
كلٌة الطب البٌطري

أرقام الجلوسالعددالقاعة مكان االمتحان

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05020006450حلومحسام خالد الموسى10009300001المدرج األولالطابق االول

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05150035316مدٌحةحنان محمود عل09300002ً

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05100003118نوالرنٌن سهٌل الخوري09300003

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري90050004876سفٌرة راعًساجدة حسٌن الرفاع09300004ً

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05150094429مدٌحةوحٌد حسن عباس09300005

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05030061595حلوةباسمة صالح زمزم09300007

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري06230018250ؼٌزولرشا حسن الراع09300008ً

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05040009812سلوى أمٌنفٌروز علً السلمٌان09300009

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05050104223فاٌزةٌمامة ؼسان الكسٌري09300010

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05150058370ؼادةنور ٌوسؾ حسن09300011

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05120031864نزهه لٌالرزان علً خلٌفه09300012

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05150109695هاالشروق فهد العلً الدٌب09300013

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05050100775هناء منىؼاده علً الحواط09300014

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05150030364فاطمةمرام هالل الصالح09300015

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05150089974نعٌمهنسرٌن أحمد علوش09300016

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري04010109112شهٌرهالرا ابراهٌم فانوس09300017

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05010477984ختامعزام علً الخلٌؾ09300018

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05010354646سماهر االبراهٌممرٌانا تٌسٌر السقر09300019

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05120026241سعدهموسى بهجات سلٌمان09300020

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05010354662كوثر الراشددٌانة مٌسر السقر09300021

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05200077163باهٌة خضورسمر سلمان عكاري09300022

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05010503975سكٌنههناء عبدو الحسٌن09300023

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05150053457سمٌرهمٌرنا محمود راع09300024ً

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05010614923سالممحمود محمد الكفت09300025

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05220012039مزنه الدروٌشبلسم محً الدٌن االبراهٌم09300026

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05010670923كتٌبةباسل محمود حمزه09300027

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05170008996نبٌهةرزان محمد مٌهوب09300028

 ظهراً  فً جامعة حماة11صباحاً حتى 9 الساعة 2022-6-18ٌوم السبت 

جامعة حماه

مركز امتحان محافظة حماه

توزٌع المتقدمٌن فً محافظة حماه من الفئة الثالثة

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



مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05010275339منتهىبدرٌه احمد شحود09300029

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05050126782خدوجزٌاد ٌونس الخضور09300030

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05120040311زهوى حمودفارس حسن ادرٌس09300031

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05200078672مهدٌة الدروٌشمحمد ناٌؾ الرمضان09300032

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05020057907هدٌه ابو كشتوأسماء مصطفى ابو كشتو09300033

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05010276893املعبد الكرٌم بسام عجاج09300034

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05150134952مادلٌنحال ٌوسؾ عصفوره09300035

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05140005279سامٌالمسلم سقر حمود09300036

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05020023272حٌاةمحمد بسام العوض09300037

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05070005899داللهالة حافظ الدٌاب09300038

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05160024429طرفهموسى ابراهٌم المحمد09300039

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05010218667بدٌعههٌفاء سلٌمان الحمود09300040

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05010318839فٌروز العٌسىقصً فراس سلٌمان09300041

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05010318674فاطمهمحمود محمود سلمٌان09300042

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05150109717سهٌلةسحر ؼسان العل09300043ً

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05030044729جورٌه الصالح السالممها سلوم الصالح السالم09300044

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05180009312نطٌقة محمدرزان سلٌمان حمزي09300045

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05030025261خدٌجة االبراهٌمسامر عٌسى السلٌمان09300046

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05430085901صفٌهصهباء ٌونس ابراهٌم09300047

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05100044564عبٌرنزهه ؼسان المصطفى09300048

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05150087797فهٌدهدارٌن أحمد حسن09300049

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05100063004مجٌدة ونوسعفاؾ جابر دوحه09300050

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05200088366عزٌزه مصٌطؾمناهل حسن عل09300051ً

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05050012200عائدهفادي ماٌز القطرٌب09300052

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05160014386مرٌمعفراء علً جنٌد09300053

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05150113074هالهسالم ابراهٌم الداود09300054

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05150038276لٌلىلٌنا احمد خضور09300055

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05050092683فاتنؼنوه لؤي طالب09300056

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05150021824كلٌمهامانة علً الشاعر09300057

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05100069629سارٌة الحسونسوزان ابراهٌم العبدهللا09300058

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05120032013ناهٌةخولة حسن اسماعٌل09300059

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري01580025732مٌادة طٌبارنٌم ٌوسؾ وهب09300060ً

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05010262685جمٌلهمٌار جعفر الخازم09300061

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري12160049200املصفاء محمد الناصر09300062



مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05010139641مهاعالء محمود هوٌس09300063

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05150101041كسرىمحمد أحمد ٌونس09300064

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05070008155مدٌحة خضورمحمد أسعد أسعد09300065

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05010741659سمٌرهقمر حمود سعد09300066

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05030017920ندوةمحاسن عبد الرحمن بدور09300067

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05070023950صفاء شاهٌنجورجٌت حاتم هٌفوش09300068

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05090019079سمرهدٌانا خضر النجار09300069

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05030022593فاطمههند صالح االبراهٌم09300070

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05160035044رتٌبةسماهر حماده دٌبو09300071

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05160013585ملكةعفراء جمال حداد09300072

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05010638545مرٌمعبد الحمٌد اسامة شحاده09300073

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05160029488رفعهسلٌمان احمد ونوس09300074

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05100048031نجوى مرهجمً عمار الدٌوب09300075

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05050175119كرٌمه العلًاٌه محمد الحٌدر09300077

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05050047816عواطؾ النحالويبشار أدٌب النحالوي09300078

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05190020993ندىشهٌرة احمد عٌسى09300079

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05190020949ندىزاهٌه احمد عٌسى09300080

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05190020180فداءهناء محمد عٌسى09300081

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05190018764زاهٌهربال علً عٌسى09300082

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري03270000232نجاح زعٌترنبال سعود الهنداوي09300083

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05030052978فاطمةسوزان جهاد العبو09300084

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05100026372روزههٌا خالد العجاج09300085

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري10270016099امٌرهفداء احمد ركن09300086ً

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05010246192مٌساءنور الهدى نور الدٌن ٌاسٌن09300087

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05060001925ٌسرهرنا حسان الماؼوط09300088

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05160007315نجاحسماهر اذدشٌر الصالح09300089

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05010461778فاطمهأسماء سبٌع التتان09300090

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05100032854ندى نزرمٌار محمد جدوع09300091

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05150058528ؼنجهجعفر علً حسن09300092

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05100034438كرٌمةمٌسر عبدالكرٌم حسن09300093

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري02390080542فاطمةسعاد حمزي الحمود الوحٌش09300094

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05030060940مٌامنوسام علً الدٌبه09300095

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05170004544نبٌلةصبا بطرس هاشم09300096

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05010284720فاطمةفرح أحمد اسماعٌل09300097



مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05170040145روٌدهرؼد علً اسعد09300098

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05090007026ختاممحمد مصطفى زٌنو09300099

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05011009094روعهصفاء سامً سعٌد09300100

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05010587106سالماحمد رمضان االحمد09300101

مدرج اولكلٌة الطب البٌطري05090013014دالل الحاجبشار واصؾ الحاج09300102

100المدرج الثاني
مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05010396588دولهرفٌؾ حسن الدال09300103ً

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري07010116664حٌاةعمار محمد عكٌل09300104

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05170021611امالرودي سامر حسن09300106

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05100069734لٌنا حمادهمروة مداد الخابوري09300107

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05100008278حنهكارلٌن رامز المواس09300108

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري04010026189هندرفاه سامً العدره09300109

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05050174367نوفهلورٌس رمضان العبد هللا09300110

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05050173354مٌساءالرزا حسن الحسٌن09300111

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05010677402فاطمةبتول محمد خٌر السلٌمان09300112

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05050059382ؼصونعبٌر محمد الكسٌح09300113

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05160044867مٌساء االبراهٌمٌوسؾ حسن الحمود09300114

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05200093172ؼزالهاحمد جابر الجداوي09300115

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري10100015672حٌاةمنال حكمت عمار09300116

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05030059477أدٌبة الخضرلمٌس محمد ابراهٌم09300117

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05160027575نوفاأمل عباس خٌزران09300119

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05050116010مرٌم الحاجفٌروز ؼسان ضوا09300120

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05010324717سمٌرههدى أحمد السلٌمان09300121

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05060003734نارٌمانلٌلى علً شاكر09300122

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05140013977ماجدولٌنرشا حسن محمد09300123

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05010569505مٌساء البٌرونًباسم خالد شحود الدٌاب09300124

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05030019903فرٌدة ؼنوطجاكً مرهؾ رحال09300125

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05150053720ؼنجهنظٌره ٌوسؾ شاعر09300126

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05010630728نوفةشعبان احمد الشاهٌن09300127

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05120044112فرٌدهخالد زٌاد العوض09300128

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05050119993هٌفاءعلً عٌسى دٌب09300129

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05190011101كوكبعالء حسٌن سلٌمان09300130

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05170006151لٌلىلورٌن علً سلٌمان09300131

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05150055602رهٌفهتؽرٌد ابراهٌم الخضوري09300132

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05170005624نوال سلٌماننوار حٌدر نعمه09300133



مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05170022230وفاء سلٌمانسٌمون نجم نجمه09300134

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05170044539ملكمٌرفت رزق سلوم09300135

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05100032850ندىاالء محمد جدوع09300136

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05100070056فداءحنٌن اٌمن منصور09300137

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05150111540منتهى عبد الهاديعال علً المحمد09300138

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05120016837انصاؾجعفر عماد الشحود09300139

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05020034493حلٌمةعبد الحلٌم علً الحلب09300140ً

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05010638343مرٌممحمد عمر شحاده09300141

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05010064601سارةحسناء ٌحٌى الدباغ09300142

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05140005736ؼادهمٌس معتز عل09300143ً

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري10150011766علٌااٌمان سمٌر محمد09300144

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05200075837نادٌاعفراء هٌثم الحمود09300145

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05140005740ندٌمهٌسٌره سلمان التع09300146

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05030020864جورٌةتؽرٌد فرٌد الكلخه09300147

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05030022541بهٌجهباسل علً االبراهٌم09300148

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05030027184ٌازيسمٌحة عبد الحً الشحود09300149

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05170035024ابتسامعلً شعبان اسعد09300150

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05140026459منٌرهدعاء محسن عل09300151ً

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05010478094حلٌمهاحمد خالد الخلٌؾ09300152

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05140010459مطٌعهثراب أحمد عل09300153ً

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05030059106سعادسماح ٌحٌى المحمد09300154

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05100018702ارٌاقؼنى محمد المحمد09300155

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05140030038ناٌفه ٌوسؾسمٌه جهاد حسن09300156

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05050011308روٌدههبا خلٌؾ الظرٌؾ09300157

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05140015682بسمانؽم راقد بقعاوي09300158

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05140005735قنوع عباسؼاده سلٌمان عل09300159ً

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05011025698طرفةمنارة اسكندر العبد الرحمن09300160

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05010411089ختامنادٌه محمد الكور09300161

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05140010439درزٌهرٌم عبد الهادي عل09300162ً

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري04030022617مها العباساحمد تامر فندي09300163

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05150087364سوسنالرا محمد حسن09300164

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05220024271سمربشار محمد الدروٌش09300165

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05070018677سنٌهمنال مصطفى الحرك09300166

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري06100032771سكٌنهفاطمه محمد حسن09300167



مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05050051564عبٌررٌم عبد الكرٌم ورده09300168

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05150068148سمر حمودسناء سهٌل ٌونس09300169

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05010268539رحمهالرا مفٌد الدٌاب09300170

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05150054518نهادنها محمد الخضوري09300171

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05120019114مرٌمنارٌمان محمود المحمد09300172

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05010745092منٌرةفلاير عٌسى العٌسى09300173

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05070044996سحرسومر خضر االسماعٌل09300175

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05010712139دالل الخلٌؾوصال زكرٌا الخلٌؾ09300176

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05070003801رناراشٌل رامز العل09300177ً

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05020064692فوزٌهخدٌجة حافظ الحاج عبدهلل09300178

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05050132828فرٌزه عبودشروق محسن الحٌدر09300179

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05020062531خٌرٌةفرٌدة أحمد الخراش السند09300180

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05170004569امتثالسهاد عاطؾ هاشم09300181

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05010099247لٌمونةساجده محمد السلٌمان09300182

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05030064943امالرؼد عٌسى كٌسٌن09300183ً

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05020028935ودادمهند محمد الدوجان09300184

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05170009482كوثرشادٌه عبد الكرٌم شاهٌن09300185

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05120027914نواظر داودصالح نزٌه داود09300186

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05170045070منىٌعقوب حٌدر محفوض09300187

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05050143175وجٌهه ابراهٌمهند علً عفٌفه09300188

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05100034250صباح نوفلاالء أحمد منصور09300189

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05150098647نادرةماجدة نورس سعٌد09300190

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05100040243عندلٌن سلٌماٌمان محمد احمد09300191

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05100070177فادٌاكرٌستٌن ابراهٌم الصوص09300192

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري01012000605سهٌلة سلٌمانزٌنب ابراهٌم عمران09300193

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05130003956رسمٌة العمررزان حسن عثمان09300194

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05140027057سفٌرهفرح عثمان عل09300195ً

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05200037015سعاد العمقًروٌده بدر عباس09300196

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05010222718هٌامحنٌن حسٌن مطر09300197

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05170043835لٌناسوزان ؼسان البرو09300198

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05030059350ؼادهٌاسٌن اسد السلٌمان09300199

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05010450413ٌسرهعلً سلٌمان الٌونس09300200

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05150110941فوزٌهرٌم حسٌن االسكندر09300201

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري03140022659هتاؾعلً حسن عل09300202ً



مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05020066213تركٌةفاطمة أحمد الحاج عبدهللا09300203

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05010495790نجاحابراهٌم فواز طعمه09300204

مدرج ثانًكلٌة الطب البٌطري05020017395هدى التومعلً حسن السمره09300205

90المدرج الثالث
مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05040014499فاطمهسماره رئٌؾ محمود09300206

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05150094219مفٌدهفاطمه عبد الكرٌم الخطٌب09300207

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05150116284فداءرشا محمد أسعد09300208

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05010717277دالل الحفٌانعذراء محمد الحفٌان09300209

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05010431151زهٌةعٌسى اسماعٌل الدٌب09300210

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05100034921وهٌبةسمر حبٌب خضور09300211

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري10270019284حمٌده فخورؼدٌر عبد الحمٌد فخور09300212

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05100044183فوزه حمادهسلمى كاسر منصور09300213

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري04220038028صباح شحودفرح علً ؼنوم09300214

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05070024709مرٌمسهام علً ابراهٌم09300215

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05140022661رمزهندى أحمد حمودي09300216

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05010731356روزهاالء ماجد العل09300217ً

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05160046943ندٌمه خضوررٌهان حسن االحمد09300218

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05070012252لٌالًلورنس علً محمد ابو عل09300219ً

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05160051866دٌبهمها علً حمد09300220

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري10100004810روٌده عبوددعاء محمد عبود09300221

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05040033762نعوس الرٌشانأحمد علً الحدو09300222

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05120028475أمال الصوصأٌه محمد فٌاض09300223

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05160042373الهام خانًوئام ؼازي خان09300225ً

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05140033652امٌنهؼرام سمٌح بناوي09300226

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05170033752كرٌمههٌفاء فاٌز عبٌدو09300227

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري14050031204منى محمودمنار عبد النور رحال09300228

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05150006376منىرٌم حسٌن حمامه09300229

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05150082607عفاؾنمر نمر موسى09300230

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05150080973امالسالم احمد جفول09300231

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05050092999فهمٌهفادٌه علً علوش09300232

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05180024290عزٌزه باشاعلً محمد ملحم09300233

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05100006763طهرانهناء اكرم الخنٌسه09300234

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05100054229سمٌرهمٌس رفعت حمو09300235

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05170002275فاطمهسمر عبد الكرٌم منصور09300236

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05030007477نظٌرةلما ابراهٌم المحمود09300237



مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05150101887دالل الحسنةمٌس حافظ خلٌل09300238

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05160042284سانؽامرزان زكرٌا الربعون09300239ً

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05050037128امٌرهمنال حسٌن موسى09300240

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05140026333وحٌده قبقلًمٌاده حسن بناوي09300241

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05160042288سانؽام حٌروقهناره زكرٌا الربعون09300242ً

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05150107731نائلهاٌناس رٌاض المحفوض09300243

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05030024069رئٌسةالٌن حٌان المحمود09300244

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05150009412مدٌحهسندس رٌاض منصور09300245

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05010452610رشا المٌالدجاسم عبد الحمٌد الٌونس09300246

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05030022071هناء االحمدماهر مٌسر االحمد09300247

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05010435535منىعلً محمد الٌونس09300248

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05120010020وصٌلة وسوؾوسام معروؾ معروؾ09300249

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05200025388شوقهٌاسر احمد الحسن09300250

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05030068781فرٌزة الدبولفاطمة احمد العٌسى09300251

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05050115677فردوسرنده أنور حٌدر09300252

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05010703400شمسه الحسٌنبسام ابراهٌم الحسٌن09300253

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05030040861فرٌزه الدبولزٌنب أحمد العٌسى09300254

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05160009756فاطمةازدهار مرشد العل09300256ً

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05090025574ضحوكعالء ناٌؾ مقصود09300257

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05070006509هاالكفاء محمد المحمد09300258

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05160052142منٌرهختام سلٌمان ابراهٌم09300259

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05150095937مرٌم حكٌمندى احمد خطٌب09300260

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05150027489عزٌزهبشرى صالح المحمود09300261

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05050087885رامٌهاٌائل محمد كفا09300262

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05150073759وردهمٌمونه طاهر اسعد09300263

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05170017936سمر بركاتحال مصطفى مقصود09300264

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05180017213ٌاسمٌنرٌم بهاء حمزي09300265

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05150112439نظٌرهحسام سلمان علوش09300266

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05010358615نجوىسنا وائل شقفة09300267

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05020041940عائشةمصطفى محمود الدراج09300268

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05050092628انصاؾامانً ؼسان طالب09300269

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05030061940موزهحافظ علً األحمد09300270

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05150110554وهٌبةرزان علً العلً الدٌب09300271

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05150004439عفراء خلؾقمر بهاء الدٌن ضبعان09300272



مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05150092519ناٌلهعلً حسٌن ورده09300273

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05140001023هدنهبشرى منوح مسعود09300274

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05100045115فكروانربى محمد احمد09300275

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05010456705فردوسفاطمه مصطفى العوٌر09300276

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05160005944فاطمهفاتن محمد الدٌاب09300277

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05040014043كاترٌن األحمدسارٌن منجد أخرس09300278

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05150054997براءهطارق اسامة سالمة09300279

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05050058295اسماءعال فرٌد زهرة09300280

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05020019183نعٌمةماهر عبد الكرٌم خضر09300281

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05020011458فادٌه الدوجانعفراء خالد العمر09300283

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05010773792املهبة هللا مصطفى نداؾ09300284

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05100013520شهالنجوى ابراهٌم رستم09300285

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05030059294رٌمه الٌوسؾسهى شعبان المنصور09300286

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05010731051اعتدالأوصاؾ نصر العل09300287ً

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05020012871مطٌعةفهمٌه سٌفو عبد الرحمن09300288

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05030021028جندٌه شحودفواز ناجح شحود09300289

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05030040228بدرٌهمفٌده ابراهٌم العكاري09300290

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05020053855صبحٌهمحمد عبد اللطٌؾ العلٌوي09300291

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05160014977سمٌرهمنال سلٌمان بالل09300292

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05050149476اعتدالروزه نصر العل09300293ً

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05100057989نظٌرهمقداد علً علٌشه09300294

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05060003131فاطمةصبا علً حمود09300295

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05100062875سجٌره مظلومسماهر ناصر ٌوسؾ09300296

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05150078581ٌسرىوئام عبدو سقر09300297

مدرج ثالثكلٌة الطب البٌطري05100057941نظٌرهمرٌم علً علٌشه09300298

90المدرج الرابع
مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05160007827فرٌزهرٌم محً الدٌن االبراهٌم09300299

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05160011503سلمىنبال حسن دٌوب09300300

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05050061278مرٌممٌلٌن محسن االبراهٌم09300301

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05170000340حٌاة عوندالٌا سلٌمان مرع09300302ً

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05150065651بدٌعه صوانساندي ٌونان صوان09300303

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05100069585بدٌعهسٌدرا عدنان االحمد09300304

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05090016187مرٌمروعه محمود الحموي09300305

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05090015656دوالتنهاد سلٌمان دربول09300306ً

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05200076891فاطمه علًرضاب موسى الٌوسؾ09300307



مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05150110002بدٌعهدره علً االسكندر09300308

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05010182525بدٌعه الحمودفتات فهد ابراهٌم09300309

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05150110833جهٌنهاٌمان نجم الدٌن االسكندر09300310

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05150110551جهٌنهإلٌاذه نجم الدٌن االسكندر09300311

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05100046064فادٌا ضر ؼاممً ابراهٌم سعٌد09300312

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05010170278نهاد الخضرهدٌل عطٌه النجم09300313

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05010500146ؼادهنجالء رضوان السعدي09300314

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05070040629مسٌره ابراهٌممحمد اٌمن كفا09300315

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05020078848امونسوزان علً الحسن09300316

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05010170281نهاد الخضٌرندى عطٌه النجم09300317

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05160034458هدىحنٌن محمد حسٌن09300318

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05010294057رٌاضهلطٌفه محمود الدٌوب09300319

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05010695937الهام الطٌاويعال شرٌؾ البرازي09300320

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05020017386أمونعبد المنعم أحمد السمرة09300321

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري04120024305نجوهندى جرجس اخرس09300322

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05080028275حوٌجهفؤاد علً الشدهان09300323

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05150089877جهان عٌسىرنٌم معٌن جمعة09300324

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05150082175حمامهنادٌن حٌدر عصفور09300325

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05140006137سمٌعهمنار هاشم اسد09300326

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري10220027121سورٌاسمارة حسن حسن09300327

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05160038634ؼٌهجولٌانا احمد المنصور09300328

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05140011410مرٌشهرشا حافظ دالله09300329

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05140005954تمٌمهبانه معٌن مسعود09300330

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05010228909سجٌرهدٌاال حاتم الشعبان09300331

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05140022231علٌا رٌحانرٌمان محمد رٌحان09300332

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05030024759كوثروداد محمود الونوس09300333

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05100040273فطٌمدالل بدور ٌوسؾ09300334

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05100018749سناء التركًمٌسم عمار المحمد09300335

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05200094891لٌنا العجًكنانه سامر احمد09300336

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05100040226رابٌهزٌنه طارق عل09300337ً

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05010502472داللزٌنب حسٌن الدٌوب09300338

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05150090311نظٌره وردهفاطمه حامد العلوش09300339

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05010502765دالل وسوؾروزان حسٌن الدٌوب09300340

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05150079992سلمى عدبٌهكرٌمة ؼسان احمد09300341



مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05170024615وفاء جمعةنوار حسان حالق09300342

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05110057346ملكشهد حسان الحمود09300343

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05020102619هند الخضرنورمان فواز الخضٌر09300344

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05100035468حسنهٌارا هٌثم ؼانم09300345

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05160006214فاطمةعفراء محمد مخلوؾ09300346

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05010760216ٌسرىاسماء فاٌز االحمد09300347

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05140009743سمٌرةهدوان جمٌل صالح09300348

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05030021944بدٌعهاحمد سلوم الحماده09300349

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05020011164زهرةعبد الحمٌد فخري السٌد احمد09300350

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05160049927سرهبٌحٌى محمود االحمد09300351

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05030061948نادره العكصالح مهٌوب االحمد09300352

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05010274842حنٌفهعلً ٌاسٌن الحسن09300353

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري10040005360انعام دعبولرٌتا ٌوسؾ مخزوم09300354

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري10270006169تمرهبشرى كامل بركات09300355

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05100026608نورٌهفٌحاء صالح العل09300356ً

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05030060305نظٌرههدى حسن الشلهوم09300357

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05150101110نداعال رامز االحمد09300358

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05100043588بدٌعة سلٌمانفلك صالح عبد هللا09300359

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05100067292امٌره مظلوممها بهجات مظلوم09300360

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05010163431سالؾ محمودبتول منتجب الٌونس09300361

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05150020807ثمانٌه شحودلٌنا محسن اسعد09300362

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05070031312سعادرشا عبد الرزاق باشوري09300363

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05030022418ادٌبهسها مٌهوب الونس09300364

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05160037546سهامرشا محمد محمد09300365

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05160034816سمرٌارا موسى الحماده09300366

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05110107006عٌدي كٌوانؼزل راؼب مالوخ09300367ً

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05010760734نعماترامٌه عبد الكرٌم خضر09300368

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05210048877عٌوش الحسٌننور واصل العبود09300369

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05010655076فاطمهفردوس خالد زعتر09300370

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05040015018ناٌفهنوال شرٌؾ دعبول09300371

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05120043429نعماتمٌساء عمار االحمد09300372

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05010530977مهىروزانا محمدرٌاض عمره09300373

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05010346029ظهٌره عمرانبشرى احمد بروش09300374

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05010189854رجاءرزان عوض الجزار09300375



مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05200010247سهى العبدهللاهادٌه مرهؾ برشٌن09300376ً

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05160046335نجٌبهمهند ٌوسؾ ادرٌس09300377

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05150075401فادٌةكنانة علً دروٌش09300378

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05090006728ٌاسمٌنمرٌم وائل وزه09300379

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05180017826خدٌجةنجود ابراهٌم عساؾ09300380

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05150113768حسناخرمه صالح المحمد09300381

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05200063904نجوىكاترٌن محمد الجرٌوي09300382

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05010296518فرٌزه احمدحسام ماجد محمد ابو عل09300383ً

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05020064951مرٌمقاسم عمر وهب09300384ً

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05120022606هناء محمدٌوشع علً أسعد09300385

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05200063875هدٌةنجوى علً االحمد09300386

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05010450987لطٌفه الدالًمحمد فراس الٌونس09300387

مدرج رابعكلٌة الطب البٌطري05200088352مرٌمرابعة عبد المعٌن عمر09300388

120قاعة المفاضلةالطابق األول
قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري04020100838سمٌرةابتسام سلٌم تركمان09300389

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05120013931انتخاب عباسمحمد انٌس شدود09300390

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05050105956هناءٌاسمٌن محمد مرٌم09300391

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05150094881نهادبشرى علً محمد09300392

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05150092571سجٌعهعال محمد شالٌش09300393

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05170007651سوهٌلة دروبهجٌانا بهجت دروبه09300394

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05170036883آمنة مصطفىآٌة منذر شلدح09300395

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05030015452منٌرهسها عٌسى الٌوسؾ09300396

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05150086213عزٌزهادٌبه عٌسى محرز09300397

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05150110936منىابراهٌم موسى االسكندر09300398

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05170020330نهلهاهتمام اسعد طالب09300399

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05010502557مٌساء ٌونسلجٌن ابراهٌم الدٌوب09300400

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05190009408هدىؼٌث محمد عٌسى09300401

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05130024256بهٌرةنور الهدى امٌن اسماعٌل09300402

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05050113062انعامٌارا ٌاسر الكنجو09300403

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05110023615نهاد االحمدهال احمد الحسنو09300404

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05200014410فرٌدهمانٌا محفوض دخٌخ09300405

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05150094636ترٌاقألٌسار ٌاسر سرحان09300406

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05180016328منٌرهدٌان محمد معروؾ09300407

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05160010999وردهحسن محمد احمد09300408

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05100024872نلهآالء ضرار العبٌد09300409



قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05090002125ندىبراءة صائب خدوج09300410

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05100057153مٌادهكاردٌنٌا محمد الجنود09300411

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05100017675ندا ملحمشهد جمال بشالوي09300412

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05050007704عبٌر سٌفوشذى خالد الداحول09300413

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05160039605علٌاموسى فاٌز ابراهٌم09300414

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05150059833داللرٌم ندٌم العل09300415ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05140031325رهٌجةوصال محمد أحمد09300416

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05100019485رنجس الحمدو الحسن الخلٌؾاسماء نصر الحسن09300417

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05020037844حفٌضةعبٌر محمد العلٌوي09300418

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05100069859نله العبٌدهٌا ضرار العبٌد09300419

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05030034493فوزٌة محمودٌاسمٌن جمعة محمود09300420

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05170037043احالم احمدجعفر سلٌم ونوس09300421

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05010738099رقٌهرامح خالد السلوم09300422

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05050058200ٌسرى عٌاشنور مصطفى عٌاش09300423

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05110023538نورهمارلٌن محمد سلٌمان09300424

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05050124403جهٌدةرانٌا محً الدٌن البن09300425ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05190010671سعادجهان علً عل09300426ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05100029049عزٌزةرجاء جابر عٌسى09300427

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05010676425فاطمهحنان ابراهٌم الجعبو09300428

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05110023635نهادرهؾ احمد الحسنو09300429

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05100034622حسنارناء جمٌل ؼانم09300430

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05050006798سمر التناخًوالء تٌسٌر شمٌس09300431

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05010187822خلودرأفت عبد المعٌن هنوس09300432

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05050097210فاٌزة الحاٌكرامٌا صالح الحاٌك09300433

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05200001072نارٌمان ضاهرماٌا مٌالد الحج09300434

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري06120010186سعده حسننسرٌن عبد الكرٌم سلوم09300435

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05170042509ابتهاج صبرهلمى صالح صبره09300436

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05030039387شمهمجدلٌن محمد المحمد العٌسى09300437

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05020037866حفٌظهعائشة محمد العلٌوي09300439

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05050014277سمٌره ٌونسهدى حمدان حمادي09300440

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05010131205سعادفاطمه وحٌد الحموي09300441

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05120031423عدوٌهملهم احمد عبدو09300442

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05120045344مٌساءعبد هللا خلٌل المرع09300443ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05150091632مرٌم ادرعؼدٌر محمد عموري09300444



قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05100003737تمٌنه محمدعبد الحمٌد اسماعٌل الحسن09300445

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05120012083ضحى حٌدربتول عبد الحمٌد زٌتون09300446

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05090009344ناجٌهرامٌه اسماعٌل حسون09300447

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05160039105رٌمهؼاده مصطفى البدر09300448

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05140005731سمٌا حسنعمار حسن عل09300449ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05150074653حورٌه وسوؾحنان احمد خضور09300450

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05010318429ابتسام مبٌضمارٌا واصل النحاس09300451

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05050056380صفا تلجهماجد فاٌز االشقر09300452

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05200044153هٌفاءشٌرٌن عناٌات المحمود09300453

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05050069874فرٌزهراؼده عبد هللا الزرزوري09300454

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05160020895سٌفاسلمى علً عل09300455ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05100024085عنده الدهشسجى نوري الخضر09300456

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05050175069سعادسلٌمان علً الخلٌل09300457

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05010224277شمافاطمه علً الحمود09300458

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05100003055عزٌزهاحالم علً حسن09300459

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05050038473نارٌمان حدٌدنرمٌن علً دٌب09300460

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05150115564مرٌمعبد الكرٌم علً الخضور09300461

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05220006002فطٌم العبٌدمصطفى عوض الضاهر09300462

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05160035217نهٌدهعلً عٌسى سرحان09300463

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05150069497اكتمالآروى علً األحمد09300464

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05150099944فاطمه الحسنهثرٌا امٌن صالح09300465

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05020054695فطومهمحمود عبد هللا لطوؾ09300466

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05100048017عائشهبراءة خالد الحمٌدي09300467

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05100048013عائشه الحمٌديجازي خالد الحمٌدي09300468

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري04220019954نهادماٌا عمار الخلٌل09300469

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05170001350تماسٌلجالء فاروق ضاح09300470ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05050179062سمٌرهكنانه معروؾ مقداد09300471

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05050027405نهادإٌناس أحمد العبدو09300472

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05120016278سماهرفاطمة حسن العباس09300473

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05100071434مرهجامانً خالد الحمدوالحسن الخلٌؾ09300474

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05030053056سمٌرهنجوى بهجت الفندي09300475

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05180008688سامٌهرجاء محمود سلوم09300476

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05160044752رنده الرمضانمٌس الرٌم علً الصبح09300477

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05050158743سرسكدعد رمضان االحمد09300478



قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05070008526تؽرٌد علًمارلٌن فٌصل عل09300479ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05140016030حٌاةدالٌا منٌؾ صبٌحه09300480

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05100036296نعٌمهبشرى فاٌز العج09300481ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05050046218سعاد سٌفوسهٌر حسن سٌفو09300482

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05010542021فائزهفاطمه محمد برادع09300483ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05140023781جمٌلهعناٌات خلٌل حمدان09300484

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05150099391هٌامرنٌم ؼازي زرٌفة09300485

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05150092746هٌامربى ؼازي زرٌفه09300486

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05100033681معٌنهعفاؾ ماجد اسعد09300487

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05030033218هوٌدةمٌرفت عبد الرحمن االبراهٌم09300488

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05150074788كوكب الحاطوريسالم احمد خلوؾ09300489

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05170035839احالم جعفرؼٌثاء محمد سلٌمان09300490

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05050125696ختمةوالء صفوك الهمٌش09300492

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05030015358جمٌلةعمار حمدان الحالق09300494

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05160045229اعتدالمٌالد حسن نعامه09300495

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05160038192بدرٌهنسرٌن محمد شبل09300496ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05010394686آمنهرجاء حسٌن نبهان09300497

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05010665318فطومجابر حمدو عل09300498ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05150098958ضٌاوالء كامل عده09300499

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05030027597هٌامسوسن سلٌمان االحمد09300500

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05050110964منىمروى عزو الجرؾ09300501

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05010434713جانٌت سقرنها سمٌح الدٌب09300502

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05150113492فهٌمهاحالم فرزت ٌاسٌن09300503

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05160006030فلايرعائدة صافً الشٌخ محمد09300504

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05010452684هالهٌثم محمد الٌونس09300505

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05010473973شمسهتركً ممدوح جوخدار09300506

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05160010257مٌساءبسمة رفٌق عباس09300507

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05100022652مرٌممروة اكرم الحمدو09300508

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05170041941اسمهاننرجس ٌحٌى نصر09300509

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05100047585ؼادهٌزن اسماعٌل زاهر09300510

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطري05150090402وحٌده علوشمٌاس محفوض فندي09300511

60المدرج الخامسالطابق الثاني
المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05150115104بندر حسٌننادٌه علً حبٌب09300512

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05040016933فادٌامونٌانا عماد الناصٌؾ09300513

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05190010673فوزهخلود قٌس عل09300514ً



المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05220018837نجاح نعنعرفٌؾ محمد خٌر الدروٌش09300515

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05030017951فاطمةمحمد عبدو أحمد09300516

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05010707627مٌساءماري احمد عٌسى09300517

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05200094883كوثرلبنه موسى البردان09300518

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05100052358شهرزاد العباسسناء سلٌمان االبراهٌم09300519

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05100081216نجاحسوسن محمد االبراهٌم09300520

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05010835738نزهه السلومردٌنة حاتم السلوم09300522

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05010700738آمالسلوى محمود السلٌمان09300523

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05160027590نوفاهوٌده عباس خٌزران09300524

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05160010722فاطمهآروى حمدان العمران09300525

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05150097640سمٌهٌارا عادل صقر09300526

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05160026482منٌرة خٌزرانانسام محمود الوسوؾ09300527

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05160034636حمٌدهبشرى احمد الحماده09300528

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05150103683ؼادةنور صالح محمود09300529

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05140008761رابٌهعال ٌوسؾ نعامه09300530

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05160002299هٌفاءامل ابراهٌم ابراهٌم09300531

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري07210063300صباح طماعهدٌل فاضل طماع09300532

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05100032010علٌارامٌا عدنان الشل09300533ً

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05030038946لٌمونهمٌاده حسن الصالح09300534

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05150098023وردهزٌنه عٌسى سلٌمان09300535

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05020047327اسعاؾأحمد خالد االبراهٌم09300536

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05010593664نائلهعلً احمد حسن09300537

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05030006749عهد الحورانًسوزان شرٌؾ وسوؾ09300538

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05160005934فاٌزهٌوسؾ ؼنام سماحه09300539

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05150114919علٌهمٌسم عبد الحمٌد ناصٌؾ09300540

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05100027453فاطمة التاجررهؾ محمد التاجر09300541

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05150114086علٌههٌفاء عبد الحمٌد ناصٌؾ09300542

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05010716896داللبهاء الدٌن محمد الحفٌان09300543

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05130024448ؼزهعفاؾ ندٌم حمدان09300544

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05010092351مدٌحهزٌنه علً الباكٌر09300545

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05190017251سلمى سلٌمانشادٌه علً معال09300546

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05150106264منٌفهبشرى رفعت تقال09300547

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05150093324نوالرشا هٌثم شعبان09300548

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05090014220نجاح عٌاشؼزوه صادق عٌاش09300549



المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05150026483ضٌافادٌه كامل عده09300550

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05010095738أسٌانبال عمر العمر الدخٌل09300551

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05010199982رحاببلسم علً ابراهٌم09300552

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05200077079رٌم السلومماٌا محمد شدود09300553

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05010131493ؼادهاحسان فائز النقار09300554

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05030066550كهربرضوان نعسان ابراهٌم09300555

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05150087107وداداروى محمد حماد09300556

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05010283575منىعوض محمد منصور09300557

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05010342844مرٌمعلً حسٌن العموري09300558

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05010625475امٌنهنبٌل عبد الحمٌد حاج محمد09300559

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05100052565نجاح اسماعٌلشهد محمد سعده09300560

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري06210004512رمزهفاٌزه صالح شلهوب09300561

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري06210004515رمزة ناصرروعة صالح شلهوب09300562

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05100038419شهٌرهنسرٌن أحمد عباس09300563

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05120043782نعمات الصطوؾنعمه أحمد العبد هللا09300564

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05200080699جاٌزهنور محمد الحمدو الربٌد09300565

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05120025227سفٌره الحاٌككاتٌا ٌاسر الحاٌك09300566

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري10270002924مٌسونوالء علً عساؾ09300567

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05160035034تمامجمٌله علً دٌب09300568

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05150091045نبٌلهامانً عدنان ادرٌس09300569

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05100012153سهاشادي الٌاس فرحة09300570

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05010218868درزٌه االبراهٌممحسن خلٌل اسعد09300571

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطري05200092696جٌهاناٌناس احمد الخضور09300572

1100قاعة المطالعة الطابق الثالث
قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05150112957احالم الشعبانصبا بدر العبد هللا09300574

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05140024859كفارٌم ممدوح عدٌره09300575

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05010672619مولًلبنى عٌسى صالح09300576

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05140003399منتازه سلومهدٌل سجور خلوؾ09300577

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05100023055زٌن الدارعبٌر محمود الحداد09300578

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05160029074فوزه نصراسمر عزت العمشه09300579

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05150047358كتٌباعبٌر شمسو شمسو09300580

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05030059494شمسه ناصرؼازي حسٌن المنصور المر09300582

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05020013756سعادامٌره ابراهٌم الفطامه09300583

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05010217610مٌادهحال حسٌن العباس09300584

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05150039999مارٌهمنال محمد احمد09300585



قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05180009108جومانهماجده رمضان المحمد09300586

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05010272141سعادبشرى ٌوسؾ المحمد09300587

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05120048712كوكبسمر معن طٌبا09300588

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05070037645فرٌزه الدٌبٌارا محمد الجبو09300589

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05010027945احسان الحاٌكصفاء احمد الحنتٌر09300590

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05050071884ردٌنامروه محمد العبود09300591

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05030007815ؼازٌةجعفر ماجد السلٌمان09300592

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05130011390تركٌه حموديحسن محمود زعرور09300593

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05170027622فوزٌه درداريسناء شعبان درداري09300594

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05150115715ازدهار عجٌبدرٌد حسٌن عجٌب09300595

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05010439834صبارؼد عٌسى الحسٌن09300596

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05030013708منٌره حسٌنجعفر رمضان عل09300597ً

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05050089704مرٌمدٌما عبد الكرٌم الجرري09300598

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05010593435درزٌهآالء علً نصار09300599

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05050126952عائدهٌارا هاشم الجرؾ09300600

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05090003446رائده الجندالًمروه ؼٌاب زٌنو09300601

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05140006026رمزه ٌوسؾرمزٌه منٌر مٌهوب09300602

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05150076087فائزةنجوى علً فشتوك09300603

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05170009744شمسه دادههاال تاج الدٌن باشا09300604

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05100029008سعادٌاسمٌن خلٌؾ األحمد09300605

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05150113645وفاءسارة مصلح ونوس09300606

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05160006532تؽرٌد ونوسسوار هٌثم القاسم09300607

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05180018324هناء ٌوسؾعلً محمد عٌسى09300608

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05140032720بسمه الراعًكرٌس موسى وطفه09300609

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05140032031بسمه الراعًكاردٌنا موسى وطفه09300610

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05140032712عدالبسمه علً الراع09300611ً

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05120011009فداءحنان منٌر محمد09300612

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05020094914مرٌم حدٌدفطومة مشهور الحاج محمود09300613

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05010545471أملعفراء محمود الشٌخ ٌوسؾ09300614

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05120045012ملكهاسماء خالد ابراهٌم09300616

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05010725730ؼانٌه نمنمحٌاه مروان دخلله09300617

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05160000605انتصارصبوه شرٌؾ منٌؾ09300618

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05160000617انتصارملك شرٌؾ منٌؾ09300619

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05100003626ادٌبهنٌفٌن ادٌب الضاهر09300620



قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05110000944منٌره الزٌننهٌده حمدان ؼصون09300621

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05100041090آجٌالوسٌن حنا الدٌب09300622

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05010943460لٌلىضٌاء ولٌد ٌاسٌن دال09300623ً

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05110023491امل العلًمنى عٌسى العل09300624ً

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05160033006حٌاةربا احمد سلٌمان09300626

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05160032998حٌاةرانٌا احمد سلٌمان09300627

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05050015211باسمهعبٌر ناظم عمر09300628

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05160033088منٌفهناٌلة امٌن دنٌا09300629

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05150074011رسمٌهنسرٌن ابراهٌم العل09300630ً

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05100048145فاطمةلجٌنة جمٌل احمد09300631

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05150079685هٌامرزان احمد حسن09300632

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05100020800سرسكثناء ابراهٌم العلٌوي09300633

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05050097707هناءنهله علً اآلؼا09300634

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05190005139تركٌه علوشرٌته منجد اسماعٌل09300635

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05010234651عزٌزهمصعب رضوان داوود09300636

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05160000233نهده منٌؾسماح مصعب صالح09300637

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05120031215وحٌدهٌاسمٌن شوكت الحلو09300638

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05110020660سمٌره الفارسرزان علً المحرز09300639

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05140021257مرٌم قاسممناصؾ أمٌن قبقل09300640ً

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري06160031834لورنسبراءه عارؾ حسن09300641

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05110021037روجٌنا ؼرٌبسناء بسام االحمد09300642

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05160051573رتٌبهأسما محمد شعبان09300644

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05180035272دمعهبٌداء علً البروش09300645

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05100027541مٌاده المحمدعائشه سامً الصطٌؾ09300646

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05120006759ناهًمً علً االحمد09300647

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05100055462نجاحلٌلى علً عمران09300648

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05190036130هٌاممً محمود دٌوب09300649

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05110093880سمٌحه الصطوؾراقً حمدو الصطوؾ09300650

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05030082157سناءعلً ٌونس االشقر09300651

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05190015198سندسعلً انٌس بلول09300652

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05030009691ٌاسمٌنعبٌر ٌوسؾ الصارم09300653

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05070003401ؼتوه السالمنادٌن كامل حسن09300654

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05030045380زرٌفهمرفت ٌونس ابو ؼانم09300655

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05200022884مانٌا نجارمارٌنا سامر جسري09300656



قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05180008068مارٌهامل محمود رسالن09300657

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05020110564فاطمةاالء محمد الجمعه09300658

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05140020990نوفهمصعب جمعة زوبلو09300659

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05010405824حلٌمهنادٌا محمود مصطفى09300660

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05050125985سعادعٌسى عبد الرحمن بشور09300661

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05050149658مثٌلة دعبوللجٌن محمد الدعبول09300662

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05150070466ولٌم علًماٌا محمد عل09300663ً

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05020075378فاطمةٌحٌى شعبان الشعبان09300664

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري04230024762منال الباروديفاتن نضال البارودي09300665

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05010175723سورٌهنسرٌن خلٌل النجار09300666

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05030007523سفٌرههبا أحمد ٌوسؾ09300667

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05160044859مٌساء االبراهٌممرح حسن الحمود09300668

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري06170023672بدٌعه محمدرٌم رشٌد محمد09300669

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05160002944وزٌرهروان علً سلٌمان09300670

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05150093495سمٌره شٌحهنهله سلٌمان الخطٌب09300671

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05010879551خدٌجهمروه محمد كٌزاوي09300672

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05090009842زهورعتاب نورس الحاج09300673

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05100019851جهٌنهصفاء محمد ابراهٌم09300674

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05100048557كوكب ٌونسفاطر أحمد عل09300675ً

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري10100033976حٌاةرنٌم سعٌد ناصر09300676

قاعة المطالعة االولىكلٌة الطب البٌطري05100062060جهان الفارساكرام ضاهر الخلٌؾ09300677

290قاعة المطالعة 
قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05100040958نظمٌههناء اٌاد ٌعقوب09300678

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05100059619حاجه الٌاسٌنهناء ضاهر الحمٌد09300679

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05140034339سجٌعةدٌاال تٌسٌر جرماش09300680ً

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري07090089333صفاءأمانً حسان الحسون09300681

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05010377088املمحمد احمد بكور09300682

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05020081736فٌدهحافظ احمد الصالح09300683

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05150045653صبرٌهعمران علً فرج09300684

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05150112276رتٌبهاسمهان سلٌمان محمود09300685

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05150112151وردهسوسن علً الحمدان09300686

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05100061916سمٌرهمأمون ؼسان عبد هللا09300687

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05140024303داللعال احمد محمد09300688

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05100053303ابتساماٌه ثابت عٌسى09300689

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05030060398ملكة االبراهٌموعد سلمان ابراهٌم09300690



قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05200068094فطٌم صٌاديآالء عبد الكرٌم العبد09300691

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري04020128869مٌاده الٌوسؾللٌانا رفعت عٌسى قزي09300692

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05160044034نوالارٌج احمد الونوس09300693

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05180008445عزٌزهرشا ٌوسؾ اسعد09300694

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05010715407سعدهباسل هوٌان الحمٌد09300696

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05120043131خالدٌهخدٌجه خالد الحمدو09300697

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05010354538جهان عبودعال ماجد كلخة09300698

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05010348984ظهٌره عبودزٌنب محمد عبود09300699

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05150068387فاطمهمً صالح عجٌب09300700

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05150104795نداؼاده حامد جلول09300701

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05050156675دمعهنور الدٌن علً البروش09300702

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05160010626نجاحماٌا ابراهٌم العلوش09300703

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05010266639سمر الشعاررؼد حسٌن سعٌد09300704

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري02320235910خنساء كرشحنٌن هاٌل المحمود09300705

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05180018600عزٌزه العكازدهار عٌسى عزٌزه09300706

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05100037723حٌاة سعٌدعلً تركً سعٌد09300707

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05150090758فاطمهعال عزٌز اسعد09300708

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05070031486تركٌة الحسنجواهر جابر االبٌض09300709

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05140012931سهامعمار جواد جعفر09300710

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05220027584امٌنهماري ابراهٌم الحمود09300712

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05170017118هدولابتسام صالح عٌسى09300713

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري10100029503سمرردٌنه فجر حسن09300714

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05030012267بهٌجهسماهر محرز سالمه09300715

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05110084105نبٌهه الحمدوحال صالح المحٌمٌد09300716

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05010147949سحر قمر الدٌنعتاب فائز الرمضان09300717

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05050004461رجاءٌاسمٌن علً عجوب09300718

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05150074769كلٌمهرٌم حبٌب صالح09300719

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05040039147داللوعد نضال العبود09300720

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05030064528جوهرهوعد احمد االبراهٌم09300721

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05150067987فٌروزرٌما حسن ٌوسؾ09300722

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05110030367زهٌه العلشونودٌان حسٌن علشون09300723

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05180013770سناءمٌساء محمود السقا09300724

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05150099640مالٌاهال رفعت خٌر بك09300725

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05130022227حسنه عباسفاطمه محمد عباس09300726



قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05140016921حمٌدهٌانه نٌروز جورٌه09300727

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05120041330نادٌا الرعدونسامٌا ابراهٌم المحمد09300728

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05010066757هنالٌندا حسن حجازي09300729

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05150104262نجمهوعد سمٌر محمد09300730

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05160004656نعامهرولً حسن قاسم09300731

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05010284965شهرزاد السالمنور محمد اسماعٌل09300732

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05130024260بهٌرهنبال أمٌن اسماعٌل09300734

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05160023550امٌره االسعدٌاسمٌن ماجد االسعد09300735

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05160023570كتٌبهبشرى ابراهٌم االسعد09300736

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05150089763ناهٌههدٌل ٌوسؾ ورده09300737

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05160004135هٌامرٌم عبد وسوؾ09300738

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05150086800ؼنٌجه حمادسوسن تمٌم البحري09300739

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05100069672امٌنهبشرى احمد الجاسم09300740

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05050135809مهاماهر صائب عوض09300741

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05150090067رئٌفةثراء حبٌب العلوش09300742

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري04060022536اسعاؾنورهان عٌسى العل09300743ً

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05150090300امٌرهسناء زرٌؾ عٌسى09300744

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05010213174ؼاندهمرام خلٌل العلوش09300746

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05010213178ؼاندهمروة خلٌل العلوش09300747

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05160034463تقلهؼنوه علً عٌسى09300749

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05010214906فاتنخالد ولٌد سالمه09300750

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05050000953وضحه الشنوكوثر احمد العر09300751

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05150118619هندفاطمه حسن محمد09300752

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري90050006573هٌاماٌناس محمد مشهراوي09300753

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05110016219مخلصهعبد هللا رجب االحمد09300754

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05010616068هالعلٌه محمود مصري09300755

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05160036740ؼادهفاتن عماد الدٌن دٌاب09300756

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05140032929وكٌلهحمزه فاطر فٌاض09300757

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05160018460علٌاوالء عبد الوهاب لمٌا09300759

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05030065192تماثٌل الونسمنى سلٌمان الونس09300760

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05160040020مدٌحههبا سمٌر الشاهٌن09300761

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05010213869كرجٌهسمر حسن االحمد09300762

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05010423279انصاؾآٌات محمد الصارم09300763

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05120005831شهٌدهعلً أحمد نمره09300764



قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05220015061سعادفضه عبد المجٌد شٌخ مقلد09300765

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05150011926حنان حزوريربا محمود علو09300766

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05150011902حنان حزوريمروه محمود علو09300767

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05220019602عذرهزهور زاهر الحسٌن09300768

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05030085902نهاد العٌسىحسن كامل ابراهٌم09300769

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05180008967سلمهوئام ٌونس ٌوسؾ09300770

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05100024311نادرهمحمد أحمد األحمد09300771

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05010167702ثناءروعه محمد مروان بوظان09300772

قاعة المطالعة الثانٌةكلٌة الطب البٌطري05010579249نجاحعلً نوفل الحمود09300773

المعهد التقانً للطب البٌطري

130قاعة المعهد رقم الطابق االرضي
القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05200097663عٌده الحسٌنؼٌث محمد سوقٌه09300774

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05200076014عزٌزهعامر محمد المحمد09300775

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05020025675امونٌاسمٌن عبد هللا النونه المرجانه09300776

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05150026710سمٌهحسن عماد المحرز09300777

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05030007882نعٌمة الظرٌؾهالة تركً الٌوسؾ09300778

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05010065753تركٌهاٌمان مصطفى النوٌر09300779

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05070011875زاهدة االحمدلٌنا خضر العاشور09300780

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05030048800مطٌعة ٌونسابراهٌم مالك علوش09300781

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05160003637علٌهخزامه محمود منٌؾ09300782

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05200041687فوزٌهتركٌه محمد الخلٌل09300783

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05030001319نوفهصفاء حسٌن حسوا09300784

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05050123448سفٌرهطاهر محمد السلٌمان09300785

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05010241021رسمٌهسماهر احمد مٌاسه09300786

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05150043371جفله ابراهٌممارلٌن راكان حسن09300787

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05030061394مجٌدهجعفر مصطفى ابراهٌم09300788

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05140006411رشٌده شهٌرهاصٌد جعفر قره جهنم09300789

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05030004029ندوهسماهر جمعة الشعبان09300790

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05030018613مجٌدهمحاسن مشهور االحمد09300791

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05010694096نادٌهنور رٌاض الصالح09300792

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05160006297حٌاهرشا جهاد العفٌؾ09300793

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05030043886ؼنجهرامٌه ٌاسٌن السلوم09300794

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05030014864ؼنجةالسلومفادٌا ٌاسٌن السلوم09300795

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05050047205آمنة الدروٌشأصالة محمد خٌر عز الدٌن09300796

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05170016565بحرٌةسناء عماد الدٌن عٌسى09300797



القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05150098521سلمىوسام أحمد حمود09300798

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05160010143تماضرابراهٌم صالح عباس09300799

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05070022624احالمبشرى محمد خٌر قبالن09300800

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05050122249الماظههٌفاء ٌونس ٌوسؾ09300801

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05170017446كلٌمهمحمد سرحان ابراهٌم09300802

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطري05010057587امٌهنور سلٌمان السفاؾ09300803

230قاعة المعهد رقم الطابق االرضي
القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05120005829شهٌدهنرمٌن احمد نمره09300804

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05160043967جمانهوالء مالك السعٌد09300805

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05120043435سارهمحمد علً العارؾ09300806

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05120043466اكتمالعالءالدٌن فواز الحسن09300807

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05170031173زرٌفهٌارا سلمان جوهره09300809

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05050063084اعتدالاٌفان علً خلوؾ09300810

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05150093273تمرهعبٌر احمد سعد09300811

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05220004428نوؾ العزومحمد احمد العل09300812ً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05050037015سمٌره العٌسىلبنى احمد دٌوب09300813

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05120014360كوكبعبٌر حكمت ابراهٌم09300814

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05010440349نزههعبدهللا حاتم السلوم09300815

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05150091380فادٌامرح احمد رجب09300816

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05030061510صبرٌهمناهل خلٌل ٌوسؾ09300817

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05140008555نادٌاتقوى صالح حسن09300818

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05030008297سعاد علوشملك محسن العلوش09300819

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05150000178فاطمةمحمود حسن جابر09300820

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05150101262انٌسهنؽم عٌسى حسنه09300821

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05150101074انٌسهعال عٌسى حسنه09300822

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05200093201تمرهدٌنا هٌثم العبد هللا09300823

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري04010141532رجاء السقرحال ابراهٌم محمود09300824

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05050088727هالة المحمدهٌلٌن عدنان محمد09300825

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري04170045267نادرهابراهٌم مصطفى حاج ٌوسؾ09300826

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05050099198فهٌدهعمار محمد ٌحٌى09300827

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05140007994فضٌله منٌؾبسمه نافع حسن09300828

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05100052549عاٌدهرؤى علً سعده09300829

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05100052555عاٌدهكفى علً سعده09300830

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05100052536عاٌدهلورٌن علً سعده09300832

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05140030715نهادمادلٌن تمٌم احمد09300833



القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05020033096عواشمحسن ابراهٌم العلوشه09300834

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطري05160038053مٌادهرهؾ رائد العٌسى09300835

مبنى كلٌة االقتصاد

75القاعة االولىالطابق الثاني
القاعة االولىكلٌة االقتصاد05220028014سحرعفراء نهاد العاشق09300837

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05100065063سٌطهعهدٌه ٌوسؾ ٌوسؾ09300838

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05120007200سحرحال ٌاسٌن حسن09300839

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05120016227وفاء الشعبانأمٌنه علً حسن09300840

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05160006163مرٌمسها شعبان مخلوؾ09300841

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05050061418شهٌرهوفاء احمد زهره09300842

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05010990055رضامارٌا عٌسى العٌسى09300843

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05070001511علٌا عٌسىاحالم داود زٌن09300844ً

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05010652725وفاءساره عبد هللا السلوم09300846

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05140013620نادٌا حمودفاتن عارؾ سقر09300847

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05140024949تؽرٌدحنٌن حسن بدور09300849

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05010368795املٌن المحرزرهؾ اسماعٌل الخلوؾ09300850

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05090007950مناصؾمٌساء حسٌن داود هنا09300851

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05030059800هدى ابراهٌمؼدٌر شعٌب ابراهٌم09300852

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05030021497الهامرهؾ سهٌل االبراهٌم09300853

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05100041563صباح صبٌحجعفر ٌوسؾ احمد09300854

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05030040932فاطمة كلخةزهور احمد االحمد09300855

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05140034266طهرانرٌم حمزه شاهٌن09300856

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05070009122سلوى خضورنور رفٌق محمد09300857

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05100043069كرٌمه طوٌلنوفه ماجد جنٌد09300858

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05160033096مرٌممٌساء بدٌع دنٌا09300859

القاعة االولىكلٌة االقتصاد07090141310نجاحلمى هٌثم كبتاوي09300860

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05010283061رجاءرنا ولٌد صواؾ09300861

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05150081643خدٌجه الشعباننهاد محسن محمود09300862

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05170025869علٌابراءه حماد عباس09300863

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05030026707سفٌره الوردشٌرٌن جودت السلٌمان09300864

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05030012987موزهازدهار ٌوسؾ السلٌمان09300865

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05030014461حمٌدهحٌدر زوهٌر الملحم09300866



القاعة االولىكلٌة االقتصاد05120013304ابتسامآٌة محمد الشٌخ عل09300867ً

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05150072590رابٌاكاردٌنا حسٌن سللوم09300868

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05100035834سمٌرهنهود نادر نكاره09300869

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05120031033دالللٌلى احمد عٌسى09300870

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05180009528حوا محمددالل سلمان منصور09300871

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05100026836ندوه التاجرساره خضر التاجر09300872

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05100027760رسمٌه األحمدفاطمة خالد األحمد09300873

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05050141613عتاب عفٌفهٌارا لؤي النجار09300874

القاعة االولىكلٌة االقتصاد04230003881سهامربا محً الدٌن الؽانم09300875

القاعة االولىكلٌة االقتصاد04220038893وسٌلههٌفاء حمدان جح09300876ً

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05180008342رئٌفهراؼده علً رضوان09300877

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05050074540فرٌدهؼنوه حرك الحرك09300878

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05170019572حمدهسراء نوري ابراهٌم09300879

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05200077498ؼاندةبٌلسان رمضان الحسن09300880

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05160022607رتٌبه ابراهٌمحلوه عزٌز ابراهٌم09300881

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05150116122سعدهكارٌس توفٌق عجٌب09300882

القاعة االولىكلٌة االقتصاد03300094461منىوالء ابراهٌم الخلٌل09300883

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05200077492ؼانده االبراهٌمبتول رمضان الحسن09300884

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05110019006حسنه عدرهرجاء رجب طوبو09300885

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05140029037ؼٌنار زوبلوهاٌدي حسن محمد محفوض09300886

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05030062503عبٌرضٌاء طالل البدور09300887

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05010335089نعمه القاسماسماء عزام الطومان09300888ً

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05160005572امال االحمدسوزان محمد عٌسى09300889

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05050174382لطٌفهصبا حمدو حٌدر09300890

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05190009826وجٌهارنا محمد ابراهٌم09300891

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05100045974حٌاة ونوسلبنى محسن سعٌد09300892

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05110034217رباحكرم عابد الشٌخ محمود09300893

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05150085456شفٌقهمٌساء سلٌمان البارودي09300894

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05010211765بشرى الطرٌؾروان عٌسى الطرٌؾ09300895

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05150085438شفٌقهسها سلٌمان البارودي09300896

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05050064566هٌامخلٌل ابراهٌم السٌد09300897

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05030010518نظٌرة الشعبانوالء سلٌمان الشعبان09300898

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05100016074عائدهٌونس شادي العباس09300899

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05150026784فاٌقةعلً محمد كٌسٌن09300900ً



القاعة االولىكلٌة االقتصاد07110050815عبٌرمحمد لؤي اللٌال09300901

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05010444135لمٌةازدهار معن االخرس09300902

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05196000453املأمانً فرحان عساؾ09300903

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05010302899رقٌهندٌمه محمد الخازم09300904

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05030065701روزهربٌع خضر العمران09300905

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05030009915فاطمهلمٌا محمود العل09300906ً

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05100036010عزٌزةمرح عبد الكرٌم ابراهٌم09300907

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05010189837رجاءأمل عوض الجزار09300908

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05020038773علٌه الحاج علًفهد عبد الرزاق الفهد09300910

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05200094126رقٌهعلً عٌسى عبد هللا09300911

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05030022644امٌنهعفراء رضوان الجعبو09300912

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05070037814فلايررافع محمد البرق09300913

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05170035840نادٌا العباسرزان عبد العزٌز سلٌمان09300914

75القاعة الثانية
القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05170025885امٌرةوسام حسن عباس09300915

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05030026646نادرةإٌمان حسن الٌوسؾ09300916

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد06100047780وفٌقهاٌلٌن علً مكنا09300917

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05150109031داللهسمٌه ابراهٌم القوجه09300918

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05170022594وزٌرهرازن ادٌب احمد09300919

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05160011737فلكرهؾ باسم قاسم09300920

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05150067034ناجٌه مصطفىرٌم محسن جنٌد09300921

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05150031938رامٌهرؼد حسن االسعد09300922

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05010242080فهمٌهأمانً ناظم عبود09300923

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05050137225بدرٌهروٌده حسٌن السلٌمان09300924

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05180019695فرٌزه وهبًنور انور احمد09300925

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05150123445فطوم القوجهختام احمد القوجه09300926

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05030008828دالل زٌدانقٌس علً المٌهوب09300927

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05190005690توفٌقهؼنوى محسن عٌسى09300928

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05050142141انعام الناصٌؾمناهل ٌاسر الكنجو09300929

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05150084465حٌاةسما محمد عصفور09300930

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05120012362نوالهزٌنب احمد الناصٌؾ09300931

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05200044654مرٌم القبهبشرى محمد القبه09300932

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05100070784تٌسٌرهورده محسن سلوم09300933

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05150087088ٌسرهردٌنه اكرم حماد09300934

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05180000279مهىلورا جرجس حسٌك09300935



القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05120019625مرٌم المٌهوبمنتجب محسن االبراهٌم09300937

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05030011420أمٌرة الٌوسؾمٌناس خضر الشعبان09300939

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05150082642عفاؾ حمودٌاسمٌن نورس عل09300940ً

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05150083437حنان المحمدمرام ٌاسر داود09300941

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05150083434حنان المحمدرهؾ ٌاسر داود09300942

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05150116682ؼصونامجد محسن االسماعٌل09300943

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05150082613عفاؾروان نورس عل09300944ً

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05140006981انتخاببتول أحمد مهنا09300945

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05160031422حمٌدهحال طالب معروؾ09300946

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05010628105امٌرهصبى ٌوسؾ الونوس09300947

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05160028721هدىحال علً رمضان09300948

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05160048275سفٌرةتمام محمد الخلوؾ09300949

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05020105409ختاماٌاد محمد المحمد09300950

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05090013889محاسنمادلٌن عبد الكرٌم االبراهٌم09300951

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05170035842فاتنلما مدحت سلٌمان09300952

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05110024282عزٌزهرنا محمد احمد09300953

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05110020759روزه عكاريأمٌمه شرٌؾ عكاري09300954

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05030028767فوزٌهزهور محمود األحمد09300955

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05010348963حفٌظهبشرى حسن عبود09300956

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05220013793فادٌهاالء حسٌن الضامن09300957

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05010904592صباحمٌاده ناصح السلوم09300958

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05150114062رجاءٌارا محمد العباس09300959

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05150058145ؼاده مخلوؾفادٌا نصر مخلوؾ09300960

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05160006482سعادعال ٌوسؾ سلوم09300961

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05220020436خٌرٌهماهر اكرم الدروٌش09300962

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05010584771كوكبملهم بشٌر هدله09300963

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05010333827صباح حوادالٌه احمد جانودي09300964

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05090013911دابله االبراهٌمرهام قٌس االبراهٌم09300965

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05130043984نظٌرهمدى ؼسان محفوض09300966

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05050091024زهور الجرؾهاله اكرم شقره09300967

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05010284843ثناء عجاجبدٌعة حسن عجاج09300968

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05010285044اسماءاسمهان احمد عجاج09300969

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05150085984سهامحال سلٌمان حسن09300970

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05200094724فاتن السعدرٌم باسم العباس09300971



القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05140001077سٌطه اسعدلٌنا محمود ابراهٌم09300972

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05140029830ؼاده سلومرنى عناد احمد09300973

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05140031845كوثرحنٌن ؼضبان عل09300974ً

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05050113472الهام المصطفىعال معن العاٌق09300975

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05050107318ثمارآنجً رضا المصطفى09300976

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05150027705حنان خضرأحمد ٌاسٌن الٌوسؾ09300977

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05150108327عتاب سلٌمانولٌم زٌاد جوخدار09300978

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05100009349فضة سلمانمروه صقر عٌسى09300979

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05180033647خضره كنجورشٌد محمد خضر09300980

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05100040624انعامهٌا حسٌن دٌوب09300981

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05050108835صباحهٌلٌن نصر عٌسى09300982

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد06160039502رؼٌده خرٌمهأجفان أمٌر اسماعٌل09300983

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05030083353مٌساء ابراهٌمحسٌن عماد ابراهٌم09300984

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05010110284مخلصهندى سعٌد الحالق09300985

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05010367326ودادختام احمد اسعد09300986

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05010734132انتصارقمر محمد بزنكو09300987

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05010199610حٌاه ٌوسؾلٌنا علً ابراهٌم09300988

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05050079831عائدهكاترٌن منذر مجر09300989

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05190007524مرٌمعال محمد الخطٌب09300990

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05200060457فطٌم الخالدزٌنب علً العزو09300991

75القاعة الثالثة
القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05030041754مها الصالحبٌلسان محمود الحسٌن09300992

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05060163930سعادسماح سلمان اسعد09300993

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05120044823رسمٌةفاطمه محمد حسٌن09300994

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05010053754دلهكفا دٌب نداؾ09300995

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05160021351ٌازيسناء محمود االحمد09300996

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05170027774زهر الجبٌنمنال محسن درداري09300997

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05050054402ؼدٌره محفوضكرٌم عماد الدٌن القصٌر09300998

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05070021307لمٌا العلًالٌن هٌثم الساحل09300999ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05010011530حزامًسجى محمود عصاٌه09301000

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05010384498فاطمةسوسن أحمد الخلؾ09301001

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05130013403أمٌنه عدٌرهثرٌا نجدت عدٌره09301002

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05010319974بدرٌهوعد ٌاسر العل09301003ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05220023014رابعهرهؾ بدٌع األحمد09301004

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05010384478صفاءاالء أحمد األحمد09301005



القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05030025432داللصابرٌن نواؾ الٌوسؾ09301006

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05120007416مرٌمرجاء محمد اسماعٌل09301007

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05150090350سكٌبهسلٌمه شعبان فندي09301008

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05150048763شهٌرة خضوريرزان ٌوسؾ سلٌمان09301009

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05180031947بدٌعهمرٌم مٌكائٌل وسوؾ09301010

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140020803سجٌعهسحر فؤاد قبقله09301011

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05150062745ماجدولٌن العٌسىساندي محمد شبٌب09301012

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140006170رٌمابثٌنه سهٌل ؼانم09301013

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05100047129ؼصونعناء خازم ٌوسؾ09301014

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05160045583مسٌرهروبى عدنان الرمضان09301015

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد10160083458كوكب ابراهٌمنسرٌن ٌونس ابراهٌم09301016

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05010452341سارهفٌصل سلٌمان البركات09301017

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد10220039277اسمهانلمى عبد الحمٌد عل09301018ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05150090420وحٌدهإٌناس محفوض فندي09301019

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05120027104جمانه عٌسىمرام امٌن عٌسى09301020

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05050041133امالجواهر سلٌمان الشعبان09301021

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد04170047261زٌنب الطقسمحمد نور محً الدٌن لحلح09301022

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05100040967حسٌبهزٌنب محمد سالمة09301023

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05050059330زٌنبهدى هٌثم الكسٌح09301024

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05150076570عزٌزهرشا ابراهٌم شدود09301025

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05180024745انعامنورا نبٌل محمد09301026

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140019067نعٌمهماٌا حسان فوٌزه09301027

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05150074206فاطمه شعبانؼٌثاء عزو السلوم09301028

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05190001170لٌمونه محمدنٌفٌن محمد عل09301029ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05120044812رسمٌةجمٌله محمد حسٌن09301030

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05120022924نواظرسالم عمران سودان09301031

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05050146842فاطمهبشرى ابراهٌم الدعبول09301032

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05010058474كتوب العترشروق حسٌن السقر09301033

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05030008032هندةنجمة محمد البدور09301034

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05110017756هجٌره عبدومحسنً ٌوسؾ بقال09301035ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05150087740ؼصونروان صالح حمود09301036

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05190021614نجودرٌم محمد دٌوب09301037

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140036875نهادرنا رضا ابراهٌم09301038

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05190019816خضرهنشٌده محمد ابراهٌم09301039



القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05010669542بدرٌهرقٌة خالد سوتل09301040

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140026535أمٌره أسعدبشرى معتصم أسعد09301041

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05220005425عمشه االحمدمحمد عبد العٌن09301042

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05030061626ندوه ابراهٌمؼاده جمٌل زمزم09301043

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05170005752أملنوار صادق نعمه09301044

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05010198808مرٌم العمرسلٌمان محمد االحمد09301045

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05170005670امل اسماعٌلنعمت صادق نعمه09301046

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05150105084منار عزومٌسم احمد علوش09301047

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05010496395روهٌؾ كنعانحسناء مٌسور فخري09301048

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05100045078سورٌاسلٌمة علً ٌوسؾ09301049

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05180008826رجاء منصورحال شعبان شعبان09301050

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05100039751فاطمهوسام محمد دٌب09301051

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05100033895امٌرة الجنودشهد ٌوسؾ زٌن09301052ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05010544212عبٌدهنادره ممدوح الجدوع09301053

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140007081رفٌقه صقرهادٌه ضاحً رسوق09301054

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05120043437نكوهعبٌر علً األحمد09301055

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05100033894سعدهسمر سعٌد الحسن09301056

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140031748سلطانهرودٌنا حسن سلطان09301057

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140026362أرٌنه منٌؾساره حكٌم القطاره09301058

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05100058417جمٌلة رجبهٌفاء علً حمو09301059

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05010521168ؼصونابراهٌم محمد المنصور09301060

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05150063485نزههمحمد محمود داؤد09301061

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05150111627ضحوكرقٌه علً حسن09301062

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05150059031ادٌبةرشا احمد ابراهٌم09301063

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد04010774353زهرٌهنسرٌن سلٌمان محمد09301064

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05100062996صبرٌهسلمى زكً عمران09301065

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140039121وسامٌزن آصؾ اسماعٌل09301066

75القاعة الرابعة
القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05120040180دالل ساعودسعده علً عبود09301067

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05100034801منٌره سمرههٌفاء علً سلوم09301068

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05010734289كوثرعواطؾ شاكر حمٌدوش09301069

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05140012260ورده اسماعٌلوسام مروان اسماعٌل09301071

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05070011264نعمت الحسننرمٌن حافظ العل09301072ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05160030501نجٌبهسمٌر عادل شحود09301073

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05100000806نجات سلٌماندٌما رفٌق خابوري09301074



القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150066310كاتبه العجًاناؼٌم احمد فارس09301075

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05020052710نجاححنان احمد الرجب09301076

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05010292711عواطؾ حمٌدوشنؽم علً االحمد09301077

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05110000703سرٌه فوٌزهصهبا علً الحسن09301078

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05140036907مفٌده فوٌزةنورشان بركات عٌسى09301079

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05140014299أمٌرههال شحاده الخواشقج09301080ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05100055376سمٌرهلودى رفعت حمو09301081

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05010649994امٌرهاحمد نصر هللا االسود09301082

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05140036909مفٌدهباسل بركات عٌسى09301083

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05140012060قطفهضٌاء سلٌمان العدره09301084

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05030044950هٌامعلً طاهر عكاري09301086

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150086899ودادزٌن محمد حماد09301087

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05030013738حمٌدهعفراء ٌونس الحسٌن09301088

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05110031425فوزي عثماننرمٌن درؼام السلوم09301089

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05170019963داللمرام كامل شدود09301090

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05110037612ملك زرقهمحمد جهاد جدٌد09301091

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150010749نادٌااٌمان صالح الدٌن الحمص09301092ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05050226330فاطمة البٌورماري علً الصالح09301093

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05050004513نعٌمةلمى مصطفى قنزع09301094

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05160010446نبٌههرٌم ٌاسٌن دٌوب09301095

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05050097523اسعاؾ قنزعؼزل فؤاد الٌازج09301096ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05170038868نادٌارهؾ وائل ابراهٌم09301097

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05170029826وفاء عبٌدوجولٌانا عماد حمد09301098

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05100049540منصورةعثمان اصؾ دال09301099

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05100021906مرٌفه ابو كحلةابراهٌم محسن ابو كحلة09301100

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05010677400وصفٌههٌفاء سلٌم جروه09301101

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05170038801لٌلىجولٌا نورث ابراهٌم09301102

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05010163145نهوندروعه نجدات الٌونس09301103

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150058976ادٌبهمٌرفت احمد ابراهٌم09301104

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05050144138علمهاٌمان شعبان الدٌوب09301105

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05120017496وردهنورما رٌاض زرقه09301106

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05180009259سلمى سلٌمانوائل حٌدر عل09301107ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05020091711منالمحمد حسٌن الشٌخ09301108

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05100053249أمٌنةمحمد ممدوح العبدهللا09301109



القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05190016574حسناءشذى حافظ عل09301110ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05030045715جورٌهحٌدر سعٌد أبو حسن09301111

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05020022568أمونكفاء خالد عبد الرحمن09301112

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05140029857كلٌمهكاترٌن ٌوسؾ ابوعمشه09301113

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد07090110780حٌاةعال خالد الحنبظل09301114ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05030057551سارهفادي عٌسى هوٌدي09301115

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05010490528سحر ازهراٌمان محمد البرؼش09301117

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد04170063417فاطمةنور اٌوب اٌوب09301118

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05010655698فاطمهرٌام عدنان دبوري09301119

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05100033076بصٌره دوحهجوسلٌن صالح أحمد09301120

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150085951هدىثناء علً حسن09301121

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05210001488وضحة الحسونبتول حسن الحسون09301122

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150085958هدىسالم علً حسن09301123

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05030040994ؼصون الكلخهفرٌده حسن كلٌمه09301124

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05160009029هاال عٌسىلما فاٌق حسن09301125

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150085986هدى صبحسوسن علً حسن09301126

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05030056013ٌسرىرٌم احمد عزٌزه09301127

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05010560139نتٌجهٌونس حمدان سالمه09301128

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05030039723خضره االبراهٌمطالب ناٌؾ العبود09301129

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05120040471كوثرهدٌر محسن ربٌع09301130

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد04020086022حلٌمهاسماء عبد الكرٌم المصطفى09301131

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05180008341فاطمهنادٌا شحود رضوان09301132

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05140001889مرٌم طههبه خلٌفه تامر09301133

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05010135384حنانلمى عبد الرزاق مسلم09301134

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05120040164شمسهرنا عدنان شحاده09301135

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150103124ردٌفهسمر رئٌؾ عل09301136ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05120016963بندر دروٌشبشرى محمد تقله09301137

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05200085108نضالمصطفى خالد الرواس09301138

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150099230حٌاةحكمت سلمان العل09301140ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05140024988ورشانه علًفاطمه جودت قصٌب09301141ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05160026558دعدنسرٌن منصور الحماده09301142

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05020081556روضهرجاء عبد السالم العل09301143ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150106961عزٌزههناء محمود سلٌمان09301144

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150114053خطٌرهمحسن حسن العباس09301145



90القاعة الخامسة
القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05020046025اٌمان الخالدمرٌم خالد محمد عل09301146ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05120015632منٌرهلمٌاء علً ترك09301147ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05120015635منٌرهلٌال علً ترك09301148ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05030022897امٌره الحسنمفٌده ٌوسؾ السلوم09301149

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010979672سراء الٌوسؾخلٌل محمد الدروٌش09301150

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010486101سمرعبٌر عبد الوهاب حساوي09301151

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05150081300حٌاه حسنزهور علً حسن09301152

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05200074432فاطمهمنار خلٌل المحمود09301153

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05100049888محاسنصبا ابراهٌم دٌب09301154

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05140011524فدوىمرٌانه احمد ابراهٌم09301155

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05140030602نادٌاانعام ظرٌؾ خزام09301156

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05150077429سمٌره العلًوالء محمد خضور09301157

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05180034915سمٌره وسوؾندى مالك وسوؾ09301158

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05100065936مرٌمحنٌن محسن مسعود09301159

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05100016448امٌره محمدسوزان سعٌد عل09301160ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010061959خزامه جدٌدهنادي ٌوسؾ خضور09301161

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05150099137عزٌزهباسمه عبد الرحمن عٌسى09301162

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05160015023سعادسماره ناٌؾ بالل09301163

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد10270015454سناءزٌنب توفٌق نصره09301164

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05190029128انٌسه منصوردارٌن علً الونوس09301165

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05170041698جورٌه المحمدصبا خضر نصر09301166

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05030074357عبٌرشازان علً السلٌمان09301168

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010213668صافٌهعفاؾ احمد السباط09301169

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد10100021900نافلهبٌداء رمضان نور الدٌن09301170

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05140035044لمٌاسوسن ابراهٌم مخلوؾ09301171

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05140003818سعٌده ؼنوممها حسٌن دنٌا09301172

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05150109366نجدٌةؼنوة احمد توتون09301173

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05030026992خطٌره الونوسعلً ٌوسؾ الونوس09301174

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05160045183جمٌلهفائزه محمد علوش09301175

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05140002581رهٌجهمرشد كرٌم محمد09301176

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد90050005614منىاٌهم رٌاض الخطٌب09301177

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010377795سهامخالد محمود شنو09301178

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05050062082هٌاماٌه محمد القصٌر09301179

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05140033691لمعه خلوؾهناء عمران بدور09301180



القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05100041543ؼصنهدلع منار بقال09301181ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05170035270شادٌهاٌهم ٌحٌى سلٌط09301182

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010481019رانٌا العمرطه محمد العمر09301183

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010302941جوهٌنةؼدٌر عبدو الخازم09301184

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05160010149نبٌههسناء عبد الكرٌم الشٌخ محمد09301185

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05030003206تركٌهفاضل حسن قاسم09301186

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05050153806سلٌمهعالء ابراهٌم الرضوان09301187

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05140035621ؼٌداء برمبوبراءة محمود وهٌبه09301188

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05150112812لٌنارشا حسن عبد هللا09301189

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05200074337فرٌده سالممحمد ابراهٌم رستم09301190

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد10170033470وفٌقهلٌنه عدنان الدكان09301191ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05030024627جورٌةثراء سلمان المرع09301192ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05150105357سمٌرهرنٌم اسماعٌل ترك09301193ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010731013حسنهسلٌمان حسن العجٌان09301194

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010619149مٌاده خولًجعفر رفعت بدور09301195

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05140022824ناهدهشٌرٌن عكرمه عبد الكرٌم09301196

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010225542رتٌبهلمً فواز االحمد09301197

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05160001168رقٌهنبال ؼالب المهٌوب09301198

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05160010512وحٌدهمرفت محمد محمد09301199

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05050152990كرٌمهآالء حسن ابراهٌم09301200

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05170000198سلٌمهمنال عبد الكرٌم مرع09301201ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05180014990رٌما علًرؼد بسام عٌسى09301202

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05040010288داللدجانه حسن االسعد09301203

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05100008306سناءخلود رفعت الجرجس09301204

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05140012511تمٌنهرحٌق تامر سلوم09301205

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05180015245تركٌهرباب سلٌمان دٌوب09301206

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05100048048خضره خضرهعال ابراهٌم قمري09301207

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05110032319مٌادهكاتٌه عبد النور طوبر09301208

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05030020955كرجٌهأنس مصطفى االبراهٌم09301209

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05150088436كوكبرانٌا علً مرع09301210ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05170013749فطومازدهار ابراهٌم عٌسى09301211

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05150119870وردهسها حمٌدو عمار09301212

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05050109229ثرٌالٌزا فاٌز العل09301213ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05050073936سناءاٌفانه حسام زرٌقه09301214



القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05150072617حاجهسهى أحمد عجوم09301215

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05150028146انتصارزٌنه عٌسى الشعبان09301216

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05170043512حمٌدهعبدو فاٌز قاسم09301217

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05150028395حلبٌه الشعبانلبنى رجب السلوم09301219

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05120034502روزهالهام اسماعٌل اسمندر09301220

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05120025793ؼٌثاءعزٌز محمد ٌوسؾ09301221

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05120015900وجٌههحسٌن احمد خضور09301222

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05100081331عبٌرٌعرب لؤي دٌب09301223

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05030062233سمٌرهاحمد ابراهٌم العكاري09301224

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05140009857رٌماؼٌثاء ظرٌؾ ؼنوم09301225

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010331542ابتسامرونً عماد ابراهٌم09301226

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05050166869رؼٌبهدٌانا رامز المحسن09301227

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010589129سمرهبه ٌاسر دٌب09301228

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد04010914650فوزٌهلطٌفه عبد الجبار الحمص09301229ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05050029624امنهرٌما عبد الكرٌم خضره09301230

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05110032841سفٌرهسوسن نصر طوبر09301231

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05140017934امٌرهؼٌدق داؤد حبٌب09301232

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010135622شاهاندى احمد السلوم09301233

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد10270020987خدٌجهرنا رامز سوٌقات09301234

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05150022915نوالناهد سلمان ونوس09301235

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010687726امٌرهاسامه عٌسى العلوش09301236

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010065576ولٌدهنوفه أحمد الشهاب التركاوي09301237

24القاعة السادسة
القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05160007072جمٌلهمنى علً االحمد09301238

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05010159326كفاح المحمدنادٌن ناصر الدوله شعبان09301239

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد10230009588نادٌهمنار حبٌب ملحم09301240

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05050164856روعةهبة انور سعدو09301242

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05030060717مسٌرهرٌم خلٌل بدور09301243

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05050095258لٌنارشا سٌؾ الدٌن دٌب09301244

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05010683476تركٌهابراهٌم علً العساؾ09301245

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05120048593علٌاسمر جبر حٌروقه09301246

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05140010341سرٌهرؤى تركً ارساق09301247

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05150119613مثٌلهثناء سلٌمان خلٌل09301248

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05100020110فكتورٌاآمنة صالح مخلوؾ09301249

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05200055517نهٌدههنادي محمد شعبان09301250



القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05050017118ؼادهادٌبه بسام الدبساوي09301251

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد04180072682ادٌبة حمٌداننور الهدى اٌمن الخضر09301252

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05140009877رٌمامارٌنا ظرٌؾ ؼنوم09301253

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05100059491نجالمرٌم علً خداج09301254

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05010163949نهادمنى محمد اسعد09301255

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05100042596مٌادهرٌام ابراهٌم دٌب09301256

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05050004706خانم حٌدرهٌفاء نزار الشعار09301257

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05050116114زهورعروه نزار الحرك09301258ً

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05030020248روبٌنارٌم جورج فرحات09301259

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05120017904نبٌهه ساعودرناء محمد مصطفى09301260

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد11090071414نجاحثناء محمود سلوم09301261

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05160033383زاٌديانعام احمد دنٌا09301262

24القاعة السابعة
القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05050085408ترٌاق حسنثرى محمد الحموي09301263

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05050171170هناءعال منذر االشقر الباشا09301264

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05010081282روزهشادٌه محمد دٌب المحمد09301265

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05050064829سعادٌمام علً السٌد09301266

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05150051557ٌسرىضحوك محمود عدبه09301267

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05150051625ٌسرىماٌا محمود عدٌة09301268

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05070019212نورٌه الخبازياناره ؼٌاث الحواط09301269

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05150051449ٌسرىنورهان محمود عدبه09301270

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05050005003نفلهجانٌت محمد نصره09301271

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05050079853سعادسامر ناٌؾ زٌدان09301272

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05160003578امٌرةمٌس محمود زٌود09301273

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05020105225مرٌمعمار فاٌز بلوز09301274

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05150043519ملكفاطمه شاهر حسن09301275

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05050068890صفاولٌد عبد الكرٌم حٌدر09301276

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05170011507مرٌم حمودهٌفاء علً حمود09301277

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05030045804هناءسهى حٌدر الدٌب09301278

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05010160434عفاؾ رمضانهدى خضر محمود09301279

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05030048886فاطمه العزوعائده عبد الرحمن االنطكل09301280ً

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05130001921نوالكاترٌن خٌراوي المواس09301281

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05150040699شهٌرهرٌم احمد بركات09301282

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05190011622تمانٌا عباسختام محمد عباس09301283

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05140037444شهده بدوررٌم حسٌب عماري09301284



القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05150092287منارشعٌب محمد مشعل09301285

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05140017843حنٌفهؼٌث علً سلمان09301286

مبنى كلٌة التربٌة

75القاعة الرابعة
القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05100043216روسٌارحاب علً حاوٌه09301287

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05010510164داللعلً حبٌب شاهٌن09301288

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05020071843تركٌه السلٌماننوره حسٌن السلٌمان09301289

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05150059311فاطمةمها احمد محمود09301290

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05170035709دوماابراهٌم حسٌن شحود09301291

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05140013017ندٌمهوفاء رفعت زوبلو09301292

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05190017650سمٌرههٌام ٌوسؾ ربٌع09301293

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05150051160وجٌههوضحه احمد وسوؾ09301294

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05170000230حجرٌهلٌنا علً قاسم09301295

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05050087565نجدخزامة صالح الملوح09301296ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05150071428نبٌههفرقد سمٌر حسن09301297

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة04170080476ناٌفهحال صافً الخضور09301298

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05160038986سمررؼد عبد هللا دٌب09301299

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05050027196فلاير الحاجتٌماء محمد الحاج09301300

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05010147438داللفداء عبد القادر الؽفٌر09301301

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05170039315رفاههدٌل احمد محمد09301302

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05160039231كوكبعفاؾ علً العباس09301303

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05190020534داللهٌفاء محمود منصور09301304

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05050170770نٌرمانهناء محمد دنوره09301305

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05190012151فاتنمانٌا رامز رستم09301306

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05160008086ٌسرىسحر احمد الصالح09301307

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05150090814حنانجانٌت علً ادرع09301308

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05140014898انتخابمرح علً عل09301309ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05200096582عندهمٌاده ممدوح الخلٌل09301310

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05050043748رٌموالء محمد اسبر09301311

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05050172482اسعاؾ البسطاويبٌداء احمد كنعان09301312

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05190020024لٌلىدنٌز محمد وسوؾ09301313

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05190017172سلمى معروؾصبا سلمان حسن09301314

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة10100012928منٌرهنجدا ناصر عروس09301315

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05150111046حبابهفاطمه محمد االسكندر09301316

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05120024952مرٌمسٌؾ حسن موع09301317ً



القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05150072029علٌاعزٌزه اسعد ابراهٌم09301318

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05120024298ابتسام عٌسىاٌمان كاظم عٌسى09301319

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05200092687شمسه ملحمنوال محمد الخضور09301320

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05010926693زٌنبحمزه اكسم االسعد09301321

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05120024291ابتسام عٌسىألٌز كاظم عٌسى09301322

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05070032462جهٌده العلًردٌنه احمد الحمدان09301323

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05020092900حكم العبد هللامقداد حسن االبراهٌم09301324

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05140015137رؼٌدهمهى احمد مرع09301325ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05120004016دولهماٌا اسامه خضور09301326

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05200083023نهٌدهرٌم محمود العكله09301327

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05150108952رئٌفةسماهر حامد العج09301328ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05010234143مرٌمعفراء عمر النبهان09301330

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05150121685خدٌجههدٌل نزار ضوا09301331

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05030008013سمسومة الٌوسؾجورجٌنا احمد الحمود09301332

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05030051630شهٌدهجمٌله عباس الصقر09301333

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05010124829ادٌبهعامر عبدالرحمن رمان09301334

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05140003809حنان اسودهال فارس دنٌا09301335

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05030034310حلومشٌماء عبد القادر مشعل09301336

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05050043316وجٌهاجمانا برجس محمد09301337

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05150053062ؼزاله مطرهال محمد العل09301338ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05070039784ضبٌه الحسٌنلٌنا محمد الحسٌن09301339

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05070010952سمٌره الخضورمحمود حمدو شحاده09301340

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05220023822هوٌدا المحمودصبا بسام سلمو09301341

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05030040620علٌاربا قاسم الخالؾ09301342

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05010225370نداءحنان ابراهٌم الخضر09301343

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05150086309فاطمهدعاء احمد اسكندر09301344

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05050128911سعاد ونوسهاله صطٌؾ بدره09301345

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05010339237ؼنجهجانٌت رفعت االبراهٌم09301346

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05030024509ؼاوٌه سالماروى حسن احمد09301347

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05140003973فدوىؼربه اسماعٌل محفوض09301348

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05110018585انصاؾهدٌل ظافر رستم09301349

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05070033650رناتهامه محمد الرمضان09301350

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05100054026ختام شلهومبٌلسان عبد الحسٌن سالمة09301351

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05010445682رمزٌهمرام عٌسى عمران09301352



القاعة الرابعةكلٌة التربٌة06160034391سمٌرهآٌة احمد رٌحان09301353

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05010345144فوزهوسٌم محمد حسن09301354

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05140001694سرٌهمرام احمد السلٌم09301355

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05220005336ترفهخالد عبد هللا المنصور09301356

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05010586099مفٌدهصالح محسن العٌسى09301357

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05170021587مرٌمآٌه حسٌن خدام09301358

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05120007568منٌرهمرام عبود سلوم09301359

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05160026512سحرإلفت احمد احمد09301360

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05070003330فكتورٌه الخضرعزو وعد طٌبه09301361

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05150058787بندررقٌه علً سلٌمان09301362

75القاعة الخامسة
القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05170021603وكٌلهرهؾ فؤاد حسن09301363

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05020033892فهمٌهإٌمان ناٌؾ الفارس09301364

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05100009008سمٌرهلٌدا جهاد الصاٌػ09301365

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05010079161هدىسمر بسام الحمص09301366ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05150030237أمٌنة كٌسٌنًمٌس فهد مصطفى09301367

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05150012854رئٌفهمادلٌن عدنان األحمد09301368

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05150053838سورٌهؼٌاث حسن سعد09301369

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140003969فدوهرشا اسماعٌل محفوض09301370

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140007228صدٌقهسمر مزدهر السلوم09301371

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140007231صدٌقهسناء مزدهر السلوم09301372

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05120040123نجاحنور خرفان شحاده09301373

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05070001514احالمتمٌم ساهر السلمون09301374ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05060000333ٌسرىمٌسون مظهر المال09301375

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05100040197فطٌمآمنه بدور ٌوسؾ09301376

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05200095495وجٌههمرفد عباس سلٌمان09301378

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05090002121فاٌزهمرفت رومل منى09301379

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05180022615هٌامندى احمد جناد09301380

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140006917عزٌزه ارساقنهاد محمد اسبر09301382

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05100053483مادلٌن حبٌبمً ؼٌاث حبٌب09301383

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140028446أمٌنهباسل رٌحان إبراهٌم09301384

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05120043817حسنهفاطمه خضر األحمد09301385

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05010309121الهاممرٌم منصور المحمد09301386

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140005342علٌانرمٌن سرور سلوم09301387

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05040032219شٌرازسعاد كامل الشعبان09301388



القاعة الخامسةكلٌة التربٌة04030000297رهجةمرام كاسر الحسن09301389

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة04040024625نبٌههورده علً العل09301390ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05010431780نجوىربى عبد الرحمن االصفر09301391

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05220022090ؼانٌا القسوممرٌم حسن السلٌمان09301392

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05120056540مٌساء النابلسًلٌالس زاهر فٌاض09301393

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05190007214اسٌارنا عبد المجٌد رستم09301394

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05190014756انعامرٌتا محمود اسعد09301395

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05190007204اسٌاراما عبد المجٌد رستم09301397

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05160044265تحرٌربٌسان شاهر عاص09301398ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05150025624رقٌهرنا امٌن سلٌمان09301399

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05150092837ربٌحةلمٌا محمود خضور09301400

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140025503امالالنا نصر هالله09301401

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05050092376نعٌمهنجاه علً سعدو09301402

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05120039884مهىعالء محمود عبود09301403

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05150124416رجاءماهر محمد العباس09301404

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05050145805محاسنرنا حاتم ابراهٌم09301405

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05150100638اسمهانسمر منٌر اسعد09301406

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05190012841مدٌحهرزان عبد السالم سلمان09301407

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05010874806امٌنة عجاجمرح رضوان دبوري09301408

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05040014002سفٌرهؼفران حسن اخرس09301409

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05150072471بهٌجهمنار ابراهٌم محفوض09301410

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05110018588بؽدادمحمد مٌمون عاقل09301411

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05050143039حٌاةفادٌا شاهٌن االبراهٌم09301412

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05100034143مرٌمهال عزٌز زٌن09301413ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05010200405سارهضٌاء ولٌد السلوم09301414

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05150071261هندروٌده محمد سالم09301415ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05160021200مفٌدهروز محمد خرما09301416

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05120025625ندىٌاسمٌن سمٌر ٌوسؾ09301417

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05010155490منٌرةأحمد جمٌل حسن09301418

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05160033868ؼادهٌزن منٌر وسوؾ09301419

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05200092823حنان الدعبولعائشه سلٌمان ابو دان09301420

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05150059297سمٌرهوفاء علً مٌوس09301421

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05160044628آسٌاكلودٌا محمد عل09301422ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05050170655سحرسمٌه ولٌد درنوح09301423



القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05170010069ٌسرى اسعدفاتن محمد دٌب09301424

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05200074338فداءمٌرنا موسى رستم09301425

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05110027375وزٌره الحمدانؼاده وفٌق سلٌمان09301426

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140016535منٌرهاقبال رشٌد بقٌل09301427ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05030023260سفٌرهنبراس وجٌه الونس09301428

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05110021002سهامعفاؾ دٌب عثمان09301429

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05100023236امل الحسٌن السلٌمانممدوح مهدي الحسٌن09301430

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05030007953تؽرٌدسوزان خضر البدور09301431

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05100066333ٌسرىدٌمه نضال مظلوم09301432

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05030022237فهمٌه وسوؾسها ٌونس العٌسى09301433

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05030022163فهمٌهلمى ٌونس العٌسى09301434

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05010312777نوالهٌا محمد فتنه09301435

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05030060279عزٌزهآمال ٌسٌن البدور09301436

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05160006124كوكبفاتن محمد اسعد09301437

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05130010974شامهعفاؾ احمد الدال09301438ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05200018906النا ابو فضههناء أٌمن عفور09301439

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05180019994هالهلوجٌن مدٌن سالم09301440

75القاعة السادسة
القاعة السادسةكلٌة التربٌة05150101084ؼاتا حسنهلٌنا معال الحسنه09301441

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05150042979سعادهعالء محمد جمول09301442

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05150079381نجاح فتنهرٌم حسن المسوكر09301443

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05150083315شهٌرهرٌم امٌن حمود09301444

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05160006865سهٌلهٌارا اسماعٌل اسماعٌل09301445

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05060034255فرٌده حٌدروئام ابراهٌم حٌدر09301446

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05150062621ؼصونرضاب كامل محمد09301447

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05010395204سلٌمهامانً احمد المحمد09301448

القاعة السادسةكلٌة التربٌة12170030501فوزٌهآالء ابراهٌم الحسٌان09301449

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05140004063شفٌقههدٌل عبدو دؼمان09301450

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05040014567فاطمةصبا رئٌؾ محمود09301451

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05170029238وضحهمً مطر صقر09301452

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05170029242وضحهمٌسم مطر صقر09301453

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05190018375ٌسرىأرٌج محمد محمد09301454

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05100064588عبلهسلوى مرشد عبد هللا09301455

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05100037747املمرٌانا جدٌد سعٌد09301456

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05100032747الهام حسنعبٌر فاٌز اسعد09301457



القاعة السادسةكلٌة التربٌة05010213961سراء الٌوسؾصفاء محمد الدروٌش09301458

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05170014677جوهرههمام وهٌب محمد09301459

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05010761584بهٌجهحسن احمد العل09301460ً

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05030054022روزه علًوجٌها علً عل09301461ً

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05130022030أنٌسهرٌم دحام محمد عل09301462ً

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05100026101جورٌهمنذر مرشد منصور09301463

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05120032091منىعالء فهد ادرٌس09301464

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05140027216هٌام كمالهناء راتب صبٌح09301465

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05030022609علٌالبنى احمد الصالح09301466

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05220008223ٌسرىهانً سلٌمان الخلٌؾ09301467

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05100041428رقٌهسمر بالل حربا09301468

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05040035092حٌاةحامد خلٌل العل09301469ً

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05150089372نزٌههعالء محمد حسن09301470

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05110003476سكره طههال سلٌم طه09301471

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05140036508سمررهام علً قره جهنم09301472

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05140011741شما داؤدبثٌنه محمد عدره09301473

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05140028127امل مسعوداناس جودت جعفر09301474

القاعة السادسةكلٌة التربٌة07030077051اسٌهنور ابراهٌم حمق09301475

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05010103401فاطمهسامٌا محمود الخضر09301476

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05150068888نعٌمهماٌا ناصح محمد09301477

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05120047264شاهااسماء فٌصل الحسٌن09301478

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05010541498رسمٌهاالء اٌمن صٌاد09301480

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05100059519سورٌه مظلومالهام محسن ابراهٌم09301481

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05170011674خدٌجهرانٌا علً مخلوؾ09301482

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05110025474نورهمٌرنا اٌمن االسعد09301484

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05010502496عدنٌهوئام سلٌمان الدٌوب09301485

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05050129485كٌروانهالة محمد الجرؾ09301486

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05010335123فاطمهرٌم سلٌمان خضر09301487

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05120015531دعد ابراهٌمربا ابراهٌم الشحود09301488

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05150096896مٌلٌارهؾ محمود ساطور09301489

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05110000529زهويمرٌم حسن المرشد09301490

القاعة السادسةكلٌة التربٌة06190016393امٌنهلٌالً ٌقظان بركات09301491

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05010051878داللوفاء عبد الرزاق الخلؾ09301492

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05210018717صبرٌه العبد العكٌلًهناء عبد هللا عبد العزٌز09301493



القاعة السادسةكلٌة التربٌة05140003157رتٌبه باللنرمٌن نور الدٌن ؼانم09301494

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05140031417ساماهٌلٌن ٌونس حسن09301495

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05140005338عنودكوزٌت صارم عل09301496ً

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05140029754نظٌمةوزٌره ناجً قره جهنم09301497

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05150061367ابتسام موسىعلً شفٌق حسٌن09301499

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05070012537علٌهراما عبدهللا الحواط09301500

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05200052066أمنه الناصرٌاسمٌن علً الناصر09301501

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05120010381بشرىعلً حسن فندي09301502

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05180027579هناءعلً رمضان عل09301503ً

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05160006803منٌرهعال عدنان خضور09301504

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05010499093ثلجهدوالٌا جودات االبراهٌم09301505

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05120015644كوكب فنديمٌساء محمد فندي09301507

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05010377010فوزهٌعقوب راكان بكور09301508

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05030055757مرٌم المحمدعال خضر دٌوب09301509

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05010464003نجوىسوزان محسن حور09301510

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05160030372زكٌهاٌمان محمود احمد09301511

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05150013177مزناعبٌر ابراهٌم ابراهٌم09301512

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05160025372كرٌمههند ٌوسؾ دٌاب09301513

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05160030360زكٌه سعٌدسوزان محمود احمد09301514

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05220010207سخٌنهبشرى احمد العبد هللا09301515

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05220010170سخٌنهعروبه احمد العبد هللا09301516

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05140011350عزٌزه دنورهخدٌجه ٌوسؾ بدور09301517

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05050028261رداح طالبحنٌن بدٌع طالب09301518

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05010508919ابتسام شحودمٌسم عماد شحود09301519

75القاعة السابعة
القاعة السابعةكلٌة التربٌة05030037671وكٌلهمناهل محمد العكاري09301520

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05050045190سمٌرةتهامه علً شاهٌن09301521

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05030037365مٌاده العكاريسهام أحمد العكاري09301522

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05030005783خطٌرههناء ناٌؾ الصالح09301523

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05120047341لٌالعفراء عباس ابو صالح09301524

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05100033986مرٌممعادن عبدو داود09301525

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05010376501امتثالنور محمد القاسم09301526

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05010055977موزةشفاء احمد المحمد09301527

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05010628984اسٌهناهد عبد القادر برادع09301528ً

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05100052732خضرهبلٌؽه سلٌمان شاهٌن عاقل09301529



القاعة السابعةكلٌة التربٌة05140015072جمٌلة فٌاضؼٌثى ٌاسٌن مرع09301530ً

القاعة السابعةكلٌة التربٌة06190014444وزٌره محمدوفاء سجٌع عثمان09301531

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05100052735بلٌؽهلونا عبد الكرٌم معال09301532

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05140035167فضهرشا حسن عمٌره09301534

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150103972ٌمنهوفاء حمدان فندي09301535

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05010540855ودادمرٌم محمود العقب09301536ً

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05010374622داللزٌنب عبد الرزاق الخلؾ09301537

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05050144762سمٌرا المنصورمرح أحمد منصور09301538

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05140004104بحرٌه عٌسىؼنوه ساقب ؼانم09301539

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05010497927ونوسعلً محمود ونوس09301540

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150059231وكٌلهدٌما علً حسن09301541

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150109718اعتدالٌوسؾ علً العل09301542ً

القاعة السابعةكلٌة التربٌة07100055299فطومزٌنب خالد الخطٌب09301543

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05090017205ناٌفهرشا صالح الطوٌل09301544

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05010292765فاطمةحنان حسن الحسن09301545

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05160029045ندى احمدبشار علً سلٌمان09301546

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05030064382سراءهانً علً الونوس الونس09301547

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05170023343لبٌبهابراهٌم محمد منصور09301548

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05140011844مرٌم شعبانحسن أٌمن سمعول09301549

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05130011631سهٌلةعالء محمود عباس09301550

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05050133086هٌاممحمد نور عدنان المحمود09301551

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150019547آمنهأحمد عبد هللا باكٌر09301552

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05010322908فائزه الٌوسؾٌوسؾ محمد المحمد09301553

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150099970ظهٌرةصفاء احمد ابراهٌم09301554

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150119473ظهٌرهوفاء احمد ابراهٌم09301555

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05140019222سعٌدهرٌم مسعد جورٌه09301556

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05050165169صباح العوضاٌمان احمد العوض09301557

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05040015742مٌادهانجً محمد اخرس09301558

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150114415بسمهلجٌن علً ابراهٌم09301559

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05010731198صبا رنجوسٌارا اٌمن العل09301560ً

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05010593446ثناءرنٌن ابراهٌم نصار09301561

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05170044162مدٌحةنور احمد العل09301562ً

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150069254مرٌمٌارا رٌاض جردي09301563

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05100048535سهٌر علًاالء دانٌال ابراهٌم09301564



القاعة السابعةكلٌة التربٌة05010351472ادٌبه العٌسىاسكندر رئٌؾ عٌسى09301565

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05030060607نادٌهسراء سلٌمان االبراهٌم09301566

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05140002037رهٌجهفخرٌه خلٌل زلخه09301567

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05010332568سارهنوره خالد نبهان09301568

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05100055589سمٌعهاسمهان تامر زٌنب09301569

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150083035نجوماآمال ٌوسؾ عل09301570ً

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150091229لوناربا علً صقور09301571

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05140020904ندىابراهٌم صابر قبقل09301572ً

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05110019909سناءدٌاال عماد فارس09301573

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05120044638روعه الحمدوامانً طراد العطٌه09301574

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05100070373سالمرؤى احمد الدهش09301575

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05120044674مرٌمدٌانه فارس العلً العطٌة09301576

القاعة السابعةكلٌة التربٌة06100032159هناءبشرى ابراهٌم حسن09301577

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05140003027كهرمان حمودرانٌا نوعات صقر09301578

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05010205150عزٌزهفاطمه سلٌمان السلٌمان09301579

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05100026610رأفت العلًفاطمه علً الصطٌؾ09301580

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150129515نادٌاشذى محمود رضوان09301581

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05180007533نسٌبهرؤى محمد عباس09301582

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05050056429هالهندى عبد العزٌز رستم09301583

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05160010546امٌمةؼصن البان ابراهٌم سالم09301584

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05160049328رٌمالٌسار بسام سلٌط09301585

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05180014433نوالهٌفاء وجٌه وسوؾ09301586

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150127164نوفه المحموداٌه محسن مصطفى09301587

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05100028263نوره الخضرعائشه أحمد األحمد09301588

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05100045415سهامهانً محمد عل09301589ً

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05170042227فاطمة الحسٌنهنادي خضر ادرٌس09301590

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150121770ازدهار سلومعلً سمٌر عٌسى09301591

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05030009498ؼصونؼدٌر حسن سالمة09301592

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05140031167حمصًؼٌثا ناٌؾ حسن09301593

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05120028154تمامهانً مفٌد فٌاض09301594

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05010537853ؼالٌهمروه عبد الستار الجزار09301595

75القاعة التاسعة
القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05130025221نجدٌهربى راؼب الجاف09301596ً

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100050763عربٌهبوسً صقر رزق09301597

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05120025358لٌلىبشار ابراهٌم الموع09301598ً



القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05120025151لٌلى رستمخضر ابراهٌم الموع09301599ً

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05150065247رالآٌه محسن حمود09301600

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة06090136848مهامرٌم رضوان شحاده09301601

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140005946لمٌارونق سلٌمان عثمان09301602

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05110082182الهامقمر مخلص سعٌد09301603

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05010190188مزناوسام ابراهٌم ابراهٌم09301604

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05010389481فاطمهضحى ماجد توٌت09301605

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05050042182سمٌرهشذى احمد عورو09301606

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05110001536لبٌبهسالً احمد سعٌد09301607

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05160025437سعادهاحالم علً فندي09301608

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05030026521فاطمه الٌوسؾسوسن عبدالرحمن العلً الٌوسؾ09301609

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140002570زٌنبتمام احمد محمد09301610

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05010542079خدٌجهرامٌا علً عقول09301611

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05150030132لٌلىرنا علً خضور09301612

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140002641زٌنب محمدعفاؾ أحمد محمد09301613

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05010214326روعهؼدٌر موسى الٌونس09301614

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100043859دٌبهٌوسؾ محمد خضور09301615

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة10140009530ؼٌداٌاسمٌن اسماعٌل سلٌمان09301616

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05170048984سهٌرسالً فراس جوهره09301617

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140005520فاطمهدموع اسعد اسود09301618

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05010351509ردٌنهمارٌنا نصر عٌسى09301619

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05110031527وردهرنا رفعت جدٌد09301620

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05110108359اٌمانسلوى سمٌر جنود09301621

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05160044496جمانهفاٌزه كامل المحمد09301622

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05150043051نجاحزمرد ؼسان جمول09301623

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة04170066922هالهختام مصطفى شرٌتح09301624

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05050076874نادٌهرهام محمد خضر09301625

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05160026439هناءصالح عٌسى ابراهٌم09301626

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05050099618هلهحنٌن معز عبٌدو09301627

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100049505منصورهرهان اصؾ دال09301628

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100045100سلمىهبه حافظ صقر09301629

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05120022132شادٌهبشٌر ؼسان فات09301630ً

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100036534مرٌممٌساء نمر علوش09301631

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05050005237فاطمهردٌنه اسعد الكنجو09301632



القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140003483عدالؼاده نصر اسود09301633

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140000991عداللما نصر أسود09301634

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05150119796ربى حمدانحنٌن ؼسان ملوك09301635

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة04050017540نادٌانسرٌن احمد العل09301636ً

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05150076628ربى حمدانبشرى ؼسان ملوك09301637

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140024483وفٌقه خٌوهمروى سمٌر بدور09301638

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100069950نوالمرٌم حافظ الزامتل09301639ً

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100032759عالٌهحنٌن أحمد محمد09301640

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100069952عالٌهنؽم احمد محمد09301641

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05030025301أسمهانروٌدة أحمد جبٌل09301642ً

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100037454مرٌمبوسٌنه شحٌده عباس09301643

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة10100027928نهلهنؽم عماد محمد09301644

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140033223سمٌحههند نادر بدور09301645

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140017902سكٌنهمها عادل عٌسى09301646

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100050501سحر دردارينسرٌن مصطفى حبٌب09301647

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140033678سمٌحهسحر نادر بدور09301648

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05010032783علٌهطله محمود مظلوم09301649

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140009438لبنىحال أٌهم سلمان09301650

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05190023636فاطمه عباساسمهان سلٌمان كنجو09301651

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05170028026سلٌمهمرح منٌر زلوخ09301652

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100043192عزٌمه شدودسحر داؤد اسماعٌل09301653

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100062130كرٌمه طٌشوربعثٌه ابراهٌم مظلوم09301654

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140027993سهاملمٌس ؼازي عل09301655ً

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة10010155077خدوج الحسٌننهٌدا سعٌد الرمضان09301656

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة06100038364عواطؾالٌن محمد صقر09301657

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05020047782صبحٌهٌسرى عبد المجٌد رمضان09301658

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100051299ندوهسمٌره ٌوسؾ دٌب09301659

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100042996بدرٌهبنٌن طالل احمد09301660

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100045137فهٌمهدعد اسبر عل09301661ً

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140027048مناظر التعرٌم هٌثم التع09301662

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140021865لماموسام هادي قاسم09301663

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05130026194فاطمهبشرى رشٌد حسن09301664

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140035757ودعهؼٌساء سلٌمان ٌوسؾ09301665

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140036031اسمهانشذى ٌوسؾ حسن09301666



القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05010420847ؼالٌهسالم حسان االصفر09301667

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05170018114سفٌره دادهأمٌمه فرٌد عل09301668ً

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05190034389صفاءبتول باسم عٌسى09301669

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100051663ٌسٌرهشمس سمٌر محمد09301670

24القاعة الثامنة
القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05010196992سعادرٌم خلدون الصالح09301671

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05030040615نادٌهمراد محمد العكاري09301672

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05140020440نسٌمه دنٌامٌار فؤاد الشٌخ09301673

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05140007332نخٌلهعروه رفعت سلوم09301674

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05050156419رقٌه العلًشهد ؼٌث االبراهٌم09301675

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05170044101نوفه صبرهالرا محمد صبره09301676

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05100070015نهادنؽم سمٌع ناصر09301677

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05050142220فلاير كردٌةهٌا أكرم كردٌه09301678

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05120028269شادٌهدعاء ابراهٌم فٌاض09301679

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05010962823هالهسمر رفعت الخضر09301680

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05100038266نهاد سلوملوجٌن سمٌع ناصر09301681

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05030006628أدٌبة حمودوسام ٌوسؾ وسوؾ09301682

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05010300385كوثرمرشد واصل الخازم09301683

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05150097289كردٌه شلهوموالء ناجً شلهوم09301684

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05100052534سلمى شعباننجاح عٌسى اسماعٌل09301685

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05140011225شرٌفهرمزه حسن حسون09301686

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05140036713نبٌهاسمر طاهر شاهٌن09301687

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05010312857مٌاده السلٌمانجولٌا ابراهٌم فتنه09301688

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05170020794صبحٌه شابرلورٌمان احمد شدود09301689

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05170020797صبحٌه شابرلونارٌمان احمد شدود09301690

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05010308834امٌنهرنٌم عبد الحمٌد المحمد09301691

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05150082101امٌره حمودوالء درؼام موسى09301692

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05110016654فاطمة العٌالامل حسون حسون09301693

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05050123857فوزٌهآمنة زٌاد الدٌس09301694

24مخبر التقنيات
مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05190014087هناء سالمًمنى طالب عٌسى09301695

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05100063787سمٌرهساره بسام سمندر09301696

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة06160020632حسنهصدٌقة ابراهٌم عجور09301697

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05190023638اسمهان كنجوألٌسار ثائر كنجو09301698

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05150092329نعٌمهدارٌن احمد عدله09301699

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05150120805مثٌالاٌهم ٌوسؾ الٌوسؾ09301700



مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05030077185وردةلوران ٌوسؾ القاسم09301702

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05160030834مدٌحه علًرود خلٌفة منٌؾ09301703

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05020044226مرٌمآمنه محمد الخطٌب09301704

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05170027223سمرنرمٌن ابراهٌم عٌسى09301705

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05190016974فاٌزهسعده علً حسن09301706

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05170029280مٌادهاحمد مناؾ جعبو09301707

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05110002616سهامشٌرٌن هٌثم سعٌد09301709

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05050153871ادٌبهسالم ٌوسؾ دٌب09301710

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة04010400488فكراتسمر محمد الخلوؾ09301711

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05140032987جوهٌنهلوزان باسم عل09301712ً

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05190042942امالحال عبد العزٌز اسعد09301713

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05190014159امال علًمٌاده عبد العزٌز اسعد09301714

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05090025916كفاححسٌن عزٌز سوٌدان09301715

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05020003667حلٌمهرنا مصطفى السٌد محمد09301716

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05065002982فاٌزعالء سمٌح الحاج09301717

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05120015994جٌداءٌاسر علً الٌوسؾ09301718

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05010241977روٌدهرنا محمد عبود09301719

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05150029579مرٌمعمار ٌوسؾ الحالق09301720

150ممر الطابق األرضي
ممر طابق اولكلٌة التربٌة05050019202ماجدهدارٌن اسماعٌل فطوم09301721

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05030022865ؼنجه االحمدمسعود محمد العكاري09301723

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05020010240امونحنان عبد القادر الكشتو09301724

ممر طابق اولكلٌة التربٌة90050004546فاطمةاسماء محمد رشٌد09301725

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05150045413منٌرهفادي سلٌم فرج09301726

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05200089956رٌمهنجوى حبٌب صقر09301727

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05150070990رحاباحمد عٌسى ابراهٌم09301728

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05170005812هالله علًخدٌجه معتصم عبود09301729

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05160005244جولٌناحال وائل النٌحاوي09301730

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05110025642جورٌه حسنسمر ابراهٌم سعٌد09301731

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05010766740منىازهار عبد الداٌم السطور09301732

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05190009817منى ابراهٌمسمر صالح ابراهٌم09301733

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05120007312وصالفاٌزه ٌاسر حسن09301734

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05170044842فاطمهرٌم فٌاض العبود09301735

ممر طابق اولكلٌة التربٌة90050002357سحر لقمسنادٌن احمد حسون09301737

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05100038986منوىمنال شحاده الصوص09301738



ممر طابق اولكلٌة التربٌة05140012088هنود زامتلًعذاب ضاحً صبٌح09301739

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05180027282فٌروزهؼدٌر علً تامر09301740

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05010536380سمرشٌماء حسان حلبٌه09301741

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05160034226رمزهكنانه ٌونس الدرؼام09301742

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05200079115خدٌجهؼزل عبد هللا خلٌل09301743

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05010249736اٌمانآالء موفق الصالل09301744

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05010362064فاطمهمحمد عبد هللا الشٌخ09301745

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05160046577نجالء االبراهٌمسوزان عادل العبود09301746

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05150075026وحٌدهرنا بري الكعدي09301747

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05140008147فهٌمةدارٌن جابر ارساق09301748

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05140007157صدٌقهوجنات شهاب السلوم09301749

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05150097774ؼٌداءروده علً الحسنه09301750

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05190020202هٌامردٌنه نوالدٌن العٌسى09301751

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05010172852سمٌهٌسرى محمد خلدون الدبور09301752

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05160025894مفٌدههادٌه سلمان جروا09301753

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05150063922زرٌفهصفاء الٌاس داؤد09301754

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05150096194جمٌلهناهد محمد بركات09301755

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05150027036ظهٌرهصبا سلمان الٌوسؾ09301756

ممر طابق اولكلٌة التربٌة04010843737عشٌرةوسام رٌاض شاهٌن09301757

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05010205181فتاة الٌونسآسٌا ابراهٌم الٌونس09301758

ممر طابق اولكلٌة التربٌة10120009741علٌامٌرفت محمود سلٌمان09301759

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05150063379ضٌافاتن احمد سلٌمان09301760

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05170020568وفاءاحمد سٌؾ الدٌن باشا09301761

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05150079157ندٌمهعلً شرٌؾ ؼصون09301762

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05050114230صباحردٌنه علً العاٌق09301763

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05050151826نوال محمدؼٌداء رضوان العجٌب09301764

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05010193675كرٌمهكنان عدنان المحرز09301765

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05160008487زاهدهرحاب داؤود السركل09301766

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05150028840نجاحمعٌن عبد الهادي حالق09301767

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05200093065نظٌرهحمدو محمد االبراهٌم09301768

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05050166551ناٌفهباسل ؼسان الكنجو09301769

ممر طابق اولكلٌة التربٌة07110053319صبحٌة نجمفاطمة محمد القدح09301770

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05010399643فاطمةرزان زٌاد مؽربل09301771

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05010366994رامٌا االبراهٌممنى صالح البحري09301772



250ممر الطابق الثاني
ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05010269148نصرهفرٌده عادل الخضر09301773

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05150008079جونٌهسمر حبٌب عل09301774ً

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة10130013775مرٌم نعمهلورانا عهد مشحره09301775

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05160048474سرسكسمٌر صالح الحماد09301776

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05070001751سفٌره المحمودلٌنا علً الحمود09301777

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05140013348وداد جعفرٌانا ؼسان جعفر09301778

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05180008531سلٌمىتمائٌل ابراهٌم حسن09301779

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05180014813لمٌسهٌام علً عمران09301780

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05150086286بدٌعهرنا كاظم قداد09301781

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة04060036039سالم الجروجفاتن عوض عوض االبراهٌم09301782

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05050174777روٌدهساندرا علً كامل09301783

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05150047012سكٌنهدالٌا حامد دٌبو09301784

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05180022022مجٌدهمجد آصؾ محمد09301785

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05020046615صبحٌه الرجبمحمد احمد الرجب09301786

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05170010559امونٌوسؾ عبدهللا صالح09301787

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05150068143فاطمهٌزن حسن جودات09301788

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة04010015467منٌعه العجًدالل فٌصل رمضان09301789

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05050156183مٌلوثراء كامل عفٌفه09301790

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05100059424نوفهراكان نشمً المصطفى09301791

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05160011053فاطمه محمدساره ٌوسؾ ابراهٌم09301792

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05160026130ؼنجهالرا صالح دروٌش09301793

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05120047091سلمىمروه عبد اللطٌؾ داؤد09301794

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05120027555فهمٌهفادٌا محمد ونوس09301795

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05140021286خدٌجهرؤى تمٌم قبقل09301796ً

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05140011795مناأرٌج ناقً خضر09301797

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05140020561خدٌجهرجاء تمٌم قبقل09301798ً

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05010191896ابتسام موسىعلً محمد الدلول09301799

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05140014363داللرٌم رافع التع09301800

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05140026874روسالٌا حٌدرأرٌج راؼد ابراهٌم09301801

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05140014340دالل عٌسىلٌبٌا رافع التع09301802

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05140014364داللمٌس رافع التع09301803

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05070006250حمٌدهدٌمه علً سلٌمان09301805

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05120028940ورده حسنفلاير علً دٌوب09301806

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05120001961آمال أحمدباسم علً محمد09301807



ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05170040120سوسنامل محمد اسعد09301808

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05170024672جمٌله سالماٌمان علً شعبان09301809

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05140009190بصٌرهرماح ٌاسٌن سقر09301810

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05150101287دولةنادر سلٌم احمد09301811

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05150059230خطٌره أحمدعالء محمد حسن09301812

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05140014391رمزيآٌه محمد حسن09301813

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05170021478حسنه محمدمنى طالب جعفر09301814

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05010317264فداءعلً محمد الٌونس09301815

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05050109729نجدٌههدى علً زهره09301816

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05170028707آمنهإناس مرسل سلوم09301817

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05120049554مهامنال أحمد مثلج09301818

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05140021495سمعٌه أحمدازدهار ٌوسؾ ٌوسؾ09301819

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05120037890مٌادهلبانه احمد ابو عل09301820ً

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05050189204فاتنشٌماء طالل السٌد09301821

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05140017351جمٌله خضورهنادي مفٌد سلمان09301822

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05140018944فرٌده بقٌلًمنى ؼرٌب عماري09301823

350ممر الطابق الثالث
ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05150086246جٌداءٌارا حامد محرز09301824

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05140033296سمٌرهؼانده ٌحٌى رضوان09301825

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05150066173رئٌسهاالء محمود احمد09301826

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05140013129اسٌدهاٌمان تامر صبٌح09301827

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05050051381ابتسامبشرى بالل رزوق09301829

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05170044573نوفهروان نبٌه سلوم09301830

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05150028762بدٌعةتماثٌل علً االسكندر09301831

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05150112763نهٌدهرئام حسن سلٌمان09301832

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05150102562سمٌرهسجى احمد حدٌد09301833

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05030044062نهٌدههنادي حسن سلٌمان09301834

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05050113348أملعال علً المال09301835

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05120040942وجٌهه اسماعٌلعندلٌب ناصٌؾ حاتم09301836

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05170044518نوفهرؤى نبٌه سلوم09301837

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05010279715هٌامحنٌن عبد الستار الكوكو09301838

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05150029458رئٌسهسمر عبد الكرٌم عباس09301839

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05100065328ملكه سلٌمانؼرام تمٌم سلٌمان09301840

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05150103586ؼادههبى صالح محمود09301841

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة06011258887فدوىسمر ابراهٌم حمدان09301842



ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05100022228تركٌهمرٌم سمٌر سلٌم09301843

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05150107045سمٌرهعفراء ٌوسؾ وسوؾ09301844

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05070015918عبٌرفاطمه احمد الخالد09301845

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05050172785كمرهحمٌده ابراهٌم خلٌل09301846

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05140027261بسمه التعؼفران منٌر التع09301847

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05170044860فاطمةمٌس فٌاض العبود09301848

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05160012725امنٌه الحسنشذى ٌوسؾ الحسن09301849

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05150036064زاهًفداء حمد احمد09301850

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05200005095لورٌسصبا سالمة برشٌن09301851

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05180022291داللاحالم سلمان السالم09301852

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05200099364حسٌبهٌاسمٌن حكمت حسن09301853

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05140011724ؼندورهصبا تمٌن الداله09301854

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05140011711ؼندورهروبى تمٌن الداله09301855

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05050105795حمٌدهلٌزى سلٌمان سلٌم09301856

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05170005279ظرٌفهبشرى علً عوض09301857

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05190028926حمامهتمره مصطفى هندي09301858

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05010358762زٌنبعلٌاء اكسم االسعد09301859

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05200021267ندىماٌا تامر قنزوع09301860

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05010268220سوسن هرموشحنٌن علً العل09301861ً

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05130022004انٌسهٌاسمٌن دحام محمدعل09301862ً

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05100050328مسٌلهؼاده بهجات ٌوسؾ09301863

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05150109167رئٌفهاسمهان حامد العج09301864ً

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05120051507رتٌبهرهام ٌوسؾ وسوؾ09301865

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05140011808منا حسنرٌمون ناقً خضر09301866

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05040016195داللمرام مهنا باال09301867

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05160044649احالمبشرى عبد العزٌز عل09301868ً

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05120021077مزنه فنديمٌالد ٌوسؾ سعٌد عل09301869ً

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05120008638مجدفادٌا حسٌن ناصر09301870

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05100061528كرٌمهوجنات ماجد جنٌد09301871

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05140011114افتكار صبٌحدٌوب سلمان حسن09301872

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05100036207املابراهٌم مالك عثمان09301873

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05150031337داللرهؾ معروؾ الحركة09301874

مبنى كلٌة طب االسنان

60القاعة االولىطابق اول
القاعة االولىكلٌة طب االسنان05030011546جمٌلةبالل عٌسى الحالق09301875



القاعة االولىكلٌة طب االسنان05180009678زٌرؾرنا علً عٌسى09301876

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05180009691زٌزؾ رضوانلمٌس علً عٌسى09301877

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05170005919لٌلىرٌتا عبدو شلدح09301878

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05170045956ادٌبه احمدماٌا هاشم محسن09301879

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05100055330سوالؾ الخلٌفهشهد احمد دٌاب09301880

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05010198470سمٌره العباسنجاة عٌسى الدٌوب09301882

القاعة االولىكلٌة طب االسنان10220030617سهام شاكرجلنار شكري شاكر09301883

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05150033492وجٌههوالء علً عادله09301884

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05010310866دالل الٌوسؾأحمد خلٌل الشعار09301885

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05100046261سلمىرحاب حسن بكور09301886

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05050090006خدٌجه السقاشٌرٌن أحمد كاكور09301887

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05140007414لورنسانؽام مصطفى سلوم09301888

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05100048020محاسن العبٌدشٌماء خالد العبٌد09301890

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05100047967نهادانفال عبٌد العبٌد09301891

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05160034230فضهعال علً الدرؼام09301892

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05140011213فٌروزهامٌره منٌر حسون09301893

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05150120589سوسنندى مالك اسماعٌل09301894

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05010309427سعادباسل معطً قاسم09301895

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05050148602حاجهروان علً العٌسى09301896

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05030051384لٌناحنان سلٌمان الؽرٌب العدل09301897ً

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05150060991سعادسوسن علً حسن09301898

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05130031905سمٌحهفاتن سلٌمان اسماعٌل09301899

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05120033558افردٌتنور ابراهٌم تجور09301900

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05160006374نسٌبهسهام رشٌد لحلح09301901

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05120017451عدله الشٌخعزه فؤاد جاروش09301902

القاعة االولىكلٌة طب االسنان06220014171ابتسام صبحرؼٌده حبٌب فوزي09301903

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05010324099رامٌهرجوه رمضان مطر09301904

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05170018225نبٌههبشرى محمود عنقا09301905

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05170025757وراس جوهرةسمر احمد فطوم09301906

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05150062629رابٌاؼٌداء عباس وسوؾ09301907

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05010241050كتٌبهمٌله سعد منصور09301908

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05050000077ؼزوه سلهباسماعٌل حاتم خضور09301909

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05100066850رقٌه شاهٌنٌوسؾ مالك خداج09301910

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05100067046ندى شاهٌننداء عدنان زعتر09301911



القاعة االولىكلٌة طب االسنان05100066217دالٌا شاهٌنحال وفٌق خداج09301912

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05110000642مٌادهعلً بسام المرشد09301913

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05010478781سمرٌاسمٌن حسان الساٌس09301914

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05140017886شهله زعروررٌمان نوفل سلمان09301915

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05120011712فاطمهفراس محمد العكاري09301916

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05080011906هندعبٌر عبد هللا العاجر09301917

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05010443198خدوج السلوممحمد عبد الباسط السلوم09301918

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05150110560وهٌبةروان علً العلً الدٌب09301919

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05140000827سرٌعه حسناٌمان سجٌع طه09301921

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05120003910تمٌنه العلًرنا حسن ناصٌؾ09301922

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05140016057حلوهفرح مٌمون صبٌحه09301923

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05150002477نادٌادٌاال نزار خلؾ09301924

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05050179629هٌالنا الحواطماري علً عدره09301925

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05140007062امٌره ؼنوموعد هٌثم ضاهر09301926

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05010385263مٌادهحنان محمد السطٌؾ09301927

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05050171192وصال العلًرؤى تامر الٌوسؾ09301928

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05180018901سهامرهؾ ابراهٌم حمود09301929

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05010584740منىفاطمه ؼسان هدله09301930

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05110000502ورده عدٌرهعفراء ناقً المرشد09301931

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05120003612سمٌرهعزه محمد شحود09301932

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05140008143ابتسام علًسامً حسن ارساق09301933

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05140025290نجوىعال ٌاسر جدٌد09301934

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05100020204اركان الفارسعلً مهدي الشاوٌش09301935

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05130024116سمٌره حسنهفاطمه اسماعٌل عل09301936ً

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05190032547رضٌهمازن ابراهٌم ؼانم09301937

40القاعة الثانيةالطابق الثاني
القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05120014009سالؾعلً احمد عمران09301938

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05160027474فاطمه ناصرازدشٌر احمد الصقر09301939

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05010224923ازدهارمحمد ٌاسٌن الخضر09301940

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05060002098عناء زٌنورامً محمد نور عرعور09301941

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05140032115ختام دنٌاهدٌل نواؾ رضوان09301942

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05170042145فاٌزهمرفت محً زرٌعه09301943

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05020110405رضابأحمد محمد العوٌس09301944

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05100010598هوٌدهفاتن فرٌد مقدس09301945ً

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05140008135فهٌمه اسبروسام جابر ارساق09301946



القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05150009771تركٌهنوار محمود بصو09301947

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05090011278مطٌعةنسرٌن ٌونس شحود09301948

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05050027313حٌاة عز الدٌنفاطمه محمد عز الدٌن09301949

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05090013695سهام االبراهٌملجٌن محمد شحود09301950

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05030040532جمٌلهمجد الدٌن محمد وسوؾ09301951

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05140015715معٌنهنسرٌن ؼسان عل09301952ً

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05050027317سلوىوالء عمر عز الدٌن09301953

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05140005433فتات بناويروال هٌثم سلوم09301954

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05160005144سٌفا احمدشادي احمد سلٌمان09301955

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05160040395نادٌا ملصمحمد رٌاض صالح09301956

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05030060787نجاحكامل جمال الدٌن العرب09301957

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05140004846سمٌعهمنتهى مرشد خضور09301958

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05200079938اسعاؾ الزناتًهال بدٌع القٌصر09301959

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05070015730فكراتأحمد ماجد سفر09301960

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05120048394نقٌهعلوى محمد حماد09301962

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05100020089ناهٌهولٌد علً حمدان09301963

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05100015478اسمهان ونوسنٌفٌن جهاد عباس09301964

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان07250021450امٌتة دادةمعٌن عبد القادر العٌسى09301965

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05140036783فلايرجانٌت علً بردان09301966

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05030059002كواكبمواهب دٌب ناصر09301967

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05150072291فاطمه فٌاضٌوله شرٌؾ حاصوري09301968

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان10110019453مرٌمرنده حٌدر سلطانه09301969

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05100020900فطٌممرام محمد الفارس الكردوش09301970

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05110075894روها حمٌديمخلصه منذر عارؾ09301971

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05150107548سعدهختام طاهر اسعد09301972

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05050098783مرٌم حٌدرنسرٌن ادٌب حٌدر09301973

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05100026455ؼازٌه العبدهللارؼده طراد الدعاس09301974

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05120053709مزنه عسكرٌهزهور بهجت ربٌع09301975

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05190024969سمٌحهرامٌه عبد الرحمن عل09301976ً

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05140010573كوسرهمسا جبر قاقوس09301977

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05140010565كوسر نعامهندى جبر قاقوس09301978

50ممر االدارةالطابق الثاني
ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05150022036حلٌمه محمدؼاده خلٌل حسن09301979

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05100041475منٌرهامٌره حسن خضور09301980

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05190016093سهامعلٌا علً عباس09301981



ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05150030892نوفهندى محسن مصطفى09301982

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05170001207سرٌرهرضا علً عون09301983

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05150085167خدٌجهلمى احمد سلٌمان09301984

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05010704327ضٌاءرٌم هشام االدلب09301985ً

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05010356706جمول الحٌدرؼادا حامد شٌخ محمد عل09301986ً

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05120038244رئٌفه حمودهدٌل علً احمد09301987

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05100006688مزنهآالء بهجت ربٌع09301988

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05140029000سمٌعهمٌر عٌسى كمال09301989

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05010174056منٌرههدٌل رٌاض العل09301990ً

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05140021428منٌعهمرٌم صقر كمال09301991

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05100021267جواهرهدٌل مروان الفارس09301993

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05010629072خٌرٌه زكدوحههٌفاء فواز دٌاب الخلوؾ09301994

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05100059986داللبثٌنه محمد الدٌاب09301995

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05100059978عائشة المحمودٌسرى احمد الدٌاب09301996

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05010098332فوزهجوهر محمد الدٌوب09301997

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05120041116سوسن ابو علًعبٌر ؼسان وسوؾ09301998

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05150112528خدوجرفٌقه احمد عل09301999ً

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05010485597سهامدالٌا محمد رائد جٌزي09302000

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05200075713روزه الحسنعبد السالم احمد الجوٌد09302001

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05010155167بندر الحمودمٌساء بدٌع الحمود09302002

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05010521174نعٌمهرامٌه علٌوي العفٌؾ09302003

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05170022223نورهٌارا فواز نجمه09302004

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05010637746حنانسمر محمد شحاده09302005

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05150022503صباحدٌما لؤي الدال09302006ً

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05200055224داللنسرٌن احمد المنصور09302007

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05050171891سهام ابراهٌممها أحمد العل09302008ً

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05010163957سهامعفراء سالم اسعد09302009

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05140022379سلمىهدا أحمد مٌاسه09302010

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05150066440فاطمهفادٌا محمد ٌوسؾ09302011

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05150077921امٌنهلٌندا عادل محمود09302012

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05140020556امٌنهدٌمه مخلص قبقل09302013ً

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05100021220فندٌههناء مصطفى الفارس09302014

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05070017360سمٌرهامل عبد الخدام09302015

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05140014603شادٌهحسنه صدٌق سلٌمان09302016



ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05120053518شهٌره الحريلورانس عبدالرزاق محمود09302017

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05070041872بثٌنه رمضاننؽم مضر النبهان09302018

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05150120069حمٌده سلٌمفاطمه سلٌمان العلً الدٌب09302019

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05180012915فاطمهمحمود عثمان سلمان09302020

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05030009872شهٌرةعبدالكرٌم سلٌمان العل09302021ً

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05150086597جمٌلهمروه ؼدٌر حسٌن09302022

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05180006495فاطمههٌا ؼانم ابراهٌم09302023

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05140022369حٌاةالهام كرٌم قبقل09302024ً

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05140005075ندوهسمر علً أسعد09302025

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05150058185كوكب علًمٌساء احمد مخلوؾ09302026

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05180007524نسٌبه محمدفاطمه محمد عباس09302027

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05150102334كوكبباسم احمد فاضل09302028

ممر االدارة طابق ثانًكلٌة طب االسنان05180012731فاطمهوفاء دٌب صالح09302029

70القاعة الثالثةالطابق الثالث
القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05180036150فاطمه حمدانسالم ؼانم ابراهٌم09302030

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05190013895ؼنى عالنالرا قٌس محمود09302031

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05150038355سمٌره علًرومٌو فٌصل محمود09302032

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05050129625مناصؾٌاسمٌن احمد شحود09302033

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05010830611رئٌفه الشعبانوالء خضر الشعبان09302034

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05030026887عفٌفهادٌره عزٌز الٌوسؾ09302035

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05020027594روعهمحمد أحمد العمر09302036

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05190012821مٌسم اسماعٌلاٌه اسد سلمان09302037

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان10270023408اعتماد وسوؾبشرى عدنان فخور09302038

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05190004272سمرزٌنب نضال عٌسى09302039

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05150104563رواد عزورؤى اكرم حجه09302040

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05060002127فاطمه شاكررهؾ عبدالكرٌم عبدو09302041

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05120039906حلٌمهسلمى أحمد فاضل09302042

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05190014328فرٌزه عباسسالم امٌن شعبان09302043

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05140030697مٌادهمٌرنا موسى ابراهٌم09302044

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05140031609وداد ابراهٌمخدٌجه ثابت ابراهٌم09302045

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05100059147فوزيعفراء عبد اللطٌؾ ٌوسؾ09302046

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05220029706نادٌاأمٌره عابد الضامن09302047

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05150031028سعادهوٌدا احمد دروٌش09302048

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان10230026980سعادهدى احمد دروٌش09302049

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05050066737نهٌده احمدشذى محسن احمد09302050



القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05170009033نوفاؼرام عٌسى بالل09302051

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05160012348كماله صافٌتاهٌلٌن محمد عٌسى09302052

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05140002271زهٌدهوحٌده محمود خلوؾ09302053

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05180034021بسمه صالحنهاد عبدالكرٌم ونوس09302054

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05120049967فلايررٌم أدٌب محمد09302055

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05150057345خدوجهناء نجم نجم09302056

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان06160037444منالسٌدره صادق حمٌشه09302057

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05140015969ندٌمه النواهدى فرٌد ٌوسؾ09302058

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05170000522سمٌره منصوربشار قاسم جلٌس09302059

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05150046435جهٌدهمرح محمد عبد هللا09302060

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05010206794بدٌعهانٌا جابر عوض09302061

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05100059232تمام خداجحنٌن مفٌد ٌوسؾ09302062

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05110031304رؼٌده جدٌددلع مدحت جدٌد09302063

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05110001966أمٌرةروان محمد االبراهٌم09302064

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05140037189فضه المحمدمها واثق عل09302065ً

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05180015061نزٌهىنور ماهر عٌسى09302066

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05030010103سماهر الوسوؾنٌفٌن وسام الرمضان09302067

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05140015607نشٌدههبة علً بقعاوي09302068

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05110035073حنانمٌس ٌاسر الشٌخ محمود09302069

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05150073136فاطمه خضوررٌم واصل عمار09302070

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05140015260ابتسام ستٌتًاٌناس صابر مرع09302071ً

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05030041060ردهجورجً ٌوسؾ كلٌمة09302072

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05190014859سهام منصورسمر رفٌق منصور09302073

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05010666554صلوححسٌن جمٌل صالح09302074

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05010354523رنجسأهداب حسام كلخه09302075

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05050147305منٌره العمرانخزامى احمد البٌور09302076

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05010452665مٌادهبراءة طلعت الٌونس09302077

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05030010499نهادآالء موفق الداود09302078

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05020111157فاطمه نداؾإسراء احمد قطاش09302079

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05030055776سعادنؽم علً االحمد09302080

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05090004037اسمهانعالء توفٌق حسون09302081

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05090002085سمٌه القطرٌبمرح علً حٌدر09302082

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05150099106حورٌهروٌده خلٌل كٌوان09302083

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05070033322سمٌحه حسٌنمحمود سلٌمان العوض09302084



القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05010491077بسٌمهبشرى ٌحٌى سلطان09302085

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05100033154نزههشٌرٌن احمد ابراهٌم09302086

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05150025019هوٌدهعلً محمد حمدان09302087

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05140023754عدره احمدالرا مالك مٌا09302088

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05050134829دالل دٌوبمرام رامً دٌوب09302089

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05140028994بندر محمدعفراء سهٌل كمال09302090

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05140020982رفعهعال ضاحً قبقل09302091ً

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05190006935شرٌفهاٌمان علً محمد09302092

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05030059547رٌمانعلً أنور المحمد09302093

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05140018310مفٌدهابتهاج فٌصل شهله09302094

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05170006968وردهراما سلٌمان عبدو09302096

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05140007359كنان طوبوهنادي راقً سلوم09302097

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05150027117مرهفة  اسعدمرام نزٌه محمود09302098

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05140035407كفى جرٌكوسالمام عبد المجٌد ناصر09302099

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05100065571شهرزادفداء شفٌق اسماعٌل09302100

50ممر المكتبةالطابق الثالث
ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05120020491كوكبمٌناز علً زعتر09302101

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05100043725حٌاهجٌهان ٌونس حاوٌه09302102

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05140002769هاجر هاللهنورما كمٌل هالله09302103

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05100043722حٌاههادٌه ٌونس حاوٌه09302105

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05190012326منالصبا عاطؾ بركات09302106

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05100016928نجاحعال ابراهٌم الحٌصن09302107

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05010336346نورٌة ابً ٌاسٌنماجده محمد علً حكوات09302108ً

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05160018339داللٌاسمٌن رمضان محمود09302109

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05140025897روزهجولٌا عزٌز التع09302110

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان06160028820سعادكاتٌا ؼدٌر اسماعٌل09302111

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05100040953نهلهدعاء صدٌق ٌعقوب09302112

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05150043537ردٌفهفتاة منٌر جمول09302113

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05140027463بندر حجٌرهبثٌنه مرشد هالله09302114

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05100050039منٌرهخلدون احمد حربا09302115

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05140026501سكرهعال أٌمن علوش09302116

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05070014637نجوىمٌس حٌان سلهب09302117

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05120031854نزهه لٌالرامٌا علً خلٌفه09302118

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05140029002بندر محمدؼٌثاء سهٌل كمال09302119

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05050137491رئفهامل محمود السلمان09302120



ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05070011544جانٌترؤى عدنان الحرك09302121ً

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05030044774لطٌفه نور الدٌننسرٌن ٌوسؾ الداوود09302122

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05100043496تمرهاحمد محمد العموري09302124

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05200077228شمسهؼاده عٌسى الفقٌر09302125

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05050134764سعادٌاسمٌن ابراهٌم اسماعٌل09302126

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05040018961سرسكلما حسٌن الٌوسؾ09302127

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05100069121انصاؾ المحمدفاطمه محمد العل09302128ً

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05150057179وطفه مخلوؾسمٌره علً حسن09302129

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05010354542هاجردٌمه راشد كلخه09302130

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05150048129نورةمنال عبدو موسى09302131

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05150072040حسن حسندالٌن علً حسن09302132

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05100049920وصالاٌفون سالم دٌب09302133

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05190034383سناءسوزان احمد عل09302134ً

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05120018832ٌسرىعلً سلمان زٌن09302135ً

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05120025635أمللباب حكمت خضره09302136

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05140036237علٌا سلٌطٌناٌه محمود زلخه09302137

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05140010281منٌعهسامٌه عادل عل09302138ً

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05130024922سجٌعهرزان بصٌر طرٌبوش09302139

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05140009349ربٌحهؼٌثاء تركً محمد09302140

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05100039460مروشسامٌه شحاده عباس09302141

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05110000521هوٌده طهرهؾ نبهان المرشد09302142

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05150043518ردٌفه قاتولامٌره منٌر جمول09302143

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05030012680مولٌةٌارة محمود محرز09302144

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05200089435مرٌم الراعًلٌلى أحمد العواد09302145

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05140002943منهنادٌن تمٌم حسن09302146

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05140033684ندٌرهرهام مرسل بدور09302147

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05170029251فاطمهساره محمد صقر09302148

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05150057045حٌاة حسنؼنوه حسان حسن09302149

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان07110018972نجاح الصحنها محمد مصطفى09302150

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05010559989نتٌجهملك حمدان سالمة09302151

ممر المكتبة طابق ثالثكلٌة طب االسنان05130024918سجٌعهالطاؾ بصٌر طرٌبوش09302152

30مخبر التشريحالطابق الثالث
مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05080010442لٌلىعزه فواز الحسٌن09302153

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05100019284اومٌهخوله محمد ورده09302154

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05220028827الهامهدى محمد العبد هللا09302155



مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05050106706فاطمه وسوؾبشرى خضر سٌفو09302156

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05160040647صباحندى فائز الحسن09302157

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05100047114ؼادهزٌنب محسن الدٌوب09302158

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05140033689ندٌرهرهؾ مرسل بدور09302159

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05190016851زٌنبسناء ابراهٌم عل09302160ً

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05150072305شهٌرهلمى علً حاصوري09302161

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05190005662ٌمنىرٌم بهجت صقر09302162

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05100069472جٌانا كوسىساره معن نعمه09302163

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05100018633مروشالما شحادي عباس09302164

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05140021188فتحٌه علوشوفاء جودت زوبلو09302165

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05150058205كوكبزلٌخه احمد مخلوؾ09302166

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05050106795فاطمهتٌماء خضر سٌفو09302167

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05050095581عائدهبرودنس حسٌن الٌازج09302168ً

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05010582857نجٌبهسماره عباس سالمه09302169

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05010375210سلوى الشحودفاطمه احمد المحمود09302170

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05100033591خدٌجةعارؾمرام مالك محمد09302171

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05050139263ختام الفٌلآٌه مجاهد سفر09302172

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05220028065كاملةتٌماء احمد المحمد09302173

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05170038887نورهمٌرنا سلٌم ابراهٌم09302174

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان11010170806صباحهٌلٌن محمود دٌوب الشعران09302175ً

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05170020195روزٌتسماهر صادق ضاهر09302176

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05070000677هٌامربٌع احمد العل09302177ً

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05140002938منهمارلٌن تمٌم حسن09302178

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05120036372شهٌره سلٌماندالٌا عدنان شلهوم09302179

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05140016844شما دٌبرٌم صالح دٌب09302180

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05170038799نوره ابراهٌملما سلٌم ابراهٌم09302181

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05170038803نورهعفراء سلٌم ابراهٌم09302182

120المدرج الكبيرالطابق الرابع
المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05030045284نوفهلبانه رمضان الموسى09302183

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140010109سعدة حسنشٌرٌن هٌثم رسوق09302184

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05030038965ساكبهنوال محمد العبود09302185

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05100019815ندىزٌنب طالس الحمودي09302186

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140036564سعده حسنروشان هٌثم رسوق09302187

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05050028408هناءدارٌن حسٌن الزرزوري09302188

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05050083880مٌساءرحاب محمد دٌوب09302189



المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05220003266فطٌم الصطوؾماجده محمود االحمد09302190

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150002590خدٌجهنسرٌن ابراهٌم درزٌه09302191

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140029534هٌالنه أحمدعامر علً خلٌفه09302192

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05190005649مٌساءهال هانً صقر09302193

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05170019208ابتساملوجٌنه سلٌمان ابراهٌم09302194

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140012882رسٌلهفاطمة كاسر رسوق09302195

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05200094436وردهوسام حسٌن االحمد09302196

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05010523104لٌلىشٌماء بشار حدٌدي09302197

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05030015572اكتمال المحمود الخدوجوئام علً القاسم09302198

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05030047161نوال العلًمً عباس السماعٌل09302199

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05170048635حلوه دادهزٌنب احمد حماده09302200

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05070019186سلوى سقرهبه سالم شالٌش09302201

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05160004996فادٌه ابراهٌمنورا محمد مصطفى09302202

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05170004606تؽرٌدسٌدرا احمد هاشم09302203

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05070007745ؼتوهمجٌب كامل حسن09302204

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150082097مدٌحهرهام ندٌم موسى09302205

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05090000647فردوس الصالحوفاء عبدالكرٌم سٌفو09302206

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05180026452لٌلىمرح علً عل09302207ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05180035927خضرهاٌمان محمد خضر09302208

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05180033629خضره كنجوأمانً محمد خضر09302209

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05030011948امٌرةمهند سلمان الوسوؾ09302210

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05030008968لٌنامحسن صقر الخضور09302211

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05070023043خدٌجه ناصٌؾصبا محمود ناصٌؾ09302212

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05170007626عزٌزه ٌحًرشا احمد ونوس09302213

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05010288707نورٌهحنان خالد الٌوسؾ09302214

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150064453نجمه عٌسىرٌما ؼصن داسوس09302215

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان10010110694سفٌره علًمناهل محفوض محسن09302216

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150085862سهام حسنؼنوه سلٌمان حسن09302217

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05060001975رفعهظالل اسماعٌل كلثوم09302219

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140033227رٌما صالحمازن بالل بدور09302220

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05050110365امنه الجرؾدالٌن قاسم اسماعٌل09302221

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140034157مجٌدهنورا تركً جمول09302222

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان06230008243شفٌقهتؽرٌد مهنا ناصر09302223

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05120043330زهودهضعٌنه أحمد اإلبراهٌم09302224



المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05050147122نجلهفاطمه منذر الدعبول09302225

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05010345124بدٌعهلبانا منصور حسن09302226

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05010353362نجٌبهانتصار ابراهٌم عباس09302227

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05120040680رقٌه عاصًهدٌل محمد عبود09302228

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05190013891زاهٌهجنى محفوض محفوض09302229

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140023445هدى وهبًمروه هٌثم شملص09302230

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05010516404فوزه شٌحهصفاء اسكندر حساب09302231

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05160006506اماثل الحسنمٌساء امٌن الؽانم الداود09302232

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150054447فاطمةؼٌداء امٌن سالمه09302233

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05010354075شهٌرهوفاء عبدو عباس09302234

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان02090039998سماهررٌما ندٌم ؼزال09302235

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05020090609سحر الراساٌه بدر سالمه09302236

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05120052133صبرٌه ٌوسؾخوله علً زرقه09302237

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05050058784فوزٌهدالل حامد الحسٌن09302238

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05190010382سمٌعهردٌنا هٌثم حسن09302239

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150109745حمٌده سلٌمباسمه سلٌمان الدٌب09302240

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05050161722فلايرٌارا نزٌه عٌاش09302241

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150055926مودٌلنرمٌن محمد بدور09302242

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150056773فاطمةرؼد محمود نصور09302243

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05070006012ٌسرىشٌرٌن ابراهٌم المحمد09302244

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05180025244اعتمادانؽام حسان اسماعٌل09302245

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150056891ٌسٌره محمدرؼد ٌوسؾ دٌوب09302246

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05180003639هالهماٌا سامر اسعد09302247

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05050142047جمٌله الراعًلٌمه محمد االسعد09302248

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140030175نجوىرشا ؼسان أحمد09302249

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05180006318أملفادي رٌمون لباد09302250

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150076350عزٌزهاحالم بدر خلوؾ09302251

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140018464ؼزه القطارهمها محمد علوش09302252

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05030011195رٌنٌهعبد الهادي حمدان العل09302253ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05190012458مجٌده سلٌمانعلً امٌن عالن09302254

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150060531تؽرٌدعلً احمد درؼام09302255

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05090005121فٌروز الصالحلٌنا محمد صالح09302256

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140017984امٌمهنسرٌن أمٌن صالح09302257

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05100038019ختامماٌا أمٌن صالح09302258



المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان04011053472سمٌرههبة اكرم سلٌمان09302259

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان04011115658سمٌره سلٌمانلٌنا اكرم سلٌمان09302260

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05030007085ناٌفه الحسنبشرى حامد زٌدان09302261

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140015671شعٌال بردانفاطمه اسماعٌل لٌال09302262

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05210059287فطٌمساجده عدنان الخطٌب09302263

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان04010785450وجٌهه االحمدصفاء حسٌن العل09302264ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05010676100فاطمهملك عبد الحمٌد العوٌر09302265

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05120005879سورٌه سلوموعد احمد دنٌا09302266

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150108458نوفهمٌساء علً فٌاض09302267

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150097796كوكبصبا شفٌق الحسنه09302268

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05120045746رٌمه الخلٌلنور ؼسان الخلٌل09302269

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05120046280محاسن العمرنور ٌاسر االبراهٌم الجاسر09302270

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150099097حورٌه دنٌارباح خلٌل كٌوان09302271

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان06200066183فدوهلودا فهٌم سلوم09302272

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05200079027فاطمهمٌس محسن خلٌل09302273

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05180034725نسبآٌه حسٌن قلٌح09302274

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150107965فاتنرهؾ ٌونس خضور09302276

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05100039383مروشماٌا شحاده عباس09302277

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150080827ابتساممرح ؼازي ٌوسؾ09302278

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05100033219صفٌه عبدهللامحٌا محمود ابراهٌم09302279

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140005043عنود مسعودأرٌج صارم عل09302280ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05170018340مرٌمأمل نافع بلول09302281

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05120053719فاطمهسوسن سلٌمان العلوش09302282

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05100035017وجٌها حمودروابً جمٌل قاسم09302283

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140015059سجٌعه رستهرنى محمد مرع09302284ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05020024321مٌادهمرهؾ احمد الخطٌب09302285

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05120009161دٌنا درمٌنًعلً وائل خلٌل09302286

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150101006سهام حسنهٌوسؾ نزار الحسنه09302287

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05030015615ابتسام الٌوسؾشادي محمد الٌوسؾ09302288

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05200081621ؼصوناحمد هالل الصالح09302289

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05040015600نجدٌهمحمد مرهج الرمضان09302290

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05120034908أدٌبةؼانم عزت رستم09302291

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05120027453رامٌا اسعدعلً ابراهٌم احمد09302292

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05070028797شموسجواهر خلوؾ العٌسى09302293



المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05040020282محاسن الحلوةوجٌه مرهؾ الحلوة09302294

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05050097253صباح رزوقربا علً نٌوؾ09302295

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140009524عدال اسعدساره ثابت مصطفى09302296

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140001409علٌاعزٌزه عزٌز ضاهر09302297

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140029308زٌفا الراعًوداد مصطفى احمد09302298

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05020047739عائشههند محمد سامً رمضان09302299

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140009538ؼنومنظمٌه صالح التع09302300

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان10180001295انتصار حسٌنماري احمد حسٌن09302301

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150055850سمٌرهنادٌا محمود عمران09302302

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140020242زٌفهرنا ابراهٌم سلٌمان09302303

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05010367161لٌندى العباسبٌداء حسٌن البحري09302304

مبنى كلٌة الصٌدلة

48القاعة االولىالطابق الثاني
القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05010367044صبحٌه العباسسالم مفٌد البحري09302305

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05010075826سعاد مطررقٌه حسن مطر09302306

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05160028922ؼنجهفاطمه عزٌز حمد09302307

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05140020510منٌره عٌسىرقٌده أحمد بقعاوي09302308

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05010603096امٌماكوكب مطانٌوس جروج09302309

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05120023406نبالماٌا طالب اسعد09302310

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05010414408الهامسامٌة هٌثم طنٌش09302311

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05140014230شمٌله حسنانعام علً عل09302312ً

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05190009390ندٌمهمٌساء مرهج عٌسى09302313

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05170038143امنه صقورمنال كامل سلٌمان09302314

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05010367315سعادامل بسام اسعد09302315

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05150123605فاطمهمروى محمد حسٌن09302317

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05030068919أسمادٌاال بدر المٌهوب09302318

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05010259289ادٌبهمٌال طراد النمر09302319

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05100026698الهام سلمانجعفر علً شهله09302320

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05120030101جمٌلهبشرى أحمد محمود09302321

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05150086523فاطمهوفاء محمد حسٌن09302322

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05030042900امثال الداوودلبانه محمد بلوط09302323

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05120017599اسعاؾ عبدهللاإٌلٌانا محمد سلوم09302324

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05150097330كوثر تقالعفراء اسماعٌل المعروؾ09302325



القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05100006663علٌا علًعبٌر جمٌل دٌبو09302326

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة04010121150نهىرٌتا ماجد المتن09302327ً

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05030010022اسما المٌهوباصالة بدر المٌهوب09302328

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05030011566سورٌهسوسن سمٌر عساؾ09302329

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05150073703عبلهلمى علً جوفان09302330ً

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05030023606نهٌده الصالحؼٌثاء محمد عل09302331ً

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05030014627سوسن الشقٌؾجلنار حسن الشقٌؾ09302332

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05030062067فاطمه منصورلمى علً حامد09302333

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05170044232هدى العلًسلوى عماد الحسٌن09302334

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05170044184هدى العلًثرٌا عماد الحسٌن09302335

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05100038639سورٌاسجٌع عابد ابوكحله09302336

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05100039513كحله ابو كحلهعذاب راكز ابو كحله09302337

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05120034090مسٌله شاهٌنفداء محمد دٌبو09302338

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05140016369ؼاده علًمحمد نظمات اسماعٌل09302339

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05120033526نور الهدى سلومرفاه رئٌؾ سمندر09302340

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05010478589وداد المهنىمرٌم علً المهنى09302341

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05140018411رفٌقه خٌوهعال سلمان حسنه09302342

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05140003059كهرمان حمودورود نوعات صقر09302343

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05140019344خضره عبودرٌم منذر شعبان09302344

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05140029229مرٌم دٌبملكً توفٌق ابراهٌم09302345

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05050096416منى المالعال سلٌمان المال09302346

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة04220008899بٌداءهبه شاهٌن ؼرٌب09302347

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05170017271امالٌاؼرام محسن عبٌدو09302348

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05100038268زٌنب جزٌنًرٌما محمود سلوم09302349

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05140032669ضٌاندى أحمد وهبه09302350

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة06160030148سمٌره عدٌرهفادٌا سرور عدٌره09302351

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05020077294فطومهعمران عمر ابو عائشه09302352

القاعة االولىكلٌة الصٌدلة05070011949فادٌا سلٌمحنٌن محمد العبد هللا09302353

60القاعة الثانيةالطابق الثاني
القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05120038198فرٌزه شاهٌنفلاير صالح محمود09302354

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05110031365نخلهحفٌظه علً السلوم09302355

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05140032605مرٌم وهبهمعٌن مشابك زٌنب09302356

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05140003026كهرمانلما نوعات صقر09302357

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة10120016433سمٌره ابراهٌمعبٌر وجٌه فتٌحه09302358

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05100011012شهٌرهرهؾ عبد العزٌز صقر09302359



القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05030024376خدٌجةرانٌه حٌدر عل09302360ً

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05140030504منٌعه عفٌؾاٌاد شحٌدي عفٌؾ09302361

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05160034985مرٌممروه منٌر ٌاسٌن09302362

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05140031429ؼٌداء محمدبٌداء منٌر حسن09302363

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05150050698لٌلىبثٌنه محمد ونوس09302364

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة06160004448وهٌبهجوكاستا دٌبو العج09302365ً

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة06190013049هناء االسماعٌللبنا هاشم البري09302366

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05130020516سحر البريرهؾ مسلم صالح09302367

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05140011548فٌروز علوشملهم طاهر ابراهٌم09302368

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05090026474هناء السلوملبنه حمدو عجمٌه09302369

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05100056696هٌفاءحال محمد سقر09302370

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05100038271عزٌزهدارٌن محمد اسعد09302371

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05010538493لٌلىعائده عبد الرزاق الخباز09302372

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05140006642رفٌقهملك موهل ؼصون09302373

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05100045483بلقٌسسلمى سلٌمان خضور09302374

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05100046238كرٌمه ابراهٌمروعه محمد حمٌدان09302375

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05100044116ؼزه دٌبرانٌا محمود سمندر09302376

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05150109508منٌفهنبٌله هاشم ابراهٌم09302377

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05100037150ماجدولٌنالرا بسام عاقل09302378

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05100045110زٌن الدارنوال عبدو دٌوب09302379

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05140026680نظٌره علوشرشا رفٌق علوش09302380

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05150026529امٌرهشعٌب احمد محفوض09302381

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05140009248ملكهأمانً محسن أحمد09302382

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05100021582دالل الصوصرشا نظمات صاف09302383ً

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05140020518حسنهروشٌن حسن جمول09302384

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05100073190محاسن كٌوانعال كنعان ابو كحله09302385

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05140008378فاطمهعفراء ؼضبان ضاهر09302386

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05190020762جمٌلهرانٌا عساؾ منصور09302387

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05150092754هاالحنان فهد العلً الدٌب09302388

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05140035980زٌنب جزٌنًندى محمود سلوم09302389

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05070026953وجٌهه دٌباحمد محمد سلٌمان09302390

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05030045217نهادسلٌما سعٌد الدٌوب09302391

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05030049961امالعبٌر حسان ابراهٌم09302392

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05100044343سورٌهصفاء فارس حٌدر09302393



القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05180016528سلمهرٌما ؼسان شامٌه09302394

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05010316994رٌمهأحمد رٌاض الدخٌل09302395

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05050031109سامٌهوصال تامر ٌاؼ09302396ً

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05140003970عقال محفوضرٌم رفعت محفوض09302397

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة06220000404سفٌرهلورنس أحمد قاسم09302398

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة10160134137مفٌدهبادٌا ٌحً عل09302399ً

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05140017279عفٌفهرماح أحمد سلٌم09302400

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05140039627رنا رستموئام محسن جبور09302401

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05140009167جمانه مخلوؾدارٌن صالح حسن09302402

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05140018986سكره صبٌحهجانٌت محمد خرٌمه09302403

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05100060601هٌامإٌلٌن فادي صالح09302404

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05140007297ندٌمه طههاله رزق جرماش09302405ً

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05150032074وطفههٌلٌن علً عنقا09302406

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05120033099كوكبسهى احمد الموع09302407ً

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05100037332دالل قاسمماجدة تٌسٌر ٌعقوب09302408

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05100068856امٌره عبدهللاماٌا احمد عبدهللا09302409

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05150047637اكتمالمنار هٌثم ابراهٌم09302410

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05100060596مرٌم الرمضانهٌام سلمون خضر09302412

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05110001070مرٌفه طهمحسنه حسن طه09302413

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلة05160013520فلومانهمرام علً علوش09302415

30الممرالطابق الثاني
الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05190024787جمٌله عبدونادٌا عساؾ منصور09302416

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05140002733سعادمراد شاهد محفوض09302417

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05220026233نورٌهمنى ؼسان المحٌمٌد09302418

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05050015085نظٌره سقرفطوم عبدو الحفٌان09302419

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05110080295ازهارهبه احمد سعٌد09302420

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05120038830هٌفاءعلً عبد الكرٌم جاروش09302422

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05050105435الهامهبه روحً كردٌه09302423

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05050016315صباحمحمد رشاد النابلس09302424ً

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05140018623لٌلى دٌبعبٌر ؼازي عل09302425ً

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05100070282ابتسامحال محمد ونوس09302426

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05140001144مٌاسه محفوضفاطمه ٌاؼً محفوض09302427

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05140003954وجٌهاحنان رامً محفوض09302428

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05140035149رسمٌه بناويسناء شعبان عمٌره09302429

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05160027812دعدمدٌن محٌو ابراهٌم09302430



الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05100021605سعده كٌوانرٌم عبدالرزاق دٌوب09302431

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05150114892مفٌدهعلً محمد خضور09302432

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05100039940امٌرهاحالم دٌب دٌوب09302433

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05190002422رتٌبهخضر محمد محمد09302434

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05100036384عزٌزه حداددلع ابراهٌم ابراهٌم09302435

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05140008381فاطمه ناصرنور ؼضبان ضاهر09302436

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05140036369تفٌدهماري مرشد محفوض09302437

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05140000789مرٌم نمرهالٌسار ٌاسر محفوض09302438

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05100061248وردهآٌا مصطفى شلبٌه09302439

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05140005370هاجر محفوضارٌج نمر محفوض09302440

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05010507646هناءفاطمه بدر الجمٌه09302441

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05150028495نظمٌهانعام منٌر العل09302442ً

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05070036080مرٌمكرمو عبد الرحمن الخضر09302443

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05140015939سهٌله عٌسىمٌساء بسام رستم09302444

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05010259920شهٌرهمحمد علً النمر09302445

الممر الطابق الثانًكلٌة الصٌدلة05140016813سرٌرهنورا ٌحٌى دٌب09302446

مبنى كلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب

75المدرج االولالطابق االول
المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05020085844وكٌلهسوسن صبحً المحمود09302447

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030022215مرٌم المحمدسماح سلطان الحسن09302448

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010383293داللهدى محمد فٌصل االخرس09302449

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050126644حمٌدههنادي محمد الخضور09302450

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010328002خضراؼاده محمود الناصٌؾ09302451

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150025302نادٌامحمد علً الحمدان09302452

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030011165شهٌرةعبد الكرٌم ٌوسؾ العل09302453ً

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05110040811سعده سلٌطٌنلمٌس ؼسان شامو09302454

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100056227فاطمهمروان علً حسٌن09302455

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05190004754نادٌا حمودسماره محمد خلٌل09302456

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140000476كلٌمه أحمدنورا مسلم أحمد09302457

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب06120003739هالهلجٌن نادر احمد09302458

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120017385نجوىالرا عدنان فاضل09302459

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160028061نظٌرهنرجس ٌوسؾ جفول09302460

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030053016هناء المحمودنسرٌن زكرٌة العبو09302461



المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05170035533حلوههٌام محمود شحود09302462

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140010147عزٌزهرنده ثاقب إرساق09302463

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160045638روزه زمزمثراء عبدالرحمن ٌوسؾ09302464

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050175067جمانه عبودزٌنب محمد العل09302465ً

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050175071جمانه عبودلبنى محمد العل09302466ً

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120011688مدٌحهاسامه أحمد الونس09302467ً

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150106351حسناءعالء ماجد محفوض09302468

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160006416نجوىالرا احمد سلوم09302469

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05130030717نظٌرهمالك سلمان ربٌع09302470

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030038474علٌامؤٌد عٌسى مشعل09302471

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010276514جمٌلهعلً محمد عباس09302472

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050173174تركٌهفاطمه احمد خلٌل09302473

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120006851مرٌموسام محمد ناصوري09302474

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030062120انعام الناعمؼدٌر فٌاض الناعم09302475

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب07090152588نادٌةوردة موفق الشردوب09302476

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100051261جمولاحمد ؼازي الدعاس09302477

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100022240هوٌه الجمعهالهام جمعه الخلٌؾ09302478

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120022502هاجرؼٌثاء فٌصل أسعد09302479

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120030842تاجٌه قبقلًحسٌن محمد مسطرٌن09302480

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120018304شهٌرهتؽرٌد علً محمد09302481

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05020011096خٌرٌهمروه رضوان المحمد09302482

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050167372فطٌنه كاملرائد كنهر فهد09302483

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150099340رهٌجهفادٌا محمود زرٌفه09302484

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100033612اتحادبتول محمد منصور09302485

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150097856سعاد زرٌفهسوسن فؤاد الحسنه09302486

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100062818سوسن حبٌباسماء كامل منصور09302487

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05200099576منىمرح رمضان رمضان09302488

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150119659مثٌلهرامٌا أحمد دٌب09302489

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050070604رمال شرتوحساره ابراهٌم هرموش09302491

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100048352رفا صقرطلعات عثمان محمود09302492

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150084402منتهى وهبهمواهب احمد وهب09302493ً

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010354427منٌفةؼروب عبد الكرٌم كلخة09302494

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05220025349جهٌدهنوره فٌصل الحمدو09302495

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030049387سعادأمل علً الحسن09302496



المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05220022164عدرهرابعه احمد الحسن09302497

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100036529وجٌهاثراء أحمد دٌب09302498

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140036513ؼصون محمودارٌج ناهل خضور09302499

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150045111مجٌدةنورما ممدوح أحمد09302500

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010253486انتصارامل موسى السلٌمان09302501

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100060304وجٌههنهٌده محمد بلول09302502

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05110089487ؼزاله الموسىهدٌل نوري الواوي09302503

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100060316نهٌده  بلولحال علً زٌد09302504

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030054578امتثالمارٌا محمد جمعه09302505

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05020014675فاطمهخدٌجه محمد ابو عل09302506ً

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150094563سهىشذى عبد المعٌن سلٌمان09302507

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010512936ؼنجهفاطمه عبد هللا االبراهٌم09302508

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140007094نبٌها ارساقنرمٌن شفٌق اسبر09302509

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100006281شهلهسعاد عامر دوٌب09302510

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140010696بربهان طالبفادٌه سلٌم عدره09302511

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05170029590سهاممٌس فٌصل شعبان09302512

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120010815سلماؼاده احمد مشكل09302513

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150052444كلٌمهمثال محمود سالمه09302514

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050007707نجود كفالما مظهر كفا09302515

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05180021551جمٌلهسهٌر طالل سلٌمان09302516

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010716953خالدٌهمنار حمدو ابراهٌم09302517

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160026232لٌنداٌزن محسن وسوؾ09302518

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05170022573مٌلٌا صقرمنى عبدالكرٌم حماد09302519

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150049477سورٌةأمال ٌونس أسعد09302520

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150057402حلوهفادٌه صالح عثمان09302521

المدرج االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05190032047نهاد  اسبرعلً نجم الدٌن محمد09302522

75المدرج الثانيالطابق األول
المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05170020303زكٌه كمالمٌساء ٌوسؾ طالب09302523

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120013413ؼاده الصالحرؤى علً الشعبان09302524

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05170005342ندوهسمٌه محمد دال09302525ً

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120043440وفاء جالودخدٌجه احمد االحمد09302526

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010209081براءه كنجوعال سمٌر الدٌوب09302527

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05200096837نواظر مرعًبشرى علً فاضل09302528

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010170860وطفه المحمودرضوان عادل السلٌمان09302529

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050103456فدوىنؽم طالل سعد09302530



المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050048280صباحرال ٌوسؾ العفلوك09302531

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب10180009013حسنه جبرٌلاٌات ؼانم سلٌمان09302532

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150111889ؼزالهمرح هٌثم سلٌمان09302533

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05220020981مرٌم محمود العمرعبد الرزاق رفعت السوٌد09302534

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050056721ؼاده جعفرمنار محمد الخلٌل09302535

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120054424سماهرنؽم مالك شوشان09302536

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050149564رباحسناء علً العل09302538ً

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150106421نوالعلً وحٌد اسماعٌل09302539

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140023567منى خضوركفاح زرٌؾ فٌوض09302540

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120008180ماجده عبودحسٌن علً السقر09302541

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010209020تماسٌلابراهٌم حسن الٌوسؾ09302542

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150070553نزههاحمد نورس الحمود09302543

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160013784زٌنبشٌرٌن محمد عبدهللا09302544

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010549402منٌرهرتاج محمود السلٌمان09302545

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05170005997اسمهان حبٌببشرى محمد حسن09302546

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب04220025517نهىعال عبد هللا دٌب09302547

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05110103988ندىآمنه جهاد القدور09302548

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010228213ؼدٌر العلٌوي الشموطًهبه احمد المحمد09302549

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050152985مطٌعه ابو ناقورابراهٌم ٌاسٌن ابراهٌم09302550

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010197250فاطمهاسراء واصل السراقب09302551ً

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150097166خدٌجهرشا منٌر االحمد09302552

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140039120هناء زاهررٌما شمسً حسن09302553

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010068160ؼادهولٌد ؼازي مسلم09302554

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب04170071900سكٌنهخالد محمد عبد الباري09302555

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05180013775امتثالرؼد لؤي عبد هللا09302556

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100045356بسٌنه الٌمنًعلً ادٌب صالحه09302557

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140030799مطٌعهرشا ابراهٌم أحمد09302558

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب04230002424مهدٌهمرام محمد عونٌه09302559

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140021409هٌفاء حسنمها ابراهٌم فاضل09302560

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150114553مها ساعودمرٌم عٌسى النجار09302561

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140030964تكنهامتثال جمٌل صاف09302562ً

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030058673نعٌمهبدٌعه ؼزوان حنا09302563

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010254528حلومحسان مصطفى الحسن09302564

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140012509آمنهنماء ؼسان صبٌحه09302565



المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05110031997سجٌعهصالح عزٌز شروؾ09302566

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140018346نهٌدا بردانمنال حبٌب بردان09302567

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140026742جمٌلهمارلٌن ابراهٌم القطاره09302568

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140012077سعاد الهندياٌوب ثابت طٌبا09302569

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010726861نادٌا دهنهعبد الرحمن محمود عوٌس09302570

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160026807نظٌرهتمام ٌوسؾ جفول09302571

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140011614هناء دلًعرٌن حسنً ابراهٌم09302572

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050082485فاٌزه هرموشمروى عبدهللا سوٌدان09302573

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160026754فاطمهلواء مصطفى الحسن09302574

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010317529ندٌمهربى خضر عنقا09302575

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05070018733نعمات عورورٌما علً شاطر09302576

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140017955تمره دٌوبصاعد سلٌمان بردان09302577

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120026141حلوهسائر محمد الحسن09302578

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140004837عدال ابراهٌمشرٌهان دروٌش سلوم09302580

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150085004عبٌر حسنرهؾ ٌوسؾ ابراهٌم09302581

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140009882سلٌما  محفوضوهٌبه ؼسان سلٌمان09302582

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140034726منٌره نصوررؤى بدر نصور09302583

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010189999هدىباسل علً دلخ09302584

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120046301محاسن العمرقمر ٌاسر االبراهٌم الجاسر09302585

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150043845حفٌظهلورٌن حامد جمول09302586

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120023212الهامقٌس محمد منصور09302587

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120050276معٌنه جفٌلًنور عصام جؽٌل09302588ً

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010605463عنودوالء عزت المحسن09302589

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160031943جمٌلهٌوسؾ محمد حبقه09302590

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140035968سهام منصوردانٌا تٌسٌر ٌوسؾ09302591

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010312248دلهأٌهم حمود المحمد09302592

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050123222عٌدهعلً هٌثم المحسن09302593

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120040960خاتونخالد الفرداوي المحمد09302594

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160048567ؼٌداءماٌا مٌسر الحماده09302595

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140024715سلمىرهؾ رؼٌد اسماعٌل09302596

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150091318عٌدةجٌانا عبدو الرجب09302597

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010459036فادٌا حمٌدينور عبد هللا بزبوز09302598

المدرج الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140008623مطٌعهصفاء فٌاض خضور09302599

75المدرج الثالثالطابق الثاني
المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150082670لورٌن موسىدعاء محمود موسى09302600



المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140005943خوالامانة عثمان عثمان09302601

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140007002مطٌعه حسنهند فٌاض خضور09302602

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140003417راٌفهمارٌنا خلوؾ بدٌع09302603

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140036011عزٌزهعواطؾ أحمد إبراهٌم09302604

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140018659بسمهنظٌر سمٌر شملص09302605

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150082612سمٌرهنور حبٌب موسى09302606

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140009840حمٌده ؼنومضحوك نعمان رسوق09302607

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05070019793هدىارٌج اسماعٌل شاهٌن09302608

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010851118زهرهبالل ٌاسر جوخدار09302609

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100066785دالل طوٌلمٌس احمد طوٌل09302610

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140002618حنانهناء فارس دنٌا09302611

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160026812مرٌمرامٌه احمد سلمان09302612

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05060004240فدوىسهام علً الحركه09302613

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050065251ختاموائل نصر جمول09302614

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05180020421شهٌرهمحمد احمد حسن09302615

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140015226رؼٌدهشكٌب احمد مرع09302616ً

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030018373عزٌزهوهٌبه ابراهٌم محمود09302617

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150091871دعدمحمود علً صالح09302618

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030018371عزٌزهفلاير ابراهٌم محمود09302619

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05200091200مطٌعهسجا احمد اعبدو09302620

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05220010496فوزه العثمانعائشه محمد الفارس09302621

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140016028فاطمة مرعًحسام فاضل صبٌحة09302622

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140010899هدىمروه هٌثم حسن09302623

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120030045ناهًدالل صالح االبراهٌم09302624

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150075539فاطمهمٌساء عزو السلوم09302625

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030044254جورٌه العكاريجماله ٌوسؾ العكاري09302626

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160023648فلايرلما محمد الشدود09302627

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160008331كرٌمهالٌن منذر احمد09302628

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120051453خدٌجهانعام شمسو سودان09302629

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05110020104كحله ابو كحلهرٌم حكمت صبٌح09302630

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140027415سلٌمهأحالم سلمان خضره09302631

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140004861مطٌعهآمٌرة ظرٌؾ رسوق09302632

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140027218اسمهان حسنعماد مقبل صبٌح09302633

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100049286سرٌرهسحر فائز حمود09302634



المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150082369سمٌرهرٌم اسعد صالح الدٌن09302635

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140027866نائفه سلٌمانلبنى أنور التع09302636

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010146009سحرفادٌه محمد الشٌخ دله09302637

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120000434سجٌعه سلٌممرٌم محمود سلمان09302638

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150036253ناهًسلوى محمد رٌا09302639

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140008164اسماعشٌه إبراهٌم ارساق09302640

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140027221اسمهانعشتار مقبل صبٌح09302641

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100036216نسباشواق فاٌز علٌش09302642ً

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010731397عٌدهفصل ابراهٌم االبراهٌم09302643

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100061901عزٌزهبسمه جمٌل عبد هللا09302644

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030007753رئٌسةمٌساء رمضان ابراهٌم09302645

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140027220اسمهانفٌنوس مقبل صبٌح09302646

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140003837شهدهفاطمة تامر عل09302647ً

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140013865نجاح رزقلواحظ كامل التع09302648

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05020064178شمسه المحمد علًاسراء ولٌد المحمد عل09302649ً

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030007012كرادوشادٌه علً الدٌبو09302650

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150082674ٌمن سلٌمانكرٌستٌن سلٌمان عل09302651ً

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050051234دولتعال لؤي سفر09302652

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150082625زهوهٌمن علً سلٌمان09302653

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140009522جمٌله حسنجانٌت ناٌر إرساق09302654

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010367067لمٌس الطرٌؾنور الهدى ٌوسؾ البحري09302655

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150096043صباحمجدلٌن محمد احمد09302656

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140004950نزهه طوبورٌمون عبدو أسعد09302657

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150089970نجاحلٌنا محمد العلوش09302658

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140001238رؼدان سقرمنى عز الدٌن مسعود09302659

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140010685عزٌزه محفوضعفراء نظمت رسوق09302661

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050135058نجاحلٌلى مدحت ابراهٌم09302662

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140009388نهادردٌنه ساقب سلوم09302663

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140033979سمٌرهأوال عبد الكرٌم عبود09302664

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140026301سهام دٌوبرانٌا فهد احمد09302665

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140009392نهادهازار ساقب سلوم09302666

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05070016733ختام حبوبفاتن محمد الضاهر09302667

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150009816سعادوفاء احمد درزٌه09302668

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب06160014034سهٌلهفاطمه آصؾ سلٌمان09302669



المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100054199نجاحنعمات فهد ابراهٌم09302670

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05110032095فائزةزٌنه اٌوب السلوم09302671

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150082367سمٌرهحنان اسعد صالح الدٌن09302672

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120009816ثنٌه أبو صالحجالء علً زٌد09302673

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140027199قنٌعةوالء صافً اسعد09302674

المدرج الثالثكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030012281ثروةابراهٌم منٌر ونوس09302675

75المدرج الرابعالطباق الثالث
المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب04040023063صباحلبنى راتب حمود09302676

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150047067وجٌهههادي بسام النجم09302677

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05200061228نجٌبهملك كاسر السعد09302678

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120016065أنٌسهحسن ٌونس الشحود09302679

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140012085سعادأمل ثابت طٌبا09302680

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05180009493نزههمٌناس علً دٌوب09302681

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050010310سمٌرااسامه اسماعٌل محفوض09302682

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010317544فضهسماهر صالح عنقا09302683

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030061381بسٌمههند صالح الصالح09302685

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05170008193اموننور سلٌم مصطفى09302686

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140005907خواللومار عثمان عثمان09302687

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140027071شمسٌه ٌوسؾحمزه صالح خزام09302688

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05170007682سهٌلهرؤى بهجت دروب09302689ً

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150109684سٌطهمٌثاء خلٌفه ادرٌس09302690

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05170048133خنساء خلٌلفاطمه مخلص محمد09302691

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100022366نعٌمه الحمدوشٌماء حٌان الحمدو09302692

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120043640ماريعائشة محمد العل09302693ً

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05170023936ناهده شدودنور نظٌم شدود09302694

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140029334بردانورشان نومرد ٌوسؾ09302695

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160004592وداد الخضوردٌاال منٌر عباس09302696

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030008171كرٌمةرشا حسن سالمة09302697

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140032727رابٌا ملٌكهسرٌه ؼصون ؼصون09302698

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب04010769137امالٌمام رفٌق عٌاش09302700

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب04010769003امالٌاسمٌن رفٌق عٌاش09302701

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140017660نزههؼدٌره حسن جزعه09302702

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150094921عائدهرشا منٌر ٌوسؾ09302703

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030032477عواش الشامًفاطمه مفٌد حمشو09302704

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140026886هاله محفوضمها وفٌد خضره09302705



المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160001695سهامدٌانا سعٌد االحمد09302706

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05220023672جمٌلهرؼد مصطفى العل09302707ً

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030038791علٌالوال حامد االحمد09302708

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140018136سرٌههبه أسعد بردان09302709

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05220034493وضحه الٌاسٌننظٌره حسن ابو جروج09302710

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030014099هدىعمار محمد االحمد09302711

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05020046699نادره العلوشبدر عبد العزٌز العلٌوي09302712

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05020004393وصفٌهر ال محمد صطٌؾ09302713

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05220028787نزلههدى احمد الهالل09302714

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120052218سعدهؼٌث عباس حموده09302715

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030014114هدىعائدة محمد األحمد09302716

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010853475وجدانرهٌؾ مرهؾ العل09302717ً

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140032035سناء ؼصوننؽم فارس وطفه09302718

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050187588نعٌمه الخطٌبرنٌم رائؾ كردٌه09302719

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010525406ختاممصطفى ممدوح ارك09302720ً

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140032121مهجهلٌندا منذر عبود09302721

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140017092شمسالماظ سلٌمان رستم09302722

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150117001عزٌزهؼفران أحمد رجب09302723

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140015745معٌنه حمٌشهنورا ؼسان عل09302724ً

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150119183تمرهمهند محمد العل09302725ً

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160021918نجاحألرى محمود صقور09302726

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010620389حسنهعبٌر علً ٌوسؾ09302727

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140025524امالروان نصر هالله09302728

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140029020نائفهدارٌن أنور التع09302729

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010228314وعد سلٌمانمحمد ابراهٌم سلٌمان09302730

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050117039بدرٌهعمار جمال الصوران09302731ً

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100041684رتٌبه حمداننوح محسن عبود09302732

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100061244ملكًسلٌمان عٌسى شلبٌه09302733

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100071795هٌامثائر محمد عل09302734ً

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120041690رجاءفاتن جاسم المحمد09302735

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150090788دٌبهنجدٌه محرز رجب09302736

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05190030583نجاحلٌن عادل مخلوؾ09302737

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05110001134فٌروزأحالم منذر سعٌد09302738

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160051677سهام الجداويسوار سعٌد االحمد09302739



المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100048883خضرهاٌمان طراد المحمد09302740

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050101036خدٌجه بدرهأحمد حمدو جعفر09302741

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050049531سلٌمهاٌمان سمٌر مصطفى09302742

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05190021470تمرهرٌمه خلٌفه وسوؾ09302743

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب04010308633كوثرنارٌمان سلٌمان المحرز09302744

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120041698رجاءرنا جاسم المحمد09302745

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140025568عناٌاتبثٌنه ؼسان هالله09302746

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05220028047كرٌمه الٌوسؾمها احمد المحمود09302747

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140004838عدالرٌهام دروٌش سلوم09302748

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010227305نجالء قرفولشرٌؾ محمد عباس09302749

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050003384اخالصالرا بدر الدبٌات09302750

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010219926نجوىملهم حسن االخرس09302751

المدرج الرابعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010760481منىسماره ماهر العٌسى09302752

20القاعة االولىالطابق الثاني
القاعة االولىكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب04040009610بدرٌهفراس ٌوسؾ رحمون09302753

القاعة االولىكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010219932ختامٌاسمٌن عبد الرزاق حاج سلٌمان09302754

القاعة االولىكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140019320رسمٌهترٌاق صالح شعبان09302755

القاعة االولىكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010084443الهامفضة جعفر بكور09302756

القاعة االولىكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05170008142ملكهاحمد قٌصر مصطفى09302757

القاعة االولىكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140028012مهجه الزنبورٌسٌره جودت صالح09302758

القاعة االولىكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010285054امٌرهمحمد ٌاسٌن الرحال09302759

القاعة االولىكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140029757حسناء حمودفلاير عادل صالح09302760

القاعة االولىكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030053584حنانمرٌم مصطفى السلٌمان09302761

القاعة االولىكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150013497ؼزاله االبراهٌمآمنه خضور دروٌش09302762

القاعة االولىكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140013972سلٌمه شملصسحر أحمد التع09302763

القاعة االولىكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030010378زلفه ابراهٌمابراهٌم علً الجداوي09302764

القاعة االولىكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140006615ورده علًوالء فخري ضاهر09302765

القاعة االولىكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160011607تؽرٌد سلومفداء كامل حربا09302766

القاعة االولىكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160011631ؼانه سلومنورمان سلمان حربا09302767

القاعة االولىكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140030072دعد طوبرجودي محمد ٌوسؾ09302768

القاعة االولىكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب90050006382لمٌاء زٌدانؼفران محمد االحمد09302769

القاعة االولىكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب04040014314نظمٌهمرام علً سلوم09302770

القاعة االولىكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140023419شادٌه عدٌرهمرٌانا صدٌق سلٌمان09302771

القاعة االولىكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030063534هٌامبراءه احمد الشدود09302772

30القاعة الثانيةالطابق الثاني
القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100059260سلمىمرٌم احمد ٌوسؾ09302773



القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140030488علٌا علًنرمٌن عزات ٌوسؾ09302774

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120020339فتاة حبٌبحبٌب عبدالكرٌم حبٌب09302775

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160023597كمٌلٌا حمودنٌفٌن حسٌن الكاخ09302776ً

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب06220028914شادٌهدعد برهان بكداش09302777

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140037285نزههروان صودٌؾ عفٌؾ09302778

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160026126سعدهمهند عادل صالح09302779

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030040591روزه الخالؾؼرٌد محمد الخالؾ09302780

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010638233خدٌجههبه ولٌد شحاده09302781

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150057263فرٌزه علًرباب فهد عجمٌه09302782

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05170000067عزٌزه  عباسلٌندا هاشم دٌوب09302783

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150034151أمٌرهذكرٌا ٌحٌى الٌمن09302785ً

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010022705نوهادسهٌر محمد ابراهٌم09302786

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05220016864اٌمانهند ابراهٌم االسعد09302787

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05110031344مٌاسهمحمد ٌاؼً جدٌد09302788

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010419398مٌساءعفراء حسام الحسٌن09302789

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140003079عزٌزه عفٌؾباسل عقل دٌوب09302790

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140003979عقال محفوضلؤي رفعت محفوض09302791

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05170033790بسٌمادالٌا علً صالح09302792

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160013533هٌفاءمً محمد رمضان09302793

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100051574فهمٌهالماظه اسبر عل09302794ً

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160013938سمٌرهرزان محمد اسبر09302795

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100045202سورٌالورٌنا اسبر عل09302796ً

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05170034646فاطمه اسعدحال سمٌر عبٌدو09302797

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140022802ناهدهمادلٌن عكرمه عبد الكرٌم09302798

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150063057رامٌهماٌا ثابت دٌوب09302799

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140006939سورٌارامه نواؾ جدٌد09302800

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05170034644فاطمه اسعدمرح سمٌر عبٌدو09302801

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120016116فاطمهمرام سلٌمان االبراهٌم09302802

القاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05170023122اسمهان  عثمانبشرى محً الدٌن محفوض09302803

190ممر رقم الطابق االول
ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120007781نجاةمحمدفالنتٌن هواش هوشه09302804

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100064273ؼنٌجهمحمود سالمه ونوس09302805

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010320105بخٌتهبشرى جمٌل العل09302806ً

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150000809خطٌرهوفاء احمد ٌوسؾ09302807

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140013184سهام علًمهدي بسام محفوض09302808



ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100033248سمٌره حبٌبحنان علً حسن09302810

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150037772بهٌجهدٌانا عبد الحمٌد درؼام09302811

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120031920هندسامر أحمد فٌاض09302812

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010491113سعادروعه مالك سلطان09302813

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05110017775نسرٌن سلوماشواق ابراهٌم بقال09302814ً

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010463449سهٌلهربٌع محمد دٌوب09302815

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140027378وصال صبٌحنؽم نزٌه لطٌفه09302816

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120015141نادٌا مصطفىرنا علً محمد09302817

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100066893فاطمهأمر فرٌد سالمه09302818

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05110031237سٌران شروؾرنٌن بسام جدٌد09302819

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140030585عزٌزهاسماعٌل راجً إبراهٌم09302820

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05020088282لٌنامحمد مصطفى أحمد09302821

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05110081848فائده الشاٌبمنى حمود الٌحٌى09302822

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05180026355فوزٌه فٌاضرشا أحمد هدله09302823

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05170038720فاطمه  علًموسى عبد السالم صفصافه09302824

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120036463نعامه اسمندرنسرٌن حسن عل09302825ً

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010474886شماجورٌه ابراهٌم الٌوسؾ09302826

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150060252علٌهلٌلى محمود خضور09302827

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05110019799امٌنهعبٌر عثمان الدره09302828

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05200000037ندٌمة داللمانٌا الٌاس صوان09302829

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05020019741ؼادهرحاب عبد الجبار عبد الرحمن09302830

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100046142رتٌبه  حسنجهٌنه محمد فضه09302831

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010354612كتوبٌمامه حسٌن السقر09302832

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160034835تمرهرؤى علً صقور09302833

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010661953كلٌمهفادٌه امٌن خرٌبوق09302834

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030065986نعٌمهعلً محسن الونوس09302835

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010206567ٌسرىرهؾ عبد المنعم سالمه09302836

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010175972مٌساءاحمد موسى المحمود09302837

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030036272ؼزاله وسوؾاشواق علً المر09302838

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050059404فوزٌه العلًنارٌمان ٌاسٌن العل09302839ً

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05170004841امنه جوهراٌمان عٌسى حبٌب09302840

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140026629حمٌدهسهام نظمت التع09302841

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150021209نسرٌن شحادهناره محمود عثمان09302842

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050111201عتوكحنان مطٌع ٌاؼ09302843ً



ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160016313جهٌنههاله علً رجب09302844

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120023579اسعاؾمهند عبد الحمٌد المرٌعب09302845ً

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120022418رجهرامٌا صالح اسعد09302846

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150029874حفٌظههنادي علً الٌوسؾ09302847

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05110031728ٌاسمٌنزٌنه أٌمن السلوم09302848

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150053279أمالعلً ٌوسؾ منصور09302849

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05190017652زٌنبسالم سعٌد ربٌع09302850

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100056036عزٌزهؼزوه امٌن دال09302851

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160030335نسٌبهنسرٌن عبدو سلٌمان09302852

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140027077شمسٌهمرٌانا صالح خزام09302853

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160033925منوهدارٌن سلٌمان ابراهٌم09302854

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120003019مادلٌنٌاسٌن حسن حسن09302855

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120003012مادلٌنأروى حسن حسن09302856

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140018983حمٌده جورٌهزهور توفٌق جورٌه09302857

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140015014ابتسامأحالم صابر مرع09302858ً

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140028475جهٌدهامنه ابراهٌم اسماعٌل09302859

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010292164هناءروعه احمد المنٌنً الشام09302860ً

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150082049نهاد مصطفىلٌالس علً حمود09302861

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030049825فاطمةٌاسمٌن محمد العٌسى09302862

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140028982بسمهالرا عٌسى عل09302863ً

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050100844نزٌهه ملوحًعتاب ٌوسؾ ملوح09302864ً

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140008045امٌره ٌوسؾرشا سعٌد خلٌل09302865

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140009663سجنهلٌنا عبد الؽفور سلوم09302866

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140006789نجودأسماء توفٌق دنٌا09302867

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05020043473فاطمه عبد العزٌزاحمد مصطفى الجزار09302868

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140031308جواهر صقراشواق مزدهر بركات09302869

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150103370نادٌا حسنفرٌد توفٌق ونوس09302870

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140028471جهٌدهسحر ابراهٌم اسعد09302871

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010209302براءه كنجورٌم سمٌر الدٌوب09302872

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140016235فوزهرٌم عبدو عبدو09302873

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160007345كفىلٌنا وجٌه الصالح09302874

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160020771سلمى محمودرانٌا فرٌد كنعان09302875

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160000439لمٌسحنٌن ٌاسٌن عبود09302876

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب01010382508نادٌالٌلٌان احمد عل09302877ً



ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030008701سهٌلة داوودمصطفى أسد الذهب09302878

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160024603نعوسناجً علً االسعد09302879

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010204053امٌنهزٌنب عباس الباكٌر09302880

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120002698فلاير حسنسنٌراج احمد سلوم09302881

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140008850خرما ضاهردعاء فٌصل ضاهر09302882

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050014506سامٌه رزوقمٌرفت حسٌن مرٌم09302883

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150057424وزٌرهاحسان علً عٌد09302884

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150097992سمٌحهسوزان هٌثم محمود09302885

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150028624سالمارٌج جمال سلٌمان09302886

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160047380رواد قداررهؾ سلٌمان االبراهٌم09302887

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب06160037269داللهبه ادٌب بدران09302888

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150104955سحر خلٌلحسن نعٌم خضور09302889

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100003492جمٌله الٌمًهدى كمال محمد09302890

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05190012142بدٌعه سلمانفرٌد انٌس عل09302891ً

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140021584حبٌبهأشواق حسٌب عماري09302892

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05200031170رابعه حنوؾسوزان عبد القهار الجمال09302893

ممر الطابق االولكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120015145نادٌا مصطفىباسل علً محمد09302894

290ممر رقم الطباق الثاني
ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100057344فوزهمرام خلٌفه شاهٌن09302895

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140007224أمٌرههال هٌثم ضاهر09302896

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100050689لودابنان أحمد رزق09302897

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010056420دٌبهجمٌله حسٌن المحمد09302898

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140016106رفٌقهمادلٌن خلٌل حسنه09302899

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140036189فلايرحنٌن سرور مسعود09302900

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120030741فاطمهمادلٌن عبد المنعم سلٌمان09302901

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140005376سعٌدهجانٌت تٌسٌر محفوض09302902

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120007272فائزه دنٌاهازار ماجد حسن09302903

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160043886سمٌرهٌاسمٌن منٌر الرمضان09302904

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160006112شمسهوداد هاشم الدٌاب09302906

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05020041692فهمٌةؼاده حسن علً البكور09302907

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120028622خدٌجهرهؾ محمد ٌوسؾ09302908

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030022940آمٌره المٌهوبدٌمه مرهج الحسن09302909

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140028795سوسنلورٌن نزٌه جعفر09302910

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160032085ؼزالهلمى عبد الرحمن نٌصاف09302911ً

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140010360ؼٌداٌاسمٌن منٌر إرساق09302912



ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05180008680عزٌزه وسوؾاٌمان محمد وسوؾ09302913

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050150719نجاحرٌما ؼازي دٌوب09302914

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120031923هندؼٌداء أحمد فٌاض09302915

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05090003309مرٌمعفراء حٌدر الحالق09302916

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150054721تؽرٌدمرح هاشم سلٌمان09302917

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05020150443مرٌمبراءه عبد المجٌد العمر09302919

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150108852سرٌعهرمٌس وارد القوجه09302920

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140030966مدٌحهرؼده صالح صاف09302921ً

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030009721رسمٌةنجاح علً الحسن09302922

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140015213حبٌبه رستمعال سجٌع مرع09302923ً

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140029217رامٌامٌساء عكرمه خلٌل09302924

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030025714مرٌمشٌماء محمد الخلٌل09302925

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140006242فهمٌه شهٌرهعاٌد جمٌل سلوم09302926

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05110016762امتثالسحر سجٌر الزامتل09302927ً

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05110001467تكنهختام منٌر بناوي09302928

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010238679مادلٌننور اكرم الشنته09302929

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010333923فادٌه بلولفاتن سمٌر بلول09302930

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05220004878سهام العلٌويؼدٌر خالد أحمد المحٌمٌد09302931

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05220004880سهامأمٌره خالد أحمد المحٌمٌد09302932

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010238667مادلٌنمرٌم اكرم الشنته09302933

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010553279فضةفاطمة طالل شحود09302934

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05170001751شمسه بنامها مالك محفوض09302935

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140017124نهلى اسماعٌلثمار أسعد رستم09302936

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140018566كوكبأمانً خلٌل عل09302937ً

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010081541سحر عٌالنأحمد عزت عزت09302938

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05090023280بثٌنهالٌسار ؼاندي حوٌجه09302939

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150096827شفٌقه علًهدى ٌونس صاطور09302940

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140022155سكٌنه وطفههٌام ضاحً زوبلو09302941

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050182365ؼاداٌمار محمد سلهب09302942

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140020128سفٌرهشذا ضاحً عل09302943ً

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140020616مٌافاطمه صقر زٌدان09302944

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100038861مٌاده حموديبراءه محمود اسماعٌل09302945

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010261107كوكب رمضاننادٌا سلٌمان سعٌد09302946

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140017015ؼدوهرماح ظرٌؾ رستم09302947



ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140009391وطفه عماريفاتن ٌوسؾ سلوم09302948

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140034005نده بٌرقبصٌره صقر ؼصون09302949

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140032497رجاء عٌسىمرٌانا فؤاد ؼصون09302950

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05170026857نجاحمرح عٌسى جوهره09302951

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120034849أملعبٌر اسعد جالد09302952

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140003336ٌسٌرهرنا هواش خلوؾ09302953

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05130026151سلمى محفوضامل ابراهٌم محفوض09302954

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100054574ندوهسلمان شحاده سلمان09302956

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05130021815كاملهانتصاؾ توفٌق ابراهٌم09302957

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120028542رديأرٌج سلٌم اسماعٌل09302958

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150109728فاطمه الونوسجمانا سلٌمان العل09302959ً

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160048008فهٌدهلبنى احمد البراهٌم09302960

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030050916اسٌاعمر عبد هللا الحبٌب09302961

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140018383هندٌه التعرامٌا ثابت التع09302963

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160023218مرٌمؼٌثاء احمد سلمان09302964

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100037940ركٌزهرٌتا ساقب حمودي09302965

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140012259فلايركنانه رأفت اسماعٌل09302966

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100044250عبٌرهعامر سلمان منصور09302967

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب04060010211جمٌلهرزان علً عواد09302968

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160010021فضهثراء موسى حٌروقه09302969

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب06160020609رشٌدهرنا عدنان عجور09302970

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050073928فائزه سلهبأرٌج علً سلهب09302971

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160026950شادٌارٌمه نضال الحسن09302972

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140027690ٌسٌره التعاسمهان ٌوسؾ التع09302973

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05110000805بربهانأمل عبد الفتاح الحسن09302974

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05190016856سهام معالمٌساء علً حبٌب09302975

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010352680مٌسونهبة عماد الدٌن الحالق09302976

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05180018117عٌدهنسرٌن علً اسماعٌل09302977

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010103954نجاحعبد الباقً محمد الحفٌان09302978

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120016906حلوهسهام سلمان الحمود09302979

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05110011971فاطمه سلومالهام اسماعٌل الصطوؾ09302980

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب06160011310حمٌدهسمٌره محسن خضور09302981

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140005571داللالٌزا حسن عثمان09302982

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150095018نهاد ابراهٌممهى علً محمد09302983



ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120046687لٌندهالٌسار عبدو سقر09302984

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010755986مرٌممحمد درؼام االسعد09302985

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160030527شعٌلهكفاح عٌسى شحود09302986

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100022514ضحٌهرانٌا واصل الحمدو الحسن الخلٌؾ09302988

ممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05090003033زهره ادرٌسفكرات محمد مقصود09302989

74ممر أرضي
ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120046681سلمىلٌنده محمود سقر09302990

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب02120347148نجوى جوركمرح خالد حاج احمد داالت09302991ً

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160050805دولتعال ٌوسؾ الحسن09302992

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100046943سروى خضوردارٌن رعدون نعٌس09302993ً

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120005452جمٌلهفادٌا علً سلوم09302994

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140001130مٌاسهدارٌن ٌاؼً محفوض09302995

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120039209هٌام االسمرحال محمد االسمر09302996

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010351930جهٌدهكنانه صالح مرع09302997ً

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010283192منىصفاء جمعه المحسن09302998

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب06210015485الهام ناصرجلنار هود مسعود09302999

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120030565نجاةعبد الهادي ٌوسؾ حٌدر09303000

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120014283مٌسرحنٌن محمد الشعار09303001

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050131385صباحنهله محمد زٌنو09303002

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05070002839فاطمهرؤى ماجد حربه09303003

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030065566دالٌا سقرمنذر موسى وسوؾ09303004

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010292886فاطمهابراهٌم حسن المحمد09303005

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030064447سمٌرةأحالم خضر العٌسى09303006

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140029430بصٌرهروزانه مصطفى احمد09303007

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050064230ؼانٌهفاتن عدنان دٌوب09303008

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100038687تقال طوبوركٌزه احمد كحله09303009

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100045054نوالؼٌث حسٌن سلٌمان09303010

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100054517نجاحمالك علً حمو09303011

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05200060271مجد المحمدهبه حسن النزال09303012

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05170050227بشرىحمزه علً اسماعٌل09303013

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120020157ٌسرى ربٌعمنار احمد شاهٌن09303014

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010555535رؼدانزاهر معن الصباغ09303015

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150007180ؼادهبشرى سالمه عٌسى09303016

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05170004559ؼصونسهٌر رٌاض هاشم09303017

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010666522بندرفلاير محمود سلٌم عل09303018ً



ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160008940شمسهزٌنب حسٌن مصطفى09303019

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05170027806سلمه قربٌشرنٌم علً درداري09303020

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150056375شمارهام محمد دٌبان09303021

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120034940كوكب سلٌمعمران محمد حبٌب09303022

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100010989نظٌره حسنهناء حسن علٌشه09303023

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05020015960مهاإناس أحمد قناص09303024

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150095086كوكبوئام أحمد خلوؾ09303025

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010697010ؼٌداء اسعدرهؾ سابت اسعد09303026

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150072240ظهٌرهرنا راشد جفول09303027

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05180007868نعامهرفٌؾ حسٌن صالح09303028

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010806945نوال بلولفادٌا ٌوسؾ اسعد09303029

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140002994سهامأردوان ناجح صقر09303030

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100051161سورٌا ٌوسؾمروى منٌر دوحه09303031

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010253976فلاير الحاٌكهبه علً محفوض09303032

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140033167دالل علوشالرٌسا عطى نمره09303033

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05170050246نهالمجد ناجح ابراهٌم09303034

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05170032500لٌلى احمدرٌم سلٌمان حسن09303035

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030041639حٌاةشٌرٌن بسام الحسٌن09303036

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150021096خدٌجهوئام محمد شحاده09303037

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160035918خطٌرهسوزان رسالن رسالن09303038

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05220010305مرٌم الجاسمصفاء ابراهٌم االبراهٌم09303039

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050033204امل االحمدربا سمٌر زٌن09303040

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05180019818نجاة عٌسىفاطر نضال جناد09303041

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05040016212مٌادهمرٌم ٌوسؾ باال09303042

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150080882فاطمه ٌوسؾعال احمد سلٌمان09303043

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05020134704نعمت المنصورهبه رٌاض المصطفى09303044

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120026100ملكهسلمان محمد جنٌدي09303045

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050151770عبٌرهنوار احمد العجٌب09303046

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100038857سمٌهرٌما مرشد اسماعٌل09303047

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100033177حلٌمه منصورعفراء مشهور عبد هللا09303048

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150114772هٌلةمٌسون محمد سعود09303049

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب06100016556لٌلىفتاة اسعد عبد هللا09303050

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140003170رفٌدهرمال علً ؼانم09303051

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120046464إٌمانهبه مرعً الحمود09303052



ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010620801جهٌدهصبا عدنان الحسٌن09303053

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05170013404ازدهارنهال عبد الكرٌم وسوؾ09303054

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050087939فهمٌهرٌما خالد السرمٌن09303055ً

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120041889لطفٌهإٌمان أحمد المحمد09303056

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120031263مهجهسامٌه اسماعٌل لٌال09303057

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030057179سعدٌه الخلٌلبٌان محمد الحالق09303058

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب10240001345عدرهؼٌثاء احمد مٌهوب09303059

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120048730دام الهنا حسنرٌم محمد حسن09303060

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010238026خزنهثناء خلٌل الحسٌن09303061

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010209155رئام البدورٌاره ٌوسؾ بدور09303062

ممر الطابق االرضًكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150109720فاطمهجنان سلٌمان العل09303063ً

90المستودع
المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05070001585دعدعلً سلٌمان العبود09303064

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010055360نزههمرٌم عبد الستار حماش09303065

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160012630رابٌه  سلومسالمً احمد درب09303066ً

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05220018123هٌامفاطمه خالد الحسن09303067

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100016860هناءؼزل محمد جوهره09303068

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05200054000مرٌممٌساء محمد العل09303069ً

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140011236حبوسرشا موفق حسون09303070

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150095299نجوىنور نعمان مصطفى09303071

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05070029192صبحهدٌانا رزوق الٌوسؾ09303072

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100044094سلمىهٌلٌن احمد حبٌب09303073

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120011781نزههرهام جمٌل العكاري09303074

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140001918مرٌمدٌالً خلٌفه تامر09303075

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140028467الهامرنٌم علً إبراهٌم09303076

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05110000390كنانعال نصر السلوم09303077

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100065244فاطمهشٌرٌن هٌثم العٌسى09303078

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050078763مهارنٌم ؼازي زٌن09303079

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010354565سندس كلٌمهمرٌم عادل كلخه09303080

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100046026نادرهعلً عبد الوحٌد صالح09303081

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010213542منٌرهرنا محمد المحمد09303082

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150044226امٌنهلٌنا محمد شفٌق حمود09303083

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150122283جورٌهمها ٌوسؾ سالم09303084

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05200024042وصٌفةرٌم احمد الحبٌب09303085

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050155653رداء شحوددٌانه ٌونس المصطفى09303086



المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05050150954زٌنبسام علً العل09303087ً

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100052733ملكً  دٌوبنزهه ؼالب دٌوب09303088

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100006774رتٌبهنوال عٌد انكاره09303089

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150123056أجٌجهدعاء محسن عبد هللا09303090

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010367575جمولجٌانه محمد اسعد09303091

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100038325أمٌرهزهره محمد خضرو09303092

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100041261الهام سلمانلورا علً شهله09303093

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05190018988هدىسالؾ صالح قطفه09303094

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100041447رقٌه عباسسوزان بالل حربا09303095

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05170018796سعدهعبٌر عصام منصور09303096

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100037131جمٌله اسعدرٌم كرٌم محمود09303097

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05180010013نعٌمهربٌع كرٌم محمد09303098

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100067998فطٌمسلوى أحمد الصطوؾ09303099

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120052208فداءباسل حسان رسالن09303100

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100058085جملهٌوسؾ حسٌن الحمٌدي09303101

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150081332هاللهلجٌن محمد نصر09303102

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150066991ناهًمٌساء علً حسٌن09303103

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100050084صدٌقهسناء نظمً ٌوسؾ09303104

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160048818تفاحه العٌسىصفاء محمد العٌسى09303105

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160029414حسنهسومر صالح الدٌن الحمدان09303106

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150043933فطومرامٌا محمود شما09303107

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010228200آمنةبراءة خالد المحمد09303108

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05160026761فاطمه جفولمجدلٌن مصطفى الحسن09303109

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05110045345ٌازيؼروب عبد الرزاق العمر09303110

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120007389سعدهاسامة سلٌمان حسن09303111

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05110024128فاطمهعناٌات شرٌؾ الجهن09303113ً

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05190034571انتصار  حبٌبماٌا صالح مصطفى09303114

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب06160001426بحرٌهبشرى جابر بدور09303115

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100018327وجٌها وسوؾرٌم ابراهٌم عثمان09303116

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140024316زهوه بٌرقنورى وجٌه شاهٌن09303117

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010078763سمٌره فرٌجرشا سعد عازار09303118

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05200077170رامٌاٌاسمٌن نادر عكاري09303119

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120049335امٌمه حسنالٌمامه عبد الوهاب الصالح09303120

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120049338امٌمه  حسنهدٌل عبدالوهاب الصالح09303121



المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140000018شادٌا  حبٌبفاتن فاٌز سعٌد09303122

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05220025046فرٌده الحسنامنه عبدالعزٌز المحمود09303123

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05110000052زهور سعدانجً راؼد السعد09303124

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150087665نوفهناهد علً احمد09303125

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100042783مرٌمزهره عبود دٌوب09303126

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140033917مجٌره مسعودنارمٌن صودٌؾ نصور09303127

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140009837حمٌدهأرٌج نعمان رسوق09303128

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140019097درزٌه عٌسىرشا ثاقب جورٌه09303129

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05190039612امٌنه اسماعٌلزٌنب علً حسٌن09303130

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100044260نشٌده محفوضازدهار كامل نٌش09303131ً

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140000220شفٌقه سلٌمانمحسنه ٌوسؾ حبٌب09303132

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010482373مرٌم الرمضانحسن محمد الخضر09303133

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120032709صدٌقهوفاء ٌوسؾ سعٌد09303134

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120040922سلمى مصطفىنهٌده علً حبٌب09303135

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140034770هناء عبودنوار محمود عبود09303136

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010289559ثناء معروايمحمد مدٌن محمد فاٌق الكٌالن09303137ً

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب06190016495عدلهرٌم صاحً ؼنٌجه09303138

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100045003اتحاد كٌواناصاله ادٌب ٌوسؾ09303139

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120036273مرٌممنٌره مصطفى محمد09303140

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140003951نهودرؤى سرحان جدٌد09303141

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05030031510سورٌه العوضفراس مخائٌل العوض09303142

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140002488حٌاتهٌالن كمال خضور09303143

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب11070069617انتصارالنا حسن العٌسى09303144

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05190016303نوالاحمد عماد رمضان09303145

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05120026465عفاؾرٌتاج حسن عزنك09303146

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150103317مطٌعةابتسام ٌوسؾ حمود09303147

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140018570رشٌده مرعًنسرٌن مسرور حمود09303148

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150053497ازدهار حمادوئام ٌوسؾ عٌسى09303149

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150095670جهٌنه ابراهٌممنار محمود حسٌن09303150

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05150036226وردهرشا سلٌمان رٌا09303151

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05100019599رنجسعبٌر نصر الحسن09303152

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05140009796زهرهشادي فارس ارساق09303153

المستودعكلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب05010425264مٌساءمنى عبد الوهاب خلٌؾ09303154



مبنى كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

70القاعة االولى
القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05190031518هدى مصطفىؼٌداء نصور نصور09303155

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170014321سمٌرهرزان عبد الحمٌد مخلوؾ09303156

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170021412منٌرهنزار محمد جعفر09303157

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160004601مٌادهعدنان محمود السلٌمان09303158

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05220025037نهٌده المحمودسوسن عبدالرزاق المحمود09303159

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05190012746رهٌجه اسماعٌلسلوى سلٌمان عل09303160ً

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140001334مروشٌارا حمٌدوش أسعد09303161

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100009257جهٌنههبا نصر خضر09303162

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010646399محاسنعالء حسان بوالد09303163

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150080792ورده موسىمها منذر عثمان09303164

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150088080اخالص حسنلبانه سهٌل عل09303165ً

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150114699فاطمهملك ابراهٌم هواتو09303166

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140028532ٌسٌرهروكسانا صادق جعفر09303167

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05200017894لٌلىجٌما كامل عوكان09303168

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170033094توفٌقهشرٌهان نصر عبٌدو09303169

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100038316امٌرهؼاده محمد خضرو09303170

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05030029421فاطمةجورٌة ابراهٌم الخلؾ09303171

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170050292سوسنرفاه نور الدٌن ابراهٌم09303172

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170049533سوسنحنٌن نور الدٌن ابراهٌم09303173

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05110000402بصٌرهفتحٌه مصطفى احمد09303174

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140011282ذرده اسماعٌلجدٌره جمٌل اسماعٌل09303175

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140020142زٌنبمدى عبد الفتاح عل09303176ً

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140002988محاسنهامان نوعات صقر09303177

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05030064408ؼٌداء الونسوسام حسن الونس09303178

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120036439عبلهوصال اسماعٌل حسٌن09303179

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010230452نادرهاٌمان زٌاد العلوان09303180ً

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة04010008449عفٌفه دٌبلما منصور دٌب09303182

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160023627سمرحمزه سلٌمان جفول09303183

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140026646راجٌهبشرى محمد الدق09303184

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة10230008307عبله شدودرهؾ شاكر نادر09303185

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05220010172فطٌمشادٌه سلٌمان المحمد09303186

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140006294لٌالكنان ابراهٌم حبٌب09303187

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160025787حلٌمهرشا ٌوسؾ صالح09303188



القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05110034220سمٌره جدٌدماٌا اٌمن الشٌخ محمود09303189

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140011745مٌساء حمودينور واصل عدره09303190

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05130021330مدٌنهمنار رائق قزازو09303191

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140012495سهٌالهداء مرؼب حمدان09303192

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150072484داللرٌمه صالح شاعر09303193

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140018545بصٌرهامجاد عبد الكرٌم عل09303194ً

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140033471نهود عٌسىسمر سلٌمان طالب09303195

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170026553سمٌرهاحمد راجً البرو09303196

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050030663هاجرفهد محمد العثمان09303197

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05200080362نوفهاحمد ابراهٌم المحمد09303198

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140036770لٌلىمجد ثاقب جورٌه09303199

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100038116بثٌنه سلطانرحٌق هٌثم بدران09303200

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140002006سمٌحةهناء ممدوح حمٌده09303201

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05110021667فطٌمسامر سلٌمان عكاري09303202

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140023507رسمٌهحال ٌونس خٌوي09303203

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120011594سامٌهٌعقوب عادل رسالن09303204

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140027129سجٌعهمٌس سالم اسعد09303205

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05200033522فاطمهآمنة عبد المنعم صٌادي09303206

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة07120019552جنٌنةجمانة علً األحمد09303207

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150080584فاطمةالٌن علً عمار09303209

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010311918فاطمهصفوان عبد المعٌن البٌرٌن09303210ً

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050099561روزه العبد هللاهوٌده اسعد الٌوسؾ09303211

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140020647وساممٌس محسن زوٌلو09303212

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150025685تؽرٌدعبود أحمد السكٌؾ09303213

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150107669حسٌبهانعام خضر ابراهٌم09303214

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150035709ؼٌداءعفراء محمد حمود09303215

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150003426فاطمههٌام ابراهٌم خلٌل09303216

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140036003افتكار صبٌحمنوى سلمان حسن09303217

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة07120047731ؼصونجمانة عٌسى االحمد09303218

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140006622نسرٌن األخرسعبٌر نضال شهٌره09303219

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010352278تماسٌلامل محمود رستم09303220

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010354645تماسٌلنعٌمه محمود رستم09303221

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05030062969لٌبٌا الصالح السالمآالء محسن العل09303222ً

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05030062973لٌبٌاوالء محسن العل09303223ً



القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140000368نوالحكٌم سعد شحاده09303224

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05200028270صبحٌهنجاح عبد الكرٌم الحلو09303225

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010624927رزانرهؾ بسام العٌان09303226

20القاعة الثالثة
القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140015684فاطمهعبٌر ضاحً لٌال09303227

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150078883وزٌره االحمدكلٌمه سلٌمان شٌحا09303228

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140000784فطٌمرجاء عٌسى إبراهٌم09303229

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140020321نظٌمه حمودثراء حسن حمود09303230

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010478552وداد المهنىدارٌن علً المهنى09303231

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05040010241عفٌفهساره سعد المحمد09303232

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140026651انتسابمرٌانه ؼسان التع09303233

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160049775نظٌره حٌدرسوزان هاشم حٌدر09303234

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160001068زكٌهسلمى سلٌم أحمد09303235

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140003076انتصار ؼنومنورمان علً دٌوب09303236

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05110016808وفاء صبٌححبور طالب حسون09303237

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140022133سمٌا سلمانمارلٌن شعالن شبٌب09303238

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140009209هناء االشقردارٌن صالح دٌوب09303239

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140005237لٌمونه درباسسناء أمٌن إبراهٌم09303240

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140008298سمٌهمادلٌن مرشد ؼنوم09303241

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140031553انتصارمرام مسعؾ حمود09303242

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05020016825ٌسرهنرمٌن محمود القاض09303243ً

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140033335منٌره ؼصونمها صالح وطفه09303244

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120050055نعامه اسمندربسام صالح فندي09303245

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120028939فاطمهلٌث عبد الحسٌب دٌوب09303246

60القاعة الرابعة
القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140033343منٌره ؼصونسامٌا صالح وطفه09303247

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140010146ترٌاق صبٌحهسخاء عبد المنعم محفوض09303248

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120045615مٌاسه الخضورمازن أحمد تقله09303249

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140010204خلفهخلود ناقد دالله09303250

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05180002819هناءمروى منذر بخشٌش09303251

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05110021066هدى العكاريرنا شاكر عكاري09303252

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140004096نوفهسامٌا محمود ؼانم09303253

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05110023732مروى االبراهٌمهدٌل موسى فارس09303254

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010989568هٌفاء الٌونساصاله ٌوشع السعد09303255

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150091350اماثلسلٌمان محرز رجب09303256

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140031376رفٌقهآمنه صدٌق أحمد09303257



القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100040989الونديوالء محمود حمودي09303258

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05030060755نجاحعلً جمال الدٌن العرب09303259

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140002048وجٌهامدٌحة ابراهٌم زلخه09303260

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140022701نظٌرهمسلم امٌن أحمد09303261

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140022723نظٌرهسلٌمه امٌن احمد09303262

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140004100نوفهرانٌا محمود ؼانم09303263

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140024996حبٌبهرٌم حٌدر قصٌب09303264ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140022956سهام مصطفىماٌا ؼازي خضور09303265

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120012504لمٌاءسبٌت علً سلٌمان09303266

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120032859ركسانه محمدكوثر محمد محمد09303267

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة06230012320املرؤى مدحات عجٌب09303268

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05040034143فاطمهبتول علً الجاسم09303269

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010309360خضرهنادٌه طاهر الؽضه09303270

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140013163صباح ٌاسٌنآجام رائد حسن09303271

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160000385نهدهوهد مصعب صالح09303272

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170027767خضرهمها فرٌد درداري09303273

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100037535نوالراما نصور احمد09303274

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05190008311سمٌحه الخطٌبرهؾ محمد حسن09303275

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05030015851نظٌرةعبٌر ٌوسؾ الداود09303276

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05110022301كمٌرانسلمان علً العل09303277ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140023816عبٌرعزٌز محمد حمدان09303278

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170007351فداءحٌدر ٌاسر سلٌمان09303279

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة04170017201سهاممً عبد الحمٌد الخدوج09303280

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05090027941سعاد مجرفادٌه راسل الحاٌك09303281

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140009525جمٌلهمحمد ناٌر إرساق09303282

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100037522نوال عٌسىرٌم نصور احمد09303283

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050048341فادٌهرشا بسام دٌوب09303284

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160004083منٌرهفاطمه ٌونس حوا09303285

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة90050005220ختاماحمد محمد دٌب09303286

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05190018630جهٌدهسمٌره احمد ونوس09303287

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170036846سحر زمزمعبٌر نصر الدٌن محمد09303288

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170032642هدىنادٌن فٌصل ندي09303289

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170032807هدىفاطمه فٌصل ندي09303290

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160011424ندا  الوسوؾٌارا علً حاطوري09303291



القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120007857سعده لٌالسها ؼرٌب مٌهوب09303292

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05030027501شهٌرهعالء محمد الٌوسؾ09303293

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100056858لمٌسندٌمه أكرم شاهٌن09303294

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010268384خشفهٌونس احمد سالمة09303295

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010339007بدرٌهبٌان سعود التمر09303296

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170042949هٌامؼفران محمد العل09303297ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05020004657نجاحوسٌم ادٌب الهواري09303298

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120015522حسنهعبٌر ٌوسؾ وسوؾ09303299

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160046745كوكبدلع محسن االحمد09303300

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160005000كسبخوله عباس خضور09303301

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160048962نسرٌن دٌابالٌسار علً الزنات09303302ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100006969هٌفاءامجد خلٌل شندراوي09303303

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05090003697سعادنسرٌن عٌسى رحمه09303304

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050078171محاسن االطرشدالل عٌسى الخبازه09303305

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120040055حكٌمه ادرٌسسحر سمٌر عبود09303306

45القاعة الخامسة
القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150109591اعتدالرنا محمد عاص09303307ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05180031913عزٌزهانعام سلٌمان صالح09303308

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010213838ماجدةلمى محمد جعمور09303309

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160052165نجٌدةعفراء احمد سالمة09303310

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160014133وصالرؤى علً العٌسى09303311

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010421531رحابٌعرب حبٌب عل09303312ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100050898ؼاندهنادٌا علً رزق09303313

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05180032151ٌاسمٌنسوزان عالء الدٌن جدٌد09303314

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010518983نزهه مهنامٌس مشهور حساب09303315

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة11080004140امٌرهنٌروز ٌوسؾ رزوق09303316

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05040018069وصفٌهتمام سعٌد سالمه09303317

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05080010164ختامفائزه محمد العلٌوي09303318

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050152569صبحٌهلمى ؼازي العجٌب09303319

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05220027656امل المحمٌدهبه هللا حبٌب االحمد09303320

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة10090026545سمٌحهبهاء حامد عل09303321ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05070043962ناهدهرنا حسن دٌوب09303322

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05070032480وجٌههفلاير محمد دٌوب09303323

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050122860سمٌرهسوسن سامً الراع09303324ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05030022034ؼنجةحسٌن احمد ٌوسؾ09303325



القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05130012744وظٌفهملك وهٌب زعرور09303326

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150066634مٌادهرؤى فائز زلخ09303327

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160039495سروهرؼب رمضان عل09303328ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010268713رداحفاطمه حسٌن سالمه09303329

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150116698فاطمهوفاء وجٌه محمد09303330

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150116421وزٌرهمحمد نزار محمد09303331

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05180022965مفٌدىبتول محمد عل09303332ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170025040لٌنارماح عقل شدود09303333

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05200096683خدٌجهصفاء حسن ابراهٌم09303334

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010163964فاطمهرٌمه حسن اسعد09303335

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150027742هناءتٌماء مصطفى رجب09303336

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05020043588فاطمهدحام احمد البكور09303337

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150033095خلودنور عبد الكرٌم زٌدان09303338

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010424542هالهإناس عبد الجبار ضهراوي09303339

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160002671ان جٌتشروق محمود باخٌس09303340

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05030064419حلوهسمٌه محمد الونوس الونس09303341

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05030039599سلمىمنال محمد الراع09303342ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010679929نعٌمه  صالحلوره سالم عل09303343ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120019236بسٌمهؼادة احمد اسماعٌل09303344

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120055599بسٌمهمهٌبا احمد اسماعٌل09303345

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120011039نادٌااٌلٌن علً مشكل09303346

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120008281رٌنهرهؾ احمد الشلض09303347ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100065272اسمهانرباب ٌوسؾ معروؾ09303348

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170003874سعاد سعدرؤى محمد بدران09303349

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100066289ارتسامرؼد صادر ٌوسؾ09303350

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05130032939وضحىمرٌانا حسن سلٌمان09303351

90الصالة
الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100059320هندرنا علً ابراهٌم09303352

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100040175وطفهرؼده ندٌم عل09303353ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة10010005686امٌرهرٌم جاٌز عبود09303354

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150077933عزٌزه عطٌهلٌنا ندٌم مصطفى09303355

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050103317عتوكرامً ٌوسؾ عبود09303356

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050024264نجاحإٌاد علً ٌاؼ09303357ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150078806ادٌبهعبٌر محمود حسن09303358

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140026489زٌنبرؤى ٌوسؾ علوش09303359



الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140010956ؼٌثاء حسناسماعٌل وفٌق حسن09303360

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120031798مرٌمٌارا حسٌن فٌاض09303361

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120048055كروان وسوؾبشرى سلمان حسن09303362

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05020033536امونمحمود مصطفى الحسن09303363

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05200075350شمسهسمٌر عٌسى الفقٌر09303364

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160052115ادٌبهرفعه مرهج التع09303365

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140013267خرمهعماد علً أحمد09303366

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010522926زكٌهالهام تركً االبراهٌم09303367

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05200034487حمٌده  العباسعٌسى خضر العباس09303368

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة90020001451فاطمةنعٌمة قاسم ادرٌس09303369

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05110066226زنوب رجبصالح محمود النجوم09303370

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة04180062782سمٌرهمٌس بدر خضور09303371

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05110016788برازٌهمارسٌل مصطفى فهد09303372

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150090412ؼنجهشعبان ٌوسؾ فندي09303373

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170005248مفٌدهٌاسمٌن سلٌم نداؾ09303374

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010011144روعهمنار محمد بشٌر الؽالٌٌن09303375ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160008252سمٌرهرٌتا سلٌمان الدٌبه09303376

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050028904محاسنوفاء مصطفى الشٌحاوي09303377

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150090407رندهاٌناس ٌونس فندي09303378

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05030047047اماثلمحاسن حٌدر الحٌدر09303379

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05030027743سلمهمشٌره محمد كلخه09303380

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050000738نادو االؼافاطمه خٌر االؼا09303381

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150115611زهوهرنا احمد الخضور09303382

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150086882عٌدهسوسن تمٌم حماد09303383

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05030008695رابٌةالهام محمد االحمد09303384

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100046958سمٌرهمٌس عبد الحمٌد حسٌن09303385

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140013186سوسنؼروب علً محفوض09303386

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140013159سوسن خضورضحى علً محفوض09303387

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140029899ناجٌهشٌرٌن ناجح أبو عمشه09303388

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05200076369سوسنرنٌم اصؾ عل09303389ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010351510فاطمة جرجنازيفادي بدر علً ه09303390ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140012048فاطمهفاتنه سلٌم عبٌس09303391ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010488464ثرٌابؽداد عدنان الفارس09303392

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05180002277ثناء حنوننسٌم حلٌم كوسى09303393



الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010539326زمودرٌد حسن اللطمٌن09303394ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140024338وحٌدهنعٌمه ٌوسؾ أبو تراب09303395

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150094109فاٌزه الخضرمحمد ابراهٌم خضور09303396

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150115516زهوهسوزان احمد الخضور09303397

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05020082014ندىمٌس هانً سالمه09303398

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140032857جمٌلهوفاء فهد حسن09303399

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة03320049109ٌسرىنور عبد الؽنً قاسم09303400

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140032234زهرهحنان سلٌمان ثابت09303401

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة06090053388مرٌم برهومعال قٌس سعٌد09303402

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140035045نجاحختام سلمان وهبه09303403

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150027420امٌرهلٌنا زرٌؾ عٌسى09303404

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150090013امٌرةابتؽاء زرٌؾ عٌسى09303405

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140007623جهٌنهرشا فهٌم سلوم09303406

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160000147سمٌرهمٌراث خضر منٌؾ09303407

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100036769رتبه سفرمحمد هالل ٌوسؾ09303408

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050156780هٌاملٌلٌا عماد ابو قاسم09303409

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100068775مرٌم الموسىطه خالد الحمٌده الخالد09303410

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010343600حمٌدهٌسرى احمد بزي09303411

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150117833سعادعفراء محمود جذار09303412

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050106430سالمحنٌن نزار الجرؾ09303413

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140005089بلورهأنسام نادر أسعد09303414

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05070012610عائدةقمر خالد الحواط09303415

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100051085ؼفرانمحسن عبد الكرٌم دٌوب09303416

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010312078انتصارمصطفى عبد العزٌز االبراهٌم09303417

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050096193وصٌلهعلً فاٌز زعٌر09303418

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150102715نبٌلهنؽم عٌسى ابراهٌم09303419

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05110017136ندوههدٌل عبد الكرٌم ابراهٌم09303420

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140017892ؼزوهعٌسى ضٌا عٌسى09303421

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150103340نادٌاسوسن توفٌق ونوس09303422

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة07090057847حاجةهدى محمد الشٌخ09303423

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170041936فوزٌهلواء نصر نصر09303424

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140008687منٌعهاعتدال وهٌب شاهٌن09303425

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140018209وطفه سلومروال مخلص عل09303426ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150077621سامٌةعلً محمود احمد09303427



الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170045422ثناءرٌم عبد هللا محسن09303428

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010291966فاطمهمحمد ٌحٌى زكرٌا العبد هللا العبد الرحمن09303429

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140002714وجٌده علًبشرى علً محمد09303430

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05020097196لونه سالمهامل عمران الخضور09303431

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150065718وحٌدةسماهٌر محمد رسالن09303432

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050035138عفاؾالزهراء ؼسان القطلب09303433ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05030051744عزٌزه رمضانصالح عبده العل09303434ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة04030057856مرٌمامل ادٌب مشعل09303435

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140002646وجٌدهشذا علً محمد09303436

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170023341فلايروالء ؼاسق منصور09303437

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170025508سهامربه ملك بلول09303438

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120040342دعدنؽم حٌدر علوش09303439

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05030044275سمٌرهمحمد محمود الداوود09303440

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة10270023075منٌره علوشسمر هاشم حمود09303441

مبنى كلٌة الهندسة المدنٌة

90المدرج االول 
المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05030010129وجٌههدالٌا حمدان الوسوؾ09303442

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة02320239691رجاءدانا صبحً مصطفى09303443

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05140000525مجٌرهجابر شعالن سعٌد09303444

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05160038244فاطمههدى حسن دٌب09303445

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05070009580ماجدهاصؾ عدنان الرستم09303446

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05150111166فلايرامل مفٌد ؼانم09303447

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05150038907روٌدهندى فهد حشمه09303448

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05050059714دٌانامها علً جمول09303449

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05140030487حسنهمٌالد ٌونس عفٌؾ09303450

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05140025277بصٌره عبودحٌدر حمٌدوش زعرور09303451

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة10180005234اقلٌما علًرهام حسان حسٌن09303452

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة10180005239اقلٌمارؤى حسان حسٌن09303453

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05150078026آماللجٌن فادي عطٌه09303454

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05010356728انتصاربراءه زٌاد فاخوري09303455

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة10120004331زكٌهراوٌه محمد حمود09303456

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة10100017710اكتمالنورا محمد اسماعٌل09303457

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05140029291ناٌفهاماثل جهاد ٌوسؾ09303458



المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05180030197ظرٌفهعال عبد هللا حمدان09303459

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05170011064وزٌرهمازن عادل جناد09303460

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05140019602طوران عدٌرهنور اكرم عدٌره09303461

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05140019549ٌسٌرهحمزه ؼالب عدٌره09303462

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05050148934ٌسره العكاريسرمد سلٌمان الصالح09303463

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05170041353جومانهٌاسمٌن منٌر خول09303464ً

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05030011350رفٌدةٌوسؾ حامد السلوم09303465

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05140019247اٌرادجودي محمد سلطان09303466

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05030047812خدٌجهعبٌر محمد الحسٌن09303467

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05130032946نبٌلههال اٌوب سلٌمان09303468

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05020052692مرٌمحكمت رجب الرجب09303469

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة01010002418نجاحرامٌا ٌاسر ابو شاهٌن09303470

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05150015422سهامرشا موفق حسامو09303471

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05160052264زكٌة احمدنهى نجٌب بركات09303472

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05170005687خدٌجههمسة عبد هللا خلٌل09303473

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05020005110ختام االصفرأحمد جمال خلٌل09303474

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05010160890ملكحمزه محمود الزبدي09303475

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05120016479فرٌزة سالمةرشا علً ٌونس مٌهوب09303476

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05120006624هدىخلود حسٌن الخضر09303477

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05120041483هٌلهصفاء ٌاسٌن الجاسم09303478

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05030047072امٌرهاروى عٌسى الحٌدر09303479

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05140029460سكٌنة احمدرشا سلمان حسن09303480

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05010147209وصالرؼده نهاد هنداوي09303481

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05140016936لمٌعةلٌنا أحمد رستم09303482

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05140030181جنٌتنرمٌن محمود احمد09303483

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05140000659بصٌرهلمٌس محسن بناوي09303484

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05170012334بسٌمةهالله صافً عل09303485ً

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05150044856تماثٌلوفاء هالل موسى09303486

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05010005927ختامنوره عبد الكرٌم عجاج09303487

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05100055572مروشنؽم خلٌل سلمان09303488

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05050068843اسعاؾندى زهٌر شاكر09303489

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05140027466ثراءبٌلسان عٌسى أحمد هالله09303490

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05100007074ناهًلمٌس ناصر ناصر09303491

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05170049229بسٌمه علًبرٌسكا صافً عل09303492ً



المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05050112127صالحهمنى علً زهره09303493

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05100039909رباحعلً محمد جحجاح09303494

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05110017450نومهصادق محمود الزامتل09303495ً

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05120019206سرورلجٌن عبدو المحمد09303496

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05190003024حمٌدهلبانه ٌاسر دٌوب09303497

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05140008855نوفهعال جهٌد حمٌره09303498

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05050023127هناءمنار عبد الكرٌم داؤد09303499

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05100006673وجٌهاروزان احمد ٌوسؾ09303500

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05160030336نسٌبهعهد عبدو سلٌمان09303501

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05050106071سوسورنا علً الزرٌؾ09303502

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05130031898كاتبه الزنبورمحمد محمد صالح09303503

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05150058155سمرروال علً مخلوؾ09303504

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05220016122نوالخالد احمد القسوم09303505

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05050108759شهٌرهحنان علً الكٌزاوي09303506

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05010854303فاطمهزهره حمادي الشٌخ ٌوسؾ09303507

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05010204771سحررامٌا ٌاسٌن الدٌوب09303508

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05120048868ناٌفًلما ابراهٌم برهوم09303509

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05120048870ناٌفً برهومتمٌنه ابراهٌم برهوم09303510

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05070041484مناروال سلٌمان سلوم09303511

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05140019245مٌسوناناس فاٌز سلطان09303512

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05130013187نظٌرهشروق حسن زعرور09303513

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05150056431وهٌبهوفاء صالح قنوات09303514ً

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05110000799طهران الحسنروال نزار خرفان09303515

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05010199730ادٌبهؼصون عباس المحمد09303516

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05050170665فوزٌه درنوحنسرٌن سعٌد درنوح09303517

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05030035871فطٌمهند فارس فارس09303518

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05140035744فطٌمعبٌر محمد عماري09303519

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05170006310ناهٌه الحسٌنربا عمران الحسٌن09303520

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05010212476خدٌجهانعام محمد االحمد09303521

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05140007546مروشؼربه جعفر شهٌره09303522

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05140007778رفٌقهساطع سلٌمان خلٌل09303523

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05150080673لورٌتاؼٌد ٌوسؾ ٌوسؾ09303524

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05120004977نعٌمهمنال احمد حسن09303525

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05140028463ناٌلهحنٌن كمال الدق09303526



المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05140000255حسناءٌسٌره مرشد حبٌب09303527

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05190024338دعدعلً عبد الكرٌم عٌود09303528

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05120032691فاطمه حبٌبمنال علً محمد09303529

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05140028477رئٌفهعبٌر محسن شنته09303530

المدرج االول كلٌة الهندسة المدنٌة05190022797ناهدهانتصار محمود منصور09303531

48القاعة االولى
القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05120034847ادٌبهانصاؾ عزت رستم09303532

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05100043495تمره العموريجنان محمد العموري09303533

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة14050024871ؼادهربى حسٌن الدوٌك09303534ً

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05100070349سكٌنهرٌم اسماعٌل مخلوؾ09303535

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05140014594رئٌفه حبٌبٌسرى محسن شنته09303536

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05030039203عواشفاطمه محمد الساط09303537ً

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05110076252نادٌا زكرٌااسماء ظهٌر رشٌد09303538

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05140025331سوزانتٌماء حٌدر زعرور09303539

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05170048191ٌاسمٌنهناء زهر الدٌن حمود09303540

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05120027476حفٌظههانً محمد جمعة09303541

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05010752401لٌمونًزهره علً عل09303542ً

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05140009172ندهصفاء ضاحً شاهٌن09303543

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05140019683ثرٌا قصٌبًهاجر سالم قصٌب09303544ً

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05140032493حمٌدهؼاده محمد عبود09303545

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05160001502سمٌهمجد محمد عباس09303546

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة11090007638خزنهفرج ملوح الفرهود09303547

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05100043939عبٌرالرا اسماعٌل احمد09303548

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05100059548هاجر سلٌمانؼرام ادٌب جدٌد09303549

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05170012450وزٌرهبدور عبد هللا عل09303550ً

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05120020290صفاءاالء حسن عٌسى09303551

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05150030961نزههعال احمد شاهٌن09303552

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05050001503زكٌهسلوى اسماعٌل الشٌخ خضر09303553

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05100026091وفٌقهبشرى علً ابراهٌم09303554

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05120009291عٌشهنها محسن حسٌسون09303555

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05010221072أمون دبورينها واصل دبوري09303556

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05180013578نهٌده سلٌمانماجده ٌونس ورد09303557

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة06100032543جمانهرجاء حسن سلٌمان09303558

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05010475407قطهشفق خالد المصطفى09303559

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05100059129بدٌعهرعد اسعد ٌوسؾ09303560



القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05030058382شمسه اسماعٌلوحٌده احمد حجك09303561

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05140021404منٌعهماهر وهٌب شاهٌن09303562

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05140005984تمٌمهمرح معٌن مسعود09303563

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05170011962سهامباسمة محمد ابراهٌم09303564

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05100015348صٌطهرهاب بطرس ابو حبٌب09303565

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05160035824فاطمهسلٌمان عدنان ونوس09303566

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05100066282ؼزه ناصرنهله صالح حمٌدان09303567

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05140014539علٌااناس ناهل عدره09303568

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05150111814مهاحٌدر حسن ونوس09303569

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05150113887انٌسهشعبان ٌونس ونوس09303570

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05140026343كفانوال ابراهٌم الدال09303571ً

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05180014955حلوه الحمويفاتن حامد سلمان09303572

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05200014988مطٌعهرنا ٌوسؾ نجار09303573

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05150075387ؼزالهرٌما خضور دروٌش09303574

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05100045806وردهنورسٌن رٌاض ابو دٌوب09303575

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05140026456سمٌره علًنورشان رفعت أسعد09303576

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05150056097مٌادهاسامه علً الرستم09303577

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05050005313ندى باظوعبد المجٌد عمٌد االدلب09303578ً

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌة05120048093لٌلىرؼد محمد سلٌمان09303579

48القاعة الثانية
القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05180033123علٌاعلً حمد خضور09303580

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05030010256عٌدهٌاسمٌن عبد الكرٌم سلٌمان09303581

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05150011415عربٌهرنا حسن حزوري09303582

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05030038094لوزات الونوسعلً حسٌن الونوس09303583

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05090001653فدوهؼنوة سلٌمان الشٌخ ابراهٌم09303584

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05140009527فٌروزؼانا ابراهٌم محفوض09303585

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05150095130منٌفهمها علً ٌوسؾ09303586

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05010673984ابتسامفداء محمود ٌوسؾ09303587

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05100068584سلمى سلٌمانردٌنا محمد عمار09303588

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05150080553سوسنكاترٌن حسن حسن09303589

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05140031301نهلهنبال سموح بركات09303591

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05100040924وردهجوهره حٌدر ورده09303592

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05050119433سمٌرههبه فٌصل ضاهر09303593

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05150078025جمٌلهنها محمد عباس09303594

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05100019805تركٌهورود محمد العبٌد09303595



القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05140033959رفٌدههنادي سلٌم راع09303596ً

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05210004630خلودآالء خالد الرحمون09303597

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة04060012304فداءكاتٌا نادر حسن09303598

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05010122289تمونمارلٌن راشد العل09303599ً

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05020031411سعادخالد عبد الحمٌد الٌاسٌن09303600

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05030010084هندي سالمهسمٌرة محمد الرمضان09303601

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05140009171سجٌعهلمٌس محمود عل09303602ً

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05010545553هناءاٌمان فواز المحمد09303603

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة10100006901فاطمهرشا علً نعسان09303604

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05100046595منٌرهسكٌبه ٌوسؾ عمار09303605

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05150082921هدىنٌرمٌن نهاد خضور09303606

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05200050366جهٌدهعلٌا خضر حوران09303607ً

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة07240114618دارٌنجاكلٌن مؤٌد حالق09303608

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05100057614هٌفاسمر محمود اسمندر09303609

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05160033170فضهسعاد محمد ابراهٌم09303610

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05170022614خدٌجهنهوند منٌر عل09303611ً

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05030031707هدىنور ابراهٌم ابراهٌم09303612

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05160037652تركٌهسهر محمد الحوران09303613ً

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05010175783حلوهبسمة تامر المحمود09303614

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05120030567سعدهعائده جمٌل سلمان09303615

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05170034973رسمٌهراما بدر موسى09303616

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05110032488عنودمنار رٌاض طوٌر09303617

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05110018556أمٌنهسهى اسماعٌل عاقل09303618

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05170003321خدٌجهنجوه محمد قاسم09303619

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05070021376مفٌدهخدٌجة تمٌم عثمان09303620

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05220013569مزنهربى فرٌد المحمود09303621

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05050001367سماحنرجس محمد بسام عبٌدو09303622

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05050145772سحرعامر ابراهٌم الجرؾ09303623

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة04170030619هاله  فرزاتمرٌم أكرم فرزات09303624

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05160033780ودادمهند حسن حبقه09303625

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05030046457هٌفاءرازان محسن الخضور09303626

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05150120593سوسنحال مالك اسماعٌل09303627

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌة05140008484رؼدهمادلٌن محمود عل09303628ً

46القاعة الثالثة
القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05150078866وزٌرهاحمد سلٌمان شٌحا09303629



القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05140021538حبٌبهباسل حسٌب عماري09303630

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05010555658الحاظ نصارهٌلن مخائٌل نصار09303631

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05050004329علٌههبه عبد هللا عجوب09303632

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05140020405ضٌاءطه محمود طه09303633

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05170045105جمٌلهمٌس محسن شاهٌن09303634

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05030007095مٌلٌاعفاؾ جهاد السلمان09303635

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05030024053مٌلٌاحنان جهاد السلمان09303636

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05220023670ختاماحمد عبد الحلٌم العل09303638ً

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05150030671سهٌرمً اسكندر الوسوؾ09303639

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05030051203ادٌبةخضر علً الصالح09303640

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05170016348صباحٌمنه ؼسان ابراهٌم09303641

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05050053111تمامسوزان راتب القصٌر09303642

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05200023930فلايرراما فواز ٌعقوب09303643

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05170009830ؼنٌمانضال مرعب محفوض09303644

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05050107610نادٌارابٌه اسماعٌل نصره09303645

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05160037205منٌرةاحالم احمد زٌفه09303646

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05170002498رحمهرٌما منهل دال09303647ً

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05120045755ؼازٌههدٌل رٌاض الخلٌل09303648

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة04030020726علٌادٌانا جحجاح خضور09303649

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05170021116عبٌراٌة اسماعٌل خلوؾ09303650

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05040014040شامٌههبه حسن أخرس09303651

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05090005673ثناءلبنه علً عبود09303652

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05140007851رتٌبهفلك محفوض ؼنوم09303653

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05160051040هناءاحمد حامد عٌسى09303654

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05010615384سهامظرٌفة محمد خلوؾ09303655

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05010330314ربابتول محمود المكائٌل09303656

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05160032636داللاحمد ندٌم ابراهٌم09303657

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05140005523حمٌدهخدور سابت اسود09303658

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05140025855رؼدهرٌم راضً عٌسى09303659

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05140028448دامًلوتس مخلص ابراهٌم09303660

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05140004811نبٌهههند عادل عل09303661ً

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05150078512جمٌلهارسوله ابراهٌم عبدهللا09303662

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05050003662حنانسوسن حسن االسبر09303663

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05010583152نادٌازٌنب حمدو الرحمون09303664



القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05030037079حٌاةمنى حسن الجبٌل09303665ً

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05150067667رهٌجهماجده كاسر حسن09303666

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05200074965نادٌن  سلٌمانراما نبٌل سوقه09303667

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05010272099مناءؼزل علً المحمود09303668

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05010105162نجاحهدى وهٌب االبراهٌم09303669

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05120025917مٌاسهنور محمد الحسن09303670

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05120021096منارٌمام زاكً فات09303671ً

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05200077480نبٌهاخضر عدنان العباس09303672

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05100040215خزامهمرٌم اٌوب مٌاسه09303673

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05150096303رتٌبه  بركاتبنان فواز بركات09303674

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌة05180003488سمرمحمد عدنان محمد09303675

50القاعة الرابعة
القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05170047014كوكبرومٌسا بدر سلوم09303676

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05140028549خبباؼنار موتٌم عاقل09303677

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05140025147رشٌدهرودٌسٌا مسلم هالله09303678

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة06210006924منىلمى محسن مسعود09303679

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05010385128ٌسرىمرٌم صفوان السطٌؾ09303680

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05140004460رٌماؼسان مبارك دٌب09303681

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05140027959وزٌرههٌا أحمد ابراهٌم09303682

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05140027955نورٌهبدال خرفان ابراهٌم09303683

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05140016910سجٌرهمنى اسكندر جورٌه09303684

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05150084237ؼادهخوله راتب رحمون09303685

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05110140122سمٌرهامل اٌمن الشٌخ محمود09303686

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05150095079امٌنة  جورٌهارجوان اسكندر سرحان09303687

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05050163955ندوههدٌل حافظ السلٌمان09303688

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05100043091هدىمروج اكرم صقر09303689

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05010157041زٌنه الباكٌرنتالً تركً الباكٌر09303690

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05140003851شامٌةالماس هالل ٌوسؾ09303691

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05200075121رامٌامً طالل الفقٌر09303692

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05100035912زرده الخلٌفهاحمد محمد ابراهٌم09303693

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05140008406زردهختام صقر عل09303694ً

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05140007404بصٌره قاسملورنس فارس طراؾ09303695

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05070011356حكمٌهنداء حاكم ضعون09303696

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05160000285ؼاناوفاء منذر حسن09303697

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05010375667وفاء المحمودختام حسان الخضر09303698



القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05050172944داللسالم خلٌل دٌوب09303699

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05030040238اهمالفٌروز أحمد العل09303700ً

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05030010118هندي سالمهعبٌر محمد الرمضان09303701

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05060003953امٌرهسومر اسامه دٌبو09303702

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05050081834رجاءلٌال احمد القطرٌب09303703

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05150045134سمٌرهدٌانا وجٌه احمد09303704

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05100043806تكنهمحمد محمود احمد09303705

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05180013248نعٌمهادور محمود عل09303706ً

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05010899215درزٌهلبانه جحجاح اسعد09303707

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05150097557خزنارٌم محمود صقر09303708

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05200099388ؼسانًؼروب كرٌم فاضل09303709

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05050112673عتوكؼاندي حسٌن مٌر أسعد09303710

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05030059332هٌامسبرٌانا فرٌد ملحم09303711

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05050047052نعمتتمام عبد الكرٌم الشعار09303712

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05050057193نجود زٌنوٌاسمٌن نورس علٌا09303713

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05200092796محاسنساندي عدنان الجداوي09303714

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05100039795عزٌزهحال رٌاض الصوص09303715

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05100039203فضه دٌوبعزٌزه بهجت الصوص09303716

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05050135532مفٌدهرائده فاٌزه عٌد09303717

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05100039200عزٌزه كٌوانمنال رٌاض الصوص09303718

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05100062356أمالحنان سلمان محمود09303719

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05140002511خزنهآمنه علً زلخا09303720

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05140004989هندٌهرندا كرٌم هٌفا09303721

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05150026341وكٌلهلؤي احمد حسن09303722

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05120009544رابٌهحال محمد جروا09303723

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05140013963وفٌقهمروه سرحان التع09303724

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05060004220شمسهٌسرى ٌوسؾ حمود09303725

54القاعة الخامسة
القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05170030275ؼٌداءلبنة ابراهٌم حمدان09303726

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05120009286دٌمامرح علً جروا09303727

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05030012247وزٌرةرامٌا حسن سالمة09303728

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05150060799منٌرهراما منٌر مخلوؾ09303729

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05030045107منٌرة وسوؾسامً محمد سقر09303730

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05200001568رشاعزه رامً سموع09303731

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05220025319تؽرٌدابراهٌم خالد الحمدو09303732



القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05190012100لمٌسرشا علً محفوض09303733

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05100038358امٌرهثرٌا محمد خضرو09303734

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05160027858هانٌهرشا هاشم اسبر09303735

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05140026994سلمىعهد خرفان التع09303736

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05010665302سلٌمهاٌهام ابراهٌم عل09303737ً

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05150091769وجٌههمرٌم علً خضور09303738

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05120022533سهامرٌم هاشم أسعد09303739

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05030055847لطٌفهوعد حسن االحمد09303740

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05100044885داللسمر علً سالمه09303741

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05170004425لومامسلم ناظم هاشم09303742

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05050022054منى دروٌشعال نزار محفوض09303743

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05050137396فاطمهربا توفٌق محفوض09303744

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05120026791حٌاة اسماعٌللواء كامل محمد09303745

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05020024739جورٌهمها محمد النبهان09303746

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05150069066فاطمهصبا عادل رمضان09303748

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05100045706شهٌرهاٌه بهجت صارم09303749

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05090011062فردوس كردٌهسوزان حسن حسون09303750

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05140004357داللشمس محمد ابراهٌم09303751

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05150091623بدرٌهمحمد علً شاوي09303752

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05050056262شافٌهكنانه ابراهٌم دله09303753

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05030041413فرٌده االحمدرامً ٌوسؾ االحمد09303754

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05220026101خلوداحمد فصٌح المحٌمٌد09303755

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05100045818نورسٌننؽم اسامة سعٌد09303756

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05100037655دالللٌنا صافً حبٌب09303757

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05120022668كفاحروان محفوض أسعد09303758

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05120052797نبالنور اٌمن ابو صالح09303759

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05010569183بدرٌه العمراحمد محمد العمر09303760

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05120053686نواظرحال احمد المرع09303761ً

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05101003422سمٌرهاناؼٌم اٌمن الشٌخ محمود09303762

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05120034739أمٌرهشفاء علً سلٌمان09303763

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة07180089899مهارباح محمد جمعة حاج احمد09303764

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05140032073بصٌره بناوينرمٌن مدرك بركات09303765

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05160020822فوزٌهفاتن عدنان لطٌفه09303766

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05130009993سهامفداء نزار عدٌره09303767



القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05100051322جمٌلهنوال ٌوسؾ محفوض09303768

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05140004094ناٌفهمٌاده أحمد ؼانم09303769

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05140016610ابتسامرٌم محمد عٌسى09303770

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05120021123سمٌرهكلودا عبد الرزاق سعٌد عل09303771ً

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05140035520سجٌعهاحالم رفٌق سلطان09303772

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05120021128سمٌرهبتول عبد الرزاق سعٌد عل09303773ً

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05140013710نداحمزه سقر صبٌح09303774

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة07240033129اعتراؾ الفارسآروى أحمد األحمد09303775

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05140034133ٌسٌرهحال ابراهٌم بناوي09303776

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05170042133فوزٌهٌاسمٌن محمد زرٌعه09303777

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05090013577ٌاسمٌن الحاجمها عبدالكرٌم فخور09303778

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة04220059745رئٌسةزكرٌا ٌوسؾ النٌسان09303779ً

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌة05010273637خزنهراما حسٌن المحمود09303780

62القاعة السابعة
القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05140002755عقال محفوضلٌنا رفعت محفوض09303781

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05220010617مرٌممٌساء احمد المحمد09303782

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05100064787صبرٌهرؼده محمد سالمه09303783

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05160031644نسبحٌدر علً محمود09303784

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05160000977رقٌهظالل ؼالب المٌهوب09303785

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05070007629ؼنوهسمر مصطفى الطوٌل09303786

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05160030334نسٌبهعلً عبدو سلٌمان09303787

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05050023856ختاممهى علً دروٌش09303788

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05140026299سهاممٌرنا فهد احمد09303789

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05050093366فاٌدهخطار اسماعٌل الشٌحاوي09303790

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05140027273فاطمهشهد سموح عباس09303791

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05140030712الهامنادٌن اسماعٌل احمد09303792

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05140001010جاٌزه عفٌؾسلوى نسٌم ٌوسؾ09303793

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05030037497امالروان ابراهٌم الحسن09303794

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05170000929بسمافنوس نصر قاسم09303795

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05050075930سمٌرهؼاده عدنان بصل09303796

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05030037479آمال االحمدرزان ابراهٌم الحسن09303797

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05100034485رجاءلمٌس احمد ابراهٌم09303798

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05140036825رامٌامعن راجح بردان09303799

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05170025352رتٌبه سطاٌحًسوسن شعبان سلٌمان09303800

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05100065113تمٌنهمٌسلون ٌوسؾ عٌسى صبٌح09303801



القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05100067896جواهرماجده حكم دوحه09303802

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05150025429فاطمهنوار حسن وقاؾ09303803

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05150025478فاطمةلٌن حسن وقاؾ09303804

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05100067234وظٌفهاعتدال محمود مظلوم09303805

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05050032424علٌهفرات علً نصره09303806

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05050110411اكتمالحسن محمد صٌوم09303807

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05010275713فاطمهفادٌه مرشد العٌسى09303808

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05190016554عفاؾؼٌداء حبٌب سلٌمان09303809

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05100025142مانٌا سقروفاء بهجت علٌشه09303810

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05100025136مانٌامروه بهجت علٌشه09303811

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05150110955تمامؼروب محمد ابراهٌم09303812

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05180021882جمانهندى نزار عل09303813ً

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05050042595بشرىرشا مصطفى االعرج09303814

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05180036901سجٌعهآمنة كامل وهب09303815ً

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05050098475عواطؾرٌم معد ناصر09303816

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05140016982عدال سلٌماندالل ناجً رستم09303817

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05170010985فرٌدهعزراء علً عل09303818ً

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05120050643مهدٌه السلٌمانرنا حسٌن سلٌمان09303819

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05170012069سهامشٌراز محمد ابراهٌم09303820

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05010184745صفٌه جنانًفاطمه مصطفى ٌونس09303821

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة04010219323شمسهفارس احمد الحمادي09303822

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05140024670الهام دالًراما هٌثم عمٌري09303823

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05010685985رجاءمحمد طاهر سامر المصري09303824

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05140016127شعلهكوسر مخلوؾ شهٌره09303825

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05140010305بصٌره احمدروعه مصطفى احمد09303826

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة10170002010فهمٌهفاطمه علً دٌب09303827

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05140035519سجٌعهاسما رفٌق سلطان09303828

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05010481182عبٌر شوفانبتول موفق كرشه09303829

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05100070143كرٌمه صالحسوهٌر علً قاسم09303830

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة09010195793امل الٌاسٌنخالد تمٌم الطه09303831

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05190030368سكٌنه ؼانمرسمٌه احمد محمد09303832

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05010276992خٌرٌههبه خالد عجاج09303833

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05170035838سهاملما منٌر سلٌمان09303834

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05050050467رامٌا مٌوسرؤى خالد مٌوس09303835



القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05050018346سرابعلً ؼاٌر الخدام09303836

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05150015797اودٌت المٌر ٌوسؾفاطمه محمد كاكور09303837

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05150015791أودٌتمنٌرفا محمد كاكور09303838

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05190030384سكٌنه ؼانمعفراء احمد محمد09303839

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05010386903نهلهحنان ابراهٌم الؽنوم09303840

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05120028951ورده حسنربى علً دٌوب09303841

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌة05120007097عبٌرآالء عدنان عباس09303842

42القاعة الحادية عشر
القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05170046746رشٌده سلٌطسمر رزق اسماعٌل09303843

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05110066276نجاح العبٌددالل احمد الخلٌؾ09303844

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة02010136357حمامةرئٌسه محمد اسماعٌل09303845

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010580961خدوجسهام احمد شٌخ صالح09303846

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05170001631رفعهعبٌر خضور شباط09303847

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010643700مرٌم شٌخ صالحنور احمد شٌخ صالح09303848

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05020032113مرٌم الحسنفاطمه سلٌمان االحمد09303849

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05050159597فوزٌهشادٌه كامل العدل09303850

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05060001215ندىوسٌم نور الدٌن عبدو09303851

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010612845مؤمنه المصريارنده مصطفى المصري09303852

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05050074946شادٌهحسناء ٌحٌى زٌد09303853

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة04230011400رداحرٌتا علً الحسن09303854

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05150110969منال العبدهللاكنان احمد تقله09303855

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05100038536سكٌنهسناء محمود دوحه09303856

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05050069374كوثررٌم كرٌم فرج09303857

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140014882بسمه تمٌملمٌس محمد عل09303858ً

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010734824عطورفاطمه عبدالجواد حمٌدي09303859

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05190002279خضره احمدفادٌه احمد احمد09303860

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05100041315فهمٌهعلً وحٌد كٌوان09303861

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140021771حسنه أسدٌسرى علً دٌبو09303862

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010507672سامٌه خرٌبوقمٌرنا علً السالمه09303863

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05150042919فاطمهمارٌا احمد حسن09303864

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة11090030116فضٌلهمحمود حمد الشٌخ حسن09303865

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05150105422نجاحوئام عبدو ترك09303866ً

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140031654جمانهعزاب علً درباس09303867

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05120004166مفٌدهأحمد محمد أحمد09303868

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05190033617فاطمهعبٌر حسن حامد09303869



القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010410193حنانهبة هٌثم الخالؾ09303870

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140016122شعله ٌقعاويفرح مخلوؾ شهٌره09303871

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05100053099وداددارٌن نظمت سمندر09303872

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05050006829نجاحفدوه علً استانبول09303873ً

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140035509سجٌعهامٌره رفٌق سلطان09303874

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة10240017006فاطمةبشرى عبدو اسماعٌل09303875

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010571194فوزٌهٌسرى شحود صطٌؾ09303876

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05120038515رسمٌه احمدندى سلمان فندي09303877

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05020004480وصفٌهعبد الرحمن محمد صطٌؾ09303878

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140035437حسنه   حسنعلما محمد طوٌزان09303879

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140008467سلمىعلً مظهر سلهب09303880

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05110010640ادٌبه رعدونجٌداء عبدهللا هرموش09303881

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05030025626آمنهمنى عبدهللا العباس09303882

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140016192رمزهأمٌن ناٌؾ عدٌره09303883

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140018407لٌلى دٌبقٌس ؼازي خرفان09303884

66القاعة الثانية عشر
القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05120016770منىثراء احمد فندي09303885

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة06190011242كوكبكندا فاخر دٌوب09303886

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05160045020دعدرٌم عمٌد ضاهر09303887

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05120030989فاطمهسمٌح فرج الٌاس09303888

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05150107323حاجه محفوضشٌرٌن اسعد محفوض09303889

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140032739سرٌههدٌل نادر وطفه09303890

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05150094251وجٌهههٌفاء محمد خطٌب09303891

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05050007715تمامندى ٌوسؾ الداحول09303892

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010314048سمرمحمود محمد العمر09303893

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05050019382امل فطومعلٌه كمال فطوم09303894

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05100045048داللعال رفعت حربا09303895

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05190014509مهىٌارا محمد خلٌفه09303896

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05160010955فرٌزهجعفر رسالن العفٌؾ09303897

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05160026451هدىفاتن وجٌه وسوؾ09303898

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010423613ملكهبه مصطفى الحلو09303899

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05050056778سمٌرهفاطمه محمد الحاج09303900

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140001872دنٌا  حمودانعام عٌسى حمٌده09303901

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140009170منٌرهبوسً علً الدٌب09303902

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05150112637رٌما الرجبعائشه محمود عمر09303903



القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05150112636رٌماسهى محمود عمر09303904

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05160014134وصالابً علً العٌسى09303905

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05120052556مٌا حسنامل علً نجٌم09303906ً

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05070008121رٌم منصورسلٌمان أحمد سلٌمان09303907

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05120052151فاطمةحال عز الدٌن نجٌم09303908ً

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05120038878فاٌزهمرٌم ملحم عدله09303909

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05110106733مٌادهالٌمامه محمد البكور09303910

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010441779محاسنوعد عثمان قاشوش09303911

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010169738حلٌمهسمٌره ماهر االحمد09303912

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05110116788الرا سلٌمانآٌه محمد المصطفى09303913

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05110001848منه طهبسام محمود أحمد09303914

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140002628سمٌعه  محمدنسرٌن صدٌق محمد09303915

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05030060709فوزٌهنزٌه رجب عزٌزه09303916

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05090008163سمارروال فاٌز االرناؤط09303917ً

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05050001088زٌنبهبا سمٌر داؤد09303918

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة12170022832بدٌعهوسام كمال الحسٌان09303919

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05030023557مرٌمبوران سلٌم الجعبو09303920

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05150103427ابتسام موسىملك محمود خضور09303921

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140002193زهٌهأمٌره ناٌؾ ابراهٌم09303922

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05150027179عفاؾهبه حسن سلوم09303923

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05050018434زهورلٌال فاٌز ورده09303924

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05150074483مفٌدهاخالص ابراهٌم حسن09303925

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05160012245نوال زٌنهوحٌده عٌسى عٌسى09303926

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05160012354مارٌهبتول هٌثم عٌسى09303927

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010632756هالهدٌاله سلمان الٌوسؾ09303928

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010362333سمٌرهمسره رامً وحود09303929

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010206485رندة حدقرزان عبد المعٌن ضهراوي09303930

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05030023558مرٌمإناس سلٌم الجعبو09303931

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010498542سمٌرهمرٌم دٌوب العبد الرحمن09303932

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05200053624نوفهسالم خالد محمد09303933

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05100054975روزه  منصورعهود محمد سعٌد09303934

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140006190رائدهعروه صفوان درٌوس09303935

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010707880فهٌدهارواد عبد العزٌز العموري09303936

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010586782نعماتامل مصطفى طومان09303937



القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05110094589جهٌدهنارٌمان جزاع البكور09303938

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140001329مروشٌانا حمٌدوش أسعد09303939

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140029111أمٌنهمجدلٌن محمد دالله09303940

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05120040971ضٌا عبودسلمان خرفان عبود09303941

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05200065529جورٌهمهدٌه فضل العبود المصطفى09303942

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05160009429شمٌلهاصاله محمد وسوؾ09303943

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05120024622اٌمانهٌا موفق حسن09303944

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010608677فاطمة المصريحنٌن طه المصري09303945

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05050016314حٌاةنورا محمد حمودي09303946

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05120045741ؼاده الحسوبراءه سلٌمان شمعون09303947

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05090013838حٌاةهند محمد حمودي09303948

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05180017357الهامبشرى احمد محمد09303949

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05100051207آمالسماره حسان محفوض09303950

42القاعة الثالثة عشر
القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05160009700سهامنهى كمال حسن09303951

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140036231فداءحال رعد حمٌده09303952

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05220021293فطٌمهدى سعٌد العلٌوي09303953

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140010140عزٌزهشذا ثاقب ارساق09303954

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010055443بهٌجهحامد محرز عباس09303955

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05100038983فرموزهاروى ناجح رزق09303956

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05170023252حورٌهلٌنا علً حالق09303957

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05130032886رتٌبهنسرٌن مزٌد خضور09303958

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05130032824رتٌبهربٌحه مزٌد خضور09303959

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05220007046فاتنهال حسان المحمد09303960

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05170041722تركٌه  الونوسسلوى محمد المنصور09303961

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05110035115فاٌزه شروؾسحر صبر ابراهٌم09303962

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة04220023555سامٌهنسرٌن حمزه الرستم09303963

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010094898نظٌرةنزهه احمد الباكٌر09303964

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05190012544رٌمهرجاء حسن محمود09303965

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة10270018923مدٌاناحال شهٌر عمران09303966

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة07100083619ؼصونشٌماء رضوان الراؼب09303968

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05070005947مٌلٌاصفاء محمد القطعان09303969

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05200077632ٌسرىنور احمد عكاري09303970

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05050145850ؼصن نٌسانًرؤى حسن الدٌوب09303971

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05100004579مٌلٌاوفاء جبرائٌل سلوم09303972



القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140013928منىهدٌل ولٌد التع09303973

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140013932منى حسنهوٌدا ولٌد التع09303974

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05050169400روضهورده عزو الحمشو09303975

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة10110012922هدىسوسن حامد اسماعٌل09303976

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140000308نادٌا دٌوب سعٌدبثٌنه ابراهٌم سعٌد09303977

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05150107575سفٌرهٌاسمٌن احمد وسوؾ09303978

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140013947منىهٌا ولٌد التع09303979

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05180011442سمٌره  خطٌبربا اردوان مصطفى09303980

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05110001616شهٌرة كٌوانعنود خازم سعٌد09303981

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010838656نادره موعانًصفا عمر نعسان09303982

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05050139290فرٌزهسهٌر طاهر عسكور09303983

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05170043869فهمٌه داؤدحسٌن سعٌد سعده09303984

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05050087544وفاءابراهٌم فٌصل ملوح09303985ً

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140005495رسمٌهامٌره اسماعٌل سلوم09303986

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05070039808مٌساءرامً واصل هابٌل09303987

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05030051255سفٌرة سالمهجٌانا محمود الصالح09303988

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة07100083645ؼصونشذا رضوان الراؼب09303989

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة06090118656حكٌمهالرا سلٌمان اسماعٌل09303990

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010228303وعد سلٌمانرٌم ابراهٌم سلٌمان09303991

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05150008120عزٌزهرفٌؾ ٌاسٌن خضور09303992

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05150071653مدٌحةعلً محمد محمد09303993

48القاعة الرابعة عشر
القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05060003442سماهرفتون نضال صطوؾ09303994

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05100066848وزٌرهسامر محسن دوحه09303995

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05150059807بندردارٌن ٌوسؾ عل09303996ً

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05180008921عزٌزه  حمداننادٌا ٌوسؾ المحمد09303997

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140023117قنوع رٌحاناٌمان مناع مصطفى09303998

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140002422أمٌنههبة الجندي خلٌل عل09304000ً

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05160018203رباح السلٌمانمٌاده ؼسان سماحه09304001

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140031934ؼاده خلٌلضحى عصام عل09304002ً

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05020059519زعٌلهآمنة محمد األٌوب09304003

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05160022734صباحمرفت خضر حمود09304004

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05150100244منتهى سبوعاالء فؤاد ابراهٌم09304005

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة04010946170ٌسرىهبا حسٌن الصالح09304007

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة04090012683رجوهنوره خالد المحمود09304008



القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05040018632هٌله العبٌدٌاسمٌن فواز االحمد09304009

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05050068207عفاؾابراهٌم ٌوسؾ ملوح09304010ً

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010612415امونجالل خالد العمر09304011

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05190032829هٌامدٌانا فٌصل احمد09304012

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة06170002865مطٌعه بوٌزيسندس نصر صقر09304013

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010299427امٌنهحنان احمد العباس09304014

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010389684ملكاالء احمد مٌاسه09304015

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05200076197امٌنهوفاء احمد العباس09304016

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة04170010126اعتمادرهؾ ٌاسر الدٌك09304017

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05030054291حسناءدعاء احمد دٌاب مصطفى09304018

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة04170039984ساره ٌوسؾمٌرفت عٌسى الصالح09304019

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05100033733رسمٌهفاطمه علً منصور09304020

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05100061995منىسالم محمد عبد هللا09304021

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140035021ثرٌاجونٌت خلٌل مخلوؾ09304022

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010207644خدٌجهدعاء خالد العل09304023ً

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140031401فادٌةأودٌت راقً حسن09304024

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010241261سمٌهعبد الكرٌم رٌاض بكور09304025

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05170003586نوالرهؾ صالح زوده09304026

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05120039990ندوهكاسر كاسر ناصر09304027

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05110000446هداء المرشدجنان طاهر المرشد09304028

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140000382شرٌفههاله محفوض سلمان09304029

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140002654هاله صبٌحثراء نظٌر محمد09304030

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05120012649هالهحازم ابراهٌم عل09304031ً

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05090010973زهرهسامٌه محمد مقصود09304032

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05150115278فادٌه علًمارٌا اصؾ العباس09304033

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05160032279سعدهمقداد ٌونس دروٌش09304034

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05060000097امنهمراد احمد العرنج09304035ً

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05150002193آسٌافاتن عزو وطفة09304036

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05180035996ؼادهسهر علً عٌسى09304037

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140017324فضٌلهٌاسمٌن مالك سلٌمان09304038

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010490514علٌاسعاد عبد هللا سلطان09304039

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010353404رسالٌهالهام اسعد عباس09304040

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05120048601هدىباسل عبدالعزٌز سلٌمان09304041

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010183930لٌلىعلً ابراهٌم العباس09304042



القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140002146زهٌهحسٌن ناٌؾ ابراهٌم09304044

30القاعة الخامسة عشر
القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010323955روالمٌالد نجم عوض09304045

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010033242فاطمهاالء عبد العزٌز الفرخ09304046

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05030045797سومٌه العٌسىصالح سلٌم الدٌب09304047

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140002092نوفهمرنداء خازم عل09304048ً

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140031797مرٌمرٌم بسام حسن09304049

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05030033755سعادعبٌر فٌصل دعبول09304050

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140001159حمٌدهفتحٌه عبدو مسعود09304051

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05180033626خضرهٌمامه محمد خضر09304052

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05020104778رجاءندى محمود عبدهللا االبراهٌم09304053

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010361161آمنهكنان سمٌح شاكر09304054

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010388718جمٌلهسالً جمال استنبول09304055ً

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05050045446فكراتمٌاده طلعت الهبٌط09304056

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140031783جهادهحسنه شاكر حسن09304057

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05100062850سمرماٌا محمود عمران09304058

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05100066050حمٌدهمحمد محمود اسعد09304059

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة10280007972أمٌرهوعد جهاد حمود09304060

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05050014006جزاء رزوقنادٌن علً حٌدر09304061

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05100001035رانٌاساره نافع اسبر09304062

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05160031597رقٌهادٌب محمد محمود09304063

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05100034550انتصارعلً محمد منصور09304064

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010445563عبٌر سعدهٌا رمضان المحمد09304065

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010445617عبٌرهال رمضان المحمد09304066

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05170051209رهابرودي وسام عون09304067

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010445667رٌمهلٌن احمد المحمد09304068

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140036048مرٌمعبٌر عماد حبق09304069

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05150007063صبرٌههدى ٌوسؾ الرمضان09304070

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140019909رسمٌهرامز حافظ سلمان09304071

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05090003994فاٌزهكمال تمٌم حسون09304072

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010087988ٌسرىفاتن فتحً الور09304073

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010676873سهامحمد عمار ماجد المعراوي09304074

42القاعة السادسة عشر
القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05120052558مٌاسمر علً نجٌم09304075ً

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05110000646ابتسامسمر ؼسان المرشد09304076

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05070022041وفاءفاتن عز الدٌن دٌب09304077



القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05050011820وفاءمحمد احمد جاكٌش09304078

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة06100039467ظهٌرهزنجبٌل احمد بروش09304079

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05050076274مٌرفتنؽم فراس حٌدر09304080

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05070000355عبلهاسد علً االبراهٌم09304081

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05010542880علٌهابتسام محمود الخلوؾ09304082

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05100064144خطٌرهخلود كاسر حمٌشه09304083

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140002732زرقهأمنه محفوظ طوبر09304084

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140002585بلقٌسمادلٌن تامر محمد09304086

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140021203أمٌنهؼٌثاء تركً قبقل09304087ً

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05100023870داللمحمد نور احمد الدهش09304088

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05020059547زعٌلهرابعه محمد األٌوب09304089

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05160009371فاطمهصفاء لمعان االحمد09304090

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05050165142صباحرابعه احمد العوض09304091

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05050012321نداءنور الهدى امٌن القطرٌب09304092

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05110079632روٌدهسها خالد حاج حسٌن09304093

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05100060818كرٌمهعروبه عدنان حمٌشه09304094

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05100019983تماثٌلخلود علً عل09304095ً

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05110016792رامٌادٌما مروان حسون09304096

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05100060661نجاحشٌرٌن محمود صالح09304097

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140028003سلمى سلومصدوح حكمت عل09304098ً

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140032122منٌرهحنان بدر نصور09304099

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05140034774دعدسالؾ منذر عبود09304100

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05160046418سحرثراء سلمان ٌوسؾ09304101

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05070003241خدٌجهرنا محسن السلٌمان09304102

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05030022826رائدهربا هٌثم العٌسى09304103

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05030022172منٌرهملك محمد المحمود09304105

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05050142590فلايرزٌنه ابراهٌم الجٌجاوي09304106

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05030022375منٌرهسامٌا محمد المحمود09304107

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05160040015مها حمزهشهد طاهر الحسن09304108

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05160001967نادٌهرنا شحاده شحاده09304109

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05050162860سناءراؼبه حسن فرحه09304110

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05150050594جمانههبه احمد قشوه09304111

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة04060023657رٌفونحال محمد المصري09304112

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة11100038213صباحرنا ٌوسؾ زٌنو09304113



القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05150024617هٌاماحالم محمد االحمد09304114

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05170002514سورٌةسهى نجم عل09304115ً

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05050146559أمٌرةمحمد خالد محمد09304116

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05070014937ناجٌه رحمهخلود ٌوسؾ االؼا09304117

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌة05030007080منٌرةعفاؾ محمد المحمود09304119

مبنى الكلٌة التطبٌقٌة

102المدرج
المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05150047705علٌالٌلى محمد حجو09304121

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05140018287كوكبمزدهر خلٌفه جعفر09304122

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05020052861خشوؾفاطمه احمد زٌدان09304123

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05120032493ؼادهٌائل رٌاض الموع09304124ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05120062473عبٌرحٌدر ؼسان االسمر09304125

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05030008962تماضرعلً رمضان العل09304126ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05170008887عزٌزهمحمد صالح عل09304127ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05100016580ضحٌهرؼده محمد العبدهللا09304128

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05010475236فاطمه سلموخالد سعٌد المصطفى09304129

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05100070743ضحٌهربى محمد العبد هللا09304130

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05060001631حٌاهربٌعه صائب الحسٌن09304131

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05160031151هاالثراء محمد أحمد09304132

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05100054732نهٌدهرهؾ ؼسان سلٌمان09304134

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05150076005زهوهحمٌده شاهر حمود09304135

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05130024646صبرٌهفتحٌه جابر منصور09304136

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05010285601وطؽهخالد عبد اللطٌؾ العبد هللا09304137

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05200016331اسمهانأمل محمد خزام09304138ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05160018684سمٌرهرودٌنه مٌهوب لمٌا09304139

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05120033513نور الهدىمحمد رئٌؾ سمندر09304140

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05120034113هدىعلً حسٌن كامل09304141

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05100055686رناجعفر حسٌن حربا09304142

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05130024075صبرٌه طرٌبوشإٌمان جابر منصور09304143

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05170042635شمسهلورا محمد العل09304144ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05170019872نوالاعتدال ٌاسٌن العٌشه09304145

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05110017902حمٌدهمحسن حامد ابراهٌم09304146

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05120024295منٌفهعهد شوكت عٌسى09304147



المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05120009549روزهكاترٌن علً جنٌد09304148

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05170011350نشٌده محمودسمر جمال صالح09304149

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05070039642سماهراٌه محمد داود09304150

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05150061028فرنجٌهحوا عارؾ حسن09304151

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05150013749نادٌاسمٌره سلمان محمد09304152

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05190012483سمٌرهرنا عزٌز عالن09304153

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05170007154حسنه سلٌمانتٌماء عزٌز احمد09304154

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05020090836عٌدهفداء حسٌن المحمود09304155

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة04010117843هالهوالء احمد الصالح09304156

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05010491883ابتساملٌنا محمد الفرج09304157

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05020090423عٌدهندى حسٌن المحمود09304159

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05010794951نوفةسحر دٌاب العبد هللا09304160

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05010582633فاٌزهمنٌر عبد العزٌز العبدو الخلوؾ09304161

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05010339920هاله الحسٌنفاطمه ممدوح الصٌرف09304162ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05010059910امٌرةصفاء كامل السلٌمان09304164

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05120019416ثراء محمدمرٌم نزار جاروش09304165

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05180036474مٌلٌاٌحٌى عٌسى سلٌمان09304166

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05060043556فطٌم السلوممرٌم محمد النهٌر09304167

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05150064409فطومرئٌفه محمود العدي09304168

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة04080008707صباحفرح ٌوسؾ حج09304169ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05120053123تٌسٌرا محفوضؼانا شعبان داؤود09304170

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05030043510شهٌرهبشرى صالح ؼانم09304171

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05140027550بدره عدرهجانٌت مرهج أدرٌس09304172

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05120020222سمٌره قاسمانعام حسن شحاده09304173

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05150013799شمسهبشرى محمد مفلح09304174

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة04230026975خواده الشالشمهى محمد المحمد09304175

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05010644989حربهنجاح طراد الصالح09304176

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05150108178سمٌرهمٌالد محمد عل09304177ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05030022749تؽرٌدسلٌمان عماد الداود09304178

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05140002653بلقٌس محمدهبه تامر محمد09304179

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05090004387ورود زٌدانرهؾ ابراهٌم رحمه09304180

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05120022805امٌنهعال علً حسٌنو09304181

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05150106752امٌرهنادٌه علً محمود09304182

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05120052126رٌمه ونوسرباح عبد الكرٌم صقر09304183



المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05100055212كوكب احمدأنور محمد شاهٌن09304184

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة11010147807سمٌرة عوادمهجه مصعب الحسٌن العلٌوي09304185

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05120032081تؽرٌدرهام حسن احمد09304186

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05100061204نجاحوحٌده محمود اسماعٌل09304187

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05120032080تؽرٌد االبراهٌمروان حسن احمد09304188

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05140044565طروبرهام راؼد خرٌمه09304189

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05020019892عائشهإسراء محمد أبو حاتم09304190

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05140037449اعتراؾرٌم بسام عبٌس09304191ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05050139283هالهدعاء مجاهد سفر09304192

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05200033384نجدٌههناء جمعه الجمال09304193

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05160010473لٌرمانرنا محسن حسٌن09304194

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05050054182رٌم القطرٌبرائؾ كمال القطرٌب09304195

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05160008733امالسمر ؼازر السلٌمان09304196

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05120037952نجاحبشرى احمد حسن09304197

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05010284718رجاءجودي زٌاد البرازي09304198

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة06210003023فاطمةبشرى حسن احمد09304199

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05110024920براء العلًنورما محسن االبراهٌم09304200

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05190016109رشٌدهؼانٌا احمد عل09304201ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05010518433مباسمعزة حسٌن المنصور09304202

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05160010006فٌروزختام محمد الرمضان09304203

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05140034298سجٌعهمارٌا تٌسٌر جرماش09304204ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05150067202رجهرؼد ٌوسؾ سالمه09304205

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05010713530فاطمهدٌانا محسن الصؽٌر09304206

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05150054197مٌادةسوزان علً اسعد09304207

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05100039082عزٌزةاٌمان عزٌز اسمر09304208

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05050177970رفعهمازن سالم شحود09304209

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05140033952وجٌهاوطفه احمد راع09304210ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05100036540سلمىموزه عزٌز الحٌم09304211ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05010694158خالدهاسماء حسان الخراط09304212

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05100038870مٌادهكرستٌن محمود اسماعٌل09304213

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05140012353سرٌههدى نصر حسن09304214

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة10100028566ادٌبهرجب صالح عل09304215ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05100043887حٌاهعبٌر تامر احمد09304216

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05050125293سماهرآالء مدٌن التناخ09304217ً



المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05150030383فاطمهأحالم علً المحمود09304218

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05100048021خضرهروعه علً سقر09304219

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05100073427صطواهدٌل امجد حمدان09304220

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05170017098بربهانمرح محمد االسطى09304221

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05050174737نادٌه الٌوسؾرنٌم اصؾ شاعر09304222

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05200086740اسٌااٌات محمد صٌادي09304223

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05020062355صفٌهعبد الرزاق محمد العزو09304224

المدرجالكلٌة التطبٌقٌة05140005987مهجه حسنعزٌزه إبراهٌم شامو09304225

25القاعة االولى
القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة05110023039مجٌدهحسن علً رنجوس09304226

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة05180033150اسمهانعلً مكائٌل سلٌمان09304227

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة05010068039فتحٌهوالء أحمد الداهود09304228

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة05020052189ٌسرىابراهٌم حاتم الحج09304229ً

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة05010477771زاهدهٌسرى فائز الخالد09304230

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة05170020944دملوجوعد محمد ابراهٌم09304232

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة05140031358كسٌبه صقرصقر عامر صقر09304233

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة05030051174وهٌبة الصالحهناء سلمان الصالح09304234

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة05120001450روسٌاسوزان عزو ونوس09304235

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة05120021181صباح حسنرامٌا حسن دٌوب09304236

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة05010463062زهٌةامٌنه عباس الحمود09304237

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة05100048954فوزه الحسناٌفا برهان الحسن09304238

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة05170042370تفاحهعٌسى ممدوح نصر09304239

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة05050151948لٌلىعدنان محمد محمد09304240

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة05050042729ؼٌداء العبد هللاماجدولٌن علٌوي العبد هللا09304241

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة05030039023سلمىمٌسون جودت شهدا09304242

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة05140025754رمزههبة مشهور صبٌح09304243

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة05100060993منٌرهعبٌر حسن االبراهٌم09304244

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة05100052628كوثرعامر توفٌق مخلوؾ09304245

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة05050040462سهاهدٌل فٌصل عرعور09304246

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة05140006067رفٌقهراما فاٌق مٌهوب09304247

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة05010439970ابتسام قروانًهدى ندٌم قروان09304248ً

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة05140011726بشٌرهمارٌا سمهد الداله09304249

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة05160026565رتٌبهناهد محمد الصالح09304250

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌة05180015766رٌشه منصورنادٌه عبد هللا االحمد09304251

25القاعة الثانية
القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة05100037327دالل حبٌبمحمد صافً حبٌب09304252



القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة05140001340افتخارعلًهدٌل وسٌم اسعد09304253

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة05100033486سمٌره محفوضوسٌم احمد منصور09304254

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة05100047059مرٌمدٌب مرهج أحمد09304255

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة05160035671هناءعلً محمود قاسم09304256

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة05160027719ناهًازدهار علً السرحان09304257

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة05050071308امنهسوسن محمد الزٌر09304258

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة05010346011سهام حسنتٌماء عٌسى بروش09304259

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة05160010521ؼفرانفٌلدا صالح مصطفى09304260

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة05150073596ؼادهعلً احمد الحمود09304261

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة05220025612حبوس أحمدهدٌل امهنا ابراهٌم09304262

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة05100020099مدٌنهزٌنه عقل حربا09304263

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة05010383658منىنجاح عامر عمرٌن09304264

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة05030036278ؼزالهرفاهه علً المر09304265

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة05040037582سهامرشا صالح امٌن09304266

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة05180013592ودٌعه صبحالٌسار اكرم العل09304267ً

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة05100040827بربهانأمل عزٌز عٌسى09304268

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة05010514339ابتسامخالد فؤاد الصخري09304269

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة05180024775وحٌده العلًسالؾ نمر العل09304270ً

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة05050045624محاسنمنال احمد نصره09304271

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة05010688589رباحفاطمه حمدو الحاج عبٌد09304272

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة05120016803نهٌده شاهٌنعمار صالح سلٌمان09304273

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة05160006546حسنمنال ٌونس عٌسى09304274

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة50400183357سهاممحمد حسٌن مٌهوب09304275

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌة05150103438فاطمهرشا عباس حربا09304276

مبنى المعهد التقانً للحاسوب

52المدرج
المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05010539395زموباسل حسن اللطمٌن09304277ً

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05050101685حٌاةباسما سمٌر نصره09304278

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05170008124حبور صلٌبًربٌع سلمان مصطفى09304279

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05030055595روقً السلٌمانمحمد عبد الرحمن ابراهٌم09304280

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05030023994بسمهاٌه خضر سلمان09304281

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05010757155عائشهفاطمه محمد حبو09304282

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05030022178مرٌم االحمدربا محً الدٌن وسوؾ09304283

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05120036511نوالسمر عبد هللا سعد09304284



المدرجالمعهد التقانً للحاسوب11010147804سمٌره عوادخولة مصعب الحسٌن العلٌوي09304285

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05030042211حلبٌهمعالً علً السلٌمان09304286

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب04140000743نوال حنارانٌا ادٌب وسوؾ09304287

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05010289166تركٌةبراءه محمد الحسن09304288

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05110032357وزٌره حمدانسولٌن معروؾ طوبر09304289

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05010490876سعادحسن مالك سلطان09304290

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب09010055914نوره الرٌسآالء حسٌن الماوي09304291

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05170010965نوالمناع موسى دروٌش09304292

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب04140000737نوالالرا أدٌب وسوؾ09304293

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05010121760وفاءنسرٌن عمر نجوم09304294

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05120043506مرٌمزٌنب علً العل09304295ً

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05020020481حلٌمه المحمدلبنه محمد ندٌم المحمد09304296

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05020110498فاطمهعزت حسٌن شاوي09304297

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05010195419ثناءرامز محمد السرداوي09304298

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05050046021حورٌهفاطمه سلٌمان السٌد09304299

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05010476832سحرسعد الدٌنرٌم محمد ؼزال09304300

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05070035704صبحٌهفله علً الٌوسؾ09304301

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05010057850ظهٌره ٌونسصفٌه محمد جنان09304302ً

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05110060180فاطمه جمولخدٌجه عبد الستار عطٌه09304303

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05010094445عواطؾمجدولٌن تمام ؼالٌٌن09304304ً

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05010606649سهامسهر عالء الدٌن ابو علو09304305

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05010423592ملكرشا مصطفى الحلو09304306

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05150121516سمٌرهنسرٌن محمد راع09304307ً

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05160000648فضههبه معروؾ منٌؾ09304308

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05150096393مثٌال سعٌدسوزان محمد ونوس09304309

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05170027451مرٌم جوهرهلٌلى علً جوهره09304310

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05050082264عناٌاتحنٌن وائل القطرٌب09304311

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05180003337تمٌنهدارٌن ٌوسؾ الخطٌب09304312

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05170051548سكرهرٌتا موسى نعمه09304313

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05100052627لٌلىفاطمه محمد معال09304314

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05060002200أسماء الشٌخ خضوراسامه عبد هللا الشٌخ ابراهٌم09304315

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05150055505فهمٌهلما محمد نصور09304316

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05060003325ٌاسمٌن العبدصفاء عالء الدٌن عبدو09304317

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05100047155نوال نعٌسًعلً منٌر احمد09304318



المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05160007372اعتدالسراء محمد عبد هللا09304319

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05050008686سالم خضورهناء علً الحالق09304320

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05150064223دعدحنان محمد ٌوسؾ09304321

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05140016353شعله بقعاويلؤي مخلوؾ شهٌره09304322

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05100008844كرٌمههٌا انور سعٌفان09304323

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05120010722ضحوكفاطمه سالم النوري09304324

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05010323901نظٌره كلخهؼٌداء ٌوسؾ مطر09304325

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05010109805منٌرهرال عٌسى العباس09304326

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05010292124سلمىسوسن محمد العلوش09304327

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب05070010013أحالمدٌمه ؼسان السلٌمان09304328

26القاعة االولى
القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب05010342699امنٌةعبٌر محمد العلٌوي09304329

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب05120052333سرٌه سلٌمرجاء محً الشٌخ09304330

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب05010209585حٌاهرنا محمد الونوس09304331

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب05010209592رنا الونوسمٌرنا أحمد الحٌدر09304332

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب05010263206رانٌه االسعدمرٌم احمد االسعد09304333

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب05100063023سفٌره اسعدسٌلفا ؼسان جناد09304334

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب05100043266ورده ناصرعالء علً خضره09304335

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب05030031737فهمٌهسعاد حسن ٌوسؾ09304336

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب05140041979صدٌقهرٌم عٌسى وطفه09304337

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب05160021315نجاههبه عباس قاسم09304338

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب05150088289فاطمهندى عبد هللا عمار09304339

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب05220003659ؼتوه الحسنرضوان ؼضبان محمد09304340

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب05140007855زرده علًشادي سفٌر ؼنوم09304341

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب05070007082نجاحؼٌث ؼازي زٌنه09304342

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب05010259629أملحسن علً الرحال09304343

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب05110017684زهوهسوار احمد مرع09304344ً

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب05150119320امالحنان سمٌر عٌسى09304345

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب05140008403وفٌدهاحالم مٌمون سلمان ضاهر09304346

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب05050137799هدى الراعًرنا نصر دٌوب09304347

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب05100043361هناءؼاده محمد حاوٌه09304348

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب05150100727علٌهنارٌمان عجٌب صاطور09304349

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب05140010501ترٌاقختام محمد عٌسى09304350

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب05160012848شهٌدهدعد سلٌمان فندي09304351

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب05160034587جمٌلههبا علً االحمد09304352



القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب05160034589جمٌلهلبنه علً االحمد09304353

القاعة االولىالمعهد التقانً للحاسوب04140001001نوال حناروٌده أدٌب وسوؾ09304354

26القاعة الثانية
القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب05140026194جمٌلهؼٌاث ؼٌدق اسماعٌل09304355

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب05010597840شمسهخالد رفعت درٌع09304356ً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب05150124056فادٌهراتب خضر العبد هللا09304357

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب06160034315وزٌرهرزان محمد رٌحان09304358

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب05140000257ناٌفهسمٌره احمد ؼانم09304359

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب05150063851رندهفادي حبٌب صوان09304360

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب05010663883فاطمهبالل مهدي جالود09304361

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب05150095181جهٌنه ابراهٌمأمانً محمود حسٌن09304362

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب09010366943نوره الرٌسشٌماء حسٌن الماوي09304363

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب04170048510تفاحةسلمى أحمد السٌد09304364

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب05150088126علٌاودٌان جحجاح خضور09304365

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب05160049276ثرٌاؼاده سلٌمان السلٌمان09304366

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب05030058167فطومهؼصون محمد حلوان09304367ً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب05170001098بدٌعهرهام محمد جعفر09304368

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب05170011616باهٌه ونوسطارق محمد جوهره09304369

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب05140010539كوثرسناء مسهوج ٌعقوب09304370

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب05140033608زهٌدهسحر حبٌب بناوي09304371

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب05030007548أمٌره ٌوسؾرانٌه محمد ٌوسؾ09304372

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب05150118963حسنهنها ابراهٌم دنٌا09304373

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب05140015942ؼزوهرزان ٌاسر رستم09304374

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب05030023592عٌدههدى احمد عل09304375ً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب05160018935رئٌفهسمر محمد عٌسى09304376

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب05220016876هندتهانً احمد االسعد09304377

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب05160018895نوفاعادل توفٌق ؼرٌبه09304378

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب06010074248لمٌاسمٌره ؼدٌر حسنه09304379

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب05160019769ادٌبهمحمد حسٌن دنٌا09304380

26القاعة الثالثة
القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب05160010365روسٌادٌما جابر الحسن09304381

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب05010252431عنوداٌمان نوري الحسن09304382

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب05160045503لواحظالن موسى الدال09304383ً

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب05120054817وفاء العلوشزٌنب رامز سلوم09304384

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب05140036594شرٌفهؼٌد خازم ابراهٌم09304385

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب05010549511ورده دنٌاٌزن تامر العل09304386ً



القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب05010417303فاطمه الحمودعزٌزه علً عل09304387ً

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب05150050019خدٌجهوفاء احمد نصور09304388

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب05010209126نبٌههتماضر منصور الدٌوب09304389

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب05120049204ناهً فٌاضسها احمد سلٌمان09304390

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب05120042635ؼاده المحمدمارٌا علً السلٌمان09304391

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب05170006742ثلجه شاهٌنسلٌمان عبد الكرٌم شاهٌن09304392

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب05090002240وحٌدهمحمد عاشق مجر09304393

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب05120018089منى االحمدجلنار رمضان الشعبان09304394

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب05120018090منىرؼد رمضان الشعبان09304395

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب05100030025خدوجعبد المجٌد محمد زٌود09304396

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب05130032858نزههمرٌم عكرمه سلٌمان09304397

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب05050064028دعد فطوملونٌا خضر الراع09304398ً

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب05030013716زهار علًمهند حسن حمشان09304399

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب05200095063علٌه الونوسلٌلى شرٌؾ الخضر09304400

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب05150099471هدى مصطفىٌحٌى ظافر األحمد09304401

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب05080017440شمسه المصٌطؾبسمه احمد المحمد09304402

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب05050015789مرٌمروال محمود مٌر ٌوسؾ09304403

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب05130024135كامله الزنبوررشا مالك منصور09304404

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب05110003507ولٌهحال محمد بركات09304405

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب05170021495لٌلىمحمد سلمان مخلوؾ09304406

26القاعة الرابعة
القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب05050088731امنه سفرفكرات علً سفر09304407

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب05050153916محاسنسوسن ابراهٌم حوٌجه09304408

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب05120022556نادٌهمرام عزٌز ابراهٌم09304409

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب05180036146منالحنٌن جمال حسن09304410

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب05050072291نجاحفاطمه طلعت زٌن09304411

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب05150107880خدٌجهندى محمود رسالن09304412

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب05150107601حٌاةدالل محمد ٌونس09304413

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب05180009459سمٌرهشٌرٌن محمد حسن09304414

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب05010011007رزقٌهرهان صالح الطٌش09304415

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب05030028053فاطمهبٌان ابراهٌم الجعبو09304416

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب05220024753كرٌمهبالل محمد المحمود09304417

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب04060017593حلوه برابوعبٌر احمد الدٌاب09304418

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب04170013106خدٌجههدى عبد الواحد بروك09304419

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب05100058958فوزه المحمدصباح كودان الخلٌؾ09304420



القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب05090029073مٌسلون الشٌخ ابراهٌممروه مصطفى الشٌخ ابراهٌم09304421

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب05100039068زكٌهفاطر احمد اسمر09304422

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب05010841106تركٌهباسل عٌسى اسعد09304423

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب05010334935فاطمهسالم اكرم سوٌدان09304424

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب05010582943رائده سالمهرؼد توفٌق سالمه09304425

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب05160048164صبحٌهشٌرٌن ابراهٌم العل09304426ً

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب05100070050نهٌدهرهؾ شعبان منصور09304427

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب05100056842رباح شاهٌنعلً ٌوسؾ شٌخ عل09304428ً

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب05160022993فضهمرح ٌوسؾ خضر09304429

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب05150110727امٌرهمرح رفعت ابراهٌم09304430

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب05100062428اماللبنه سلمان محمود09304431

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب05100060403تمام علوشحمزه عبد الحمٌد سلطان09304432

مبنى كلٌة اآلداب بناء المرابط

45القاعة الثانية
الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150075389هٌاممرام ابراهٌم دروٌش09304433

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05190003161مٌساءعلً ؼالب سلمون09304434

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100066813سهٌلهٌاره رٌاض طوٌل09304435

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05040032251جهٌده اخرسزٌنب ٌاسٌن الشعبان09304436

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140027460بندرشٌرٌن مرشد هالله09304437

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050075510مرٌمؼاده ؼازي الرٌمه09304438

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100070180فضهؼالٌه امٌر اسماعٌل09304439

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100070178محاسن محمودآٌة عٌسى اسماعٌل09304440

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050020884امٌمهاصاله حسٌن الحالق09304441

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140006743فاطمهرٌمان هزاع سلوم09304442

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100041768فضهسورٌا أحمد حمٌدان09304443

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05170031829منٌرفاهبه نمر سلٌمان09304444

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05120054755تؽرٌد حسٌنالنا أمٌن الوٌنس09304445

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05170004210رحمهكمٌت سالم بنا09304446

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100041787جمٌلهكوكب عٌسى ورده09304447

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140031876حمٌده سلطاندالل عباس سلطان09304448

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100062463سلمىعلً امٌن عاقل09304449

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050141273فكراتالهام موسى السلٌمان09304450

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010171604جومانا الحلبٌهآالء حسام الدٌن الطوٌل09304451

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط06190016374سرٌهرٌما مالك بركات09304452



الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100037035جمٌلهؼنوه علً عاقل09304453

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140035085صبرٌهاٌمان كمال كمال09304454

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160029979رابٌهضحى محمد صالح09304455

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050090450خدٌجه السٌدزهراء محمد اآلؼا09304456

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050062817سمر القطرٌبمٌساء محمد عزو09304457

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100060309مدٌحهعلً محً الدٌن زٌد09304458

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05200099149حبابهعطور عبدو احمد09304459

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160052295امٌنهسمر محمد صبح09304460

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010614312صفٌهسورٌه مصطفى عمر09304461

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05090026329فاطمهصوفٌا هاشم ابو قاسم09304462

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050087933ادلٌنامتلدا عالء الدٌن محفوض09304463

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05030061409حلوهمحسن ٌوسؾ ٌوسؾ09304464

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05170011054كامله سلٌمانجانٌت علً جابر09304465

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050137613نوالوفاء نهاد دبٌات09304466

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط06170022393علمهعزٌزه عثمان خضور09304467

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100066828سراءمارٌنه محسن اسكندر09304468

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05200049564بسٌمهصبحٌه رشٌد دناور09304469

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05020053943فاطمه العمرعزٌزه عبد السالم ضامن09304470

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05110095542مرٌمعبد الحلٌم عبد الرزاق الزٌدان09304471

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050174952رائده سلومروان محمد العل09304472ً

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05030019015منٌفهعلٌا هاشم ابراهٌم09304473

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140035032زٌنب ناصرمنصؾ مخلوؾ مخلوؾ09304474

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160000496حسنهثراء جمٌل خلٌفه09304475

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160001280سجٌعهناهً خضر عباس09304476

الفاعة الثانٌةكلٌة اآلداب بناء المرابط05120052255منى حٌدرسناء احمد ناصر09304477

54القاعة الثالثة
القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05130012433جمولأسمر حسن زعرور09304478

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150104568ؼزهلٌنا ٌوسؾ مطر09304479

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05170010899سمٌرةمورٌس عٌسى منصور09304480

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010298875حنان حمدٌنمنذر علً الدٌاب09304481

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05170004577رٌمدٌنا عٌسى بنا09304482

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05020070542انعاماالء سعد الحسن الفارس09304483

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140034859مرٌمرنا محرز عبود09304484

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05090025049امالبشرى صراع العامود09304485

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط09120131021سهامفاطمه احمد احمد09304486



القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05070013829نجاحفتاه علً العثمان09304487

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05190015262ؼصوننؽم سلٌمان بلول09304488

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05070010838نجاحفلاير محمد محمد09304489

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150101834سورٌارٌمه ابراهٌم ابراهٌم09304490

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160006651جمٌلهعفراء حسٌن العكاري09304491

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050084128سامٌه عبودهدى مزٌد الحلو09304492

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010424535منى الكفتهبه عبد السالم الكفت09304493

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05200036047آسٌهٌسٌره محمد العلً السوٌدان09304494

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط06200004360روزهنٌروز الٌاس حبٌب09304495

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05070024634ختامهناء عبد الكرٌم صبحه09304497

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010324950فوزهفاطمة عبد الرزاق المحمد العمر09304498

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05110091586زهرهعال انس العثمان09304499

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100050883فاطمه اسماعٌلجعفر سعٌد سعٌد09304500

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط04010768439سناءنور خلدون العتال09304501

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010419820رانٌاقمر عصام خلوؾ09304502

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05220024761زٌنه الحسنرهام عبد الجبار المحمٌد09304503

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140004677كوثرسماح محً الدٌن داؤد09304504

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100067187كوكبوفاء ملحم الحجه09304505

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05110001683سمٌرة سعدمها أحمد خلٌل09304506

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140001268كاملهحسن منٌب اسود09304507

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05170008897نجاة قاسماٌبلٌن خضر مظلوم09304508

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140002802امل علًؼٌثاء محمد اسكندر09304509

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050074924ؼزوه خدامحسام علً خلؾ09304510

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05170005791لٌنا اسماعٌلٌمام أحمد حسن09304511

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05120025601ندى ؼرٌبصباح سمٌر ٌوسؾ09304512

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160046140مسٌرهتٌماء عباس خضر09304513

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05070023921عبٌر عنابًعالء أحمد هٌفوش09304514

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150049096ؼاده حمودسمر محمد خضور09304515

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100028820قمره العلًمهند شعبان اسماعٌل09304516

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط10010003519رئٌسه ابراهٌمساره خرفان ابراهٌم09304517

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160039766ادٌبة خضورسلٌمان علً عزو09304518

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160030831ضحوك منٌؾمها ٌحٌى منٌؾ09304519

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05030061482نجاحصالح ٌونس ٌوسؾ09304520

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05020015467فاطمة االحمد االسعدعماد حسٌن األسعد09304521



القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050095186فاطمة طهمازالهام حسٌن القطرٌب09304522

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140018418سهاملٌنا محمود حسنه09304523

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100068200منٌره ابراهٌمرانٌا ٌوسؾ عمار09304524

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160019751منٌرههبا كمال ضاهر09304525

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100028130امٌنه محمودمحمد مهند اسماعٌل09304526

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100016176مهامنار احمد سالم09304527

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140008656نزههؼدٌر حسن جزعه09304528

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010362667ناهًؼٌسه أحمد حمد09304529

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05170028104وجٌهارشا راجح المحمود09304530

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140024939نمنوم بقعاويمرٌم نظٌر بدور09304531

القاعة الثالثةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100039288اسمهان الصوصعزٌزه نزٌه الصوص09304532

84القاعة الرابعة
القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010165048سهامماٌا راكان العل09304533ً

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140007317عدالرٌم ثابت قره جهنم09304534

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140003816آمنه طالبنسرٌن اٌمان دنٌا09304535

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100049323مروش عثمانزٌاد فائز حمود09304536

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100001033هندٌه الدٌبربا حنا أبو زٌد09304537

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150106863خدٌجهأحمد علً موسى09304538

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05120049685ماجدهاثار احمد علوش09304539

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150049728توفٌقهرشا نصر السقر09304540

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150049486نائلهؼاده رئٌؾ حسن09304541

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160017766فلايرابتسام عادل ٌوسؾ09304543

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140006328جمانهرماح رامح حبٌب09304544

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140010882ؼنٌمهسمر صالح حمود09304545

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010579522منىفاطمة عبد السالم الترك09304546

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05070034933علٌا الجاسمنارٌمان فؤاد علوش09304547

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05030023167أمٌره عنقاحنان حسٌن الحمدان09304548

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05030035669ندوةأحمد محمد شحود09304549

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010427851فاطمة االسماعٌلسوسن عكله االحمد09304550

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010059132خدوجختام عبد الوهاب حساوي09304551

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140029382جمٌله عفٌؾسندس منٌر عفٌؾ09304552

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140009510عدال اسعدلٌنا ثابت مصطفى09304553

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140031431بصٌره تمٌمحنٌن كامل بركات09304554

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100059005فرٌزهآٌة مصطفى المصطفى09304555

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط06160007161عٌدٌه احمدسلٌمان سالم شاهٌن09304556



القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05110031823كوكبراشٌل واثق شروؾ09304557

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05110032629سجٌره جدٌدإٌلٌن صقٌر سلٌطٌن09304558

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05110000796شمسه المرشدرٌم عناد الحسن09304559

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05030004640فطومةاحالم ممدوح عمر09304560

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05190026775عواطؾشذى منٌر حسن09304561

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05110000704شمسهمرٌم عناد الحسن09304562

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150067590نادٌااسما عابد حمود09304563

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150064432خدٌجه خدامنسرٌن محمد علً طٌاره09304564

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05030012234تفاحة الشعبانمحمود حسن ونوس09304565

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160001858خضرهرهؾ عبد هللا محمود09304566

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط04170059890فاطمة الشامًشهامة محمد بكور09304567

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160002569سجٌعهانعام خضر عباس09304568

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160021233تمرهالماظه خلٌل رجب09304569

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140017872حسنهؼٌداء محمود رسته09304570

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05120023093رامٌا خضورساندي أمٌن الحسن09304571

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05180004320لٌلىؼٌداء منٌؾ وسوؾ09304572

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140002408ظرٌفه علًوصال صالح حمود09304573

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140035696وطفه بناويحٌاة ابراهٌم طه09304574

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160023151مهارٌم امٌن عثمان09304575

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150066539وكٌلهسالؾ عبد اللطٌؾ عباس09304576

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05170003300بدٌعةفتاة محمد ادرٌس09304577

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100062365مرٌانا مظلومسوسن حسن محمود09304578

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050165618سمرأحمد ٌوسؾ القصٌر09304579

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140033646هٌامهدٌل محسن بناوي09304580

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط06010150482امٌنهنسرٌن عبد الرحمن حٌدر09304581

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05170033579لورٌنؼنوة حسٌن عبٌدو09304582

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100047390ٌاسمٌن معالٌمامه محمد معال09304583

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05180014934لٌلىمهند منهل خضر09304584

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05070017493أملعلً حسٌن خبازه09304585

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05070012333سعدهسمر عٌسى البعرٌن09304586ً

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05120016397أمنهفادٌا كامل السلٌمان09304587

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05120016040ؼاده االبراهٌمحنٌن ابراهٌم االبراهٌم09304588

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140002160زهٌه علًؼٌدا ناٌؾ إبراهٌم09304589

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010731749نوفه سلٌماننجاح علً منصور09304590



القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05120025293نبٌهابشٌر علً السلٌمان09304591

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010229107نجاحسماهر سلٌمان الٌوسؾ09304592

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140015614تمٌنه قابقلًلودا عبد العظٌم خضور09304593

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140010259سروهرماز رائق جورٌه09304594

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050018310خدٌجههناء حسٌن وسوؾ09304595

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050162798عٌدهسعاد احمد الدٌوب09304596

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140034455حبورارٌج ؼانم بناوي09304597

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150097069عزٌزهأحالم حافظ المحرز09304598

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100069575رقٌه الخالدأحمد مصلح الحسن09304599

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160035873تفاحهلمٌاء فهد عل09304600ً

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05110035107فٌروز شامواٌمان أٌمن سلٌطٌن09304601

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150022548فاطمهآٌه مصطفى صومعه09304602

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150084966لٌلى الجرديفداء علً عل09304603ً

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100065164سعادشادٌا ابراهٌم الحداد09304604

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05120037209ثرٌا خلوؾندى جمٌل أحمد09304605

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100036699نظٌمهدٌما علً دال09304606

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05200076046خدٌجهثراء محمد علً محمد09304607

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05030031568نجودنصر خضر الٌوسؾ09304608

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010596451رٌا االطرشنور محمد االسعد09304609

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05110032592سجٌره جدٌدسامر صقٌر سلٌطٌن09304610

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150011654فداءشادي معروؾ ؼضنفر09304611

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010505108ؼالٌه الرمضانأسامه لؤي الرمضان09304612

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010160757منال العمربدٌعة أشرؾ الباكٌر09304613

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05040004392سارهمحمد خالد التقً الحسٌن09304614

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150026509سكٌنه قطٌفهرهٌجه سلمان فندي09304615

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010561415الهامشذا رٌاض الودن09304616

القاعة الرابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05220021816شادٌه ضامنهدٌل عبد هللا ضامن09304617

54القاعة الخامسة
القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010645791عائشهعمار عبد الكرٌم جدعان09304618

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010160737رنده الدخٌلعبد الكرٌم عبٌد الباكٌر09304619

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط04180012784منٌرهعبٌر خالد الضحٌك09304620

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05030059693سرورعادل عوض عوض09304621

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140015980ؼزوه عدٌرهسوزان ٌاسر رستم09304622

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05040035084رتٌبهمرام خضر العل09304623ً

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160031799جونٌترنٌم محمد الزعزوع09304624



القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05120032743سعده موعًفلاير أحمد الموع09304625ً

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150081985لٌلىسبال حسن حمود09304626

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140018803سكر صطوؾبتول اسماعٌل دٌوب09304627

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140008667وجٌهه نصرهعلٌا سلٌمان جزعه09304628

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05190011136ظهٌره االحمدرجاء عباس محمود09304629

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010289698نسب خلٌلالهام أحمد قرفول09304630

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05220022102خدٌجهؼاده بدر سبٌع09304631

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05170001382روالزٌن العابدٌن عقل عون09304632

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160045497لواحظلٌن موسى الدال09304633ً

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05030047708لمٌاء محمودرٌم موسى السلٌمان09304634

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05120021053مزنه فنديلما ٌوسؾ سعٌد عل09304635ً

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160023872فاطمهمٌرفت محمد خضر09304636

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05180020364شهٌره عدلهنبراس أحمد حسن09304637

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100057193روٌدانهٌل رامز محفوض09304638

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150091964مٌلٌارفٌده حسن خطٌب09304639

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100045381سهام عدرهفادٌا محمد عل09304640ً

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05030023081سفٌره المٌهوبعال وجٌه الونس09304641

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05070039184سعادجعفر فؤاد سلمون09304642ً

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010196607فاطمه المحمودصفاء صالح المحمود البرق09304643

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010306659فاطمه نعسانبشرى عمر ٌوسؾ09304644

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05030009316سامٌةحسن علً العٌسى09304645

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140002051وجٌهامنال ابراهٌم زلخه09304646

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140002069ؼزه صبٌحابراهٌم صدوح زلخه09304647

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05120026790زهورأمل محمود الموع09304648ً

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100032983دٌانا سمرهجعفر عبد الرحمن ٌوسؾ09304649

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05070020700علٌا الصلٌبًمنٌره عبد الكرٌم نعنوع09304650

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140016251منٌعهؼٌدق عٌسى عدٌره09304651

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160039614نجاحمها مفٌد ابراهٌم09304652

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160036789أمٌره المنصوربشرى شعبان االحمد09304653

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05090002980ٌسرىتمام عٌسى عٌسى09304654

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05030037961كوثر جزوةفاٌزه ابراهٌم ابراهٌم09304655

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05200099142وكٌلهاسٌمة محمد احمد09304656

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05040030886صباحابً محمد حمدان09304657

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140020571مرٌمصدٌقه أٌوب سقر09304658



القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050006086وفاءسومر اكرم سعٌد09304659

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140001192شهٌرهرشا رٌاض مسعود09304660

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100046222خدٌجه ساطورخولة كرمو محمد09304661

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010377476خدٌجه العمرمحمد عمر المحمود العمر09304662

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010398948خدٌجهاحمد عبد الكرٌم المصري09304663

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05110106997جمٌله الراعًانعام محمد ؼصون09304664

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160018990ناهددانٌال أحمد احمد09304665

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160016572سامٌا محمودسلمان حرفوش رجب09304666

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050063130نظمه حمدوعفراء مصطفى شتٌان09304667

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010554063حبقهبراء ٌوسؾ سلٌمان09304668

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05170003419خدوجعالء خلٌل زوده09304669

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05020061226خدوجمرٌم خالد بلوظ09304670

القاعة الخامسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05120033937رفٌدههبه جمعه اسمندر09304671

25القاعة السادسة
القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100031588وفاء مظلوممحمد علً خرفان09304672

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140026126بربهان عباسرحٌبه صالح اسماعٌل09304673

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010457856مرٌم الدروٌشمحمد حٌدر الدروٌش09304674

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050149566دالل العلًأمانً علً االبراهٌم09304676

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05180009015مرٌمعلً فراس حسن09304677

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140029940ملكهؼٌداء حٌدر ابو عمشه09304678

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05110032371عزٌزه محمدأرٌج عدنان طوبر09304679

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010459135منتهىسٌده ارسٌس عساؾ09304680

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100057385فدوهفاطمه حسٌن الصطوؾ09304681

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050116009وجناتعلً عدنان سلوم09304682

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط07110066935داللفاطمة محمد اآلؼا09304683

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05120014846سعاد العاشورلما كامل الجداوي09304684

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050143010فهٌدهنارٌمان تامر محفوض09304685

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05220026602فاتناٌمان عبدالرزاق الحمدو09304686

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010622781انتصارٌاسمٌن جهاد العثمان09304687

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160006867لٌبٌادٌانا محمود اسماعٌل09304688

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010336023سمٌرهرٌهام بهٌج الرباح09304689ً

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط06100047993سعدهاالء امجد الحكٌمة09304690

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط07170024715عفاؾآٌه عاصم أٌوب09304691

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05020027055ؼصونسوزان محمد سلٌم القاسم09304693

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010748523رؼدهحسناء محمد علً الحالق09304694



القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010356366رحٌلهملك عز الدٌن العز الدٌن09304695

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160023371فضهعلً خضر حماد09304696

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010964181مفٌده سفاؾرٌما علً لطف09304697ً

القاعة السادسةكلٌة اآلداب بناء المرابط05130031767سمٌره الجافًرهؾ راقً جدٌد09304698

70القاعة السابعة
القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100047527سعاد الخنٌسهبثٌنه عقل الٌمن09304699ً

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140006483سمٌعهصفاء ندٌم اسد09304700

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05120030393ودادكنان سلمان محمود09304701

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05170005662نوال سلٌمانروال حٌدر نعمه09304702

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150048485وضحهعبٌر محمود مطر09304703

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05030022950نصرهعلً احمد العٌسى09304704

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100068207نوفهزٌنه هشام الجنٌد09304705

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط04010086559فرٌزهبسام احمد بلقٌس09304706

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050120205عنودهرباب محمد المحمود09304707

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05180006475أدٌلندى محمد ابراهٌم09304708

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05220001809علٌه الحسٌنحمود خالد المحمود09304709

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150098381فاتن العلًسوزان حامد ابراهٌم09304710

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050151515رنا هرموشرزان حسٌن هرموش09304711

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050146693هٌفاء سلٌمعلً اٌاد الدعبول09304712

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140014725سرٌره فوٌزهأمانً هٌمن عدٌره09304713

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010593605تركٌه الحسٌنرنا عٌسى اسعد09304714

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010593614اسعاؾمٌس الرٌم ؼالب اسعد09304715

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140008469بدرهسرٌه أسعد سلهب09304716

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150046567فضةسها عٌسى وسوؾ09304717

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050135871سحرسوزان عماد الدٌن عوض09304718

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100040574عزٌزهرسالء علً عل09304719ً

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05170023916سامٌه شدودرزان بدر شدود09304720

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05090002271وحٌدهمراد عاشق مجر09304721

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010129477ماجدةعماد عبد الحمٌد الرحمون09304722

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05120054983كوكب ؼانمماٌا رٌاض ؼانم09304724

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05120039910سعداسمٌره محمد بلول09304725

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160007676نعامهبانه حسن قاسم09304726

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150044882هٌفاء جمولندى ابراهٌم جمول09304727

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140018815ٌسٌرهفرح محمد دٌوب09304728

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050139072صبرٌهسلٌمه عٌسى الخضور09304729



القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150079007ندٌمه ؼصونمرٌم شرٌؾ ؼصون09304730

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050107459نهى الخطٌبمحمد علً الخطٌب09304731

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150088545خدوجمٌساء أحمد حماد09304732

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05120017623دالٌا صالحنبال رامز ؼانم09304733

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05120017624دالٌا صالحعلً رامز ؼانم09304734

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05030013331جورٌهالفت ٌاسٌن السلٌمان09304735

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050142983فهٌده دٌوببشرى تامر محفوض09304736

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط01040308498باسمه دٌوبهدٌل مهند حافظ09304737

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010196486داللطارق احمد الخضر09304738

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140022053مرٌم قبقلًؼٌاد محمود حسون09304739

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100050901هاله رزقنور عبد الهادي رزق09304740

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140023848نجاحوئام إبراهٌم شملص09304741

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140023846نجاحعلً ابراهٌم شملص09304742

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050029075مطٌعهمنال فرٌد حسٌنو09304743

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05130012717بصٌرهملكه ضاحً عل09304744ً

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140019315رسمٌهٌسٌره صالح شعبان09304745

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010304443حٌاةعمرو احمد حسن09304746

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010345159انعام االبراهٌممرام صالح الدٌن ادرٌس09304747

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140003703رٌما سلٌمرائد عزٌز علً حمود دنٌا09304748

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05120015615سعادكرام ناٌؾ بالل09304749

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05030060980فرٌزه الدٌبهباسل ٌوسؾ الدٌبه09304750

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05040019892حنٌفهفدوى سلٌمان مٌهوب09304751

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100070644جورجٌنادلع عون سمعان09304752

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050033068مرٌدهخدٌجه علً ثلجه09304753

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05090005167فوزٌهمٌاده حسٌن محفوض09304754

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050095413لٌنا الشعرانًاٌفا فاضل شمه09304755

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05030008564حفٌظةامل محمد الفندي09304756

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05120019935عزٌزهبثٌنة عبد المجٌد عل09304757ً

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150095843سماهر خضرتٌماء راسم حسٌن09304758

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05220022430عذرهمرٌم ؼزوان االحمد09304759

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05120033877وضحه ٌونساسماء محمد سعٌد09304760

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05220011340مٌسون القسوممرح محمد هٌثم القسوم09304761

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160018646اولٌداعال فرزات الراع09304762ً

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05220027203مٌسونسماح محمد الهٌثم القسوم09304763



القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05220023320عذره االحمدقندهار ؼزوان االحمد09304764

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05120055196جولٌنبٌلسان قٌس فٌاض09304765

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150004302رٌم درزٌهآٌة علً شاهٌن09304766

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160020281جمٌله الساحلًفاتن مصطفى اسماعٌل09304767

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05200098915دالل نادرامٌره ٌوسؾ جرجس09304768

القاعة السابعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140032468رحمه بدورؼانه حمدان ؼصون09304769

60الممر
الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05140006269نفنؾحورٌه حبٌب حبٌب09304770

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05220011376مٌسون القسومفرح محمد هٌثم القسوم09304771

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05030015345صفاء المحرزساره آصؾ المحمد09304772

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05140007168ؼازٌه خلوؾدٌاال منهت اسبر09304773

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05170023411سناءروزلٌندا محمد اسعد09304774

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05150077741اكتمالسامٌا محمود مرشد09304775

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05140021187أمٌنهولهان تركً قبقل09304776ً

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05010057875زٌنبوداد محمد الٌوسؾ09304777

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط01010540080سمٌحهمها مصطفى برازي09304778

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05160037489شعٌلةثناء اسماعٌل الوسوؾ09304779

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05140007189جبٌرهورود ٌوسؾ سلوم09304780

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05140027859سلوىؼربه حٌدر التع09304781

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05160018693سمٌرهلٌنا مٌهوب لمٌا09304782

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05010225303نافلهمٌرنا احمد األخرس09304783

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05050028799وفاءلجٌن مصعب رزوق09304784

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05030062310فاطمهرمضان احمد العرب09304785

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05010227589نافلهحال احمد االخرس09304786

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05140002065فضهفاطر أحمد زلخه09304787

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05140001308مروشرٌم حمٌدوش أسعد09304788

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05180005573نادٌافادي ؼسان بدرا09304789

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05160004531زائده حنطوكاترٌن محمود عساؾ09304790

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05110017668زهوهابراهٌم احمد مرع09304791ً

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05110017676زهوهماهر احمد مرع09304792ً

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05030061433مجٌدهؼدٌر مصطفى ابراهٌم09304793

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05100029634ؼنٌجه سلٌمانمجد عٌسى الحداد09304794

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05170005745وزٌره بناهانً حكمت عل09304795ً

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05110000449اسعاؾ سعدنؽم علً المرشد09304796

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05050026174رابحهاحمد صالح خضور09304797



الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05030069388ابتسام المحمدسٌدره فاٌز الشعبان09304798

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05140025783ربىمجد ؼسان صبٌح09304799

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط04010406000سمٌرهرامٌه مصطفى كٌسٌن09304800ً

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05050175149تؽرٌدزٌنه مصطفى عز الدٌن09304801

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05140009302عدال حسنهٌام علً راع09304802ً

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05150106610داللفاطمه ٌاسٌن خلٌل09304803

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط06190015347فضهانجلٌن مقصود المهر09304804

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05030062596فادٌه ادرٌسكاترٌنا ناظم الداود09304805

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05010665715مهدٌهمٌساء صقر عباس09304806

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05010378646املجمٌل عٌاش شٌخون09304807ً

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05050072865رجاءحنان السٌد السٌد09304808

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط04180025314مرٌمزهور خالد طه09304809

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05100050681سجٌرهنهوند فاٌز رزق09304810

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05010454038أمٌنه حماشرٌحانة أكرم حماش09304811

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05120052078مرٌمسماح خلٌفه حمود09304812

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05120041123منٌرهلماء اسماعٌل دٌوب09304813

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط10170033467نجٌبه درؼامهناء وجٌه الدكان09304814ً

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05180023688حٌاة سطاٌحًعالء حمود رزوق09304815

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05120028751نجاحعندلٌب اسماعٌل ادرٌس09304816

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05200031838نوفه الصٌاديمصطفى كاسر الصٌادي09304817

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05010300607سلمه الخازمعلً رٌاض الخازم09304818

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05150026613سهاممٌس ابراهٌم سالمه09304819

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05100031004نجومرٌماح سعد شاهٌن09304820

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05100049002سعاد صارمكندى رٌاض ابو دٌوب09304821

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05100043354فٌروزه عدرهأرٌج منٌر حسون09304822

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05170027990وصٌفهتؽرٌد ٌوسؾ زلوخ09304823

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05030043681دولهرهؾ صالح السلوم09304824

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط10170011659وردهرانٌا ٌوسؾ شحود09304825

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05140025353شهدي عدٌرهمؤٌد زرٌؾ عدٌره09304826

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05220017695صبحٌه الحسنؼدٌر خلٌل ابو جروج09304827

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05150074067هدىلٌفانا حسن حسن09304828

الممر الطابق الثانًكلٌة اآلداب بناء المرابط05100023332وجٌهه بدرانعلً توفٌق خضور09304829

45القاعة التاسعة
القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100033089روسٌه محمد علًكنان دٌوب احمد09304830

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010586128لبنهسمر فواز االسماعٌل09304831



القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150064439هناءرٌم احمد حسان09304832

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050151952لٌلىمنال محمد محمد09304833

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100066839صفاءماٌا سعٌد طوٌل09304834

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05070023369حاجهفاطمه محمد ؼاجٌه09304835

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05180014865لٌنه محمدعمران محمد عمران09304836

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010497720احسانوعد احسان مؽمومة09304837

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160001344حسنه المحمدموسى ماجد المحمد09304838

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100039305ؼزهنواؾ صالح حمٌدان09304839

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150050434مرٌمجولٌا نصر جوهره09304840

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050087262سمر زرٌقرهؾ حسان العز الدٌن09304841

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050173097زٌنب النحالويرحاب محمود ورد09304842

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05170041958ورده الوسوؾوسام احمد ثلجه09304843

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05170009359رٌمهنسمه عبدو خمٌس09304844

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050025495فٌروز علوشهدٌل علً نصره09304845

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05170001950وفاء عونسهر رضوان عون09304846

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050106374نوالمً ابراهٌم الجرؾ09304847

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010091393فصالحسام احمد الحفٌان09304848

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100035015وجٌها حمودآٌه جمٌل قاسم09304849

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050068197انعامحنان محمد الخطٌب09304850

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140009176سجٌعه علًلمى محمود عل09304851ً

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05020110080مرٌمرامً منٌر العوٌس09304852

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05020040156فاطمه االبراهٌممحمود مؤٌد حمروش09304853

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150053941فاطمه ابو صطلربى حسام ونوس09304854

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05180030092عروبه عباسعلً كرٌم حسن09304855

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140026137لٌلى علوشحال سمٌر أسعد09304856

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050160437سرىرهؾ ؼٌاث زٌنو09304857

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05190004198صفاء محمدطاهر باسم عٌسى09304858

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05030008129رهٌجهؼاده حسٌن الحسن09304859

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05110017489رادهؼٌث مقداد زامتل09304860ً

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160021006شروؾنبال سلٌم فندي09304861

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط10100019779دوال حبٌبسعاد محمد حٌدر09304862

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05070013924فهمٌه الخضرعلً رٌاض مهنا09304864

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05180030097عبٌرماٌا احمد حسن09304865

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140028865داللحنٌن احمد محمد09304866



القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05030061396نجلةٌحٌى شرٌؾ ابراهٌم09304868

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05200088486جمٌلهكاسندرا محمد شٌخ احمد09304869

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05200088882جمٌلهالٌسار محمد الشٌخ احمد09304870

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100061542نهٌده ابراهٌمنجم أمٌن حمٌدان09304872

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160058451سعادعال محمد ملحم09304873

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140026210سٌران حمودمحمد هاشم اسماعٌل09304874

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140009750منىسام ٌوسؾ صالح09304875

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160036627سعدهانتصار جابر الٌوسؾ09304876

القاعة التاسعةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050149854روضهنزار حسٌن العجٌب09304877

50القاعة العاشرة
القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05120050308ختاماٌمان محمد ساعود09304878

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05060014514ازدهارحسٌن اسماعٌل فٌاض09304879

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05110016075شهٌرهعال احمد كٌوان09304880

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150092185سمر ساطورهال أحمد شاوي09304881

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160051827مرٌمهبه رشٌد الحسن09304882

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160023175مرٌمثمٌه احمد سلمان09304883

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05070022157فهمٌهفادٌه أحمد العٌسى09304884

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100062904نظٌرهفؤاد صالح مظلوم09304885

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140001460سعاد بدورسهٌر علً هٌفه09304886

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100056445لٌنامقداد احمد حسٌن09304887

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05150110171ؼزالهعالء حسن زؼب09304888ً

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط06110045513جمٌله حمادعبٌر علً عل09304889ً

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط10170016267نسرٌنعمار عدنان دٌب09304890

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05120022750ؼاده منصورنٌرمٌن عٌسى العل09304891ً

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05120013324عزٌزهمحسن محمود اسماعٌل09304892

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط04020039967سمٌره جرجنازيفاطمه سلٌم تركمان09304893

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160000957حمٌدههمام سلٌمان ابراهٌم09304894

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140010639نعٌمهدلع حسٌن سلٌمان09304895

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05030005945ضحوكخالد محمود أحمد09304896

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140011185صدٌقه اسعدلمعه علوش حسن09304897

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100038492ؼصونهدٌل ندٌم نصور09304898

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05170043292فرٌدهسلٌمان خضر سالمة09304899

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05180017335كولهندى رضوان ٌحٌى09304900

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05180017051ندوهٌوسؾ خضر ٌحٌى09304901

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100042171وردهدعاء صقر شل09304902ً



القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05030013773ابتسامعلً بسام الحسٌن09304903

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050099868فاٌزهكاترٌن اسماعٌل حٌسو09304904

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140021568نجالنذٌره مصطفى خضور09304905

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100057818سلطانه العبد هللاعمر خالد حسٌن العل09304906ً

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010594471هندٌه ابراهٌماحمد سلٌمان ابراهٌم09304907

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05090011037نهادرنٌم احمد ورد09304908

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100067343سورٌا ٌوسؾلٌنا فارس حٌدر09304909

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160031584تفاحهاسعاؾ علً خطٌب09304910

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05120040977حفٌظهطوران خرفان عبود09304911

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05190021500امالسالم سلٌمان دٌوب09304912

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140020144امنةمجدولٌن علً عدٌره09304913

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140020163آمنه زلخهراما علً عدٌره09304914

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100056836سماءؼزل منٌر شاهٌن09304915

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050135768مرٌمهبا ؼسان الداحول09304916

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160001428مدٌحهرجاء علً قاسم09304917

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160001462شهٌرهؼالٌه احمد دنوره09304918

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140005817سرٌهرؤى نصر حسن09304919

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05160043965سعادحسٌن حامد السعٌد09304920

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05050071895رودٌنامحسن محمد العبود09304921

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05170024326وصٌفهسمر هٌثم سكاؾ09304922

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05140033218وجٌها ؼصونراضً رفعت بدور09304923

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100062318مرٌانا مظلومفاطمه حسن محمود09304924

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05100062392مرٌاناعالء حسن محمود09304925

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط05010045918نوالعوض ؼازي الحسٌن09304926

القاعة العاشرةكلٌة اآلداب بناء المرابط04010126295كوكببشرى ٌونس شاهٌن09304927

72الكفتريا
الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط04150003564فلاير اسعدهدٌل امٌل اسعد09304928

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05010104411قمرزٌنة محمد منصور الملق09304929ً

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط06010341883رامٌانتالً اٌاد سفر09304930

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05190020078نبٌله علًلٌنا شفٌق عل09304931ً

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05160000568مفٌدةعال توفٌق منٌؾ09304932

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05160011909سرسكابتسام محمد االحمد09304933

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05170003057نوالٌاسمٌن عباس سلمون09304934

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05190016285سمٌرهرنا جوزٌؾ سلٌمان09304935

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05120029074سرٌه فٌاضعزٌز حسٌن سلٌمان09304936



الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05090007532عونٌهلٌلى ابراهٌم احمد09304937

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05100037074عارفهعالء أمٌن حجٌره09304938

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05150060986هٌام حسنعلً احمد حسن09304939

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05100055603وضحه عفٌؾبشرى علً سلمان09304940

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05200075783مرٌماٌمان محسن المحمود09304941

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05120000743ٌسرابشرى نزار منصور09304942

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط04140029502امالنوار نورس شاعر09304943

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05050093035نوالشذى عبد الكرٌم عبٌدو09304944

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05050092998نوالرشا عبد الكرٌم عبٌدو09304945

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05160039201حٌاة صالحفاطمه عبد العزٌز حمٌدان09304946

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05170043592مادانجٌبه سلٌمان شعبان09304947

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05100055395نجاحسوسن احمد شاهٌن09304948

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05120041672نعٌمهاحمد محمود سلوم09304949

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05010088179تماثٌلفاطمه عزٌز ٌونس09304950

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05030010761تركٌهنبراس محمد الحالق09304951

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05140003447جهٌده حسنإلفت رهٌؾ خلوؾ09304952

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05140017963سرٌعه شهٌرهلمٌس نومٌر عٌسى09304953

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05140020858تلجهبسمه ٌوسؾ عل09304954ً

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05120022343سمٌره دٌابؼٌداء محمد دٌاب09304955

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05140036748عفاؾسٌما ٌوسؾ دٌوب09304956

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05010545767ظهٌرهفاطمه محمد السلٌمان09304957

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05120051663جمٌله صبٌحنائله توفٌق صبٌح09304958

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05100057282رائده محمدعٌسى عامر ونوس09304959

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05100045768امال شاهٌنهٌلدا وفٌق برهوم09304960

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05070032877أمٌنهرامٌا أمٌن القاري09304961

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05050027776سمٌرهعالء علً السلٌمان09304962

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05140008824فهٌمه طراؾمقبل نظٌر سلٌمان ضاهر09304963

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05050085371مٌساءلمٌس مأمون ؼال09304964ً

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05140017943سرٌعه شهٌرهوئام نومٌر عٌسى09304965

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05050005495نداءساره ثائر دٌب09304966

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05140027907ثرٌامنال دٌوب بورٌش09304967

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط06020076449سماحخضر معمر اسماعٌل09304968

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05140027906كاتبههالل ماجد عبٌدو09304969

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05160051589وسامبتول جهاد العٌسى09304970



الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05050081702حنانٌارا فادي الحموي09304971

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05050133759محاسنمنال محً الدٌن عوض09304972

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05120047773ربٌعه اسماعٌلرحاب ابراهٌم حماد09304974

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05010647137أملٌسرى سامر نشتر09304975

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط07090071458نوارةفاطمة عبد الجلٌل الحسٌن09304976

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05170017231فطومسناء مرشد بلول09304977

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05120050997كرٌمه عبد هللاتمام عبد الكرٌم عباس09304978

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05010435101جانٌت سقرؼانٌه سمٌح الدٌب09304979

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05020012644وصالمحمد محمد صابر النعسان09304980

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05200074907منٌرهرجاء ابراهٌم العكاري09304981

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05010764899اسمٌه الطنجٌراحمد رٌاض ٌؽمور09304982

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05170017228فطومسوزان مرشد بلول09304983

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05190013889مرٌم حسنمنار وفٌق ابٌض09304984

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط08090058682روظهرانٌا موسى الحداد09304985

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05120036725نادٌاٌاسر عبود عل09304986ً

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05010268377هٌام الخلٌلحسن حٌدر الحسٌن09304987

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05170007837تماثٌل جابرامل حسن كنجو09304988

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05170008300رٌمه حسنرزان صالح زٌنه09304989

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05150000150سهٌالوفاء علً حزوري09304990

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05100049406نبٌها ناصرمنهل بدر حمود09304991

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05070004992حفٌظه جوهرنهال فٌاض العثمان09304992

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05010255542نزهه الشٌخ قدورصفوان محمد خٌرو الشٌخ قدور09304993

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05110017279زهٌدهامال ابراهٌم السلٌمان09304994

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط07130023352خشوؾ الحاجٌنأحمد علً الحاجبن09304995

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05160049753امٌره الحٌدرنؽم علً الحٌدر09304996

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05020092288أمونعبد الرزاق عبد المعٌن العساؾ09304997

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05160049746امٌرهرؤى علً الحٌدر09304998

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط10240012786سامٌهٌارا نزار منصور09304999

الكفترٌاكلٌة اآلداب بناء المرابط05010053641سمٌرهمحمد عبدو دبساوي09305000


