05010084233رشامحمد فائز المرع09105721ً

معمارٌة

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط

أغٌد بسام الرحال 09105722

العرابً

تربٌة 05020008555تركٌه الحاج محمود

رٌاضٌة

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010697030حنانزهور سلٌم الشام09105723ً

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05050065169غروبرباب قاسم منٌر09105724

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطعلم أحٌاء90050004943فتحٌه الشبلًهال محمد السباع09105725ً

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05210019424صفٌه القدورمنٌره حسان العبد العزٌز09105726

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطحقوق05190002496رجاءنوفل مزٌد شدود09105727

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطرٌاضٌات05010020708هند االوااالء عمر ابراهٌم09105728

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف07160133953ضٌاء حاج عبد هللافاطمه ربر مازن ابو زٌد09105729

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05020053006ٌسرى العكلهنور محمود الرجب09105730

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010669360عبٌر طهمازٌسرى غزوان عابدٌن09105731

همسه فاروق الجاسم 09105732

المحمود

إدارة 05010701076اكتمال

أعمال

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010130581ٌسرى الشعارآٌات احمد جعمور7009105733الكفترٌا

جمال عبد الرزاق 09105734

ابراهٌم

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطحقوق05030005704كوكب

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ06050025920عواطففاتنه غسان دٌوب09105735

لغة 05010671043وصال والونورهان حسٌن حمزه09105736

إنكلٌزٌة

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط

تربٌة 04200002217فاطمةنور خالد الصالح09105737

رٌاضٌة

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط



الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010305162حلومدارٌن عوض حمدو09105738

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطفلسفة06110008868سمٌهندى ابراهٌم عٌد09105739

لغة 90050006386رباحنارٌمان مروان الروبة09105740

إنكلٌزٌة

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط

اسماء عماد ضاهر 09105741

الحسٌن

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010018297عال

لغة 05010260620اٌمانهند محمد مرعً حمد09105742

إنكلٌزٌة

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط

رزان عبد السالم 09105743

الفراحنتور

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010285343رافت

معالجة 05010736446املدٌانا نجٌب فرج09105744

فٌزٌائٌة

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط

لغة 05150043613ملك ابراهٌمسالم مشهور ابراهٌم09105745

إنكلٌزٌة

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط

إرشاد 06190004854حمٌدهرٌم محمد دٌب09105746

نفسً

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05100004473ندى محفوضٌارا عاٌد فرحه09105747

خدٌجه موسى 09105748

الخربوطلً

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05030034970مهدٌه

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ05140019218خوال جورٌهعامر محمد جورٌه09105749

تربٌة 05050050409سناءكنان سامً مٌوس09105750

رٌاضٌة

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05100022441فهٌمهجٌانا نورس اسبر09105751

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابططب أسنان05010363711رودٌهسناء موسى اسعد09105752

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطجغرافٌا05100064714ادالمهند توفٌق محمد09105753

إدارة 05160017539دالل اسعدبراءه علً العبٌد09105754

أعمال

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطفٌزٌاء05150055243فاطمةرؤى أمٌن سالمه09105755

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05050093978امٌنه قداحهمنار حسام انطاكٌه09105756

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05100064721ادالمحمد توفٌق محمد09105757

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطحقوق05020079164ٌسرىأٌهم ممدوح حدٌد09105758

هندسة 05030074124امل عقولمٌس خضر السماعٌل09105759

إلكترونٌة

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05160018648كوكبروان نزار محمد09105760

البرمجٌات 05010905381بارعههبه مسعف عٌاش09105761

ونظم 

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05170034203انصاف سلٌمانٌارا كاسر عوض09105762

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010478486كرٌمهطرٌف ٌحٌى قسوم09105763

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطفٌزٌاء05010342762هٌاماروى عبد الرحمن وقاف09105764

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010798941ماجده دهنهناهد غازي االسود09105765

لغة 06110066099الهام ابراهٌممٌس سلٌمان جمعه09105766

إنكلٌزٌة

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05150030350فاٌزهعبٌر كمال عبدو09105767

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطجغرافٌا06120022494نوفا اسعدبشار شفٌق سمندر09105768

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطجغرافٌا04120006664ابتهاجهبه علً ٌازج09105769ً

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة06100081401فتاهعبٌر جابر عباس09105770

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطجغرافٌا05120037700توفٌقهدٌما اسامة خٌربك09105771

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف04190018635عصامفاطمه أحمد رعد09105772



لغة 05150120504لمىٌارا فراس الحرك09105773

إنكلٌزٌة

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط

تربٌة 05020103843خدٌجهبسام علً نداف09105774

رٌاضٌة

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط

كٌمٌاء 05010694028صفٌهغفران محمود جعٌله09105775

تطبٌقٌة

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ04190018740عصامبثٌنه احمد رعد09105776

هندسة 05010656711خدٌجهحلٌمه عبد الستار سبسب09105777ً

مدنٌة

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط

اتمتة 10230015217دالل حسنمرٌم سهٌل دٌب09105778

صناعٌة

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف04010829626سهٌلهسراء احمد حسن09105779

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطرٌاضٌات05110076517عائدهسوزان احمد رعدون09105780

قوى 05010330444مرٌمرواء موسى علوش09105781

مٌكانٌكٌة

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط

إرشاد 05070024614بدرٌه سلومرحاب محمد غازي09105782

نفسً

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة06110040954امٌرهبٌلسان رٌاض عل09105783ً

عبد السالم محمد 09105784

منصور

تموٌل 05060032001منٌره صرصور

ومصارف

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطرٌاضٌات05050143880داللبشار عدنان الحمدان09105785

محمود محمد علً 09105786

الٌوسف

طب 05010678800بٌان العلً

بٌطري

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة10010055089سعادشذى محمود دلول09105787

إرشاد 04120022430مزاد العثمانرامٌا ٌحٌى الحداد09105788

نفسً

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة06090131820سمٌعهغفار علً هدٌوه09105789

عبد الرحمن عوض ابو 09105790

عرب

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطفلسفة05020004865شمسه

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05150055754مها سلٌمانوئام محمود لولو09105791

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05200003197جوانارٌنا خلدون العبٌد09105792

غنوه عبدهللا المحمود 09105793

ابو سمره

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05070036471فطمه

صحافة 05030027718ثرٌاجهاد جمعه اسماعٌل09105794

ونشر

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05020012724عائشة الحسٌنإٌمان نصر العل09105795ً

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010758535غادهدٌما عٌسى احمد09105796

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطجغرافٌا05020020831جورٌهروعه عبد الكرٌم الشٌخ09105797

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطفلسفة06160024378غزهسامٌه عفٌف فارس09105798

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطفلسفة06150005349منى سلطانرنٌم فائز عثمان09105799

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05010304541مخلصه حسونرهف محمد السودٌن09105800

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطتارٌخ10090018067فاٌزه ضوامٌس علً سلٌمان09105801

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة10220047634رغداءرٌم زٌن الدٌن دال09105802ً

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05020036460وئاممحمد زٌاد الخطاب3009105803قاعة المكتبة

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010638212امنهمها بشار صمصام09105804

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابططب أسنان05200029605فاطمهسلوى محمد الناصر09105805

جٌولوجٌا 05090026494هناءشذى حمدو عجمٌه09105806

تطبٌقٌة

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابط

لغة 06010297294لٌلىتٌم سلٌم صبٌح09105807

إنكلٌزٌة

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابط



تموٌل 05010596393مهاوالء فارس االسعد09105808

ومصارف

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابط

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة10090023403رضوهعدنان توفٌق جدٌد09105809

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05120020075امٌرهبشرى فؤاد عٌسى09105810

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة10090028235كوثررنٌن ابراهٌم حسن09105811

منٌره محمد شاوردي 09105812

خلف

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة فرنسٌة05020111451فاطمة

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابطرٌاضٌات05010085788وضحهنجوى عارف جرجنازي09105813

تصمٌم 05150107607افتخاروفاء وحٌد ابراهٌم09105814

وإنتاج

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابط

معالجة 05010728143غالٌهخدٌجه كسار كرزون09105815

فٌزٌائٌة

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابط

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابطحقوق05150096645ملكهاحمد موسى ٌوسف09105816

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة06020054655صفانور ٌوسف تمٌم09105817

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابطجغرافٌا10280004528منٌفه حسٌنبشرى اسعد احمد09105818

-جغرافٌا06190003044سمٌعة هٌفاهادي نصر مصطفى09105819

جغرافٌا <

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابط

لغة 05150073955سهٌلهعصام حسٌن ٌوسف09105820

إنكلٌزٌة

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابط

لغة 06010396235رأفترنا صباح الدٌن غانم09105821

إنكلٌزٌة

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابط

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05010357944ماجدهبٌان مخلص ورده09105822

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010571650رباحهال محمد زاهر زٌنو09105823

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابطرٌاضٌات05020047367صبحٌه البكورمرح خالد السلوم09105824

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابطفٌزٌاء05010290005فاطمهمنال احمد العبد09105825

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة05020075017أملنسرٌن محمد خالد09105826

لغة 05010085461امٌره جدعانأمٌره احمد الدروٌش09105827

إنكلٌزٌة

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابط

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابطمعلم صف05010291205لمٌهرولى احمد هبطه09105828

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابطلغة عربٌة06100008942بدٌعه ابو شامًمٌاده محمد شقٌرة09105829

لغة 05150040028سكرهأمجد علً خضور09105830

إنكلٌزٌة

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابط

تموٌل 05020111930هٌاماسماء عبد الكرٌم العٌال09105831

ومصارف

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابط

قاعة المكتبةكلٌة اآلداب بناء المرابطجغرافٌا05220011790غصونثناء عبد الجلٌل القسوم09105832

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًمعلم صف05170009701كاسرهاالء صالح شاهٌن4009105833القاعة االولى

تسوٌق 05010194741عنود المحسنعفاف عزت المحسن09105834

وتجارة 

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسً

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًرٌاضٌات05010532565منالمحمد هٌثم خباز09105835

جٌولوجٌا 05050048239محاسنخلود هاشم حوٌجه09105836

تطبٌقٌة

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسً

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة05010544243نجودهناء فرٌد نقوال09105837

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًلغة فرنسٌة05150059659غادةباسل غسان وسوف09105838

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًمعلم صف05220024898رماح الحسٌنسلسبٌل طالل المحمود09105839

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًفٌزٌاء05030018497سورٌه دٌوبمحمد عزٌز حمود09105840

مبنى المعهد التقانً الهندسً



القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًطب أسنان05150054907ابتسامغزل غٌث سالمه09105841

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًحقوق05120016731سعاد فنديمٌاده ٌونس االشقر09105842

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًمعلم صف04130073562اسٌه زٌدانمها سمٌر سعده09105843

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًطبوغرافٌا05120019318كتٌبه اسماعٌلفاٌز محمد الجداوي09105844

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًتارٌخ05010106238ختامسهام موفق جراد09105845

هند عبد العزٌز عبد 09105846

القادر

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة05020024004امنه القدور

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًتارٌخ05010354906ٌسرىرٌم رسالن اسعد09105847

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًمعلم صف05100027928اٌمان الحمودرجاء عمر علً الحمود09105848

غدٌر جمعة الحمد 09105849

العلٌوي

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًمعلم صف05210049677رقٌة

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة10090096752سهام شٌحهبتول احمد عمران09105850

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة06040041604سكٌنه نزٌهامهران خلٌل نزٌها09105851

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة10030022826هناءزٌنب بدر دٌب09105852

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًتارٌخ10270004359صدٌقه عٌودرغدا علً أحمد09105853

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة10110030374مٌادهسماره ماجد شٌحه09105854

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة05150049207سمٌرهنبٌله درغام هدال09105855

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًحقوق05050067083سلوىعلً عدنان الجرف09105856

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًمعلم صف05150019009صباح الدالًرهف ٌمنً وطفه09105857

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًفٌزٌاء10230001685سورٌا علًمرام ٌوسف سلٌمان09105858

بشرى عبدالرزاق 09105859

شمعون

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًمعلم صف05120059297دالل

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة05190025210جومانه موسىنسرٌن ابراهٌم خٌر بك09105860

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًلغة فرنسٌة04010222346غادهمنى غصوب الملحم09105861

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة10160140712خضره عمراننغم عبد الرزاق زٌزفون09105862

لغة 05010323218مٌساء المحمدسوسن محسن ابراهٌم09105864

إنكلٌزٌة

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسً

لغة 10270017604وسامنغم زكً عل09105865ً

إنكلٌزٌة

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسً

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًمعلم صف05110060902فصلهنور عبد هللا العبدهللا09105866

مصارف 05040012256الٌازه دٌابرنٌم حسن الغنوم09105867

وتأمٌن

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسً

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًلغة فرنسٌة05030021188روضه دوكرلًدله جمال الشحود09105868

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًشرٌعة05010057090ختامطله ولٌد قاسم آغا09105869

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًصٌدلة05180019263تغرٌد دٌبوصبا علً دٌبو09105870

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة05020034851منىحفصه محمد الخطاب09105871

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًتارٌخ05190003008نبٌههبسمه حٌدر دٌوب09105872

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًتارٌخ05020028458خولهمروه ولٌد المسعود09105873

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًمعلم صف05120047266شاهانجاة فٌصل الحسٌن4009105874القاعة الثانٌة

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة06150053328سمٌعهرؤى زٌاد شكوح09105875ً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًلغة فرنسٌة05160007729نورٌهرنٌم ناصر الدٌاب09105876



لغة 10030022515ندىعال محمد احمد09105877

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسً

لغة 06020086854فٌروز سرحٌلٌارا قاسم حسون09105878

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة06100051566فاطمه سخانهرشا احمد اسماعٌل09105879

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة06160027271نبٌهامحمد صودف سلطان09105880

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًمعلم صف05020010741نزهه الكشتوتٌسٌر احمد الكشتو09105881

لغة 10010014116سامٌا مصطفىروعه محمد معال09105882

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة06010019454سعدهسٌلفا سلٌمان مٌا09105883

لغة 10030026641حنان سلٌمانهزار عز الدٌن ونوس09105884

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًلغة فرنسٌة05010346984محاسنمروه مصطفى الصلٌع09105885ً

سلمى محمد سفٌان شٌخ 09105886

الغنامة

تموٌل 05010719481دالل

ومصارف

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًفلسفة06200049100ٌسررٌم عز الدٌن حسن09105887

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًاقتصاد05050047591نجاحسرٌانا غٌاث دٌوب09105888

هندسة 05120015292حٌاة طٌباابراهٌم مرشد معروف09105889

إلكترونٌة

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًمعلم صف04060017447رٌا طابوترماح عٌسى قاسم09105890

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة05010528829نزههبشرى طنوس زٌاده09105891

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًلغة فرنسٌة10240012261جناةحنان محمد بواسعد09105892

تموٌل 05010289511صولهبتول هٌثم العل09105893ً

ومصارف

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة05010528927نزهه زٌادهماري طنوس زٌاده09105894

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة10150008053غٌدى محمودبشرى محمد خزامه09105895

تسوٌق 05010435716الهامرغده محمد عٌد المصلط09105896

وتجارة 

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسً

لغة 10160146160انعام الحاٌكاحالم حٌدر خضر09105897

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًرٌاضٌات07220006690سهٌلةفلك عبد الفتاح طقٌقة09105898

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة06150011480مرامهبه احمد حلونج09105899ً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًتارٌخ04170002031صفاء العتالهبه محمد النقٌب09105900

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًطب أسنان05200047328انصاف الخلٌلببٌان عبد هللا الخلٌل09105901

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًمعلم صف05020013872حلٌمةبتول جعفر االبوحسٌن09105902

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًمحاسبة10090014995وحٌده ابراهٌمربا عٌسى فارس09105903

محمد محمود محمد 09105904

علوش

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًتارٌخ05020054138ٌسرى

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًفٌزٌاء10230025402هناء ابراهٌمعال كمال حسن09105905

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًتارٌخ05010576047ملكوعد مصطفى تلٌت09105906ً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًتارٌخ04180025323مرٌمصفاء خالد طه09105907

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًكٌمٌاء05010056677داللمصطفى خالد شمطٌه09105908

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًمعلم صف05200026791زكٌهشٌماء جمعه الدروٌش09105909

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًمعلم صف07030078465هدٌةتغرٌد مازن العمر09105910

محمد شادي محمد سعٌد 09105911

السرٌحٌنً

كٌمٌاء 05010092696سلوه

بحته

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسً



لغة 02020039310طلهرغد احمد نذٌر شحنه09105912

إنكلٌزٌة

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًشرٌعة05010392455عائشةمرٌم محمد نعسان09105913

مزنة عبد المنعم 4009105914االقاعة الثالثة

الصٌادي

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًطب أسنان07090157046هالة

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة05020014263هندسها مروان الشٌخ09105915

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًمعلم صف05010246071روضةبشرى حسٌن رمضان09105916

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة05020029179ٌسرىساره محمد النبهان09105917

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًطب أسنان05150008016فائقهاحمد عبد الكرٌم سعود09105918

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة05190000784هدى ٌوسفدالٌا عبد الرحمن عٌسى09105919

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًتارٌخ05020041954الهاماحالم حافظ الدراج09105920

كٌمٌاء 05050173515علٌا دٌابانعام محمد ابو العنز09105921

تطبٌقٌة

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسً

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًفلسفة05100017930فهٌمهابتسام عماد عباس09105922

نظم 05050166581رتٌبهرزان هاشم المحسن09105923

وشبكات

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسً

دراسات 05170047895عزٌزهرنا سلٌمان سرور09105924

قانونٌة

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسً

لغة 05010344411حٌاهسوسن علً علً ه09105925ً

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسً

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة06110006996حٌاة حورٌهربى حسام خضور09105926

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًتارٌخ05200007307سلوى برهومحبٌب كمال الناصر09105927

رنٌم احمدنور الدٌن 09105928

حسون

لغة 10160140986نجاة

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسً

موسى عبد الكرٌم 09105929

االبراهٌم

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة05200091514مرٌم

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة06110028694ندٌمه ابراهٌمرٌم ابراهٌم الصافتل09105930ً

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًعلم نفس05150012335نعٌمه افروزرٌنا عبد الخالق رجوب09105931

اسماء ابراهٌم عبد 09105932

الرزاق

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًمعلم صف07240039509مدٌحة دروٌش

لغة 05030013244فرٌدهورده علً حسٌن09105933

-إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسً

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًمعلم صف05010465373مانٌا القاسمتسنٌم بكور البكور09105934

اٌمان عبد الهادي 09105935

االبراهٌم

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًلغة فرنسٌة05030051470زعٌله

لغة 05100021341فطٌم الصطٌفاماسل عبد هللا الجاسم09105936

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسً

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًتارٌخ05050048207سالمزٌنا ناصح حوٌجه09105937

اسماء عبد الغفور 09105938

الرحال

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة05020007651شمسه

لغة 90050000743الهام السباعًامجد محمد صالح09105939

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسً

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًرٌاضٌات04020075768سعدهحمزه ٌوسف مٌالد09105940

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًمعلم صف05020016459صبرٌهرشا حافظ الكناص09105941

والء عبد الرزاق 09105942

الصطوف

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًرٌاضٌات07170033331وفاء خمٌس

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة10230023098حورٌهمنهل سلٌمان ابراهٌم09105943

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة05010850677هندسالم محمد جرجنازي09105944

تسوٌق 05010080866سعادمحرز نضال الحٌدر09105945

وتجارة 

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسً

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًمعلم صف05010220717سرٌا الٌوسفلما عبد هللا الٌوسف09105946



القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًمعلم صف05010414305أمونمحمد خالد الحسٌن09105947

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًحقوق05150004726دعدبالل سهٌل قٌمر09105948

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة05050076612سمٌرهرهف حسن غال09105949ً

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة05010029781نادره المعلمقمر عبد الكرٌم حمشو09105950

هندسة 05010261235هناراما عبد هللا عطوره09105951

مدنٌة

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسً

هندسة 05050073878ٌسرى القصٌررزان حسٌن عجمٌه09105952

اتصاالت

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسً

لغة 05200020557ماري جرادزٌنه ماجد نمو09105953

إنكلٌزٌة

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسً

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًرٌاضٌات06020089967ٌاسمٌن بلٌديحٌدر نضال محمود1509105954القاعة الرابعة

اإلدارة 05050143035دالل دٌوبغٌث ٌوسف محفوض09105955

والمحاسبة 

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسً

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًمعلم صف05100006521نوال اسعدنغم حلٌم ضاهر09105956

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًلغة فرنسٌة05150003744غنوة باكٌرٌارا صالح ضوا09105957

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة05050167354جهٌدهعبله فارس رٌحه09105958

جٌولوجٌا 02120300741سلوى الحدادزهرة خلف الحمٌد09105959

تطبٌقٌة

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسً

امانً عبد الرحمن 09105960

الزعبً

تموٌل 05010040720صفٌه

ومصارف

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسً

إرشاد 05160035150حمٌدهكندا صالح صالح09105961

نفسً

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسً

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًمحاسبة02210005603ملكه زمفاطمة حسٌن زم09105962

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًفٌزٌاء05120000130مرٌمعلً محمد رجوح09105963

تسوٌق 05050015605سورٌهسلٌمان خالد المقصود09105964

وتجارة 

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسً

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًلغة عربٌة05010565570صبحٌهسمر محمد معط09105965ً

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًمعلم صف05010633757روضهمحمد محً الدٌن الدٌاب09105966

التموٌل 05010115885عبٌرآالء أٌمن محمج09105967ً

واالستثمار

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسً

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًمعلم صف510370048حلٌمةعفراء محمد الصوران9105968ً


