
أرقام الجلوسالعددالقاعة مكان االمتحان

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05150091853ًبهٌرةعلً احمد صالح14009200001المدرج األولالطابق االول

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05150117417ًوحٌدة محمدفاطمه عباس عل09200004ً

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05010066621ًهناكٌلٌكٌه حسن حجازي09200005

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05020014145ًاسٌامحمود عبد الكرٌم االحمدت09200006ً

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05050070220ًدعدطارق زٌاد عباس09200007

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05010460609ًرنا خلوؾمحمد اسامه محمود الحلب09200011ً

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05010597933ًمنى الرهوانمإمنه احمد محسن09200013

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05160030104ًاسعاؾمٌرنا جابر ملحه09200015

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05150009604ًحنانضحى عدنان عٌد09200016

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05150090057ًمرٌم شاهٌننورمان ٌاسٌن خضور09200017

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05030060796ًابتسامبشرى ٌوسؾ البدور09200020

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05180019560ًخبٌره دٌوبأحمد علً عٌسى09200021

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05150092844ًرئٌسةمادلٌن علً عباس09200029

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05010547801ًنهلةجورج ناظم الجمال09200034

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05100024973ًأمان أحمدنورا جابر داود09200035

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05140001509ًسكٌنةماري عمار عل09200037ً

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05160033224ًمنال حسٌنمرح سلٌمان محمد09200039

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05100052680ًعبٌر معالجلنار عبد السالم معال09200040

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05220024120ًولٌده نعنٌعمحمد نصر نعنٌع09200041

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05120033315ًمرٌشهسمر ٌوسؾ حمٌدان09200044

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05150032894ًكوكب ٌوسؾهٌام علً مرع09200045ً

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05150055989ًمرٌموصال فٌصل بدور09200046

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب09010030033ًخٌرٌههبه صالح الساجر09200048

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05030040755ًجورٌهوفاء صالح العكاري09200050

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05150056016ًمرٌمسحر فٌصل بدور09200052

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05100042463ًمفٌده علًرٌام ٌونس محفوض09200054

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05150089556ًعٌده الشاهٌنمٌس سلمان تامر09200056

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05100047506ًاعتمادمرٌم موسى محفوض09200058

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05010175237ًعهد نصرنوار اسكندر المحمود09200059

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05150111561ًسكٌنهأحمد محمد العباس09200061

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05150089822ًرجاءحٌدر مالك جمعة09200062

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05080024652ًتٌسٌرة داوودآالء حسن سلٌم09200066

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05020082961ًتركٌهبشرى علً الحاج عل09200067ً

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب02100023814ًمرهج المحمدنصر خالد الدهش09200068

كلٌة الطب البٌطري

جامعة حماه

مركز امتحان محافظة حماه

توزٌع المتقدمٌن فً محافظة حماه من الفئة الثانٌة ثانوٌة أدبً

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

: ظهراً  فً مبنى كلٌة الطب البٌطري  11صباحاً حتى 9 الساعة 2022-6-13ٌوم االثنٌن  



المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05110030421ًفاطمهفادٌه محمد الٌسوؾ09200071

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05020027991ًأملنؽم ولٌد المعماع09200072

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05120044665ًنوفه التاٌهأوالؾ ماجد العلً العطٌه09200073

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05150054381ًمرٌم ابراهٌمبتول أحمد أسعد09200075

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05120044672ًنوفه التاٌهآالء ماجد العلً العطٌه09200076

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05010411044ًأمٌرةرقٌه دٌاب الدٌاب09200078

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05170028747ًزهرة ٌوسؾمرٌم فتٌح ٌوسؾ09200080

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05070010517ًؼتوهدٌانا كامل حسن09200081

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05010218475ًصفا داوودفاطمة مازن البستانً الفتوح09200087ً

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05030061784ًلطٌفةأمٌمة محمد االبراهٌم09200090

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05010361517ًفاطمهعبٌده عبد الجبار ضمان09200091

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب04010844314ًشمسه ناصرافتخار حسٌن المنصور المر09200094

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05200086221ًمكٌه صٌاديدعاء سهٌل العبد المحسن09200095

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05010268413ًنزهه طعمهرٌنٌه وسوؾ زٌاده09200097

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05020047718ًصبحٌهفاطمه عبد المجٌد رمضان09200098

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05010580253ًروضةسماهر عبد المنعم البكري09200105

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب06100002570ًمنٌرهعبٌر ابراهٌم محمد09200106

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05050155824ًامٌرهاٌمن علً دٌوب عفٌفه09200108

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05030039290ًرمزٌه السلومسالؾ راشد السلٌمان09200110

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05200078318ًزٌنوهكامل علً المحمد09200112

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05150109735ًفاطمهمجد سلٌمان العل09200120ً

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05010677946ًعهودلطٌفه ملهم السلٌمان09200126

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05030007172ًحسنة االبراهٌمشهناز محمد الخضٌر09200128

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05100042424ًتمرهمها محمد اسكندر09200130

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05160027228ًعزٌزةوفاء سمٌر العل09200132ً

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05090004428ًاحالمقمر فإاد زٌدان09200135

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05010254682ًنجاحوفاء رمضان القاسم09200138

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب04010460467ًرجاءحنان صالح البارودي09200139

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب04010405978ًرجاءرشا احمد العل09200140ً

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05030020210ًفلاير الدٌبمنار ؼالب مراد09200142

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05100016597ًسارٌه الحسونبراءه ابراهٌم العبد هللا09200143

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05100051428ًخطٌرهرؼداء عزٌز عبد هللا09200146

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05010087117ًامل العبد هللادعاء أحمد بٌطار09200148

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05010772168ًملك المنصورزٌنب نصر المنصور09200149

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05020003754ًادٌبهحسام عبد الباسط السٌد محمد09200151

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05030059419ًانتصار الدلةرٌمه نصر ابراهٌم09200153

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05010107073ًمطٌعهسمر عباس العٌسى09200154

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05020100615ًنادٌابدٌعه عبد الكرٌم العبدهللا االبراهٌم09200155

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05100036108ًرإىٌارا أحمد عمر09200156

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05020150632ًكفى بكورحسان محمد بكور09200157

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب06190013580ًمنىرٌم هٌثم كحٌلة09200163

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05070023940ًكروانوئام صالح هٌفوش09200165

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05010262844ًجمٌلةشذا جعفر الخازم09200168



المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05020031989ًمرٌمبسمة مصطفى الرزوق الصالح09200169

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05200022391ًرفقه اصطفانهال مفٌد السلوم09200172

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05130020782ًعزٌزة خضرةشٌرٌن حسن عباس09200176

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05010414073ًوفاءمحمد ادٌب احمد مراد09200185

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05190015763ًوجٌهاكاترٌن سلٌمان احمد09200188

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05010000213ًمٌادةفداء ابراهٌم تتان09200189

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05030047404ًافتخارمعن محسن العٌسى االسماعٌل09200192

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05010187609ًعائشهورده فاٌز المصري09200193

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05180018832ًسهام مٌاروال ابراهٌم حمود09200194

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05120029175ًرقٌهاٌفلٌن أحمد اسماعٌل09200196

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05190020206ًمنىكاتٌا سمٌر عمران09200197

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05010194195ًاملروضة عبد الرحمن فرٌخ09200198

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05100027302ًندوه القوٌسمفرح محمد المحمد09200199

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05190020221ًنها وسوؾزٌنب وجٌه عمران09200200

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05050053233ًعائدةمنال درٌد التالوي09200202

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05190017663ًهالة الدرٌكٌشًرهؾ محمود ربٌع09200204

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05110022411ًفاطمةاٌناس عبد الرحمن الكنج09200208

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05030024566ًمرٌمفاطمة ٌوسؾ رحال09200209

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب04220052123ًلٌلىنصره محمد جنٌدي09200213

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05010360553ًسكٌنهعبٌر عادل قزلباش09200216

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05160004959ًنجاحفادٌا ازدشٌر الصالح09200218

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05150108410ًسحرنرمٌن راسم ٌوسؾ09200221

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05070032514ًرابعه القاتولحال سمٌر بدره09200222

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب04010118692ًهاجرهند راضً الندى09200225

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05200094358ًحفٌظهرشا رزق شاهٌن09200233

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05010178251ًسرسكمٌساء احمد االسعد09200236

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05080033298ًخٌرٌهتركٌه فرج الخلٌؾ09200237

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05010737070ًمٌساءاالء عبد هللا عكاش09200238

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05050079888ًسماح دٌوبأمل وائل دهمان09200239

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05170021612ًأمال شلدحزٌن العابدٌن سامر حسن09200240

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05170024982ًنعٌمه اسماعٌلرانٌا ٌونس محمد09200241

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05100051195ًنجد الخلٌؾعرفات احمد الجنٌد09200242

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05010663605ًامنهمها حسٌن نبهان09200246

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05050083375ًبثٌنةأنؽام حرب جعفر09200256

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05150097068ًوزٌرهنسرٌن ابراهٌم محمود09200257

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05130003898ًرسمٌة العمرسٌؾ الدٌن حسن عثمان09200259

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05160005450ًفرٌزه شمامرح سامر محمود09200261

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05160033017ًملكرإى حبٌب زٌد09200262

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05050071897ًداللمحسن ؼٌاث العبود09200264

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05160047382ًمنى خضرنازك محمد االبراهٌم09200266

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05150072490ًؼنجةثراء ٌوسؾ شاعر09200269

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05170030587ًجمٌلهٌانا صالح ابراهٌم09200270

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05200093696ًسعدهرضاب كامل حماد09200271



المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05010500095ًؼادهعفراء رضوان السعدي09200272

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05120049927ًسمٌرةخطٌرة سلٌمان محمد09200275

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05120022125ًسلوى سودانحنٌن رامز محمد09200279

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05100066764ًالهامنور وسٌم جناد09200280

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05050033439ًسمروعد سالم العكاري09200281

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05030076849ًلٌندهلٌنه خضر سالمه09200282

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05010247228ًصافٌةحنان أحمد السباط09200283

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05110017118ًبهٌره طوبرالرا عبد الكرٌم ابراهٌم09200286

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05020083703ًفطٌم عبد اللطٌؾزكرٌا عبد الرزاق المحمد العمر09200288

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05050119046ًمٌساءبشرى علً االحمد09200289

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05100021222ًنجاح الحمٌدحٌاة حٌان الفارس09200290

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05030018354ًرئٌسهعلً محمد ابراهٌم09200292

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05140020404ًضٌاسحر محمود طه09200293

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05140032721ًحسٌبةسوسن هٌثم وطفة09200295

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05010697377ًفطومبلسم نواؾ حمد09200296

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05120021272ًسمٌره سلطونالهام محسن عل09200297ً

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05200077609ًلوزٌه العباسسهام محمد الرمضان09200299

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05040015744ًزكٌةعنود ٌوسؾ اخرس09200300

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05050080962ًختاممرٌم نزار سمعول09200301

المدرج األولكلٌة الطب البٌطريأدب05030065989ًحٌاةنؽم حسن الونوس9200302

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05170029877ًسروهبراءه محمود سعد الدٌن14009200307المدرج الثانً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب07040050216ًعائدةعٌسى احمد بٌرقدار09200308

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05030008295ًشهٌدهؼراس عباس الصقر09200309

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05120023011ًعبٌر حبٌبرهؾ محمد سودان09200311

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05160039412ًٌسرى محمداٌناس محمد االحمد09200312

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05050013797ًعصمهأرٌج ؼسان حٌدر09200313

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05160045828ًفاطمة عاصًهبة شعبان العبود09200314

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010564412ًجمٌلة زعرورعادل جرجس العبود09200318

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05150116792ًنصرهبثٌنه درؼام شٌبون09200320

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05070041038ًؼرنوقهأحمد رمضان حنوؾ09200321

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010235910ًشهامةتمام جمال فطراوي09200323

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010638333ًصبحٌهعوض عبد الرحمن شحاده09200324

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05030060897ًمٌامنأنؽام علً الدٌبه09200328

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب10010004292ًسمر سلٌمانٌارا ؼسان محمد09200332

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب06170005929ًثروةأنؽام عاطؾ ٌوسؾ09200335

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05020022613ًسكٌنه الشٌخ ٌوسؾازدهار محمد الرحال09200337

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05150087377ًسوسنٌارا محمد حسن09200342

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010642337ًخولهعلٌه اٌوب الرٌشان09200347

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010332178ًعلٌهنسرٌن خالد العمر09200349

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05100016540ًكاتٌا الخصًمنار سمٌر الٌاس09200352

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010870525ًوفاءحبٌب عدنان العٌسى09200354

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05050144946ًناهده القصٌرراما محمد حسن09200357

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05150111453ًرئٌسةدٌانا حامد حسن09200360



المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05020065037ًختاممرٌم جهاد وهب09200362ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05200074682ًنظٌره محمدهبه فإاد حمود09200364

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05200067427ًهاجرقٌس طراد شحاده09200372

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010539370ًزموخدٌجة حسن اللطمٌن09200373ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05100044380ًودادحمٌشةدارٌن طالل حمٌشة09200376

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05110049647ًٌسرا المرعًعال عبد العزٌز الحسن09200379

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05020041508ًامنهٌاسمٌن عبد الستار معجون09200382

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05020050098ًنوؾابتسام عبد الكرٌم العبٌدي09200384

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05200093570ًاسعاؾعائشه خالد علً سلٌمان صعب09200392

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05030049147ًحلٌمهسعدٌة حسان طوقاج09200393

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05100062496ًمسٌرهدٌاال شاوٌش العل09200394ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05060010272ًناجٌهشٌرٌن محمد قزمول09200395

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05060003918ًؼٌدهبراءه حسن السكاؾ09200396

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05200020572ًاعتدالنور نادر طحان09200397

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010655262ًفاطمههناء خالد زعتر09200398

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05170043168ًمنٌرهربا حسن محمد09200399

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05160040708ًرابٌهاٌناس احمد ابراهٌم09200402

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05050172524ًهاجربشرى احمد جعفر09200403

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05200092297ًهٌامآٌا علً الصالح09200405

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05200068331ًعلٌا الخالدهشام خلوؾ المحمد09200407

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010398772ًحنانوعد ٌاسر حلفاوي09200408

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05120025551ًعلٌا علوشعال عٌد حمود09200409

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05200085039ًسكٌنه الحسنفاطمه عبد الكرٌم الرواس09200412

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05030040029ًرمزٌهلبنى راشد السلٌمان09200413

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05030034346ًصلوحمهند حمدو شربوطل09200417ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05111000110ًهٌاماسوان حسن طه09200418

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05170043829ًادٌبه نونورانٌا مفلح سلوم09200419

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05110020279ًآمالنور مجاهد بقال09200422ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05160018909ًاعتدال خلٌفهصبا جهاد سلٌمان09200423

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010463396ًاسمهانفرٌزه موسى السلوم09200426

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010566838ًسحر سلقٌنًؼفران عبد المنعم دندش09200427ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05110102458ًفاطمةاٌمان عبد الحً خلٌل09200436

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05180023229ًعواطؾ حمزهعلً محمود عل09200438ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010060355ًعائدةربا أٌمن شقفة09200443

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05030034953ًمرٌم االبراهٌمخولة محمد الخربوطل09200447ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب07090071555ًعٌوشحسام عبد الجبار الحسٌن09200448

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05090022938ًاكرامبدر سمٌر حٌصو09200450

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05200009945ًمنٌرةكوكب حسن العباس09200454

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010478460ًامل العبد هللااحمد فٌصل المهنى09200455

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010343619ًجمٌلة الخلٌلزٌنب محمد الحسن09200456

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010468995ًرٌماراما عبد السالم عرفه09200459

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05020047165ًخدٌجه قسومجواهر سلٌم السلوم09200467

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05080021990ًرفعه حاج حسنسلٌمان احمد الشمري09200468



المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05160004616ًشادٌافلودٌن حكمت ؼانم09200469

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05160018325ًفلودٌنآٌة ماهر ابراهٌم09200470

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب07010035104ًصبحٌة طرابملك احمد بشار مبٌض09200471

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05150002453ًامٌره شاهٌنعتاب مصطفى خلؾ09200474

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05140030911ًسفٌرهتقً علً احمد09200475

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010310971ًاعتدالٌوسؾ موفق الؽضه09200481

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05110106846ًرندهاسماء سعٌد السعٌد09200486

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05110001962ًأمٌرةؼاده ؼسان االبراهٌم09200489

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05140030912ًسفٌره اسماعٌلشادٌه علً احمد09200494

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05030023273ًجمٌلة ابراهٌموفاء محمد وسوؾ09200495

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05220006983ًفطٌمامٌره احمد المحمد09200497

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05030021276ًجمٌلةحنان محمد وسوؾ09200498

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010396006ًمنا الخضرسهام عمر خضر09200500

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05160028872ًظهٌرهروال محمد فاعور09200502

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05030012656ًلطٌفةبشرى ٌونس محرز09200507

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05120019410ًفاطمهبشار ٌوسؾ حسٌن09200509

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05190019979ًلمىرشا عٌسى ابراهٌم09200510

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05150047739ًمجٌدةصفاء هٌثم وسوؾ09200511

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب14040079597ًوجٌهامها محمود شعفور09200515

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05030021520ًفاطمهباسل عبود االحمد09200517

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05100071415ًورديوعد منذر محفوض09200519

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05150101839ًداللاالء حافظ خلٌل09200523

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010080757ًنسٌبةنسرٌن عبد الكرٌم الكالس09200525

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05160042287ًسانؽام حٌروقهنها زكرٌا الربعون09200526ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05030041545ًفرٌزهسمر احمد العٌسى09200532

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05070018594ًفٌروزملك محمد خٌر نوٌر09200534

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05050051064ًكرمباكزه مصطفى علوش09200536

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب04170027761ًانتصار الشٌخ علًعتاب حسن طقس09200538

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05030040910ًعارفه العٌسىسوزان مرهج العٌسى09200539

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05070006269ًبشرى شحودرنا ابراهٌم االحمد09200545

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05160048195ًلٌلىمعالً امٌن الضاهر09200546

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05100054269ًفاطمةحنٌن أحمد منصور09200554

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010672129ًثناء رٌحاويسمر رٌاض الزول09200555

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05130032498ًؼزه خضورامٌنه ندٌم حمدان09200556

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05110042669ًبسٌمهمها محمد ابو كتور09200558

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010103148ًمهدٌهمصطفى حسن الخلٌل09200560

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010192464ًحمٌده السلوموائل احمد الخالد09200562

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05170009238ًعزٌزه الحسنثناء جمٌل حمدان09200563

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05120049491ًمرٌم سلٌمانمرح محمد مٌهوب09200568

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010241443ًمنى ٌاسٌنشروق احمد ٌاسٌن09200569

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05020070876ًعائشةاسماء ولٌد المصري09200570

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05180017104ًسفٌرهختام محمد بدور09200572

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05100057526ًعمشه الحسٌنجزاٌر عبدهللا الخالد09200574



المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05100060754ًفهٌمه شناتامرح نعمان سلٌمان09200575

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05180017234ًٌاسمٌن عٌسىنؽم بهاء حمزي09200576

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010608590ًرقٌة الطالبخدٌجة محمود المصري09200577

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010257069ًفاطمه المامٌشاحسان ماهر المحمود09200578

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010415195ًداللرجاء عبد العزٌز سرحان09200580

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010481440ًؼادهسهاد سامر الكردي09200581

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010719419ًقمرنجمه محمد نزار خرسه09200582

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010430822ًرمزهحسام توفٌق الدٌب09200585

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب06090072679ًهندرٌم ٌسر ازمرد09200588

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05120022504ًرٌم اسعدهمام ابراهٌم اسعد09200590

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010875131ًمنىهدى جمعه المحسن09200592

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010338936ًناهٌهفضه محمود االسعد09200593

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010430537ًهدىشذى عبد المجٌد الهواري09200595

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05150042576ًشهٌدهختام ظرٌؾ جمول09200596

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05200014218ًصباٌارا ابراهٌم ٌعقوب09200598

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05100009300ًشادٌه دٌوبصونه عبدالمنعم ابوكحله09200599

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010430715ًبراءةمحمود محمد نور الهواري09200600

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05020096892ًتركٌهنسرٌن عبدالكرٌم محمدعل09200601ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05030022605ًرتٌبهحٌدر سلٌمان الصالح09200602

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010355644ًمنالفادٌا عبدهللا شراب09200607ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05030036129ًخدٌجة خضورتٌماء مروان الشام09200608ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05050125181ًرماحمصطفى معمر جبر09200611

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05050082557ًصفٌه هرموشدعاء منٌر سوٌدان09200614

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05100055454ًهٌاموالء ٌوسؾ عمران09200622

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010175963ًفلكٌاسمٌن حكمات صٌف09200624ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010292213ًرامارأفات مصطفى الحزوان09200628ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب04220047325ًأمٌمةماري هزاع الخلٌل09200633

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05150067002ًخضره االبراهٌمامٌره سلٌمان الدٌاب09200634

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05010612983ًحلٌمهصفاء علً المصري09200635

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب04030017522ًضحوهمٌساء تركً داهود09200636

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطريأدب05200046573ًنوفه المصريبتول سلٌمان المصري9200639

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010075487ًنبٌههدالٌه علً هرموش10009200640المدرج الثالث

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010137472ًوفاءمنى ٌوسؾ عوض09200642

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010088331ًرمزهنبٌله ندٌم ٌونس09200645

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب04010022609ًشفٌقهماردلٌن كامل الوسوؾ09200649

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب02210080475ًنجاحرند ٌونس العل09200650ً

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05120000707ًعندهاحمد مصطفى العارؾ09200654

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010353753ًفاطمهملهم محمد الخلٌل09200656

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05030040594ًروزهٌارا محمد الخالؾ09200658

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010849939ًخدٌجة االبراهٌمفٌحاء محمود زهوري09200659

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05090001047ًخدٌجةصبا اسماعٌل الشعار09200661

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05050015075ًٌاسمٌنرإى نعٌم ؼٌبور09200663

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010216819ًلٌنا الدروٌشلٌندا علً الٌوسؾ09200665



المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010213087ًعبٌر المبٌضمرح منتصر النحاس09200667

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05150042363ًعرٌنرٌم علً عدلة09200670

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05090026828ًعبٌر القشاشالزهراء حسن اسماعٌل09200675

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010427566ًسماهرسوزان أحمد مصطفى09200676

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05060036399ًسهاد حشٌشوفاء سلٌمان العبٌد09200677

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05200077910ًفوزٌه بركاتهدٌل حسن حسن09200681

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010540746ًسهامقمر عبد الرحمن الشٌخ ٌوسؾ09200682

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05200086626ًرقٌهاثراء محمود صٌادي09200684

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05030009397ًرمزٌةبشار محمد سلٌمان09200685

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05120044968ًرفٌدهرٌم احمد الجنٌد09200689

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010159175ًمرٌمابتسام صالح محمود09200690

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05160008748ًامالمنال ؼازر السلٌمان09200691

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05160008732ًمٌادهمناهل محمود السلٌمان09200692

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010323038ًسامٌةروزه علً مطر09200693

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05050012616ًسعادلبنى عبد الكرٌم السقا09200694

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05050012645ًمنىأسماء محمد السقا09200695

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05011009382ًلمٌسبٌلسان ٌوسؾ البحري09200696

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05020032204ًورده  السلٌمانهٌام احمد دٌدو09200697

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05150032226ًنورهفلاير عبدو موسى09200699

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05100045780ًفادٌاامٌره ابراهٌم سعٌد09200700

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05120054467ًجمٌلةلمٌس محفوض الباشا09200701

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05120012883ًجورٌههال علً عباس09200704

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05120012898ًرنامً حسن عباس09200706

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010171571ًملك كٌالنور حمدي الطوٌل09200709

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05070037816ًامونمحمود ٌوسؾ البرق09200712

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05030040524ًهٌفاءؼزل نواؾ العبود09200713

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010001913ًسعادفاطمة الزهراء فجر خنفور09200715

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010603779ًحمرهاسامة عبد الكرٌم الخلؾ09200716

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010184715ًلٌنهبلسم هٌثم الؽضه09200717

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010048602ًرتٌبهلمً سلٌمان الؽضه09200719

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05190021028ًاملضحى فراس عل09200720ً

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05190008376ًنورههبا صالح اسماعٌل09200724

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05030065624ًحمٌدهامانً صالح وسوؾ09200725

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010463499ًلٌنداهبه طاهر السلوم09200727

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010695939ًالهام الطٌاويهبه شرٌؾ البرازي09200728

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05060034661ًمدٌحهساره جمال الدٌن اسعد09200729

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05140006951ًاهرامحنٌن محمود جدٌد09200736

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05020053588ًخدٌجةامنه خالد السلٌمان العبد09200737

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010492230ًشمسهماجده عبدهللا مصٌن09200740ً

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05100007007ًحلٌمة ابراهٌمٌمنه محمود وٌسؾ09200741

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05140006066ًرمزهمٌساء منٌر مٌهوب09200742

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05110017110ًانتصار المرشدؼزل اٌمن ابراهٌم09200747

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05140007810ًأمٌره ٌوسؾبشرى سعٌد خلٌل09200749



المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05140006116ًسامٌهفادٌه فرٌد خلٌل09200750

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05140009829ًخدٌجه ضاهرنارنج بسام رسوق09200751

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05090008295ًهٌام عفارهلٌن علً عواد09200753

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05120008169ًماجدهحنان علً السقر09200759

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05150083919ًخدٌجهفاطمه حسن الحمود09200763

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05110080887ًنورهعبد الواحد خالد مرقباوي09200764

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05050129308ًمرٌمبدرٌه محمد احمد09200765

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05030027766ًثناءٌوشع موسى ملحم09200766

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05050018229ًشوكه القواسعز الدٌن رحٌل الخضر09200767

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05020102777ًهنداالء فواز الخضٌر09200768

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05090019504ًوردهمرٌم هٌثم الحاج09200769

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05120041140ًكمالهعز الدٌن محمد دٌوب09200770

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05120041154ًكمالهعلً محمد دٌوب09200771

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010491670ًرزقٌهمحمد عبد الحمٌد مصٌن09200773ً

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05140030432ًٌسٌره شبٌبمناة أحمد صاف09200774ً

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05160035233ًفاطمهأرٌج ٌوسؾ شعبان09200776

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05140013205ًنظٌره أحمدمارٌن ٌوسؾ جعفر09200777

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب04190004838ًجورٌهصفاء عٌسى محمد09200779

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05020073337ًنبههفاطمه عطٌه العبٌد العل09200781ً

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب11020007585ًؼفرانمً محمد صالح09200783

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05020014236ًحلٌمة كناصخولة محمد وحٌد األبو حسٌن09200784

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05020153503ًامٌمة ابراهٌمآمنة حسن الحسن09200786

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05020015626ًأمٌنهرؼداء حافظ العبد هللا09200787

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010709159ًصباحفاطمة محمد البكور09200788

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010649434ًٌسرى االحمدسوسن فاٌز االحمد09200790

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05020010871ًامونحنان محمد العمر09200793

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05190001576ًلبنىعبٌر علً اٌوب09200795

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05180016514ًرسمٌه علًرشا محمد عل09200799ً

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010391761ًمرٌمروال احمد السطوؾ09200802

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05030060113ًرحمهشحود عوض عج09200805ً

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010171785ًقمرفاطمه محمدنزار خرسه09200806

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05190001792ًلبنىمحمد علً اٌوب09200809

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010246402ًنسرٌننور فارس سالم09200812

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010046028ًبدرٌهمها ٌوسؾ الٌوسؾ09200813

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05160033543ًداللمادلٌن مصطفى المصطفى09200814

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010347466ًنادٌارنا بهجت زعرور09200815

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05030018609ًفوزٌهسوسن عز الدٌن صارم09200817ً

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05050019354ًسماهررنٌم سلٌمان حسن09200818

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05100026831ًامنٌهستره علً االحمد09200819

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05030062929ًمسٌرهندى عٌسى عزٌزه09200821

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05150099359ًسمرلٌلٌان عماد حسنه09200822

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05010519146ًاكاسٌا الخازمكاترٌن فٌصل البرق09200823

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05150101010ًسمر ٌونسؼزل عماد حسنه09200825



المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05030007873ًنعٌمةهدى تركً الٌوسؾ09200829

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطريأدب05050102031ًروٌدهمها مصطفى مقداد09200835

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05220006789ًمٌاسه التركًسوالؾ محمد الترك10009200836ًالمدرج الرابع

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05220006782ًمٌاسهٌمامة محمد الترك09200837ً

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05150055312ًمحاسنعلً أحمد قٌمر09200843

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05010367409ًسمره اسعدمنى حسن اسعد09200844

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05030018878ًزٌنبرباب ابراهٌم ابراهٌم09200845

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05010377869ًمنىنور حمود الحمدو09200850

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05050071381ًسمٌره القطرٌبهناء راكان زٌنو09200854

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05210049138ًعٌوش الحسٌنختام واصل العبود09200858

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05010114086ًسكٌنهبراءه عادل قزلباش09200866

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب06200061480ًفاطمهبتول طالب سلٌمان09200867

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05050032232ًدعد حسنزٌنب شعبان محمد09200869

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05030061936ًنادرهماٌا مٌهوب االحمد09200870

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب06170019091ًامل اسعدنسرٌن مفٌد احمد09200873

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05010342006ًامٌنهكاتٌه ابراهٌم االحمد09200874

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05190036647ًوحٌدهفرح سلمان فٌاض09200876

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05050156946ًكوكبرشا امٌن العل09200879ً

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05050162366ًنجم السحورصفاء عبد الكرٌم محمد09200880

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05050130537ًفضه العلًاٌفانا ٌوسؾ العل09200881ً

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05180032847ًمرٌمأمل ظافر أحمد09200887

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05010185587ًحٌاتآزر حماد السلٌمان09200890

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05030025134ًنوالسوسن احمد الوسوؾ09200894

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05100063180ًعٌدةأحمد ناٌؾ العبٌد09200895

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05170042470ًتمٌنهمرٌم ثاقب صبره09200896

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05160033785ًماجدهؼٌث عٌسى اسعد09200897

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05150029640ًعسلٌهملوك ؼسان فشتوك09200901

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05160031363ًنوالبشرى علً عبدهللا09200903

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05020102752ًهدٌهندى محمد انور بلوز09200909

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب12130040167ًوضحهلٌلى جاد الكرٌم االحمد09200910

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05180013698ًنجاحنبال علً شاهٌن09200912

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05020087397ًخدٌجهآالء علً حٌالوي09200914

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05150056776ًمٌساءرنٌم مإٌد عاقل09200916

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05100046203ًمنٌرهرشا ٌوسؾ محمد09200920

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05010316094ًفاطمةرقٌة عبد العزٌز العل09200921ً

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05200080117ًوداعخدٌجة حسن محفوض09200922

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05020014188ًاسٌاصفاء عبد الكرٌم االحمدت09200924ً

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05100051930ًعبٌر المصطفىنرمٌن فرحان الجاسم09200928

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05050171615ًزٌفهآٌه اٌمن عفٌفه09200929

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05010399516ًمرٌمخدٌجه خالد الدٌب09200930

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05150029936ًحسٌبهبشرى أحمد تامر09200933

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05050110491ًسلوى القطرٌبهٌلٌن طالل بصو09200935

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05030015530ًمنٌرهبالل عٌسى الٌوسؾ09200936



المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05050166786ًفاطمهبشرى عبد الكرٌم المحسن09200937

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05010719370ًمنىدٌانه طالل الحاج احمد09200941

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05140015003ًحسنه عدٌرههبه ؼازي عدٌره09200944

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05140022148ًسمٌاهٌبة شعالن شبٌب09200945

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05100037614ًمنٌرهدالٌا علً قالم09200948

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05140030982ًسمٌرهعبٌر بصٌر بناوي09200949

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05030061697ًرفٌدهرفٌدا هٌثم االبراهٌم09200950

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05140009588ًمنٌفه شاموفاطر علً بركات09200951

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05200009911ًفرٌدهعبٌر محفوض دخٌخ09200952

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05040015292ًفاطمةكاترٌن أحمد العز الدٌن09200953

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05150085359ًنوالرٌم ٌوسؾ ابراهٌم09200954

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05010556890ًعهدرشا خالد البكري09200955

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05010234603ًسمرهند عبد الناصر شعٌل09200958

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05050078785ًهدىرهؾ مصطفى زٌن09200959

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05120006085ًعائدةعروة عماد منصور09200960

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05050009920ًوفاء عاشوربشرى فاٌز عاشور09200971

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05170006303ًانتصارسراب سالم البرو09200972

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05050016622ًجٌداءحنٌن علً الشٌحاوي09200973

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب07110043135ًعلٌاالهام نصر الدٌن الرمضان09200978

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05210033999ًفائدة المحمدعفراء ابراهٌم خالد09200980

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05110022332ًفاطمة السوسًصبا مصطفى السوٌدان09200982

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05200067420ًسمٌهنسرٌن مختار شحاده09200984

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب10230004627ًوفاءهزار عادل عروس09200987

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05010632764ًؼصون العباسمٌساء رضوان المحمود09200989

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05010592504ًؼصونسالم صالح الطالب09200990

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05010222409ًعٌدهالرا احمد مطر09200993

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05120043828ًؼاده المحمودحال أٌمن العبد هللا09200995

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05010513046ًكالٌا االبراهٌمماري محمد االبراهٌم09201001

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05050078070ًتهانً عوروفرح حسٌن عورو09201002

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05150065704ًداللمرٌم ندٌم العل09201003ً

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05140030828ًشهده ٌوسؾسرملٌن عادل عٌسى09201007

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05120017630ًمثٌلهفادٌا ابراهٌم ؼانم09201008

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05040035196ًدرزٌهمحمد حسٌن عباس االحمد09201010

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05040009389ًدرزٌهثراء حسٌن عباس االحمد09201011

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05120020875ًتماثٌل فاتًهٌا عبد الخالق فات09201012ً

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05020047386ًخدٌجه االسعدملك حسٌن الحماده الصؽٌر09201016

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05170036639ًبدٌعهبشرى عبد الكرٌم ونوس09201018

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05100057677ًكواكب محفوضشٌماء محمد محفوض09201021

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05010085197ًهٌفاءعبٌر محمد نجار09201024

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05010440268ًؼصونأسماء عبد الؽفار السلوم09201026

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05040005642ًعنود الضاهرزٌنة شرٌؾ االحمد09201029

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05020025769ًاسعاؾنوره عبد هللا النونه المرجانه09201030

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05150029816ًابتساملقاء حسن احمد09201031



المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05120028888ًلٌلىرانٌا احمد دٌوب09201032

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05020109496ًمهدٌهنور الدٌن علً الذٌاب العل09201033ً

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05050040743ًامنهدارٌن عبد الكرٌم خضره09201034

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05050073876ًٌاسمٌن وردفرح سالم زرٌقه09201035

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05120048397ًالهام حمادتٌماء رشٌد حماد09201039

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05010447361ًعبٌرٌسرى ماهر عرفه09201041

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05010188172ًخٌرٌةسناء محمد طه هنوس09201042

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05040004571ًفاطمةأمل ولٌد حسن األحمد09201044

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05100033570ًاكتمالمرح فائز منصور09201045

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05020072967ًمنى النمرهند عبد العزٌز الحسن09201046

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05200054096ًمرٌمهنادي عبد الكرٌم العل09201049ً

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05100032422ًدٌبهسمٌره محفوض منصور09201050

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05070038820ًزهوراٌمان نعمان المبارك09201052

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05070038824ًزهوراالء نعمان مبارك09201053

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05100032485ًاكتمالوفاء فائز منصور09201054

المدرج الرابعكلٌة الطب البٌطريأدب05010275408ًفاتنسمر عٌسى الحسن9201056

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05010311166ًمدٌحة ٌونسرشا حسٌن الؽضة10009201060المدرج الخامس

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05010298827ًوفاءبتول أحمد العباس09201061

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05010234107ًنادٌاهناء علً االسعد الخازم09201064

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب06090162605ًفتاة معالبشرى سهٌل شلٌحة09201066

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05030031979ًخلودحسناء احمد جوخدار09201069

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05150090858ًاحالملوتس عاطؾ ادرع09201070

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05010600117ًصبرٌه الحسنشٌماء محمد الرحمون09201072

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05100016772ًسعاد صطوؾفاطمه خالد العموري09201076

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05160006286ًؼفران الخطٌبمحاسن محمد توٌم09201081

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05160033701ًمنٌرهنوره احمد صقور09201083

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05110004408ًفهٌدة المحمدهناء محمد الضاهر09201089

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05140013238ًشٌرٌنتامر اكرم صبٌح09201091

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05100031749ًجهٌده سعٌدسنان كنان احمد09201092

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05010533795ًندىإسراء خالد العلٌوي الشنتوت09201095

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05030045704ًوحٌدهعبد هللا ابراهٌم أبو حسن09201096

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05050047718ًشهٌدة الشعرانًاٌمان احمد الشعران09201102ً

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05010502691ًجهٌدهروال محمد دٌب09201106

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05050018361ًكوثرسهى خضر حٌدر شعران09201107ً

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05160034469ًنادٌاماٌه فإاد حسٌن09201113

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05020041124ًرتٌبهربا جمال االبراهٌم09201117

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05100018905ًنورةٌسرى عبود الشبٌب09201119

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05200099843ًنجٌدهربا خضر الجداوي09201121

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05010542311ًنزههشٌماء عدنان الخطٌب09201125

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05100024498ًعنده الدهشربا نوري الخضر09201131

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05150115289ًهٌفاءندى عباس العباس09201133

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05050160760ًزكٌهسمر علً وهب09201134ً

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05100028042ًشاهاعبد الكرٌم حمود االحمد09201135



المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب04050015045ًابتسامسلٌمان خالد صالح09201140

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05030026199ًفهٌمهنسرٌن عدنان الٌوسؾ09201141

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05010285787ًهٌامرهؾ محمد المصطفى09201143

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05160034466ًنادٌابشار فإاد حسٌن09201145

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05220027857ًاتحادهٌا حسٌن الفارس09201146

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05220027856ًاتحادصفٌه حسٌن الفارس09201147

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05050160810ًفاطمهحسٌن عبد الكرٌم العل09201152ً

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05100037597ًؼادههادي محسن محمد09201154

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05010227689ًمرٌمابراهٌم نصر الدٌن العمار09201155

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05100037748ًاملحسن جدٌد سعٌد09201156

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05010431648ًسامٌهثناء علً الدٌب09201158

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05010603573ًفاطمةأسماء عدنان المصري09201161

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05150115463ًآمالأحمد محمد عجٌب09201162

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05150156608ًؼصونلجٌن محمد عبٌدو09201163

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05090015125ًحسنهمرام سلٌمان رمضان09201168

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05050165691ًسعده شعبانشذى حسن الحبٌب09201169

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05020077620ًمنٌرهمٌس رجب الراس09201170

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05100037602ًؼاده بدورفادٌا محسن محمد09201171

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05160047312ًامٌرهبشرى حسٌن ؼانم09201176

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05010666192ًرؼٌده مصطفىمٌرنا خضر منٌؾ09201177

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05110108370ًهناءحال فراس محمد09201180

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05200067483ًختامسدره عماد شحاده09201183

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05010287470ًهٌامرؼد محمد المصطفى09201184

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05030060793ًابتساممرام ٌوسؾ البدور09201185

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05030047870ًهناء الحسٌنمٌس حسام الدٌن ملحم09201189

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب10160114669ًؼنوهفاتن صالح رمضان09201191

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05060006194ًسمٌرهنور خلٌل االحمد09201193

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب07160021862ًمٌثاءمروى احمد حاج احمد09201197

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05160051977ًتماسلحسن سلٌمان االبراهٌم09201198

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05160025502ًوجٌها اسعددٌمه احمد اسماعٌل09201200

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05100040510ًانعام احمدبشرى حسٌن دٌوب09201202

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05200058110ًفطٌمطرفه خالد العبد هللا09201204

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05010746740ًنزهههناء عدنان الخطٌب09201206

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05160052243ًجمٌلهعبق حافظ الفٌاض09201208

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05160013491ًشفٌقهختام حسن ملحم09201210

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05150114057ًسهٌلهعزٌزه عدنان المعروؾ09201211

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05050052789ًحلٌمهربا جابر تركٌه09201214

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05100029304ًتكنهمرفت علً سقر09201221

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05050155595ًحمٌدهؼانٌا ٌاسٌن طعمه09201224

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05040006753ًمرٌمفرج عٌد العبدهللا09201225

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05050053047ًاعتدال عفٌفهناهد محمد عفٌفه09201229

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05050029761ًاحتفالنور علً المحسن09201230

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05180001850ًملبٌناصفاء مخائٌل الدورا09201238



المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05150041741ًعبٌرارٌج عثمان حٌدر09201239

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05040017502ًسهامالٌسار هٌثم رمضان09201242

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05050101278ًبٌانرؼد عبد الكرٌم بربر09201244

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05110022377ًعزٌزه المحرزسهٌر احمد فارس09201246

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05180025723ًمٌادهدارٌن ٌوسؾ وهب09201249ً

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05100033610ًعزٌزه حسنرهام عزت شاهٌن09201254

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05120003379ًترٌاق ؼبارهاالء نزٌه ؼباره09201256

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05120010457ًزهور السلومالرا محمد حسٌن09201260

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05030037476ًسعادزٌنب علً االبراهٌم09201262

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05030064386ًفادٌه الونسانؽام رفعت الونوس الونس09201263

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05110070113ًسحر محمدسلطانة طالل محمد09201265

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05110070122ًسحر محمدهناء طالل محمد09201267

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05170038264ًسهامفإاد موفق سلٌمان09201268

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05020019077ًخدٌجهاٌمان احمد العتر09201271

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05150078212ًأدٌبه فتنهسمٌره خلٌل حجو09201272

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05120001175ًنجاحفاطمه سلٌمان سعٌد09201273

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05170041271ًانتصارعلً سالم البرو09201275

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05100029325ًحٌاةشروق عبدهللا احمد09201277

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05100052537ًنجاح اسماعٌلرٌم محمد سعده09201279

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05010301600ًنادٌهرفٌده عبد القادر عروب09201280

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05010807341ًنبٌلةماٌا رسالن االحمد09201283

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05080002088ًروعهمها سالم العز الدٌن09201284

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05020052695ًرضٌه المعتوقمحمد علً زٌدان09201286

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05010434411ًجانٌتنؽم سمٌح الدٌب09201287

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05170020320ًزكٌهإلٌن ٌوسؾ طالب09201288

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05010076104ًنواللٌندا فرٌز كٌالن09201290ً

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05120035397ًوجٌههجلنار محمد رستم09201292

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05090025486ًخوالحنٌن علً خروص09201294

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05010311676ًسمٌرهدالٌا ٌاسٌن عٌسى09201299

المدرج الخامسكلٌة الطب البٌطريأدب05160001685ًنظامرٌهام عبدهللا االحمد9201302

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05150059039ًامٌرهرٌم محمد مخلوؾ12009201308قاعة المفاضلة

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب06160031700ًرنجسرومٌنه منٌر حسن09201309

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05100024519ًزمزم الدٌباننسٌبه احمد الدٌبان09201310

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05150037797ًبهٌجةحال عبد الحمٌد درؼام09201315

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05050175120ًكرٌمههٌلٌن محمد الحٌدر09201319

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05010018730ًٌسرىرانٌه عمر عنكوز09201320

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05100024922ًمٌساءرهؾ علً داوود ٌوسؾ09201321

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب09010124784ًنضرهختام بدٌع نٌوؾ09201322

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05100046139ًبتول دعبولرٌم طالب عدره09201323

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05010218603ًشادٌهمشٌره محمود الشعٌبه09201324

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05010440213ًنزهه السلومضحى حاتم السلوم09201325

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب08130061658ًسهام افرٌمنٌنوى كبرو جورجٌس09201328

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05100061376ًحفٌظه الحمودحنٌن ٌونس الحسن09201329



قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05010216835ًرنابتول حسن الحسن09201333

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05160010508ًفضةفاتن محمد المحمد09201337

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05150109201ًمهارنٌم احمد ادرٌس09201338

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب06160013942ًكاملةؼندورماري نبٌل سلٌمان09201340

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05020055931ًمرٌمختام عبد اللطٌؾ الحسن09201341

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05150105781ًداللراؼدة أحمد عل09201342ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05140035989ًفكرٌهرشا سجٌع حبٌب09201347

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05200085731ًمنتهى السراقبًهناء زكرٌا السراقب09201348ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05090026975ًنداءرشٌد اكرم عجمٌه09201351

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب07230012303ًمنى خلٌفةمحمود محمد خلٌفة09201352

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05180030254ًعدالعلً حسن حسن09201353

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05010222799ًمنٌفههاشم سلٌمان مطر09201354

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05150036594ًنجالء الشعارعلً سهٌل دٌوب09201356

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05200054058ًندهزٌنه حسن العل09201357ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05200054102ًرابٌارسمٌه سٌؾ الدٌن العل09201359ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05050119978ًنجاهدانٌا حسن دٌب09201361

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب10170001716ًؼٌثاصفاء ندٌم عٌسى09201362

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05040030908ًبدٌعهارٌج سلٌمان الٌوسؾ09201363

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05150098466ًجمٌلهرأفت محمود عاص09201364ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05020011135ًنعٌمهمنال جهاد السٌداحمد09201365

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05150112877ًنجوىامل محمد الٌوسؾ09201367

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05030049381ًأحالم الحسنرهؾ محمد الحسن09201368

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05050171411ًروٌده الخالدنور محمد الخالد09201369

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05010199789ًرحاب ٌوسؾبتول علً ابراهٌم09201370

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05170048202ًتفاحهحٌدر سرحان سرحان09201374

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05150102077ًمنى سعٌدرٌم محمود عٌسى09201375

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05110017251ًحمٌدهعال تمٌم ابراهٌم09201378

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05010577125ًشمسهعطور محمد الخلٌؾ09201379

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05010086698ًرزقٌةصفاء أحمد عٌان09201382

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05150086880ًؼنجه حمادضحى توفٌق حماد09201388

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05020032309ًادٌبهعالء عبد الرزاق دٌدو09201390

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05020088726ًمجٌدهمالك عبدهللا خضور09201391

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05090013782ًنجاة الحموينوار اٌاد الحموي09201394

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب06210004509ًرمزه ناصرامل صالح شلهوب09201396

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05100063420ًمسٌره المباركأٌمن شاوٌش العل09201398ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05120042123ًانصاؾ الٌاسٌناالء ٌوسؾ المحمد09201399

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05010666486ًنجٌده العباسلٌنا محمد عل09201404ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05200038723ًناٌفة شلهومشذا محمد الشلهوم09201406

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05030025168ًعروبهٌوسؾ عباس الونوس09201407

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05020042471ًعمره البكورتركٌه عبد الحلٌم المزعم09201409

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب04080033548ًفاٌزهنسرٌن عزٌز حسٌنو09201411

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05100037452ًشهٌرهرشا احمد عباس09201412

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05010012519ًسمرمحمد صالح الدرع09201415



قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05120040408ًؼادهنؽم بدٌع شحادة09201417

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05050072174ًوصال الخطٌبجمٌلة علً الخطٌب09201418

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05030037880ًخجهعائشه محمد الخالد09201419

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05010236791ًعبٌر خرٌبوقمازن طاهر الشاهٌن09201420

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05190020653ًزهورلٌن محمد منصور09201421

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05160030056ًمنىعبٌر احمد الشعبان09201424

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05200092461ًعاٌشهحنٌن احمد االبراهٌم09201426

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05110000356ًهدوهعال نعمان المحمود09201427

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05120007274ًهٌاممٌس محمد النداؾ09201433

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05160027343ًجهٌده المعروؾدٌمه لإي الحسن09201435

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05010281299ًحلوهخدٌجه بدر عمران09201443

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05100047224ًسحركنده ٌوسؾ حمدان09201450

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05010397176ًفوزه السعدسٌلفا عامر انطكل09201455ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05140003767ًحنانسناء فارس دنٌا09201462

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05140016546ًمنٌرهلورٌن رشٌد بقٌل09201465ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05150057473ًمطٌعهعزه ٌاسٌن النجم09201469

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05150102325ًشهٌره جورٌهمٌناس ؼسان جورٌه09201476

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05010286921ًعطورٌاسمٌن خطاب العمر09201478

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05010283542ًامنهكفا محمود المنصور09201482

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05160011969ًنجاهسلمى وجٌه عٌسى09201484

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05180018896ًسهام مٌارنده ابراهٌم حمود09201487

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05180022795ًأدٌبة حمودلٌنا مصطفى محمد09201489

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05180019677ًوصٌفهأروى ٌوسؾ احمد09201490

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05180019240ًجانٌتلجٌن وائل عٌسى09201491

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05200073444ًلٌلى الحسنفاطمه فاٌز ملحم09201493

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05160016188ًصباح خلٌلمٌساء فائز الحسن09201494

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05150105740ًفكتورٌاأحالم محمد عاص09201500ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05140020429ًسحرنؽم ناٌؾ الشٌخ09201502

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05200094521ًحسنةفاطمة سلٌمان رمضان09201508

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05010210675ًمهارنا كاسر العصفور09201511

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05050011402ًمرٌمكاثرٌن رضوان العدل09201513

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05030003157ًودادرٌما محمود جبٌل09201514ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05020080327ًجمٌلههٌا جابر العباس09201520

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05010232001ًمرٌم سودٌنفاطمة الزهراء محمد ماهر سودٌن09201521

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05150095715ًمنتهىربا محً الدٌن حسٌن09201522

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05190024551ًضٌاءبانا ٌوسؾ محمود09201523

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05010602216ًنبٌهههبه موسى نادر09201524

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05010366748ًوفاءسكٌنه محمد الخضر09201528

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05140020810ًمرٌمسامر عدنان قبقل09201531ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05160016528ًعلٌاعاصم علً رجب09201532

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05010632802ًخلودفاطمه محمد نور مصطفى09201533

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05010759278ًنهلهرٌم احمد حسٌن09201534

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05050145189ًوداد االسماعٌلروال جنٌد المصطفى09201535



قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05010443456ًلٌلىمقداد عبد هللا الٌونس09201536

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05050159396ًازدهارعال حسٌن العفٌؾ09201542

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب11040015382ًفوزٌهمها حسٌن عفوؾ09201544

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب10250006456ًنور الهديعال محمد حسٌن09201547

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05100027764ًبٌجً الصطٌؾؼزل محمد األحمد09201549

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05150042753ًرسمٌهرهام سمٌر حسن09201557

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05100050960ًؼانٌه مظلوملبانه قٌس رزق09201562

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05100041591ًكوكبضٌاء علً رحال09201564

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05150056409ًفرٌزة الباروديخضر ابراهٌم محمود09201565

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05150030084ًنجوىٌوسؾ محمد نوره09201567

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05120005480ًرنٌلىحازم علً الناصوري09201568

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب04080023244ًسراب ابراهٌمقمر منٌؾ الرستم09201573

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05020095374ًمرٌمفداء مشهور الحاج محمود09201578

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05150025987ًنمنوماسمهان ٌوسؾ عٌسى09201580

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05120043715ًفدوىاروى ابراهٌم االحمد09201582

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05150113402ًرئٌسهشٌراز صالح ٌاسٌن09201585

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05010208774ًبدٌعهعبٌر حسن الحسن09201589

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05020108929ًٌسرىخدٌجه خالد عل09201598ً

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05140027969ًسروهعدي ؼسان ابراهٌم09201601

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05110015538ًؼندوره الصوصاٌمن فواز ابراهٌم9201605

قاعة المفاضلةكلٌة الطب البٌطريأدب05150073829ًرسمٌهرشا ابراهٌم العل9201609ً

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010434334ًفاطمهٌوسؾ رجب الدٌب110009201611قاعة المطالعة 

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010853490ًمنىؼفران عبد الداٌم السطور09201613

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05020090045ًكرٌمهمحمد عبد الرحمن المشعل09201616

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05120048319ًالهامعلً رشٌد حماد09201618

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05100002632ًسحر رمضانفلة ؼٌان المصطفى09201621

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05100022298ًسرسك الشٌخ علًفاتن محمد الحمدو09201625

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05050024141ًسهامرزان فٌصل كحٌل09201626

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05100021535ًنشمٌهموج محمد المحمد09201628

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05150079699ًفاتن منصورساندي خلٌل حسن09201631

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05100024226ًبهٌجة الحمودشادٌة ٌسار الجدعان09201632

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05120036378ًشهٌرةرٌم عدنان شلهوم09201641

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010315504ًلمعاتافراح أحمد جمعه عساؾ09201644

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010425106ًحسناءنور زٌاد حمراء09201645

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05110020639ًسمٌرهفاطمه علً المحرز09201647

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05020041921ًعائشهمرٌم محمود الدراج09201649

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05120054216ًشهٌره سلٌماننٌرمٌن عدنان شلهوم09201650

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010114443ًسحرجهاد فرحان قشاش09201653

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05110084655ًرضوىمٌسم زٌاد طومان09201657ً

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05050119985ًاٌفونربا حسٌن دٌب09201665

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05100025134ًفاطمهبسام عبد العزٌز عمر09201670

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05120022190ًوحٌده سلٌمانمحمد علً ابراهٌم09201673

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05120006652ًجهٌنهحسن خلٌل حمود09201674



1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05120029933ًنهٌدهخلٌل سلمان سلٌمان09201682

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب04170040599ًمرٌمأمل محمود الحلٌم09201683

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب04010764129ًحمٌدهسلوم علً السلٌمان09201687

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05020053112ًزكٌهسمٌر محمود العٌد09201688

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05070004584ًسناءمٌرنا زهٌر االحمد09201690

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010478015ًخالدٌهؼالٌه أحمد الخلٌفه09201691

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05220022333ًماريرامٌه خالد القاض09201692ً

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05030045366ًزرٌفهخطٌره ٌونس ابو ؼانم09201694

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05220028866ًؼالٌهعزٌزه مصطفى المطلق09201697

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05220002807ًؼالٌهبشار مصطفى المطلق09201698

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05160037884ًصباحاسماء محمد ملحم09201699

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب07100084442ًعائشةسراب حسن الناقوح09201700

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05150078260ًفوزٌهرندى منٌؾ عطٌه09201702

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05150078123ًرندىحال كمال مصطفى09201707

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05200076344ًصباح عزوجمٌلة علً عل09201708ً

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05030041542ًعارفهزهور مرهج العٌسى09201709

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010490898ًندىمصعب احمد سلطان09201710

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05100024307ًنادره الصطٌؾفاطمة أحمد األحمد09201711

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05160010180ًحسناعلً حسن الحٌدر09201712

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05110017072ًخدٌجه الحمدانفلك اٌمن الصوص09201713

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05220003706ًؼازٌه الصطٌؾرؼده مسهوج محمد09201714

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05160011934ًسوسنبٌسان احمد الجداوي09201715

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05200012224ًفضهفدوى حسن االحمد09201716

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب04180072401ًداللبتون عٌسى الملحم09201717

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010239557ًصالحههبه عدنان عباس09201719

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05180015731ًرحاب شامٌهعمار وهبه دٌب09201724

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05200076623ًوفاءنادٌن اٌمن لطٌفه09201729

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05150101103ًلطٌفهؼزل سهٌل صاطور09201730

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05050148609ًحاجهرزان علً العٌسى09201731

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05030007658ًسفٌرهتٌماء احمد ٌوسؾ09201733

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05200091852ًسعاد حسنأمر نصر مرع09201735ً

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010479714ًؼادهرنٌم عبد الرزاق المعروؾ09201736

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05030067272ًفطٌم عصفوررٌما احمد المحمد09201739

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05030009025ًجمٌلةعبٌر نزار الحسٌن09201744

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010700745ًطالٌه المحرزرنٌم محمود السلٌمان09201747

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05030059037ًحٌاةسحر منٌر المحمد09201748

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05090008043ًنجاة حورٌهعفراء رٌاض هنا09201749

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05030046675ًآمالمٌرٌانا حسن المحمد09201753

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010912364ًمٌاده الملحم النمررٌم نمر النمر09201755

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05100056272ًادٌبهختام حبٌب بالل09201758

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010236767ًسعادرهؾ رمضان النمر09201761

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05020097499ًفداءآالء محمد المحمد عل09201764ً

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010294346ًرائده الخازمرٌم سلٌمان النمر09201765



1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05100043485ًندىٌقٌن ٌوسؾ زاهر09201766

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب07090081104ًؼزوةإسراء مصطفى الشلح09201767

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب04140000475ًسمرمارٌنا جرجً ٌوسؾ09201768

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05200005387ًنسرٌنهبة استٌفان النجار09201773

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05150097987ًخدٌجهرفٌؾ تٌسٌر سلوم09201775

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010437106ًحنان العمرثراء حابس شرفه09201776

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010061493ًثرٌالمى أحمد جودت العبد هللا09201777

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010419540ًفاطمهحلٌمه محمود المحمود09201779

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05020030953ًناٌفةأحمد ابراهٌم الٌاسٌن09201786

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05100024460ًاٌران خضورحسنه حسن ابو كحله09201788

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05050153307ًفٌحاءنبال ؼسان حوٌجه09201796

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05160037625ًآمنه  الحمصًهٌفاء علً الدٌري09201799

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05150116759ًنادٌانٌفٌن محمد سلطان09201801

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05050161727ًجوماناإٌالن حسن الطوٌل09201809

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05120042389ًهدىاشواق ٌاسٌن الجاهد09201811

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010135150ًمهدٌههند خالد النوشً طرابلسٌه09201812

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010353176ًامٌنهنور شرقً المظهور09201815

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05160004467ًفاطمه قاسمعال ؼٌاض مصطفى09201817

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05150083416ًرضٌهلمى محمد حسن09201821

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05160044019ًنوالدارٌن احمد الونوس09201824

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05160044903ًحمٌدهإكرام ابراهٌم ضاهر09201826

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05100050318ًنهادمنى حكمت ٌوسؾ09201837

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05100066713ًأولٌنه معالكاردٌنٌا خلٌل جناد09201838

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010532504ًحناننعمات عبد العزٌز الجٌجكل09201839ً

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05150070574ًنزههرٌم نورس الحمود09201840

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010611440ًعزٌزهقمر فإاد الباشوري09201843

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05100062294ًكرٌمهماٌا كمال دوحه09201844

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05100050367ًكوكبعبد هللا ممدوح ٌوسؾ09201845

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05200092697ًمنارأمل أكرم الخضور09201846

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05190016439ًضحاحمٌده اسماعٌل اسماعٌل09201848

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05080007518ًحمره الشهابنوفه عطٌه الشهاب09201852

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05180013724ًامٌمه الٌوسؾسوار علً سلٌمان09201853

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05200074658ًنبٌلهماري هانً الحسن09201856

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05140020613ًمنه جعفرروضه محمود دٌب09201858

1قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05140030138ًنجوى خلٌلفادٌا راجً أبو عمشه9201859

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05050115930ًالهاملمى فاضل الحرك210009201862ًقاعة المطالة 

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب06180000944ًمنتهى دٌبوسهى ناجً دٌبو09201863

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010143354ًسمرحلٌمة بشار العل09201864ً

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05050061106ًمٌادهاٌهاب بسام دبو09201865

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05150041461ًجهان سالمهاٌمان بدر القاض09201868ً

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05120027100ًجمانه عٌسىعلً أمٌن عٌسى09201870

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05150119555ًسورٌاٌسرى هالل شٌحا09201875

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05160005353ًحلٌمهسامٌة محمد الؽانم09201877



2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05150077144ًسهٌالعال سلمان العٌسى09201879

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب10120009343ًوراث العٌسىرنٌم حكمت نعمان09201880

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05030009180ًحورٌه الصالحرهؾ فٌاض الشعبان09201882

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010327832ًفاطمةمنى عامر داود09201883

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05070015625ًروٌداحنان محسن العوض09201885

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05140006756ًشهده العدٌرهجواهر خازم ارساق09201888

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب06200066164ًفدوههادي فهٌم سلوم09201889

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05170045400ًمفٌده سلومدالٌا سلٌمان داإد09201897

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010348897ًحفٌظهظهٌره حسن عبود09201899

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05140002017ًحمٌدهمها مخلص حمٌده09201900

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05200068818ًنجود العلًارٌج محمود االحمد09201903

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05100065746ًرسمٌه نصورحال ٌعرب عٌسى09201907

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05110019191ًامٌرهرشا صالح العٌسى09201909

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05100064770ًحسٌبه احمدمنٌره مشهور عٌسى09201910

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05030037053ًثمٌنهمنال صالح العكاري09201919

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05140004283ًناٌلهلبنى قٌس ناصر09201921

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05150001701ًردٌفة قاتولسمٌره منٌر جمول09201923

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010654116ًخدٌجه الٌوسؾرٌتا سلٌمان عبد الرحمن09201924

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب06100072694ًنجٌبً دٌوبمٌس منٌر دٌوب09201926

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010334960ًسالمٌوسؾ امٌن اسماعٌل09201927

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05150024048ًعائدةٌوسؾ خلٌل محمد09201932

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010384932ًسمررٌم سلٌمان الخلٌؾ09201933

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010754051ًسهٌلهصفاء علً مسعود09201934

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05050169199ًهٌام قاسمنادٌن بدر خلٌل09201937

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010075258ًختاماحمد علً الخلٌؾ09201938

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05120043815ًؼصونهند أحمد العبدهللا09201940

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05100059369ًفطٌممحمد حسن الحمٌد09201944

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب06100043428ًسفٌرهوصال وفٌق محمد09201949

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05070009447ًأملهبه محمود محرز09201950

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05030016517ًصباح نصاركاتٌا رفقً ابراهٌم09201953

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010473719ًفاطمهعزة بسام بستان09201954ً

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05160023518ًامٌرهمً ماجد االسعد09201959

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05210014729ًجمٌله الفرجضحى محمود الرجو09201963

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010251631ًامٌنهفاطمه رضوان الحسن09201966

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05030003868ًسلطانه االبراهٌمصفاء ٌوسؾ السلٌمان09201970

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05050157369ًرٌهعبد الكرٌم محمود الفهد09201972

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05160029996ًامل ابراهٌممرح حامد صالح09201975

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05050153633ًبلودانصبا عبد السالم العبدهللا09201977

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب02050059607ًصبحٌهصفاء احمد العٌسى09201978

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05130011439ًفرحةرنده ناجً قازان09201979

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05180016524ًحبقه الكوساٌامن عدنان شامٌه09201980

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05050024248ًفاطمهرإى عدنان العبد هللا09201982

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05200081943ًانتصاررانٌا ؼازي االحمد09201986



2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010078191ًحٌاةمنال سعٌد عقلة09201987

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010076247ًبشرىعائشة سلٌمان قطاش09201989

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05150110952ًحبابهروٌده محمد االسكندر09201993

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05200102418ًمحاسن البنًسلوى عناد الحسٌن09201995

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010160037ًسعاد العلًبشرى احمد احمد09201997

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010209834ًثناءفاطمة مسلم ابراهٌم الٌاسٌن09201998

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010370532ًرضٌهمإمنه طالل الرز09201999

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05090015261ًرفعه الرمضانمٌساء جبر رمضان09202001

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05020060679ًمرٌم العمرندى عبد المجٌد العمر09202010

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05100013365ًمتٌل فروحموسى بسام جرجس عٌسى09202011

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05020017084ًفاطمةمرٌم مصطفى الرزوق09202012

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05200090455ًفطٌمشمسه مصطفى الرحٌم09202013

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05020011296ًنجاحامون عبد هللا المحمد09202015

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05050110394ًامل االكتعزهراء ؼالب صٌوم09202016

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010439681ًشمسهدعاء محمد قحٌص09202017

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05150015620ًزلفى الخالددره حمدو الخالد09202020

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010197310ًعائشهاٌمان مصطفى الدٌري09202022

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05030068342ًمهدٌهشهٌره عبد الحمٌد بارادان09202023ً

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05190005449ًمركزانماٌا سلمان عٌسى09202024

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05170030566ًامٌرهمحمد ابراهٌم صطٌف09202029ً

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05100031247ًمهىخلود هٌثم الخدعه09202032

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05100029092ًرفاءسوزان حسن عٌسى09202033

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05120005861ًحنان الحاٌكلٌالس نضال محمد09202034

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05200076375ًصباح العباسنبال وجٌه السلوم09202035

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05100016161ًلٌنا شهداهناء هاٌل زٌنه09202037

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010341289ًخدوجازدهار محمد حسن09202040

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05160022919ًأرٌج الحمادزٌنه محمد الحماد09202043

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010637531ًعدلة العمرؼالٌة عبد الرزاق العمر09202044

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05050083599ًفاطمهرإى علً محفوض09202045

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05050054232ًتؽرٌدمنى هٌثم رستم09202046

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05050076368ًؼادهربا اسماعٌل فطوم09202047

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05120011369ًانتصارمرح حسٌن العل09202048ً

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05150088807ًلٌلىمرفت سلٌمان سعٌد09202050

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05070038514ًسهٌالعدنان ابراهٌم الجاسم09202052

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05070035296ًامنهنوال محسن عبش09202056ً

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05130001884ًنجاحمٌساء سامً المواس09202060

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05100066249ًفادٌا حسونمرح زرٌؾ حسون09202062

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05100036917ًحٌات الدكانًعال محمد حٌدر09202063

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب04170084423ًزهرهروزا علً االبراهٌم09202069

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010250735ًاسمهان الخازملٌلى هٌثم الخازم09202070

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب04010037499ًنهلهرٌم صالح السلٌمان09202071

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب04190110066ًعصامنسرٌن مصطفى الخلٌل09202072

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010242357ًرسمٌهروعه احمد مٌاسه09202073



2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05010624388ًسعادحنان خالد شحود09202074

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05100061015ًنادٌارٌمه أحمد عل09202077ً

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05100021229ًعزٌزه االحمدمروه سطام الفارس09202083

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05020108966ًفاطمهمروه كرمو عل09202085ً

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05050172905ًخلودصافٌه عبٌد كنعان09202092

2قاعة المطالعة كلٌة الطب البٌطريأدب05050170877ًفاطمهسالؾ محمد سالم9202095ً

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريأدب05010465236ًنظٌرهماجد رافع الشاهٌن2709202100مخبر الطفٌلٌات

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريأدب05170000027ًمطٌعه عٌسىنداء ٌوسؾ ؼانم09202104

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريأدب05150080763ًسمٌحهنسرٌن عادل ٌوسؾ09202105

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريأدب05100047003ًسمرابً سلٌمان محفوض09202109

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريأدب05150098525ًوردهربٌعه عٌسى سلٌمان09202111

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريأدب05150045987ًسفٌرهصبر اٌوب احمد فرج09202113

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريأدب05050100220ًفدوىرشا احمد االمٌر حسن09202114

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريأدب05050005993ًنٌرٌساهبه محمد مسقٌه09202115

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريأدب05140030584ًزهٌامٌاده محمود عثمان09202116

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريأدب05180032061ًخلود ابراهٌماحسان مروان سلوم09202117

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريأدب05010540333ًصفاءمرام اٌمن الدقاق09202119

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريأدب05010234664ًاملسوسن حسان داوود09202121

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريأدب04030038855ًامٌمهرؼد ؼسان السلٌمان09202122

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريأدب05220004296ًنوفهرقٌه احمد العل09202126ً

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريأدب05030060638ًشهٌرهلوري ٌوسؾ البدور09202130

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريأدب05160058226ًؼادهنور امٌن حاطوري09202131

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريأدب05120014143ًفهمٌهنسرٌن عبد الرحمن الٌوسؾ09202135

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريأدب05200065103ًخالدٌهفاطمه صالح العبٌد09202136

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريأدب05200072455ًنصرهفاطمه خالد العل09202137ً

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريأدب05220022790ًمرٌمزبٌده فراس سبٌع09202143

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريأدب05010377991ًخدوج العمراسماء احمد الحمدو09202146

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريأدب05110031775ًحسنهلٌال تمٌم شروؾ09202150

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريأدب05150091359ًسراب الرجبرنا توفٌق رجب09202155

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريأدب05010414743ًحاجهسالم مروان بكر09202156

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريأدب05020040396ًمرٌم االحمد الكسٌحنوره خالد العزو09202159

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريأدب05100021298ًعزٌزهاسماء سطام الفارس09202164

مخبر الطفٌلٌاتكلٌة الطب البٌطريأدب05150101616ًندٌمادٌانا سامً خلٌل9202170

مخبر التؽذٌةكلٌة الطب البٌطريأدب05170045614ًسمرلمى صالح العل1809202172ًمخبر التغذٌة

مخبر التؽذٌةكلٌة الطب البٌطريأدب05160022125ًسوسم اسماعٌلالٌسار محمد الحكٌم09202179

مخبر التؽذٌةكلٌة الطب البٌطريأدب05120020227ًسمٌرهرزان حسن شحاده09202181

مخبر التؽذٌةكلٌة الطب البٌطريأدب05020062445ًورده الحسن الحلبًادٌبة حسٌن البلوظ09202186

مخبر التؽذٌةكلٌة الطب البٌطريأدب05030053822ًرشٌدةمٌساء موسى الدروٌش09202188

مخبر التؽذٌةكلٌة الطب البٌطريأدب05030065261ًفاطمهدعد محمود الشحود09202191

مخبر التؽذٌةكلٌة الطب البٌطريأدب05050084336ًحٌاةخدٌجه محمد حسٌنو09202195

مخبر التؽذٌةكلٌة الطب البٌطريأدب05200009927ًٌازيمصطفى عبد السالم الصٌادي09202198

مخبر التؽذٌةكلٌة الطب البٌطريأدب05200095838ًمجٌدهسماهر حامد ونوس09202199

مخبر التؽذٌةكلٌة الطب البٌطريأدب05120030631ًمٌادهمها عبدو قبقل09202201ً



مخبر التؽذٌةكلٌة الطب البٌطريأدب05010447537ًفاطمهنوره خالد السلوم09202202

مخبر التؽذٌةكلٌة الطب البٌطريأدب05010001424ًوردهشٌرٌن محمود الونوس09202204

مخبر التؽذٌةكلٌة الطب البٌطريأدب05010331585ًنزههعائده ادٌب االبراهٌم09202214

مخبر التؽذٌةكلٌة الطب البٌطريأدب05100070309ًفدوىامٌمه عدنان الدٌبان الحمٌدي09202215

مخبر التؽذٌةكلٌة الطب البٌطريأدب05020057078ًفاطمةامٌنة مروان المحمد المحمود09202216

مخبر التؽذٌةكلٌة الطب البٌطريأدب05100058280ًفدوىمرح عدنان الحمٌدي09202219

مخبر التؽذٌةكلٌة الطب البٌطريأدب05160038051ًمٌاده الصالحٌارا رائد العٌسى09202220

مخبر التؽذٌةكلٌة الطب البٌطريأدب05160020980ًاعتدالعفراء خلٌل عٌسى9202223

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريأدب05170029591ًحسنهجٌانه منصور خضور1809202226مخبر الوراثة

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريأدب05010469200ًسمٌهنور عبد الجبار االحدب09202234

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريأدب05200075800ًحٌاة حبٌبسلٌمان اسماعٌل صامان09202235

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريأدب05020028182ًفاطمهأٌفر موسى الخلٌل09202238

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريأدب05070002873ًوجٌههٌاسمٌن طالل الحسن09202239

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريأدب05010222691ًزهوهنعٌمه جواد دٌوب09202240

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريأدب05050138893ًفرٌزهسلٌمان احمد محرز09202241

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريأدب09010004418ًفدوىالٌسار صالح محمد الحمود09202244

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريأدب05070014042ًمها سعٌدهدٌل سائر سعد09202245

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريأدب05160026679ًجومانههبة محمود ملحم09202246

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريأدب05160026675ًجومانةمٌساء محمود ملحم09202247

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريأدب05150043306ًاسمهاننهاد محمد سلٌمان09202254

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريأدب05020013894ًهناء العوضمرٌم محمد أبو الحسٌن09202255

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريأدب05100017059ًسامٌاامانً محسن عبود09202256

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريأدب05160031550ًابتسامنورا محمود عساؾ09202259

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريأدب05050088819ًحلٌمهاسماء سلٌمان رٌحه09202263

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريأدب05010707231ًشمسهفطمه محمد الدراق09202265ً

مخبر الوراثةكلٌة الطب البٌطريأدب05010317241ًسمٌهأرٌج محسن الٌونس9202266

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05100050870ًؼانده رزقمها علً رزق13009202268قاعة المعهد رقم الطابق االرضً

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05100065958ًنهادمرام ؼزوان ٌوسؾ09202269

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05150006511ًاسعاؾفاطمه قاسم حشوم09202273

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05050095273ًرائدهٌارا علً نصره09202277

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05010506821ًعهد كردٌش معراويرنٌم محمد زٌاد العج09202282ً

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05010384774ًمكٌهعفراء نعسان السطٌؾ09202283

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05090028321ًمحاسناٌمان علً الشعار09202286

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05020088636ًفاطمهصبر سالم الموسى09202287

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05140003752ًفرٌزه ارساقمجدلٌن امٌن سلٌمان09202289

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05010506880ًعهدتسنٌم محمد زٌاد العج09202290ً

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب07010141167ًفاطمةنادٌن محمد ولٌد حكٌم09202291

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05010311422ًهدىنور خالد الٌاسٌن09202295

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05010502453ًمٌساءبلسم ابراهٌم الدٌوب09202297

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05020106831ًختامحلٌمه عمار شقٌع09202299

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05050114435ًصفابسمه عالء الدٌن مقداد09202308

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05010440198ًحكممرٌم حازم السلوم09202312

المعهد التقانً للطب البٌطري



القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05010314753ًآمنهمنٌره مروان السراج09202313

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05010443053ًنزهةمرٌم حاتم السلوم09202314

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05100022416ًعٌدهصفاء مخلوؾ الشبٌب09202316

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05010398344ًسمٌره القصابحمٌده خالد شكري09202317

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05030033692ًسحر دعبولآالء نور الدٌن دعبول09202320

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05100030055ًاسعاؾامانً عبد هللا االحمد09202323

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05150108980ًمحاسنلبنى أمٌن العلوش09202324

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05150107505ًوصالوعد محمود مرع09202330ً

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05010728148ًاٌمانعبد هللا عبد العزٌز محمد09202333

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05010341691ًمرٌم التمرٌاسمٌن عبد الباسط السلوم09202334

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05050151180ًسحرمنار نزار ابراهٌم09202339

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05150108720ًسروياٌمان عبد الرزاق محمود09202357

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05010728145ًاٌمانمارٌا عبد العزٌز محمد09202360

القاعة االولىالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05010640227ًخدٌجهفاطمه محمد شٌخ صالح9202362

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05010440233ًوضحهأمٌنه عمر التمر23009202363قاعة المعهد رقم الطابق االرضً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب04170096340ًتركٌهخدٌجه حسن موصل09202364ً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05010560273ًدالل النصاردٌانا محمد النصار09202366

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05200092854ًسمٌرهسعاد اسعد ٌوسؾ09202367

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05010387627ًرانٌااسراء حٌان االوا09202368

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05010307411ًسعادظبٌه حسن المعراوي09202374

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05150094291ًلطٌفهرحاب سهٌل صاطور09202384

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05160014811ًرجاءبشار علً كاسو09202386

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05150025141ًسعادمها علً االحمد09202387

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05150100089ًهدىمٌساء جمال صاف09202389ً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05180035508ًابتسامهٌا فراس سلمان09202397

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05010630090ًاٌمانرافت حاتم عزي09202398

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05100028269ًرسمٌةشدهه خالد االحمد09202400

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05150044853ًنهٌدهمطٌعه احمد خطٌب09202402

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05100068327ًهجمهاحمد حسٌن العبٌد09202407

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05100035275ًسمٌره علًمرام واصل عل09202412ً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05010199417ًخٌرٌهنجاح هاٌل العساؾ09202413

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05020112207ًفاطمةاحادٌث محمد الجمعه09202424

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05150059698ًوداددٌانا علً صبح09202435

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب08020100072ًانتصاراالبراهٌممرٌم عبد الكرٌم حماده09202436

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05020052021ًهٌام االحمدهناء عبد الباسط األحمد09202439

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05050114022ًالهامالرا حسٌن فطوم09202440

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05150094375ًؼاداعفراء محسن هاجر09202441

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05020055554ًانصاؾنجوى عطا هللا الحمد09202445

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05170009527ًنوفا ملحمرٌم عٌسى بالل09202446

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05150015187ًهٌامحال عامر زرٌق09202447

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05150101202ًفاتنرنٌم اسكندر ونوس09202450

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05150081050ًسوسننورا رفٌق ٌوسؾ09202453

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05010351685ًصباحسمٌره توفٌق عصفور09202454



القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للطب البٌطريأدب05010803921ًصباح بدورفرٌده توفٌق عصفور9202458

مبنى كلٌة االقتصاد

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05010431501ًجورٌهحنان محمد الدٌب10509202461القاعة االولىالطابق الثانً

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05010199521ًمرٌمرشا محمد احمد09202462

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05150051436ًامٌره دٌبنورما علً فاضل09202463

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب11010088679ًمٌاده خلٌؾنسرٌن محمد عٌد المحمد الخلٌؾ09202464

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05200104841ًروٌدهامانً صالح المحمد09202465

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05010685551ًابتساممحمد نور مصطفى العباس09202466

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05160004962ًسورٌاٌاسمٌن عبد الكرٌم سوقٌه09202469

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05170005035ًحورٌه مرعًلٌنا عدنان عل09202471ً

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05160046627ًفوزه العدبهمً علً ابراهٌم09202475

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05030031344ًخدٌجهؼفران احمد الخلؾ09202476

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05190010683ًامٌنةراما ٌوسؾ خلٌل09202479

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب04220065393ًدارٌنوالء علً العجوز09202485

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05150062693ًسمٌرهعبٌر ابراهٌم محمد09202486

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05150111878ًؼزالهامٌنه هٌثم سلٌمان09202489

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05010365010ًخدٌجهفوزه عبد العزٌز الباشا09202491

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05010334861ًهاجرهدى عبد السالم الطومان09202492ً

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05100047947ًعلٌهنصر محمد العبٌد09202499

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05100044493ًنعمتروعه منذر بكور09202501

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05150116681ًوضحهنجوى احمد دٌبو09202503

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05120044664ًمرٌم الجاسمنارٌمان فارس العلً العطٌه09202506

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب06200050450ًتماممنال طاهر حموده09202507

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05070037724ًفادٌه المحمدصبا قحطان العل09202508ً

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05150114939ًهندعٌسى أحمد خضور09202510

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05100059504ًنادٌه خداجفداء محمد دٌوب09202513

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05010443860ًلمٌهدٌمه معن االخرس09202515

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05100019018ًهٌامأمانً عبد هللا كردوش09202519

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05100018893ًهٌامرٌم عبد هللا كردوش09202522

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب07250024782ًوفاء حسٌنودٌاال احمد عل09202525ً

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05170004550ًمرٌمعدالء ٌوسؾ بنا09202528

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05180022223ًسعدهعلً رمضان سلمان09202530

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05180036873ًاحالمعزٌزة محمد أسعد09202535

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05100033488ًرومٌهحٌدر علً شاهٌن09202542

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05120022838ًابتسامنوار عبدو حسٌنو09202545

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05030065184ًروزه الونوسسلوى خضر العمران09202546

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05010491141ًندى دٌبابً احمد سلطان09202549

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05110024235ًفوزٌه العبد هللاعمار زكرٌا ادرٌس09202550

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05180017706ًالهاماالء محمد احمد09202552



القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05160043053ًحسنههٌام علً االحمد09202554

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05120027667ًحمٌدهمرام حسن علٌشه09202555

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05160009652ًوفاء محمدمحمد لبٌب ابراهٌم09202556

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05220003846ًفاطمه المطلقبهجت االبراهٌم االحمد الحسن09202557

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05200039329ًسلوىنزار دحام العبٌد09202558

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05030022652ًهاجرأمٌنة عمر الجعبو09202562

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب10020042446ًاملؼفران علً اؼا09202566

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05190008730ًحمامهدعد كامل سلمان09202567

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05120028707ًنهٌدهٌاسمٌن عزٌز اسماعٌل09202569

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05150062953ًحنانعلً نزٌه فندي09202570

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05150061351ًفاتنمٌمونه طاهر اسعد09202573

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05050052683ًجمٌلهسامٌه ٌاسٌن العباس09202576

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05050162622ًحاجهسقراط محسن ابراهٌم09202578

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05050130547ًسمرلٌال احمد العل09202579ً

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05020043530ًشمسهعال فٌصل جبٌل09202580ً

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05010617262ًنجوىبتول هشام حجازي09202584

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05150096543ًندٌمههدى محمود منصور09202586

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05150108884ًمثالهؼزاله محمد المحمد09202587

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05120029318ًاكتمالهدٌل ؼسان بدور09202589

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05020028185ًتحفهنهى أحمد الخلٌل09202591

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05030047612ًحفٌظهموزه محمد السلٌمان09202592

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05170024064ًفاتنراما فاٌز احمد09202594

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05150129370ًناجٌهنرمٌن محسن جنٌد09202595

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05150007544ًسعادنبراس عبدو االحمد09202596

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05150069156ًرٌمزٌنة فراس جنٌد09202597

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05160037104ًمنهل سلٌمانهٌماء محسن العٌسى09202600

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05140002636ًتمره محمدنوار نورس محمد09202601

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05030060692ًمفٌدهسوزان محمد بدور09202602

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05160026440ًمرٌمجمٌله ممدوح سالمه09202604

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05210027036ًبهٌههٌفاء خالد السلوم09202605

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05040016880ًفهٌمةسحر راشد رمضان09202607

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05170005967ًسماهر بدرانعال أٌمن حسن09202608

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05150022491ًصباحوالء لإي الدال09202609ً

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05120016115ًمرٌممٌسم محسن االبراهٌم09202611

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05190007681ًوفاء علًجولٌانا صبحً حامد09202614

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05120006250ًسمركاتٌا عبد هللا العبد هللا09202618

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05190005123ًنعٌمه خضورسلمى نجٌب صقر09202619

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05010239322ًامٌرهسمٌه محمد المصطفى09202621

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05120045357ًاٌمان االبراهٌمفوزه نصر العاكوب09202624

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05100058245ًمنوهنجاح علً المحمد09202625

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05150047657ًاكتمالشروق هٌثم ابراهٌم09202626

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05050069851ًبلسمإنانا احمد الخطٌب09202627

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05100036678ًمنٌرهانصاؾ عٌسى دال09202629



القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05170012006ًنعٌمه حمادهدٌمه هٌثم حماده09202630

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05220005937ًطردهعلً عوض الضاهر09202632

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05110022811ًمرٌم الحسنرقٌه رمضان اسماعٌل09202636

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05030060565ًجمٌلهرهؾ احمد نور الدٌن09202639

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05150105114ًسمٌرهرزان علً علوش09202640

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05120047820ًصبحٌه البكورعبد الكرٌم نصر البكور09202651

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05020020934ًمرٌمسماهر أحمد الملٌحان09202653

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05150107145ًعناٌةدعد عزت ترك09202655ً

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05070032422ًفٌروز بدرهرولٌن مٌشٌل الحمدان09202665

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05110021032ًالهامرهام سلٌمان االحمد09202671

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05160004192ًسعدهرجاء محمد حاطوري09202672

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05130027461ًكفاعنود ابراهٌم الدال09202673ً

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05160028457ًحسٌبه اسماعٌللإي عباس الونوس09202677

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05130013400ًامٌنهشهٌره نجدت عدٌره09202680

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05150062097ًتوفٌقهمحمد صالح صالح09202681

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05010529511ًمرٌم الحفٌانرهام عبد الرحٌم الجابر09202686

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05020029216ًشمسهرنده نزٌه الدروٌش09202689

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05020058374ًرقٌه المحمدرانٌا ابراهٌم العبد السالم09202691

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05130028899ًشهدهفٌروز محمد ربٌع09202692

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05010968258ًندٌمهرهام حسام سالمه09202696

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05020105116ًصبحٌة الخمٌسرؼد عبد الباسط الدروٌش09202700

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05100068322ًاٌمان الصطوؾمنال خالد الصطوؾ09202702

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05200013048ًسارهمجٌده عبود الٌعقوب09202704

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05100040935ًاسماءفاطمه حبٌب ورده09202705

القاعة االولىكلٌة االقتصادأدب05200085019ًنضالنور خالد الرواس9202714

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05020027766ًتركٌهنور عبد الناصر االبراهٌم10509202715القاعة الثانٌة

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05050136833ًبخٌتهنجاح احمد اسماعٌل09202719

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05050034291ًسمٌره زٌنوأمنه علً سلوم09202720

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05160045042ًلما األحمدنور فادي ابراهٌم09202721

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05010374527ًفاطمةعبٌر هاشم الخلؾ09202723

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05120001003ًنبالعدنان علً ناصر09202724

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05160041542ًفضه زٌودٌارا ابراهٌم صالح09202727

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05010295139ًالهامرابعه عٌسى العل09202728ً

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05200079958ًكوكب العباسٌزن آصؾ القٌصر09202730

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05160025496ًشهٌرةعلً محمد اسماعٌل09202736

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05140018732ًسلمى حسنشذى عبدو عاقل09202737

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب10110009865ًانٌسهلما احمد شدود09202739

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05120052072ًمرٌم محمدربا خلٌفه حمود09202743

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05090018549ًدابله االبراهٌمروان قٌس االبراهٌم09202750

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05020042187ًخدٌجهباسم ابراهٌم الحاج عل09202752ً

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05100001750ًسلمىهٌفاء فهد دوٌب09202754

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05100051767ًرنانور احمد اسبر09202755

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05120052283ًنجاح زٌودسنبلٌنا محمد برهوم09202759



القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05020048557ًخدٌجه العمرفاطمه محمد الحردان09202762

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05200097843ًانتصارالٌسار طالب ابراهٌم09202772

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05150085978ًسهام حسنفاتن سلٌمان حسن09202777

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05020049943ًفاطمه الضامنخدٌجه عبد العزٌز العبٌدي09202779

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05200009234ًشهٌرهنٌرمٌن نضال القربه09202780

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05140006705ًنخٌله ابراهٌممٌلً رفعت سلوم09202781

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05160012521ًنهادسهام احمد عباس09202782

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05220023334ًمنىبدٌعة ابراهٌم االحمد09202784

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05160029594ًسهامندى علً عباس09202786

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05200051690ًضحٌهحنان حسن العمر09202787

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05140029836ًؼاده سلومراما عناد احمد09202789

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05120051289ًنجاحثرٌا حسٌن الهزاع09202791

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب04010927917ًامنهفاٌزه عبد الكرٌم الرفاع09202792ً

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05020025863ًحسنهبتو عمار العجم09202793ً

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05110001679ًسرٌهسحر مصطفى بناوي09202799

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05010378365ًتوفٌقهؼاده علً الدروٌش09202801

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05010777443ًؼصونرٌم حمزه عجاج09202802

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05180033615ًخضره كنجورشٌده محمد خضر09202803

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05010317090ًندىسالً حسٌن الرجب09202805

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05180032611ًامٌنه عجوعبدو عز الدٌن حبلل09202806ً

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05180033621ًخضرههجر محمد خضر09202808

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05010365996ًروزٌتنٌرمان محمود االحمد09202809

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05010253501ًانتصارحنان موسى السلٌمان09202810

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05150115320ًرجاء علًباسل محمد العباس09202812

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05010374542ًسارةبشرى خالد الخلؾ09202815

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05010455747ًمرٌم الدروٌشكاترٌن حٌدر الدروٌش09202818

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05030011269ًكٌندافدوى مشهور المحمود09202821

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05010249810ًحناننور الهدى حٌان الجوج09202825

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05160027852ًنهٌدهسلطان عبد الرحمن ابراهٌم09202826

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05050024859ًحسن حمادهرٌم فاٌز الزرٌؾ09202832

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05010666659ًسلٌمهالفت ابراهٌم عل09202834ً

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05010310909ًلٌنا العلًماٌا ابراهٌم االبراهٌم09202843

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05170038535ًامٌرهجٌهان محسن صقر09202844

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05160012595ًنوالماٌا اسامه خضور09202846

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05160037169ًفداءمرح علً ابو ناقور09202850

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05150122080ًرٌنهاٌة محسن ابراهٌم09202851

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05160011684ًوجٌههمنال صالح قاسم09202852

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05160011722ًوزٌره مخلوؾرٌم سلٌمان قاسم09202853

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05150074750ًصافٌهرقٌه مشهور موسى09202854

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05010525628ًعٌدهردٌنه عبد الوهاب العبود09202856

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05030025440ًداللنٌفٌن نواؾ الٌوسؾ09202857

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05160045645ًشٌرٌننبال احمد ٌوسؾ09202858

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05050167633ًعائشةرقٌه احمد العبدهللا09202861



القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05030041105ًلمعةلٌبٌا منٌر كلٌمه09202863

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05010098273ًحلٌمهوالء ؼازي سوتل09202864

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05030055533ًردٌناهبه رعد الفطراوي09202869

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05160026149ًنادٌامرح خضر خضور09202875

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05040020321ًكرٌمه خرٌبوقثراء طاهر احمد09202878

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05010011598ًصفاءسوسن عبد الرحمن شربوكه09202880

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05200078216ًهٌامبٌلسان عٌسى سالمة09202884

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05020015615ًنائلهماهر عبد الكرٌم العبدهللا09202887

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05030008362ًداللاناس علً المٌهوب09202889

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05010689582ًعٌشهفاطمه عبد المعٌن الفارس خلوؾ09202896

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05020099157ًانتصارسحر عبد الكرٌم حماده09202900

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05110074620ًعفاؾ الخلٌؾندى فواز القمر09202904

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05170044536ًامالٌهرنده سلمان سلوم09202908

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05170045847ًمٌادهلبانه فادي العل09202909ً

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05120045321ًامنةوعد محمود العاكوب09202910

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05200071148ًامل الرمضاننور خالد الحمٌدي09202912

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05120036568ًوزٌره محفوضأمانً ٌوسؾ علوش09202915

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05050116588ًصولهؼالٌة موسى العٌسى09202917

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05120024756ًدارٌنبشرى رئٌؾ دعبول09202918

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05110073809ًنسرٌن موصلً كرديمحمد ناعس عبد المنعم الشحادي الجنٌدي09202920

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05100056972ًاسعاؾتهانً ؼازي المحمد09202922

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب06200064557ًٌسرىسناء علً صالح09202927

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب04080034922ًعربٌهرنٌن علً الحالق09202928

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05160035571ًهدىالرنج ٌونس هزٌم09202930

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05120040034ًنادٌا ادرٌسنورا هٌثم عبود09202933

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05010285912ًثناءهاٌل حسن عجاج09202936

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05160038701ًفٌروز البلولرداح ابراهٌم المنصور09202937

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05120002171ًسعدهعال عبد الحسٌب ٌوسؾ09202938

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05010406201ًآمنهدعاء ٌاسٌن ٌاسٌن09202942

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05120050715ًمرٌم أسعداسمهان شحاده لٌال09202945

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05010308529ًامونامانً محمد نور المحمد09202947

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05160010933ًامٌنةراما علً سلٌمان09202948

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05020015295ًحلٌمهامنه حسٌن العبدهللا09202949

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05120055753ًسهٌال علٌويناهد عابد رضوان09202953

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05150078428ًرفٌقهنادٌن مروان عٌسى09202954

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05010454299ًزاهدهسحاب عبد الجبار حماش09202955

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05100062999ًسلمىزٌنب عبد العزٌز دوحه09202956

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب03010174363ًاٌمانهبه علً مصطفى09202961

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05100037919ًعزٌزهرشا نورس سلٌمان09202962

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05100066210ًوزٌره جنٌدجروح حسن حسن09202963

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05020029447ًنعٌمهسماح عبدهللا الحٌالوي09202968

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05030047720ًجمانه ابراهٌمسالؾ حسن السلٌمان09202969

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05150107111ًهدولؼروب فجر خضور09202973



القاعة الثانٌةكلٌة االقتصادأدب05150109618ًسعادامل احمد جوهر9202975

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05050158386ًامٌنةضحى علً العبد هللا10509202976القاعة الثالثة

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05220003671ًنجمه المحمدسهام ؼضبان محمد09202980

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05070018222ًسامٌه وردؼٌداء عبد هاشم09202983

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05050119873ًنهلهنجوه سلٌمان المحمود09202984

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05150104957ًسهامنرمٌن محمود خضور09202985

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب04010453942ًانتصار تفاحهنور الهدى اصؾ العل09202986ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05100056286ًسورٌانادٌن صالح حسٌن09202987

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب06110086211ًنداءلٌنا عبد العزٌز سعاده09202989

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05150024978ًجٌهاناالء اكرم سلوم09202990

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05020030728ًسمٌرهآالء عبد الحمٌد العثمان09202992

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05140021434ًوفٌقهربا علً قاسم09202995

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05120043267ًوضحه العارؾهٌفاء علً الحسٌن09203004

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05030068230ًفضهماهر خالد العٌسى09203006

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05150057358ًسلوى عباسٌزار محسن عٌد09203008

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05160051614ًهندعبٌر اسماعٌل صقور09203013

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05190035384ًمولٌهسامٌه سلٌمان اسعد09203020

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05120043750ًوضحهأمٌن علً الحسٌن09203021

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05010560113ًجمٌلهٌوسؾ سلمان سالمة09203023

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05190021304ًسعده علًرنٌم سمٌر السعود09203028

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05100021113ًهدىملك مصطفى الشاوٌش09203029

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05160009028ًجمانهرحاب عبد الطٌؾ االحمد09203032

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05160007880ًامٌره عساؾعال محمود حمدان09203035

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05100021096ًهدىناهد مصطفى الشاوٌش09203037

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05190007493ًمرٌم الخطٌبنرمٌن محمد الخطٌب09203040

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05200085928ًعندعلً محمد الخلٌؾ09203041

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05070044526ًفتاهمرٌم جهاد العل09203048ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05100043313ًجهٌده دٌبباسمه احمد دٌب09203050

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05010312723ًضحىنسرٌن محمد علٌوي السلوم09203051

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05110000879ًكنانبشرى سلٌمان ابودٌوب سعٌد09203052

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05110001182ًثناء سعٌدهمسه صفوح ابو دٌوب09203053

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05020020740ًمرٌمعبٌر حكمات الدل09203054ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05010628113ًمرٌمدعاء حامد العلوش09203055

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05020052228ًتركٌهالخنساء عبد الرحمن ابراهٌم09203057

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05010160721ًصباح الباكٌرتسامً سعٌد الباكٌر09203061

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05140003761ًونسهسلمى علً عل09203062ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05120024963ًانٌسهمرٌم قصً الخطٌب09203063

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05100033565ًخضرهألٌن ابراهٌم شاهٌن09203064

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05140011572ًعائشهبتول حسان قاسم09203067

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05030023243ًفهمٌهبراءه ٌونس العٌسى09203070

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05010155845ًامٌنهعبٌر محمد الكفت09203078

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05030023724ًرانٌانورمان ابراهٌم الونوس09203081

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05100030504ًفوزهبسمه احمد العبدهللا09203082



القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05050145057ًاعتدال منىعبٌر مفٌد الحموي09203084

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05220005224ًحلٌمههبة محمود الناصر09203085

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05050138095ًروٌده موسىماري منذر موسى09203086

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05100043913ًهالهعزٌزه امٌن خضور09203087

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05220009039ًهجمهارٌج علً المرع09203088ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05010384493ًسوسندعاء خالد األحمد09203090

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05010384761ًمرٌمعهد عز الدٌن األحمد09203094

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05100011054ًكردٌهعال محمد الحسن09203098

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05100071678ًفاطمهروعه عدنان العبٌد09203099

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05190001987ًسمٌره محفوضمنار سٌؾ الدٌن عل09203101ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05150111669ًفتاةمً محمد حسن09203103

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05110106427ًفهٌده المحمدؼرام رٌاض جنود09203104

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب06200042210ًسمٌرهمروه محسن ٌوسؾ09203105

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05020057556ًهدىلٌنا محمد العبد السالم09203106

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب07250015160ًخولهنهله قاسم دٌري09203111

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05120043125ًخدوجمنال محمد العل09203112ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05160027319ًجمٌلهمٌس وجٌه الحسن09203113

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05160050502ًدٌانافرح حٌدر حٌدر09203115

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05100060412ًاملفادي مالك عثمان09203117

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05200075919ًرسمٌه الحمٌديدالٌا ملحم السطام09203118

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05190004900ًسمٌرهروان ٌونس محمود09203119

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05010237786ًلواءاالء سمٌر الحٌدر09203121

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05100060410ًاملٌارا مالك عثمان09203122

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05100029684ًعبالمرٌم أكرم حداد09203130

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05090012974ًعٌدهوعد عبدو االبراهٌم09203132

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05010416882ًهٌامربٌعه أحمد صالح09203133

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05200053347ًشوكه الهوٌشملك سلٌمان الدوٌدان الحسن09203144

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05050170555ًنهلهبشرى حسن دنوره09203145

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05010455819ًفاطمهاحالم ٌوسؾ الخلٌل09203152

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب11090067719ًحمصًؼاده ناٌؾ حسن09203154

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05010233332ًمرٌمهبه ابراهٌم الضاهر09203155

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05010312720ًسمروالء مصطفى علٌوي السلوم09203156

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05150064688ًداللزٌنه عٌسى رٌحان09203160

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05140031186ًحمصً محفوضحنٌن ناٌؾ حسن09203161

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05100034170ًوفاءهدٌل عماد دٌب عمر09203163

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05010085487ًعناٌاتاشتٌاق بدر طرشة09203165

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05010287340ًسهامؼاده ابراهٌم الرحمون09203168

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05010661108ًزاٌدهمروه محرز خرٌبوق09203172

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05150055728ًمنىرشا مجد عل09203178ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05030062183ًسراءعلً صالح العكاري09203180

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05120053187ًهدىرهؾ عباس محمد09203181

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب04010042119ًفاطمهنسرٌن محمد حسن09203184

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05110029190ًرجاءمنار خالد خٌر هللا09203185



القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05100037927ًبسٌمهاٌلٌن مفٌد حمودي09203186

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05090013062ًهناء الخلٌلزهور قاهر جاكٌش09203187

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05100066449ًبدرٌهشادي علً سقر09203188

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05020123057ًعائشهبٌداء احمد الفارس برجس09203191

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05050150472ًفطٌمنادٌا عبدو العٌسى09203194

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05140012262ًوسام اسماعٌلرٌم اصؾ اسماعٌل09203195

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05030006666ًنتٌجهلمٌا رٌاض وسوؾ09203197

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05030007992ًوردة داوودأنجً ٌوسؾ الحمود09203198

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05100062846ًمثٌال مخلوؾمٌس بسام سالم09203199

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05190004460ًمهىعبٌر نجم الدٌن مصطفى09203200

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05030008350ًمرٌمٌارا ٌوسؾ المٌهوب09203206

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05140007100ًرفٌقهمقداد ضاحً رسوق09203207

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب04010386657ًرجاءردٌنه عبد الباسط ابراهٌم09203208

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05140011047ًمدٌنههبه بسام الترك09203210ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05120027668ًحمٌده وسوؾسوسن حسن علٌشه09203212

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05100040849ًاومٌهجمٌله محمد ورده09203213

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05120050994ًانتصار العلًربا عبد العزٌز سالمه09203215

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05140011058ًسعٌدههدٌل نزار الترك09203217ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05020053410ًسارهنوره ابراهٌم الحسٌن االبراهٌم09203218

القاعة الثالثةكلٌة االقتصادأدب05010172404ًاٌمان العطارآالء عامر العبدان9203221

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05010453092ًاٌمانبشرى خالد حبو10509203224القاعة الرابعة

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05020079129ًعائشهفاطمه علً االحمد09203226

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05050125289ًرٌم منًمنى ٌقظان التناخ09203228ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05010074933ًنوفههزار عبد الحً خلوؾ09203230

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05100018316ًفاطمه زاهرعٌسى خلٌل الخابوري09203231

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05130026184ًبٌروتٌهنهله ؼالب حسن09203233

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05090018574ًابتسام خلٌلأمل عماد خلوؾ09203234

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05010200843ًعفاؾسوسن حمدو عبد الرحمن09203235

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05050151243ًفاطمهمرٌم محمود العجٌب09203242

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب06210006255ًزٌزؾ عباسرٌم صالح دٌوب09203244

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05020006817ًفطومهنجاح فرٌد األسود09203246

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05170034869ًبدٌعهرهام محمد اسعد09203250

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05150037979ًجورٌهنبٌهه ندٌم اسماعٌل09203252

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05140007333ًجمٌلهلوجٌنا مرشد سلوم09203253

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05090005011ًوفاءنور اكرم الصالح09203254

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب02320095165ًرئٌفهؼاده احمد الشعبان09203255

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05180017396ًخدٌجهنوال سلٌمان ابراهٌم09203262

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05050184204ًمارٌهأحمد حسٌن ابو ناقور09203263

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05050030844ًاحالممحمد اسماعٌل الحاج حسٌن09203264

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب10120008725ًحسنهجهٌنه ٌوسؾ دٌوب09203265

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05140027638ًحنانحبٌب فرٌد التع09203268

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05010434357ًآمال المحمددالٌا احمد الدٌب09203275

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05010182774ًمرٌمهبه راجح الٌونس09203276



القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05010222559ًمدٌحهشذى محمد مطر09203277

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05010224043ًفاطمةعفاؾ احمد الحمود09203278

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05170027776ًزهر الجبٌنلورٌن محسن درداري09203280

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05220005427ًعمشهشٌرٌن عبد العٌن09203284

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05200098046ًنوره محمودخدٌجة بهجت عكاري09203285

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05050020547ًنجاتبراءه بهاء الدٌن شاهٌن09203287

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05020011053ًخٌرٌهخدٌجه رضوان المحمد09203290

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05200020561ًسجا عبد هللاهبه حبٌب عفور09203291

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05150011472ًسعادرٌم محمد ؼضنفر09203292

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05190029136ًعبٌرشذى لواء علوش09203295

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05150081849ًرجاءماٌا عٌسى خضور09203299

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05150116010ًعدنٌهسهام حبٌب عٌسى09203300

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05030033270ًفاطمه الخلؾعائشه احمد المصطفى09203303

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05040009197ًمفٌدهرهؾ ابراهٌم الخلٌل09203304

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05030033267ًفاطمةسناء احمد المصطفى09203306

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05050045436ًرابعه نصرهرٌمه علً نصره09203307

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05050017596ًنازكرزان فٌصل نصره09203310

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05050056372ًاملروضه رضوان جوخدار09203312

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05150059981ًحنان الراعًرهام محمد شمة09203316

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05120000770ًصفاء محفوضهبه مهند جنٌد09203317

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05030000128ًفاطمهمرٌم أحمد المصطفى09203319

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05160008619ًهٌاممً محمد حسن09203321

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب01020212596ًداللؼنوه عبد السالم ونوس09203323

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05110023744ًشدههسٌرٌن محمود الجهن09203324ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05100058993ًفرٌزهوالء مصطفى هلٌبو المصطفى09203330

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05050173259ًمرٌمسارٌا محمد خلٌل09203331

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05010454254ًفصل الخلؾ النمرفاطمه محمود حماش09203333

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05160039737ًنوفه عزومحمد عزٌز االسعد09203336

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05010577667ًٌسرىمارلٌب عٌسى دٌب المحمد09203338

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05010448771ًضحوكاسماء مفٌد مؽمومه09203339

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05150081887ًنادٌاعلً محمد شعبان09203341

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05050043734ًشوقه الشاهرمحمد اسمر الخضاري09203342

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05140029904ًكلٌمهمضًء ٌوسؾ ابو عمشه09203345

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05010470708ًبدوربراءه محمد علً تالوي09203348

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05110014942ًتركٌه االبراهٌمزكٌه داعور داعور09203349

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05140006340ًنورنسحسٌن واسق حبٌب09203350

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05150086342ًسعده زامتلًهال شعبان هاشم09203355

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05150090805ًرقٌه محمدراما سعٌد ادرٌس09203358

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05070043521ًكلٌمهحسن ؼازي خلوؾ09203360

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05050097026ًمناصؾ دٌابسمٌه نصر القصٌر09203361

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05180032573ًفدوهدٌما محمود سلٌمان09203362

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05160041333ًسفٌرهروعه محمد حسن09203363

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05050106383ًامالٌا ابو اسماعٌلرنٌم صدر الدٌن الجرؾ09203364



القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05020089882ًصبحٌهرقٌه حسن االحمد09203365

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05160035595ًرئٌسه محفوضٌمن كامل سالم09203366

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05020037887ًزكٌه الكمخلًصفا خالد الكمخل09203377ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05160040376ًسفٌرهمجد محمد حسن09203378

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05050027170ًبشرىعبٌر فواز الصطوؾ09203386

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05070050450ًلوسٌنشٌماء نزٌه ونوس09203387

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05010549925ًداللبراءه جهاد خٌر هللا09203389

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05010683656ًعطورامل عبد الجواد حمٌدي09203391

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05030018591ًمجٌدةنسرٌن مشهور االحمد09203394

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05010175000ًفٌضهنوره محمد الشٌحان االٌوب09203396

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05100059002ًنجاحبشرى فٌصل المحمد09203402

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05100058998ًفرٌزهنجالء مصطفى المصطفى09203404

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05010638953ًفاطمهحمزه عبد الحمٌد الشعبان09203405

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05010602003ًسكوتأحمد محمود االبراهٌم09203407

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05010074050ًمٌادهدالل بسام الصحن09203409

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05090001855ًاعتدالعالء جمال عبود09203411

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05200028292ًؼاده الصبرالبتول عبد الكرٌم الحسن09203413

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05150001056ًمنىآالء ٌوسؾ الدٌب09203414

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب09080031526ًسحر االزهرعصام محمد البرؼش09203415

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05050041004ًزلخه كنجووحٌده سلٌمان ضاهر09203423

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05030047910ًامٌرهربا شعبان الخمٌس09203435

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب10230006884ًسماهر داإدنور سمٌر شعبان09203436

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05120015637ًمنٌرهربٌحه علً ترك09203438ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05070032377ًصباحسماره سالم القاري09203439

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05070024877ًفاطمه ابراهٌمروال ماجد حربه09203440

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب02040479470ًرنهاٌة عبد الرحمن قضٌمات09203446ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب04010815397ًنهادمٌس حكمت العل09203447ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05120006114ًمٌساءاٌه منذر منصور09203450

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05160047684ًثناءبشرى سلٌمان الخضر09203451

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05050076551ًهدىزهراء امٌن طاهر09203452

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05150020637ًنوالتٌماء عدنان شاهٌن09203453

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05010279332ًمرٌم الٌوسؾردٌنة ٌوسؾ الٌوسؾ09203455

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05150076330ًنادٌهأسماء وفٌق محمد09203456

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05150120570ًرٌحانهعلٌا محمود حسن09203459

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب10220011626ًرحابروان فراس عمران09203460

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05180008183ًرٌمارٌج محمد ٌوسؾ09203463

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05150089248ًباهٌهسهام ابراهٌم سلهب09203469

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05010550252ًصبرٌهمروى خالد الفارس09203474

القاعة الرابعةكلٌة االقتصادأدب05180012140ًسحرسهٌر نزار عٌسى9203475

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05150077432ًسمٌره العلًدعاء محمد خضور9009203477القاعة الخامسة

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05050041528ًهٌاممرح ناصر ابو العنز09203483

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب10110015224ًمفٌدهربا عزٌز وسوؾ09203491

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب10170014495ًهناءوسام ناظم اسعد09203497



القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05200091922ًوفاءلوجٌن اكرم العبدهللا09203499

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05150021277ًفاطمهصبا عدنان زرٌق09203508

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05120026741ًروزهؼناء اسماعٌل اسمندر09203510

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05160003289ًؼصونٌارا حسٌن اسعد09203511

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05220012666ًهدٌهمروه عبد الرزاق سبٌع09203513

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05010612832ًحلٌمهامٌنه علً المصري09203516

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05010444465ًفتاةفداء علً عمران09203523

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05160003257ًناهًكنانه منذر اسعد09203525

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05010185015ًهندشٌرٌن كمال االحمد09203526

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05160024982ًامٌرهدعاء محمد منصور09203527

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05030010909ًامٌرةدٌانا ٌوسؾ الٌوسؾ09203528

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05090017700ًمرٌم بركاتنهاد رفعت بركات09203531

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05140028509ًمنه علًٌاسمٌن تركً حسن09203533

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05170042197ًفاطمهؼرام سلٌمان صبره09203536

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05020101383ًفاطمةوفاء عبدو الدال09203537ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05140033242ًلمعهصفاء عمران بدور09203540

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05150036577ًراٌدهسوسن صقر احمد09203542

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05010216703ًسكٌنهعٌسى سلٌمان الٌوسؾ09203544

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05150082937ًسلطانهماٌا ٌاسٌن حجو09203547

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05010247242ًصافٌةحسن احمد السباط09203553

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05150082936ًسلطانهمحمد ٌاسٌن حجو09203555

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05100036001ًتفاحه موسىرشا محمد النبل09203559ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05160032525ًنعماتلما احمد زٌد09203562

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب06200038869ًابتسامحسن صاطع معال09203563

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05010618127ًروضةوحٌد مروان فرزات09203567

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05140006057ًرمزهفرح منٌر مٌهوب09203571

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05010466034ًفاطمهلمى محسن الجاموس09203573

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05010584971ًسفٌرهسامٌه عبد الؽنً شحود دٌاب09203581

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05050154795ًؼفرانحسام ابراهٌم نصر09203582

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05100063328ًبدرٌهدالٌا علً سلطان09203584

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05030011277ًفوزٌهلوجٌنا فواز الحالق09203585

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05190001629ًاٌراد معروؾبتول رامز دندش09203587

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05120019205ًماجدهصفاء أحمد الخضر09203590

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05100060446ًرتٌبه العلًنور احمد عٌسى09203592

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05110080973ًروضهسمٌره احمد خطاب09203593

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05100053459ًدرزٌهرٌحانه أٌوب نعٌس09203599ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05180015055ًرٌمارهؾ بسام عٌسى09203601

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05160044996ًشفٌقهارٌج علً ضاهر09203604

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05190029244ًسماهررهؾ محمود ٌح09203610ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب10220018195ًروعةمرح سلٌم محمد09203612

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05050006784ًأسٌل مقدادرهام اسماعٌل مسقٌه09203613

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05010156331ًشهٌرهدالٌه حمود أسعد09203615

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05150087978ًسوسنرند ٌونس شقوؾ09203617



القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05100035488ًهدىمً احمد اسماعٌل09203618

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05100060791ًنٌرمانزٌنب اكرم احمد09203619

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05150007620ًحلٌمهحنان دٌب عصفور09203622

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05050072528ًداللبسمة هانً سوٌدان09203623

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05010442282ًطائعهاالء هشام ترك09203624

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05010719892ًملكخالد الولٌد الحفٌان09203629

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05100043308ًرؼدههٌا خلٌفه خضره09203630

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب04190048939ًشهٌرهعفٌفة ابراهٌم الفانوس09203631

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05100050759ًشهٌرههال سهٌل رزق09203632

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب06100002437ًبدٌعهرزان محمود عٌسى09203634

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05160038517ًصباحنتالً صالح المنصور09203639

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05030015078ًخدٌجةعلً ٌوسؾ الخلٌل09203640

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05170021128ًفطومنادٌن ابراهٌم عٌسى09203642

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05050045278ًهٌاممٌس اسماعٌل ابراهٌم09203643

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05170018402ًمنانٌفٌن حٌدر حٌدر09203644

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05010585278ًبراءة الشحودرزان سعٌد شحود الدٌاب09203648

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05100064745ًفدوه مخلوؾبتول محمود محمد09203650

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05150003048ًؼٌداءحنٌن علً قبالن09203653

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05120024381ًانصاؾمً راكان محمود09203654

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05160029198ًحسناءٌارا خضر حسٌن09203655

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05150064068ًرقٌهمحمود ابراهٌم ادرع09203661

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05150065060ًسوسنابراهٌم نافذ عل09203662ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05050012658ًبراءهرؼد محمد القطرٌب09203664

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05190032651ًهوٌدا حسنمرح وفٌق بري09203666

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05150036407ًفاطمه وسوؾمرح حاتم ونوس09203669

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05050171688ًحسناء صلٌبًهبه فهد من09203670ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05050072635ًهدىاالء عمار بربور09203671

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05190032816ًسامٌه اسعدمروه محمد عٌسى09203676

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05050000529ًركنٌهرإى مصطفى عبٌدو09203677

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05190032818ًسامٌه اسعدمٌرنا محمد عٌسى09203678

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05010272668ًامٌره موصلً كرديمحمد نصر هللا االسود09203682

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05150087130ًنسٌبهجورجٌت رشٌد لحلح09203683

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05150042555ًحمٌده محمدمٌاده محمد جمول09203685

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05220003704ًمهامحمد مروان محمد09203687

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05200035771ًخدوجفاطمه حسن السلٌمان09203690

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05150042632ًحمٌده محمدمرٌانا محمد جمول09203691

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05200005702ًآجٌاساندي سامر عاص09203695ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05190008895ًامٌمه ٌوسؾفاطمه علً عل09203700ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05050036544ًجهادرانٌا مهنا المهنا09203707

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05010756011ًنجودرٌما صالح السطٌؾ09203709

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05010607285ًراقٌهمحمد خالد الخطٌب09203711

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05010018984ًكرٌمةشعٌب خضر الٌوسؾ09203713

القاعة الخامسةكلٌة االقتصادأدب05200088348ًفاطمهتهانً احمد مصٌطؾ9203719



القاعة السادسةكلٌة االقتصادأدب05010484579ًحٌات الفٌاضخالد عٌدو الحسٌن2409203721القاعة السادسة

القاعة السادسةكلٌة االقتصادأدب05200090735ًروضةبٌان عدنان العبد المحسن09203723

القاعة السادسةكلٌة االقتصادأدب05200090737ًمرٌم العبد المحسنعفراء عبد الؽفور العبد المحسن09203724

القاعة السادسةكلٌة االقتصادأدب05030044663ًنهالسماح مطانس العوض09203725

القاعة السادسةكلٌة االقتصادأدب05200090722ًصفى دروٌشبٌان عبد الرحمن العبدالمحسن09203726

القاعة السادسةكلٌة االقتصادأدب05020077564ًهندكنانه ٌحٌى المحمد09203730

القاعة السادسةكلٌة االقتصادأدب05010731459ًؼادهعلٌاء محمود الحمدان09203737

القاعة السادسةكلٌة االقتصادأدب05160006481ًامٌمه منصورساندي قٌس عباس09203738

القاعة السادسةكلٌة االقتصادأدب05050164833ًمفٌدهعاٌده حسن السعدو09203742

القاعة السادسةكلٌة االقتصادأدب05150058364ًكوكب العديمحمد حسن حسن09203743

القاعة السادسةكلٌة االقتصادأدب05140033353ًبربهانحسناء امٌن عٌسى09203744

القاعة السادسةكلٌة االقتصادأدب05140009351ًسكٌنهاولمبٌا صدٌق درؼام09203746

القاعة السادسةكلٌة االقتصادأدب05010560535ًآمالمنى محسن النصار09203749

القاعة السادسةكلٌة االقتصادأدب05100048810ًمنٌره القنهناء احمد احمد09203756

القاعة السادسةكلٌة االقتصادأدب05030060858ًسمٌره البعرٌنًؼدٌره خالد البعرٌن09203762ً

القاعة السادسةكلٌة االقتصادأدب05010521787ًناهدساره جمال الدنكً سراج09203763

القاعة السادسةكلٌة االقتصادأدب06160037011ًرؼٌدههدى هٌثم بوٌش09203767ً

القاعة السادسةكلٌة االقتصادأدب05070040680ًامٌمه كاكوراسراء فائق خضور09203768

القاعة السادسةكلٌة االقتصادأدب05050064265ًخدٌجهرانٌا احمد هرموش09203771

القاعة السادسةكلٌة االقتصادأدب05150033909ًهناءهبه حسن حسن09203772

القاعة السادسةكلٌة االقتصادأدب05110031528ًفكٌرهمشٌر ساطع جدٌد09203775

القاعة السادسةكلٌة االقتصادأدب05050003987ًحنانجمان انور العامود09203776

القاعة السادسةكلٌة االقتصادأدب05050076715ًمنىروان صالح زٌدان09203781

القاعة السادسةكلٌة االقتصادأدب05140001851ًحنٌفهظبٌه فاٌد حمٌده9203782

القاعة السابعةكلٌة االقتصادأدب05200055306ًنهٌدةأهداب محمد شعبان2409203783القاعة السابعة

القاعة السابعةكلٌة االقتصادأدب05050022057ًمناصؾرائدة فاٌز الشعار09203787

القاعة السابعةكلٌة االقتصادأدب05150108006ًنشٌدةارٌج عبد الرحٌم سلوم09203794

القاعة السابعةكلٌة االقتصادأدب05190020792ًثناءامٌره محمد عل09203796ً

القاعة السابعةكلٌة االقتصادأدب05100042757ًمٌادهشٌرٌن ابراهٌم دٌب09203797

القاعة السابعةكلٌة االقتصادأدب05100035583ًحسنهأرٌج هٌثم ؼانم09203798

القاعة السابعةكلٌة االقتصادأدب05160011967ًسمٌرهوعد نورس عٌسى09203799

القاعة السابعةكلٌة االقتصادأدب05010238006ًفاطمه النمرامامه محمد النمر09203800

القاعة السابعةكلٌة االقتصادأدب05100062300ًصفاءآالء محمد العل09203802ً

القاعة السابعةكلٌة االقتصادأدب06090128210ًحلٌمهتماره علً عبد هللا09203803

القاعة السابعةكلٌة االقتصادأدب10010011309ًداللرامٌا أحمد ابراهٌم09203804

القاعة السابعةكلٌة االقتصادأدب05070030223ًفاطمهإلٌن علً المحمد09203807

القاعة السابعةكلٌة االقتصادأدب05150049783ًتوفٌقه سقرلمى نصر السقر09203811

القاعة السابعةكلٌة االقتصادأدب05010216877ًمسٌرهامل ٌوسؾ الٌوسؾ09203815

القاعة السابعةكلٌة االقتصادأدب05190033575ًكوثر عباسرنا ابراهٌم وسوؾ09203816

القاعة السابعةكلٌة االقتصادأدب05020088985ًفاطمهبشٌر رضا الخلٌل09203821

القاعة السابعةكلٌة االقتصادأدب05160008090ًٌسرىرائد احمد الصالح09203822

القاعة السابعةكلٌة االقتصادأدب05160024359ًامالحسٌن ٌونس حسٌن09203824

القاعة السابعةكلٌة االقتصادأدب05140014983ًسري بناويأسامه أسعد حماده09203830



القاعة السابعةكلٌة االقتصادأدب05100038879ًسعدهرانٌا ابراهٌم عدره09203834

القاعة السابعةكلٌة االقتصادأدب05010054975ًرندهمنار عبد الرزاق جٌجاوي09203838

القاعة السابعةكلٌة االقتصادأدب05010234072ًنوفهلما محمود الخازن09203840

القاعة السابعةكلٌة االقتصادأدب05190026203ًمنٌفه سالمهبتول محمد سلٌمان09203841

القاعة السابعةكلٌة االقتصادأدب05010234201ًنوفه الخازمدٌانا محمود الخازن9203843

مبنى كلٌة التربٌة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05140039965ًحمٌده عماريروعه معٌن دٌب10009203847القاعة الرابعة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05040020219ًٌسرى العبودشٌرٌن علً الحلوه09203852

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05170020199ًأمٌرهعفراء محمود حبٌب09203860

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05100041533ًسالمحمزه اكرم كٌوان09203862

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05120041666ًنجاحبشار علً سلوم09203866

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05190019542ًلٌلىامٌره محمد وسوؾ09203871

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05140037000ًوفاءنؽم حسن عل09203873ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05160023461ًهندأمل ٌونس صالح09203876

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05190019408ًلٌندهاالء ٌوسؾ ابراهٌم09203879

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05200092118ًٌسرهاحمد عبد الرحمن الشٌخ احمد09203881

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05170005041ًحورٌههبة عدنان عل09203883ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05050094480ًكمره المرعًمنهل احمد العٌسى09203884

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05010465453ًؼزالهوفاء رضوان الحسٌن09203885

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05150034974ًسعدهبشرى محمد خضور09203886

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب04010588451ًنهادنورهان بدر ابراهٌم09203887

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05050089026ًانتصارحسنه علً البارودي09203889

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05010465064ًؼزالهارواد رضوان الحسٌن09203890

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05010666891ًنوفهمواهب منٌؾ صالح09203891

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05190000669ًزٌنبعال علً عل09203895ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05190000668ًزٌنبسوزان علً عل09203896ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05140014816ًادٌبةنورهان أمٌر صالح09203898

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05150045923ًكتٌبهسمٌره محمود خلوؾ09203901

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05190020684ًداللعال محمود منصور09203903

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05100046615ًمٌسونسوسن عدنان معال09203904

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05110044292ًعٌده الدجخدوج حسٌن الٌسوؾ09203907

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05100034148ًمتٌلٌوسؾ حسٌن ٌوسؾ09203910

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05200009275ًمطٌعه عوشجومانه ابراهٌم ٌازج09203911ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05050113792ًفاطمهاٌمان عبد الهادي جوخدار09203919

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05100034071ًمتٌلباسل حسٌن ٌوسؾ09203920

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05010377168ًشهٌرهرزان زٌاد كعموش09203922

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05200055509ًنهٌدةمناس محمد شعبان09203923

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05070028041ًسهٌرؼنوه عزٌز هابٌل09203926

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05050100156ًفضٌلهدٌما فاضل ٌحٌى09203927

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب90050001716ًفتحٌة عامرفاتن احمد دٌاب09203931

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05190019713ًلٌلى سالمًرإى شفٌق سالمى09203933

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05010097279ًمنىبٌان مصطفى البؽاج09203937

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05190020184ًسمٌرهرهام جابر عٌسى09203942



القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05010161236ًمرٌماٌه هللا زٌاد نداؾ09203943

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05010465108ًاٌماننارٌمان بشار شكوه09203949

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05010199508ًمهاعٌسى محمد احمد09203956

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05140029370ًنعامهكاتبه سجٌع عفٌؾ09203958

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05100044634ًزهوهلورٌس صالح نٌش09203960ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05120034078ًؼصونرهؾ موسى رستم09203961

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05100023196ًسمٌرهسلوى احمد دٌوب09203962

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05050079508ًبراءةنهله نزار مجر09203963

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05010234199ًمرٌمكفى عمر النبهان09203965

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05100062888ًسجٌرهكاترٌن ناصر ٌوسؾ09203967

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05100025175ًجمٌلهالرا ابراهٌم سقر09203968

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05120026639ًفاطمه دٌوبشام محمد الموع09203969ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05150110595ًناهٌهدٌاال معٌن الدروٌش09203970

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05150058698ًسجٌرهدارٌن محمود سلٌمان09203971

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05140017952ًخدٌجههبه مالك سلمان09203974

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05120050141ًحمٌده فٌاضبشرى مزٌد سلوم09203976

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05210034974ًداللمرٌم محمد محمود09203981

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05200095588ًتركٌهكالٌه محمد السلٌمان09203982

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05160028730ًمجٌده اسماعٌلخوله ابراهٌم احمد09203983

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05100038955ًلٌلىاٌمان سعٌد عل09203985ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05100054744ًوجٌههارٌج محً الدٌن زٌد09203987

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05200015232ًمدٌنه فاعور حمٌشهمحمد علً البروش09203988

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05050106237ًٌاسمٌنالرا مصطفى الجرؾ09203989

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05010309066ًسامٌةزٌنب نصر المحمد09203991

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05050135752ًمرٌمصبا ؼسان الداحول09203995

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05010643456ًبشرى الحلوىزهره طه الكل09203999

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05010303065ًؼاده فتوحفاطمه رضوان الدٌري09204001

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05020033889ًسمٌهنور عبد الوهاب الفارس09204002

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05050015709ًأحالم العامودكنانه سمٌر دٌبه09204005

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05050015731ًاحالمكنده سمٌر دٌبه09204006

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05150104001ًرشابشرى فإاد فندي09204008

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب06150001796ًجهٌنهنؽم ٌونس عمران09204013

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05160031990ًسكٌبه سعٌدرشا محمد راشد09204014

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب10230021665ًهنادياٌه طاهر شعبان09204015

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05110032555ًهدىاناؼٌم اٌمن طوبر09204016

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05110032454ًنوالدٌانه ناهد طوبر09204017

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب04220004687ًشمسهورده عثمان الخضر09204019

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05200008480ًسعدهوالء حماد محرز09204021

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05160035333ًهندلمى ناٌؾ هزٌم09204022

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05010304921ًهٌاممرام شعبان الرمضان09204028

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب06210007531ًمنىفداء احمد بوصالح09204030

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب04220001563ًسوسن حسنسالم علً النمره09204033

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05010289469ًحلٌمهوفاء عبد العزٌز المحمد09204036



القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05050034494ًامنهرٌام عبدهللا الشٌحاوي09204038

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05100018471ًالجازٌهمنى علً الشبٌب09204039

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05160012107ًداللهنادي محمود الحاطوري09204047

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05150030746ًكاترٌن شحودسوزان أحمد مصطفى09204048

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05160054797ًاكتمالروان محمد زؼب09204049ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05020079439ًفضهحلومه احمد نمر09204050

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05040015755ًحسنه علًمرٌم محمود اخرس09204054

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05010345113ًفوزهلمٌس محمد حسن09204063

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05050110314ًفهمٌه دٌبهبارعة عفٌؾ دٌبه09204064

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05110018752ًنورٌهبثٌنه حسٌن الخلٌل09204066

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05020106087ًلواءؼدٌر هٌثم ابو اللبن09204070

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05010721829ًرفعهرامٌه علً المصري09204072

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05120024091ًلوديروان سلمان ثلجه09204079

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05010530242ًفطٌم خضرنور احمد الضاهر09204080

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05050032643ًرجاء داإدانجٌال عبد الكرٌم حمودي09204081

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05040038103ًمهامحمد علً العلوش09204082

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05050025568ًاملرهؾ احمد دروٌش09204083

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05010452982ًفكٌهةوالء مصطفى الدروٌش09204085

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05050107335ًسلوىرزان ابراهٌم محمد09204086

القاعة الرابعةكلٌة التربٌةأدب05010622524ًروٌدهفلاير سلٌمان اسماعٌل9204087

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05120027317ًسعادلجٌن اسعد ورده10009204088القاعة الخامسة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05130012355ًحبٌبهؼٌثه حمدان زعرور09204091

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05050148120ًسهامٌاسمٌن مصطفى موسى09204093

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب10260031351ًهٌامندى زهٌر ابراهٌم09204094

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05090009814ًوسامفردوس نبٌل ضوا09204096

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05050076178ًمنىنوره احمد فطوم09204099

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05120040071ًخدٌجهعفراء هٌثم عبود09204100

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05060000287ًٌسرىفاتن مظهر المال09204102

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05140007370ًنظامبشرى احمد حسن09204108

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05010549370ًختام خلوؾرنٌم عبد الجلٌل العل09204109ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05010736593ًمادلٌنحنان فٌصل الجرجس09204110

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05140002249ًحسناءلمٌس مخلوؾ ابراهٌم09204113

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05150038294ًجمٌلهرٌم محمد حسن09204117

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05010228897ًسجٌرهبسمه حاتم الشعبان09204118

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05060009503ًسلوىأمانً عالءالدٌن رضوان09204121

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05170045818ًانتصاررنٌم محمد العل09204122ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05010296134ًحسنهؼدٌر عبد العزٌز حسون سودٌن09204125

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05010296914ًحسنهرٌماز عبد العزٌز حسون سودٌن09204126

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05050163808ًمرٌمحفصه عبد هللا المحٌمٌد09204130

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05200069707ًمرٌموعد احمد العكاري09204142

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05050166666ًلٌلىرزان احمد المحسن09204143

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05010211038ًمنىسمٌره محمد االحمد09204145

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05150057235ًمادلٌنعال ٌوسؾ عصفوره09204151



القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05010470188ًنجاحسالم احمد التمر09204152

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05010470197ًؼالٌه التمرآسٌا فرٌد التمر09204153

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05050009048ًندامها حسٌن المحسن09204154

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05200075896ًنجاحمحسن ابراهٌم االبراهٌم09204155

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05030051178ًمارلٌن الصالحرازان سلٌمان الصالح09204158

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05050075505ًمرٌمنجوى ؼازي الرٌمه09204164

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05030011599ًفهٌدهصفاء علً الصالح09204165

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05030064376ًهٌفاء الونسماٌا رأفت الونس09204167

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05010674229ًابتسامجومانه محمد الحمٌدي09204168

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05030015417ًاعتدال دروبًعٌسى سلٌمان الحالق09204169

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05120050834ًدجانهحسن احمد حٌدر09204173

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05050138689ًالماسًمرام ابراهٌم الصالح09204174

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05120016961ًبندرخدٌجه محمد تقله09204175

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05020067592ًبشرى الشٌخصفاء محمد الشٌخ احمد الٌاسٌن09204176

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05010664935ًثمٌنهمٌراد عزو عل09204180ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05030008359ًعدله المٌهوبسٌوار عٌسى المٌهوب09204184

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05150115048ًداللفاطمه محمود الٌوسؾ09204190

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05120012285ًعائدهلٌن عٌد موسى09204191

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05030050913ًسراء احمدجمانه سٌؾ ابراهٌم09204193

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05100052379ًشهرزاد العباسرهؾ سلٌمان االبراهٌم09204194

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05140001492ًٌسرىمرفت مرهج هٌفا09204195

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05050097091ًنعٌمه الحسنهاله علً سعدو09204199

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05010303454ًرندهرامٌا أحمد الضاهر09204204

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05050019398ًهوازنهال معن حسن09204205

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05120004890ًسهام الشحودؼٌاث سلٌمان الشعبان09204207

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05200074451ًفطٌمٌاسٌن خالد الحمٌد09204208

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05150103238ًٌسرىاالء اٌمن حمود09204210

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05150077407ًزٌنب النحٌلًعلً حسن خضور09204214

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05150031983ًجمٌلهفاطمه خضر األحمد09204216

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05190007253ًمنٌفهؼروب مفٌد رستم09204218

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05140026451ًانصاؾ العلًعبٌر مثٌل عل09204222ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05160014766ًمرٌمرهام مفٌد عل09204224ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05070003500ًفضهرشا تركً االحمد09204225

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05140036248ًدالل قبقلًرٌم علً زلخه09204230

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05120026495ًندٌمهحبٌب ٌوسؾ حبٌب09204234

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05170030615ًندٌمهبتول ٌوسؾ حمدان09204235

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05150040987ًؼٌثاء عبد هللارٌم ممدوح خضور09204236

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05010312312ًدلهحكمت حمود المحمد09204240

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05200076367ًمنىسوسن محمد محمود09204241

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05110025163ًكرٌمهشٌرٌن ابراهٌم المحمود09204244

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05100005314ًسهٌالورود تمٌن البنٌات09204245

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05100030518ًسورٌاهنا المهدي الحسٌن09204248

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05030035701ًحلٌمهمرٌم محمد نور احمد09204250



القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05100038206ًمرٌم صالحهمها ضاحً عل09204251ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05020104275ًمنٌرهمرٌم احمد الحسٌن09204256

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05010152990ًعلٌهشذى عبد الكرٌم دالً بالطة09204258

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05150013020ًمنال عٌدفاطمه قاسم زٌنو09204259

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05180033521ًشروؾراما علً خضور09204260

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05200091592ًنوفهآمنه هشام السلوم09204261

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05110025374ًسفٌرهضٌاء احمد العل09204264ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05200020170ًروضهصبحٌه نجٌب القدور09204266

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05150123847ًمجٌدهسها هٌثم وسوؾ09204267

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05010042740ًامونماجده اسعد الربٌع09204268

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05150097717ًاٌرادوفاء جمال سلوم09204269

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05140035855ًفاطمهجمٌله حبٌب عٌسى09204271

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05050031492ًرٌم السلوملور احمد الحاج09204272

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب04010617158ًعبٌررزان محسن المحمد09204273

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب04030049880ًخانمندٌمه محمد دٌب باكٌر09204276

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05030022412ًأملٌنجانٌت خضر الونوس09204278

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05150067109ًنعٌمهعفراء محً الدٌن ناصٌؾ09204279

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05050174122ًتركٌه االشقرراؼده محمود االشقر09204281

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05030066616ًلمى العٌسىنسرٌن عزٌز العٌسى09204283

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05100038250ًنجمهسوار عبد اللطٌؾ ناصر09204284

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05140031492ًمنىفادٌه ناقً لطٌفه09204286

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05010364310ًختاموسٌم أحمد قطاع09204288

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05100033928ًنهلهلٌلى علً ابراهٌم09204290

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05100036412ًنهلهشروق علً ابراهٌم09204291

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05200096892ًسروه احمدمانٌا رٌاض عبد هللا09204294

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05100024129ًفطٌمهدى علً المحمد09204296

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05160047286ًرضٌهمنٌره محمود ؼانم09204297

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05160046260ًوردهمنٌره احمد ؼانم09204300

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05150033199ًالهامأرٌج اسماعٌل االمٌرأحمد09204303

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب90050005468ًكوثرمحمد طه حسون09204304

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05010341982ًامٌنه بروشعلً ابراهٌم االحمد09204305

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05120006094ًفادٌه العلًفرح كمال منصور09204308

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب05190006653ًسمٌره سلٌمانمٌساء علً مٌوس09204309

القاعة الخامسةكلٌة التربٌةأدب06200046604ًبسمارامٌه محمد اسماعٌل9204311

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05010627779ًاٌات الخضر النجمفاطمة فراس الخضر النجم10009204314القاعة السادسة

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05170005277ًهٌامنور ٌوسؾ نداؾ09204316

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05030024497ًؼاوٌهأرٌج حسن أحمد09204317

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05100052730ًوحٌدههدٌل احمد معال09204318

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05010505537ًصباح لؽبانًبتول عمر كلحسن09204321

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05050157863ًعفاؾعبٌر بهجت سلٌمان09204322

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05120021004ًمنهاماٌا عالء وسوؾ09204325

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05150053016ًعزٌزهوسٌم سمٌر مخلوؾ09204326

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05140028154ًرشٌدهأمل محمد دروٌش الجبٌل09204327ً



القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05050047761ًصباحخلود احمد الخطٌب09204332

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05210049451ًوردهمحمد فٌصل الباشا09204337

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05140019808ًرفٌداؼٌدق أمٌن جبور09204339

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05150098094ًوزٌرهاحمد بسام عل09204340ً

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05140017329ًجنان صقركندا جابر بردان09204341

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05140038926ًلطٌفه حماديؼرٌب ابراهٌم اسكندر09204343

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05020060864ًزهٌدهأرٌج محمد علٌوي09204344

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05010361922ًفاطمة ضمانولٌد محمد ضمان09204345

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05140005095ًحبوسهائل شاكر اسعد09204346

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05150049777ًاسٌمهعال ابراهٌم الراع09204348ً

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05170004830ًؼادهعلً رامز حبٌب09204349

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05170025487ًنجدٌهثائر انور نونو09204351

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05150042789ًابتسامعلً محمود ابراهٌم09204352

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05030061305ًرقٌه المحمدعلً حسن زمزم09204357

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05100059954ًداللحسٌن محمد الدٌاب09204358

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05100040850ًسمٌعهمإٌد مصطفى ورده09204359

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05100063718ًمرٌمرشا حبٌب حبٌب09204360

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05120006099ًفادٌهفارس كمال منصور09204362

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05100063490ًجمٌلهسوسن محمد حبٌب09204364

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05050098372ًسالمرسمٌه حسن زعٌر09204365

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05100049652ًأملرشا أكرم جدٌد09204369

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05150048062ًفائزهلمى حبٌب قاتول09204373

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05150105902ًداللجٌداء حسن حسٌنو09204375

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05150043052ًأمٌمة ابراهٌمماٌا أحمد جمول09204379

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05010223006ًحنان الدروٌشنورمان عٌسى االشقر09204382

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05160044317ًمٌلٌاالرا خلٌل شعبان09204384

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05050045120ًهناءسماح األؼٌد شحود09204385

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05120040308ًدعدحال حٌدر علوش09204389

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب02020414511ًماجدهبراءه اسماعٌل فروات09204390ً

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05010132248ًنجاحسكٌنه عبدالعزٌز جوالق09204394

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05120043474ًحبوسبشرى حسٌن العمر09204398

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05020110506ًسماهرسندس حسٌن قطاش09204401

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05120047269ًشاهاثمٌن فٌصل الحسٌن09204402

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05120022900ًجمٌلهورد ٌوسؾ سودان09204403

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05010347137ًعزٌزةحسٌن حمدو سالمة09204404

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05010347150ًعزٌزةحسن حمدو سالمة09204406

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05200091199ًمطٌعهضحى احمد العبدو09204408

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05010431350ًحٌاهبشرى ناصر الدٌب09204412

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05120019390ًامٌمهنؽم محمد امٌر الفاحل09204414ً

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05010657793ًنجاحخدٌجه احمد زٌدان09204421

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05050096076ًرئٌفهبراءة خضر طلعت الجندال09204422ً

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05010496561ًؼصوندانٌه حسان دبٌس09204423

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05150079188ًتمرهازدهار حبٌب صالح09204424



القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05110001584ًعزٌزهحسنه حسٌن سعٌد09204427

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05110001131ًفٌروزهرٌم منذر سعٌد09204430

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب11010032708ًنظرهرشا حمٌد العطبه09204434

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05020081125ًنظٌرهمٌساء ٌونس االحمد09204437

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05180036019ًزهورمحمود رامز ابراهٌم09204439

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05110001031ًامٌنهسمٌه ادٌب قبقله09204443

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05050104964ًسناءهدٌل بشٌر الؽندور09204448

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05100045558ًؼزاله سعٌدرحاب احمد حسن09204449

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05020076025ًعزٌزهاحمد محمود الحسن09204450

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05050014164ًآسٌا الدرزيحنان شمس الدٌن مقداد09204453

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05020019701ًأموناعتدال محمود عبد الرحمن09204454

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب04120044191ًمزٌنزٌن نضال الملوح09204455ً

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05200049819ًفاطمة المحمودنسٌبه خٌر الدٌن االحمد09204457

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05020138393ًنعٌمه الصالح الصباحمنار محمد كلٌم الخطٌب09204459

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05160025216ًسمٌرهسونام علً نصر09204460

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب04120044185ًمزٌن الشرابًفاطمه نضال الملوح09204461ً

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05140024563ًكاتبهسوسم ابراهٌم خٌوه09204462

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05220010159ًسخٌنهآٌات احمد العبدهللا09204463

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05010541898ًامنهاكرام عبد الحمٌد الشٌخ ٌوسؾ09204466

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05120010413ًهٌام أحمدحال حسٌن الرعٌدي09204467

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05030038400ًعلٌادالل حسن الراع09204469ً

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05190000113ًمدٌنهلجٌن صالح الدٌن عل09204471ً

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05140019816ًرفٌدا ؼنومحنان أمٌن جبور09204473

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05010426560ًحربٌههدى نصر صالح09204478

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب07110040452ًهناء البكريمادلٌن بسام المرة09204479

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب10120002514ًندٌره سلمانرنده محمد وسوؾ09204480

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05120035938ًشعٌلهابتهاج خالد العل09204481ً

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05120043080ًشعٌلههاجر خالد العل09204482ً

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05070011891ًحنٌفهرشا احمد الشاهٌن09204484

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب10120000110ًتماسٌل ابراهٌمشادٌه محمد عباس09204486

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05010326244ًدرزٌه المحٌمٌدزعٌله عبدالحمٌد حج خالد09204487

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05050096601ًسهام زهرةرٌتا محمد ابراهٌم09204488

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05050161538ًنورهلجٌن محمود العٌسى09204493

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05050092654ًسناء وطفهفرح حسن طالب09204494

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05220010177ًسخٌنهعلً احمد العبد هللا09204495

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05150028937ًرهٌجهدموع محمود المحمد09204496

أدب05050169993ًكوثربشرى سلٌم دٌب09204501
كلٌة التربٌة

القاعة السادسة

أدب05010252437ًعنود كنجوبتول نوري حسن09204503
كلٌة التربٌة

القاعة السادسة

أدب05050078699ًفتاةجمانه نزار كفا09204504
كلٌة التربٌة

القاعة السادسة

أدب05010296216ًفرٌزهنجوى ماجد محمد ابو عل09204505ً
كلٌة التربٌة

القاعة السادسة

أدب05010369224ًسمرراؼده محمد موصل09204507ً
كلٌة التربٌة

القاعة السادسة

أدب05030045333ًوردهنجاح عٌسى تٌشون09204510
كلٌة التربٌة

القاعة السادسة



أدب05010456020ًفلاير الزكارفرح عبد المجٌد عراب09204511ً
كلٌة التربٌة

القاعة السادسة

أدب05120019738ًاسمهانمارٌنا محمود العل09204516ً
كلٌة التربٌة

القاعة السادسة

أدب05120030866ًوفٌقهسحاب حسن العباس09204521
كلٌة التربٌة

القاعة السادسة

أدب05200087587ًألما الصٌاديضحى محمد عبد القادر09204522
كلٌة التربٌة

القاعة السادسة

أدب05010527750ًمعززسمر احمد ارك09204523ً
كلٌة التربٌة

القاعة السادسة

القاعة السادسةكلٌة التربٌةأدب05200087545ًألما الصٌاديعال محمد عبد القادر9204525

100القاعة السابعة
أدب05020007038ًبدرٌة الفزعهزار رضوان الفزع09204527

كلٌة التربٌة
القاعة السابعة

أدب07100086462ًادٌبةجهٌنة صبحً العمر09204528
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05020020889ًخدٌجهفاطمة محمد العسكري09204529
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05020020870ًخدٌجهحنان محمد العسكري09204533
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05140033965ًسمٌرهسالم عبد الكرٌم عبود09204534
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05140036859ًمنىمٌس عمار عبد الكرٌم09204535
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05010210980ًسامٌا الخضرماٌا ؼٌدق االحمد09204536
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05020054643ًمرٌم البكورأحمد رشٌد العلوش09204543
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05140016947ًحمٌدهعبٌر نٌروز جورٌه09204544
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05010221340ًسحرنور ؼسان االسعد09204552
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05010438773ًمنىحنان حماد العوٌد الحسٌن09204553
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05160029974ًسكٌنهسناء صالح صالح09204555
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05010249877ًحناناسراء حٌان الجوج09204556
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب90050005916ًنجمةفاطمة بسام الخطٌب09204557
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05050069617ًفاطمةماجد احمد الكسٌح09204558
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب90050000041ًاسمهانهدى بسام الخطٌب09204560
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05100029097ًهناءحسناء محمد عٌسى09204568
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05100029058ًهناء عبدالحكٌمنورا محمد عٌسى09204570
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05100033996ًمعادنتسنٌم عبدهللا محفوض09204574
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05150100256ًفتاة سلٌمانثراء عثمان خٌر بٌك09204576
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05010351501ًادٌبهٌاسمٌن رئٌؾ عٌسى09204578
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05010231739ًأمنهرامٌة سلٌمان الٌوسؾ09204579
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05100078753ًام البنٌنرٌمه حسٌن محمد09204580
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05010757826ًسوزان تالويدانٌه عبد الحمٌد تفتنازي09204585
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05110019887ًحمٌدهحنٌن سلٌمان فارس09204586
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05140010108ًسعدىبشرى هٌثم رسوق09204587
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05200071188ًفطٌموفاء عٌسى المحٌمٌد09204588
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05100071316ًجهٌنهرٌم عزت عبد هللا09204591
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة



أدب05010660982ًفطٌم المحمودمٌاده سلٌمان الخالد النعسان09204592
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05030013731ًنجاح الحسٌنزٌنه ٌوسؾ الحسٌن09204594
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05100028711ًعذرهكوثر علً االحمد09204595
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05010186905ًروضهعدنان مصطفى نبهان09204596
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05170033720ًامالٌانادٌن محسن عبٌدو09204597
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05100064965ًخزنهآرام عدي طه09204598
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05100026782ًعذرهفاطمه علً األحمد09204599
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05200095734ًاسٌاوالء اكرم مخلوؾ09204600
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05220006602ًمرٌممنى زٌاد العبٌد السعٌد09204604
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05140019751ًجواهرتمٌمه جعفر وحٌد09204605
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05200095748ًهٌامبتول ابراهٌم مخلوؾ09204606
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05180026185ًبدر الٌمن عباسهند احمد سلٌمان09204607
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05010188213ًهندٌه عباسعال احمد المحمد09204614
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05220006523ًسورٌهٌحٌى وحٌد العبٌد السعٌد09204615
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب10100028497ًمٌاده صقرمحمد تٌسٌر محمد09204618
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05120053268ًكوثرعلً سلٌمان عٌسى09204620
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05170042240ًفاطمهدٌانا خضر ادرٌس09204621
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05070031662ًرفعه عنابًرإى علً عجٌب09204623
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05100022487ًنزهه القدورسناء ابراهٌم المشعان09204624
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05200080391ًجاٌزه الحمد العلٌويهٌا محمد الحمدو الربٌد09204625
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05030009030ًنجودامٌرة ٌوسؾ الحسٌن09204628
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05200090573ًؼادهراما محمد الدروٌش09204630
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05050139160ًمحاسنعال أحمد الكنجو09204631
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05040015736ًنادٌه محمودورده أسد اخرس09204637
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05140013618ًمرٌمحنٌن صادق صقر09204638
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05200079389ًزهوررزان ؼازي حسٌن09204639
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05120005686ًامل ابراهٌمدٌانا رٌاض محمد09204640
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05200079387ًزهورروشان ؼازي حسٌن09204643
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05050060923ًهناءنور خضر عبد هللا09204647
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05120033586ًناهًمركلٌن جمال ساعود09204650
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05150030883ًنوفههدى محسن مصطفى09204655
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05130026488ًسجٌرهبٌداء محمد حسن09204656
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05010189427ًفكتورٌاكاترٌن حسن سقر09204661
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05050057027ًلبنهبسام عصام المحمد09204662
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة



أدب05150041410ًداللبشرى محمد سلوم09204664
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05130051548ًفاطمهبدور عبد الرزاق المصطفى09204665
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب08010006911ًجمٌلهرشا صافً محمود09204666
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05160025712ًفضهمٌاده فاٌز حلوه09204667
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05130024327ًنوالحكٌم محمد منصور09204668
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05120025378ًلٌلىضٌاء ابراهٌم الموع09204669ً
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05010351103ًعائشهعفراء سلٌم االشقر09204670
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05120049207ًناهًاالء احمد سلٌمان09204671
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05120050371ًكوكبلٌنا ابراهٌم حبٌب09204672
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05010386301ًفاطمهخدٌجه ماجد توٌت09204676
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05120032255ًحورٌه محمدوداع علً جؽٌل09204677ً
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05160041245ًاسمهانبسام محسن عوٌنات09204678
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

القاعة السابعةكلٌة التربٌةأدب05140004528ًفاتنجفراء ؼانم صالح09204684

أدب05010628089ًعٌدهعهد احمد العلوش09204687
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05010155383ًؼادةجٌانا وفٌق الباكٌر09204688
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05150048233ًاكتمالمنٌره منذر ملحم09204690
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05150076319ًبهٌجههبه ٌوسؾ محمد09204691
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05010155400ًهناءسلمى شرٌؾ الباكٌر09204692
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05140007958ًابتسام تموزمرح محمد خلٌل09204694
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05150116999ًرئٌسهرؼد ٌوسؾ العباس09204695
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب05010058061ًعٌدهعال احمد العلوش09204698
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

أدب06090011470ًودادعال نبٌل اٌوب09204701
كلٌة التربٌة

القاعة السابعة

القاعة السابعةكلٌة التربٌةأدب10260013720ًوفٌقهرإى كامل صبح09204704

القاعة السابعةكلٌة التربٌةأدب05010311078ًطرفهٌارا احمد المحمد09204705

القاعة السابعةكلٌة التربٌةأدب05170033213ًمنتجه ابراهٌمسكٌنه محمد بالل09204707

القاعة السابعةكلٌة التربٌةأدب05010328651ًسعادشٌماء عبد الحً المحمد العمر09204709

القاعة السابعةكلٌة التربٌةأدب05150047901ًشفٌقهسوزان حامد رستم09204714

القاعة السابعةكلٌة التربٌةأدب05110000801ًابتسامسونا اصؾ الحسن09204715

القاعة السابعةكلٌة التربٌةأدب05150042640ًشفٌقهأنؽام أحمد جمول09204716

القاعة السابعةكلٌة التربٌةأدب05150084160ًفادٌهٌارا محسن عٌسى09204718

القاعة السابعةكلٌة التربٌةأدب05160050518ًثرٌاربٌعه ؼانم المحمد09204719

القاعة السابعةكلٌة التربٌةأدب05030043028ًكوكبنعٌم محمد الحمداوي09204723

القاعة السابعةكلٌة التربٌةأدب05160034966ًحلوهنوار عٌسى وسوؾ09204728

القاعة السابعةكلٌة التربٌةأدب05100032975ًحسنازمرود حبٌب ٌوسؾ09204729

القاعة السابعةكلٌة التربٌةأدب05160011139ًنعٌمهماٌا محمد ونوس09204730

القاعة السابعةكلٌة التربٌةأدب05120020115ًحمٌده علًسماهر ؼٌاث حسن09204732

القاعة السابعةكلٌة التربٌةأدب05010159053ًوردهمروه سلٌمان الشعار09204737



القاعة السابعةكلٌة التربٌةأدب05160044541ًفاٌزه النداؾراؼده ٌاسٌن المحمد9204738

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05090026281ًخولهعروبه اسماعٌل الشعار7209204739القاعة التاسعة

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05050037403ًهٌام خضررٌم وائل أبو اسماعٌل09204740

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05010318768ًسهامعفراء احمد سلٌمان09204741

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05070028025ًسهٌرابراهٌم عزٌز هابٌل09204744

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05100049529ًمنصورههدٌل آصؾ دال09204745

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05100045104ًسلمىهٌا حافظ صقر09204746

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05100049558ًمنصورهحنٌن أصؾ دال09204747

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05030058971ًرجاء االبراهٌمماٌا هٌثم الشدود09204748

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب04230013017ًفاٌزهرإى حسن االبراهٌم09204752

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05100066585ًدالللبنى محسن وٌسؾ09204753

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05030038961ًخضرهسهام ناٌؾ العبود09204755

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب10270022109ًاسمهانبشرى محمد حمود09204758

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05140007990ًفائزههدى علً حسن09204768

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05030062377ًشهرذات الوسوؾبٌسان حسن االحمد09204769

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05120046487ًفوزٌهرٌم احمد الحمود09204772

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05100037038ًعٌدهوضحه ٌوسؾ حجٌره09204773

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05200041976ًخدٌجههاجر احمد ابوالجنٌات09204776

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05070012364ًهنامٌس عادل سفر09204779

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05010214077ًفادٌاؼزل وائل الٌونس09204781

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05050173950ًانتصارنهى فٌصل العل09204783ً

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05100066124ًمسٌال مظلومبشرى سلٌمان خداج09204784

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05010757366ًمنىنهى خضر هللو09204785

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05100057006ًنجمهفاطمه ٌاسٌن الكدرو09204788

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05020023682ًسهامعبٌر حسن سلٌمان9204793

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05130026521ًفادٌهحنٌن هٌثم حسن09204798

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05160025179ًشهٌرهابتسام محمد نصر09204802

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05160012963ًلمعهلمى نزار دٌبو09204803

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05130027289ًوفٌقة حموديرشا طاهر حمود09204806

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05030061621ًسلوى الداودهبا سلٌمان عصفور09204814

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05010499051ًمرٌمضٌؽم فرزات االبراهٌم09204815

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05110032462ًؼٌداء طوبرآالء عمار طوبر09204816

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05190007666ًفاطمهتمام هاشم حبٌب09204819

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05100045046ًنوال دوحهؼنوه حسٌن سلٌمان09204822

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05100045045ًادٌبه سلٌمانمرام أحمد سلٌمان09204824

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05190014099ًسمٌره عٌسىمنال علً عٌسى09204826

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05020067832ًفاطمهمرٌم محمد األسعد09204828

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05160002164ًصبرٌهمحمد ابراهٌم عٌود09204830

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05040015735ًدوجه أخرسنور عدل أخرس09204831

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب90050007041ًكامٌلٌااٌات عادل االشوح09204834

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05150106153ًؼزه فنديمرٌم عبدالكرٌم فندي09204835

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05120030530ًمٌساءحسام احمد محمد09204836

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب04220068557ًكفاحهمسه طالل الحوران09204839ً



القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05010121717ًلوزه االحمدنورا علً الحسن09204840

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05140016019ًسمٌرهصفاء ٌوسؾ صبٌحة09204842

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05010162292ًظهٌرهعلً ٌوسؾ العل09204843ً

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05050012272ًزكرٌات رجبرهام وائل القشاش09204844

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05010353709ًثمرهمها احمد عباس09204846

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05100024087ًامنةهٌفاء اٌاد الخضر9204847

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05140019388ًهوالسهٌال رضوان قصٌب09204849ً

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05100038102ًنهاد سلومأسٌل سمٌع ناصر09204850

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05100006552ًرتٌبهرشا عادل مرع09204851ً

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05160046375ًمرٌمابداع هاشم محمد09204852

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05100006550ًرتٌبهٌاسمٌن عادل مرع09204855ً

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05100052227ًنجاح اسماعٌلهٌلٌن محمد سعده09204857

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05160046377ًوفاءختام علً محمد09204858

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب10100017936ًالهام محمودرٌم رامز حسن09204859

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05160020277ًادٌبههبا احمد اسماعٌل09204865

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05010685121ًرهٌجهامٌره محمود حمد09204868

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05160011322ًسٌفاسوسن احمد سلٌمان09204871

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05090013969ًمرٌمٌارا نجٌب االبراهٌم09204873

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05100015777ًنهى الدٌوبمٌرنا ؼسان الخوري09204874

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05100058040ًفطٌم الحمٌديبشرى حسٌن الحسٌن الخالد09204875

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05100062476ًانصاؾ الحسنختام احمد النزال09204876

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05050090089ًاسٌههاله حسٌن الشعار09204877

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05010451873ًمشٌره الرمضاننور رٌاض العتر09204878

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05050033043ًختامرنا حسٌن القطرٌب09204879

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05140000372ًنوال أحمدمها سعد شحاده09204882

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05010661366ًفاطمهرزان عبدالعزٌز برهان09204883

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب06170027109ًسهٌرهؼاده نظمات الدكر09204884

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05030059857ًعلٌهفاطمه عبد هللا الفطراوي09204886

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب02200037878ًخدٌجهزبٌده صبري النعسان العلو09204887

القاعة التاسعةكلٌة التربٌةأدب05030014148ًهٌام حمادهأسماء أحمد الدراق9204889ً

1ممر كلٌة التربٌةأدب05050019244ًماجدهعفراء اسماعٌل فطوم15009204892ممرالطابق الثانً

1ممر كلٌة التربٌةأدب05160025886ًسهامزٌنب علً جروا09204898

1ممر كلٌة التربٌةأدب05190006936ًانتخاب محمدلنا عارؾ عل09204901ً

1ممر كلٌة التربٌةأدب05150092617ًرقٌةمٌرنا احمد الخطٌب09204903

1ممر كلٌة التربٌةأدب05150094846ًحٌاهخوله محمد رفٌق سعود09204904

1ممر كلٌة التربٌةأدب05090002163ًعبٌر حٌدرهبه عدنان منى09204905

1ممر كلٌة التربٌةأدب05010310984ًسلمىماٌا ابراهٌم الخضر09204909

1ممر كلٌة التربٌةأدب90050006022ًنظمٌةباسمة خالد احمد09204911

1ممر كلٌة التربٌةأدب05200007835ًفرٌدهزٌنه محفوض توما09204917

1ممر كلٌة التربٌةأدب05100063006ًسلمىلوتس عبد العزٌز دوحه09204920

1ممر كلٌة التربٌةأدب05160011262ًفاطمه االحمدمنار محمد عبد الرحمن09204925

1ممر كلٌة التربٌةأدب05120051909ًبٌانرهام عبد الرحٌم وسوؾ09204927

1ممر كلٌة التربٌةأدب05070024884ًرانٌاهبه احمد حربه09204928



1ممر كلٌة التربٌةأدب05030035460ًفٌضهراكان خضر احمد09204931

1ممر كلٌة التربٌةأدب05100019451ًمنى الحموديسلٌمان احمد الفارس09204933

1ممر كلٌة التربٌةأدب05010236219ًتركٌهسهام حسن الدٌب09204936

1ممر كلٌة التربٌةأدب05150084438ًخدٌجهعذاب احمد عصفور09204939

1ممر كلٌة التربٌةأدب05140029368ًنعامه موسىحنان سجٌع عفٌؾ09204940

1ممر كلٌة التربٌةأدب05050154045ًفاطمةعالء سلٌمان العل09204944ً

1ممر كلٌة التربٌةأدب05150063503ًاسعاؾ عٌسىعزٌزه ٌونس شعبان09204948

1ممر كلٌة التربٌةأدب05010228160ًفاطمهدعاء احمد العثمانل09204953ً

1ممر كلٌة التربٌةأدب05140033254ًسعاد جزعهرإى عقل بدور09204957

1ممر كلٌة التربٌةأدب05050084820ًنجودرهؾ اكرم حسٌنو09204959

1ممر كلٌة التربٌةأدب05160038874ًملكرنا حمدان صامان09204961

1ممر كلٌة التربٌةأدب02260049772ًلٌنانٌرمٌن علً عثمان09204962

1ممر كلٌة التربٌةأدب05170025087ًفرٌدهؼرام محمد شحود09204963

1ممر كلٌة التربٌةأدب05010063809ًفاطمه االحدباٌمان ٌحٌى البٌطار09204964

1ممر كلٌة التربٌةأدب05160038877ًملك السلوم المحمدراما حمدان الشلهوم09204965

1ممر كلٌة التربٌةأدب05200055778ًنجاح المحمدإناس أحمد المبارك09204966

1ممر كلٌة التربٌةأدب05050156801ًجمٌلةفاطمة حسن ابراهٌم09204977

1ممر كلٌة التربٌةأدب05120010982ًفهدهملكه فاضل سالمه09204979

1ممر كلٌة التربٌةأدب05010725290ًهناعروبه عرب حمراء09204980

1ممر كلٌة التربٌةأدب05010725269ًعروبهحرٌر احمد السٌد09204981

1ممر كلٌة التربٌةأدب05140032520ًبربهانمناء درؼام مسعود09204984

1ممر كلٌة التربٌةأدب05010634887ًاسالمسوزان احمد الداعور09204985

1ممر كلٌة التربٌةأدب05010067231ًاعتمادندى نهاد عباس المطر09204988

1ممر كلٌة التربٌةأدب05100050633ًنزههحال أنٌس دٌوب09204989

1ممر كلٌة التربٌةأدب05140020968ًنمنومؼٌثاء فضل قبقل09204991ً

1ممر كلٌة التربٌةأدب05220002756ًفاطمهمحمد علً االحمد09204994

1ممر كلٌة التربٌةأدب05020089758ًآمنهعلً محمد العل09205002ً

1ممر كلٌة التربٌةأدب05010513426ًنسرٌن داوودمٌساء علً معروؾ09205003

1ممر كلٌة التربٌةأدب05120025247ًفٌروزلوجٌن عباس ناصٌؾ09205006

1ممر كلٌة التربٌةأدب05180019800ًمنالأروى معلى احمد09205007

1ممر كلٌة التربٌةأدب05140001105ًسٌطه أسعدمارٌنا محمود إبراهٌم09205008

1ممر كلٌة التربٌةأدب06220012834ًفكرٌهعزٌز محمد مرع09205010ً

1ممر كلٌة التربٌةأدب07060023188ًعزٌزةآٌات عبد الكرٌم المصطفى09205013

1ممر كلٌة التربٌةأدب05200060290ًهجمهزٌنب مهدي الحمدو09205014

1ممر كلٌة التربٌةأدب05160022030ًسهاموفاء حامد محمد09205015

1ممر كلٌة التربٌةأدب05020071544ًشهٌرهأمانً شعبان سلٌمان09205016

1ممر كلٌة التربٌةأدب05010289429ًخولهرقٌه ٌوسؾ العلً القدور9205019

2ممر كلٌة التربٌةأدب05070035152ًنجوىبتول نزار الخلٌل1509205020ممر طابق 

2ممر كلٌة التربٌةأدب05050027316ًحٌاةرزان محمد عز الدٌن09205021

2ممر كلٌة التربٌةأدب05100061175ًامٌرهسماهر رشٌد اسماعٌل09205022

2ممر كلٌة التربٌةأدب05010302564ًنادرهمزٌن عمر نعسان09205026

2ممر كلٌة التربٌةأدب05010739678ًخدٌجهفارس ؼزال السالم09205029

2ممر كلٌة التربٌةأدب05010092385ًنادرهشمسه عمر نعسان09205031



2ممر كلٌة التربٌةأدب02010009423ًبٌداءعبٌر ٌاسر محمد دٌب09205032

2ممر كلٌة التربٌةأدب01030166765ًروعة االخرسروان ماهر الحافظ09205033

2ممر كلٌة التربٌةأدب05100030031ًمعالً الجنودؼفران ؼٌاث دٌب09205041

2ممر كلٌة التربٌةأدب07210066218ًسهامخلود محمود سبلو09205043

2ممر كلٌة التربٌةأدب05200032380ًعائشهرابعه ابراهٌم الحكٌم09205045

2ممر كلٌة التربٌةأدب05160026597ًفاطمة صالحسمر احمد ابراهٌم09205048

2ممر كلٌة التربٌةأدب05010878419ًمنورمروه فراس سعٌد09205049

2ممر كلٌة التربٌةأدب05030064691ًسمٌرهزهره حسٌن الحٌالوي09205051

2ممر كلٌة التربٌةأدب05030052945ًؼازٌهعائشة خالد العكله09205052

2ممر كلٌة التربٌةأدب05160031391ًسعادعمار محمد معروؾ09205057

2ممر كلٌة التربٌةأدب05010353836ًرجاءصبا ؼالب جمعه09205059

2ممر كلٌة التربٌةأدب11010150247ًكرٌمه الفرجمنار ؼازي الحمدان09205060

2ممر كلٌة التربٌةأدب05100017734ًلوديروز اكرم خابوري09205062

2ممر كلٌة التربٌةأدب04010026648ًفلايررؼد عبد الكرٌم الرهوان09205073

2ممر كلٌة التربٌةأدب05010030338ًدٌمة الصؽٌرزٌنب حاتم برهان الدٌن09205074

2ممر كلٌة التربٌةأدب05180001557ًنهادرٌم ؼسان قٌطٌم09205080

2ممر كلٌة التربٌةأدب05180010662ًشهٌرهخلٌل احمد شاهٌن09205081

2ممر كلٌة التربٌةأدب05150082147ًمثٌالهناء رمضان عصفور09205082

2ممر كلٌة التربٌةأدب05160028732ًصباحروال ابراهٌم حالق09205083

2ممر كلٌة التربٌةأدب05140011271ًسجنهلما عبد الؽفور سلوم09205086

2ممر كلٌة التربٌةأدب05110022030ًمنٌره محمدهزار علً اسماعٌل09205088

2ممر كلٌة التربٌةأدب05030060375ًفوزٌهجهٌنه رجب عزٌزه09205091

2ممر كلٌة التربٌةأدب05150060355ًموزهدعاء احمد لولو09205092

2ممر كلٌة التربٌةأدب05200012166ًحنان مرداشندى دحام عقاد09205093

2ممر كلٌة التربٌةأدب05150023295ًؼنجهبشرى حسن نصر09205094

2ممر كلٌة التربٌةأدب05150026303ًصفٌهلإي علً اسماعٌل09205095

2ممر كلٌة التربٌةأدب05150080115ًانعام الصافتلًلبنى ٌونس عمار09205096

2ممر كلٌة التربٌةأدب05050148456ًندوهسرى زٌد السلٌمان09205098

2ممر كلٌة التربٌةأدب05150013880ًنجاح معالدارٌن صالح دروٌش09205100

2ممر كلٌة التربٌةأدب05020040185ًختامبراءة محمد الحاج حمود09205102

2ممر كلٌة التربٌةأدب05100016510ًحلومسمٌره علً صقور09205104

2ممر كلٌة التربٌةأدب05170014978ًرئٌفههال سمٌر سالم09205106

2ممر كلٌة التربٌةأدب05050173939ًهواللٌلٌان ابراهٌم العل09205107ً

2ممر كلٌة التربٌةأدب05150069658ًمنٌرهبدٌعه علً الحاٌك09205108

2ممر كلٌة التربٌةأدب05150080125ًانعاملمى ٌونس عمار09205112

2ممر كلٌة التربٌةأدب06110029986ًانتصاربشرى احمد صقر09205121

2ممر كلٌة التربٌةأدب05200072064ًناٌفه الشلهومعبٌر محمد الشهلوم09205125

2ممر كلٌة التربٌةأدب05010620306ًثلجهرشا عفٌؾ المحرز09205128

2ممر كلٌة التربٌةأدب05030054787ًمرٌمفاطمه حسٌن جمعه09205129

2ممر كلٌة التربٌةأدب05150081723ًورده داودمٌرفت علً محمد09205131

2ممر كلٌة التربٌةأدب05010294856ًفاطمةخدٌجه محمد العبدهللا09205134

2ممر كلٌة التربٌةأدب05010324836ًمرٌمفاطمه رضوان سودٌن09205135

2ممر كلٌة التربٌةأدب05150066977ًلٌلىراما جعفر وسوؾ09205136



2ممر كلٌة التربٌةأدب05180013596ًصباحرؼد اٌمن العل9205138ً

3ممر كلٌة التربٌةأدب05160039522ًسهٌالختام منٌر ابو ناقور35009205145ممر

3ممر كلٌة التربٌةأدب05050078122ًؼادةاٌمان فرٌد زٌنو09205151

3ممر كلٌة التربٌةأدب05050161847ًاعتدال كحٌلوئام مروان دٌوب09205152

3ممر كلٌة التربٌةأدب05010255618ًمها الخالدبتول ٌوسؾ الخالد09205155

3ممر كلٌة التربٌةأدب05070012360ًهناءوداد عادل سفر09205157

3ممر كلٌة التربٌةأدب05010284444ًوطفهوفاء عبد اللطٌؾ العبد هللا09205158

3ممر كلٌة التربٌةأدب05180000274ًسمرنور مطانٌوس حسٌك09205160

3ممر كلٌة التربٌةأدب05150099216ًتماثٌلعبٌر محمود حسنه09205161

3ممر كلٌة التربٌةأدب04170005096ًفردوسفاطمه ٌوسؾ ورده09205164

3ممر كلٌة التربٌةأدب05150110683ًٌمنهعال صالح االسكندر09205166

3ممر كلٌة التربٌةأدب05180011083ًشكرٌه موسىراسم طالب موسى09205168

3ممر كلٌة التربٌةأدب05050151771ًدعدفاتن احمد العجٌب09205169

3ممر كلٌة التربٌةأدب05140011759ًاكتمال حسنشهامه ؼسان حسن09205171

3ممر كلٌة التربٌةأدب05010064773ًمتٌلجونً جمٌل العٌسى09205172

3ممر كلٌة التربٌةأدب05100065065ًؼزهسحر ٌوسؾ ٌوسؾ09205173

3ممر كلٌة التربٌةأدب05100059257ًاكتمال خداجرٌما سعٌد شاهٌن09205174

3ممر كلٌة التربٌةأدب05200022471ًفداءهبه زٌود بسام09205176

3ممر كلٌة التربٌةأدب05040039305ًاعتمادرابعة ابراهٌم الحاج عبد هللا09205177

3ممر كلٌة التربٌةأدب05030058530ًلوردانتالً ماهر الجروج09205180

3ممر كلٌة التربٌةأدب05160022212ًمنٌفهرهب عٌسى المصطفى09205182

3ممر كلٌة التربٌةأدب05150020651ًنوالصبا عدنان شاهٌن09205184

3ممر كلٌة التربٌةأدب05010660604ًنجوىبٌان محمد راضً السوٌد09205186

3ممر كلٌة التربٌةأدب05030058541ًلٌدٌادنٌا نجٌب الجروج09205196

3ممر كلٌة التربٌةأدب05150108289ًملك  عٌسىرٌم صالح محمد09205197

3ممر كلٌة التربٌةأدب05140001925ًرقٌدهصبا دروٌش تامر09205198

3ممر كلٌة التربٌةأدب05150108286ًرٌمماٌا باسم فٌاض09205200

3ممر كلٌة التربٌةأدب05220006317ًفطٌم الضبعانمروه خلٌؾ الحمدان09205201

3ممر كلٌة التربٌةأدب05150072478ًفاطمهاحالم محمد محفوض09205203

3ممر كلٌة التربٌةأدب05190001410ًاملكنانه بسام احمد09205204

3ممر كلٌة التربٌةأدب05100025747ًمرٌمرهؾ ؼازي بركات09205208

3ممر كلٌة التربٌةأدب05030061659ًحلوهبشار صالح زمزم09205209

3ممر كلٌة التربٌةأدب05090001900ًهٌامشرٌهان اكرم خروص09205212

3ممر كلٌة التربٌةأدب05100047376ًعزٌزه الدرٌوسًاورٌانا ٌوسؾ محمود09205214

3ممر كلٌة التربٌةأدب05110016650ًمطٌعهامل فرح صبٌح09205217

3ممر كلٌة التربٌةأدب05050166548ًرإهشذى احمد الكنجو09205218

3ممر كلٌة التربٌةأدب05150076416ًسمٌرهرئال علً خلوؾ09205219

3ممر كلٌة التربٌةأدب10110009451ًبندر صالحهالة طاهر لمٌا09205221

3ممر كلٌة التربٌةأدب06040038461ًابتسامبشرى ٌوسؾ جون09205222ً

3ممر كلٌة التربٌةأدب05100058448ًفاطمهنور خالد الحمٌدي09205223

3ممر كلٌة التربٌةأدب07090246859ًاٌمانمٌرا سعد المحمد09205224

3ممر كلٌة التربٌةأدب05010451127ًؼصونهدٌل رٌاض الٌونس09205225

3ممر كلٌة التربٌةأدب05050070625ًابتساممنال نزار زٌنو09205227



3ممر كلٌة التربٌةأدب06220034607ًسمٌرهسماح عز الدٌن ابراهٌم09205228

3ممر كلٌة التربٌةأدب05140003436ًسكره درٌوسبتول حسن حمدان09205232

3ممر كلٌة التربٌةأدب05010290865ًخولهسهٌله ٌوسؾ العلً القدور09205233

3ممر كلٌة التربٌةأدب90050006730ًنجوى شمالًهال قتٌبة السعدي09205238

3ممر كلٌة التربٌةأدب05120048308ًوطفةزٌنب محمود حماد09205239

3ممر كلٌة التربٌةأدب05070035083ًقمرهاحمد عبد الكرٌم عبش09205241ً

3ممر كلٌة التربٌةأدب05100066247ًسهامامل رفعت حسن09205244

3ممر كلٌة التربٌةأدب05070027280ًرحابٌوشع رامز الحمود9205248

مبنى كلٌة طب االسنان

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05140013283ًحورٌه حسنعلً عدنان التع6709205250القاعة االولىطابق اول

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05150079968ًمنىسلوى محمد حسن09205252

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05150053496ًوجٌهه النجمهنادي بسام النجم09205254

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05170008146ًشمسه سالمملك احمد مصطفى09205259

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05020092124ًحلٌمهمحمد عبد القادر السلٌمان09205261

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب04030061751ًحسنه عبودرشى وحٌد قزق09205264

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب10090035030ًندى صٌوحخزامى محمد صٌوح09205265

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05150075559ًعٌدهنور محمد حوران09205266ً

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05170008140ًمهاوالء سلٌمان مصطفى09205267

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05010192697ًأمٌنهصبا ٌحٌى القرٌع09205270

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05050171854ًضحىرهام اسماعٌل ورده09205274

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05150054375ًخدٌجهرإى علً سلٌمان09205277

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05030014244ًمنىنور اٌمن االحمد09205286

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05200095905ًبدٌعههبا محمود خضور09205287

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05150135232ًجمٌله البدورسعده خضر األحمد09205288

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05120025549ًجمٌلهاسرار محسن ٌوسؾ09205289

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05160045040ًهٌام قدارنؽم فرٌق ضاهر09205290

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05150052320ًفاطمةنهى حسن شراره09205291

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05150088146ًتركٌهفاطمه احمد ابراهٌم09205294

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05170000388ًسمٌحهسلمى صالح جلٌس09205304

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب07240003812ًوفاء اكتعنورشان محمد لوش09205306ً

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05120050788ًسعادلمى محمد حسٌنو09205307

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05010190007ًدعدحسن عباس دلخ09205308

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05010186815ًروضه االخرستماضر مصطفى نبهان09205309

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05100046421ًجوالنصبا احمد علٌشه09205311

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05010290896ًرجاهحسنٌه مصطفى الحامض09205313

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05170001391ًفرٌزهنسرٌن جواد عون09205314

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05140013612ًبصٌره حسنمهى ٌاسٌن سقر09205315

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05150080264ًخدٌجةسلوى كمال صالح الدٌن09205317

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05150052321ًفاطمه ٌونسلورا حسن شراره09205318

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05160027334ًٌسرىوعد محمد الحسن09205319



القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05160027328ًٌسرى الحسنرهام محمد الحسن09205320

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05010731107ًلٌلىنؽم ابراهٌم العٌسى09205321

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05170040685ًفوزٌهبتول سلمان عٌسى09205323

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05010628356ًفوزهؼالٌه فائز زٌدان09205324

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05110068840ًالجازٌهمها علً الشبٌب09205330

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب10100033878ًحسنه محمدرٌم عزٌز احمد09205331

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05120041114ًسامٌه االسمررهؾ سمٌع وسوؾ09205334

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05020062438ًتركٌهؼرام طالل السند09205339

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05120030573ًأسٌا فٌاضٌونس علً حٌدر09205343

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05180014624ًسعادرهام رمضان الوسوؾ09205346

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05120037998ًجهٌدهٌارا عدنان اسماعٌل09205347

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05190032024ًعزٌزهنسرٌن حبٌب عٌسى09205352

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05120038000ًجهٌدهٌزن عدنان اسماعٌل09205353

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05160033294ًمارٌهانعام محمد طه09205355

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05120023352ًكهرمان جعفرمرام ابراهٌم أسعد09205358

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05140011763ًاكتمالشؽؾ ؼسان حسن09205359

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05180003713ًنعٌمهنهاد ؼزوان حنا09205369

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05170003341ًؼازٌهمٌساء نجٌب مرع09205370ً

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05100038032ًوكٌله بدرانسلمى ٌوسؾ بدران09205372

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05010210667ًمهارانٌا كاسر العصفور09205373

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05090001602ًسمٌرهلٌلٌان حٌدر حٌدر09205375

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05220014817ًنورٌهامٌره شدهان المصطفى09205376

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05140018979ًمنىلوجٌن اسماعٌل جورٌه09205377

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05140018981ًمنىزهور اسماعٌل جورٌه09205379

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05170003504ًبدٌعةنواظر فرٌد زوده09205380

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05140033327ًسمٌرهمها ٌحٌى رضوان09205382

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05030025087ًسمٌرهرإا موسى الوسوؾ09205389

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05100068656ًحسنه العبٌدمرٌم خالد محمد الحمٌده الخالد09205394

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05110047304ًصلوحهاكرام ٌوسؾ الحسن09205398

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05010534908ًنجاحدٌمة ناصر الدٌن مؽمومة09205399

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب09010164891ًصفاء الناٌؾهال عبد الوهاب الحسٌن09205400

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05120041040ًسعده حاتمرٌم رمضان دٌاب09205402

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب11040007684ًصباح الحٌدرصبا صالح العباس09205407

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05150078065ًانتصارتٌماء محمد حجو09205408

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05150030373ًروزهثراء عٌسى الشعبان09205409

القاعة االولىكلٌة طب االسنانأدب05190023413ًتمٌنهسدٌر سلٌمان االسعد9205411

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05100032980ًدٌانانجد عبد الرحمن ٌوسؾ24009205412المدرج 

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب04030030357ًلمعا الوعريرفٌقه عبدو الوعري09205415

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05050010425ًآمنهفدوه محمود عضٌم09205416

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05170007329ًشهٌرهكوكب ابراهٌم سعده09205420

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05150084371ًعفٌفهعال ٌوسؾ العٌسى09205422

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05160005550ًنادٌههبه كامل احمد09205426

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05100023403ًسعاد محفوضجٌانا ٌوسؾ سمره09205427



2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05160017831ًجبٌرهوالء سلٌمان الحسن09205428

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05150054890ًاسمهانمنار محمد سلٌمان09205429

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05150075092ًمانٌامارسٌل امٌل نصرا09205430

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05140027436ًأرجوان داإدمها حسٌن هالله09205431

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05140001513ًسكٌنه سلومٌارا عمار عل09205432ً

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05160012660ًجبٌرهٌارا سلٌمان الحسن09205434

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05140011045ًوفاء هاللهرهام علً حمود09205435

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05100042774ًكتٌبهعال عبود دٌب09205437

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب06210010416ًعلٌا اسبرابتهال حسن صقر09205441

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05150117064ًمنى االسكندرروال ٌحٌى محمد09205442

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05150089821ًنهله جمعةكاردٌنٌا راتب جمعة09205444

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب10270000171ًنبالسالمة علً الخطٌب09205446

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05010825183ًكتٌبهالهام شعبان قشة09205450

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05020046230ًنوؾ الحسٌنعبٌر خالد العلٌوي09205452

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05010281166ًعائشهفاطمة حسن شهاب09205453

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05030061959ًسناءجولٌانا رٌاض االحمد09205454

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05100019468ًموجؾبتول عاشق الوراد09205455

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب10090066666ًادٌبهامل فاروق دٌوب09205456

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05150084358ًلٌنداحنٌن احمد بودي09205460

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05150120591ًسوسنهنا مالك اسماعٌل09205463

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05100044075ًوفٌقه عاقلصباح عباس صبوح09205464

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05140011105ًافتكار صبٌحسناء سلمان حسن09205466

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05100040373ًسطوهلما اسعد دٌوب09205467

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05040015706ًشهٌرهسهى نوري أخرس09205470

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05030061557ًنجدٌه ابراهٌممها علً الحسٌن09205471

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05140014200ًبعثٌهرٌم منصور عدره09205473

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05010588127ًعشٌرهرائده عمر فحله09205477

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05010540749ًرٌما بخاريعبد اللطٌؾ احمد ادلب09205479ً

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05010121473ًنزهةماهر فهد هرموش09205480

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05120008673ًدٌاناهنادي اٌمن ناصر09205482

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05050161562ًفاطمهنوال خالد العٌسى09205483

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05100037977ًكهرب محمدصالح كرٌم حمٌدان09205484

2المدرج كلٌة طب االسنانأدب05120008643ًدٌانامٌلٌن أٌمن ناصر9205488

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05180035544ًعواطؾ ٌونس داإدرٌم سمٌر عٌسى7009205489المدرج الثالث

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05180012862ًابتسام قدارهدٌل موسى زعزوع09205492

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05100015702ًفادٌهشام بشار الحسٌن09205494

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05010277425ًنومهؼاده محمد المحمود09205496

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05140031418ًساماآٌه ٌونس حسن09205498

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05170003482ًملكهسماهر ٌوسؾ زوده09205500

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05100003618ًرندهسامر ولٌد جرجس09205503

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05030042893ًحلوهرهؾ سلمان بلوط09205504

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05170045945ًادٌبهارٌج هاشم محسن09205505

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05100052083ًموجؾ خلٌلختام نصر المصطفى09205506



3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05100059965ًمٌساءسهام سلٌمان المصطفى09205507

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05200076208ًامٌنهلبنه احمد العباس09205509

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05120005723ًنادٌه المحمدأمانً محمد الحامد09205516

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05120008923ًؼصونآٌات محمد موسى09205517

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05170042112ًفوزٌهاسٌا محمد زرٌعه09205521

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05170042142ًفوزٌهورده محمد زرٌعه09205522

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05180027319ًعادلهمعال محً الدٌن محمد09205523

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05170044142ًامنهنهى علً حبٌب09205524

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05160026213ًفاطمهلورٌس احمد عنقا09205528

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05070021310ًنجوىأرٌج زائد عثمان09205529

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05140032716ًسٌهاممرام محمد وطفه09205533

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05010580802ًعائشةعبدهللا محمد المضٌان09205534

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05190001486ًزٌنه عباسؼٌداء أحمد خٌربك09205536

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05020021970ًفاطمهمارٌا محمد العتر09205537

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05150023721ًجمٌلهنٌرمٌن محمد بلول09205538

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05050192793ًمهاعال احمد محمد09205539

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05200025915ًكفىرحاب سمٌر سالم09205541

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05010253964ًفلايرمحمود علً محفوض09205543

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05160029418ًفاطمهسندس محمد احمد09205544

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05050081891ًسرابالهام عمار النظام09205551ً

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05100048287ًصبحٌه االحمدؼدٌر عبد هللا العبٌد09205554

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05100045126ًفكروان شمابهاء محمد احمد09205557

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05010661870ًهٌامرنٌم محمد جلول09205559

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05160026372ًدارٌنروشان موسى وسوؾ09205561

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05140004532ًانتخاب ٌوسؾمهجه عبدالفتاح صالح09205565

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05120030002ًفوزهدالٌال شوكت الحري09205569

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05010342164ًناٌفةلٌنا حسن حسن09205570

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05140000743ًجمٌلهؼٌداء علً سعٌد09205571

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05120048293ًحمٌده ربٌعلمى أكرم حداد09205573

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05160001592ًمنٌرهالهام فواز قربٌش09205575

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05140002021ًسمٌاسعدا حمٌدان ابراهٌم09205580

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05120055738ًرٌمه المحمدؼصون هاشم الجردي09205582

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05120052235ًسهٌلهفاتن صقر برهوم09205583

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب10270017445ًختام اسماعٌلحال علً سمعول09205584

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب06050022849ًامٌرههنادي احمد خلٌل09205585

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05010697303ًحسنعمران ٌوسؾ حمد09205588

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05120019535ًكوكبعتاب بسام شحود09205589

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05030043035ًفهٌدهلإي علً الحمداوي09205590

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05170027634ًوردهمنار حسٌن درداري09205592

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05140003473ًؼنارجورجً ٌوسؾ حمدان09205594

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05140034102ًمطٌعهعاصؾ اٌوب حمود09205599

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05150014133ًسهٌالصبا علً حزوري09205602

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05160025409ًمجٌدههانً ابراهٌم احمد09205603



3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05100032092ًشمسهروان احمد الكحٌط09205607

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05010765537ًسلوىٌمان محمد دٌاب09205609

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05010556110ًاٌمانعبٌر وضاح الصباغ09205610

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05010059208ًنجاحسامر محمد علً ه09205613ً

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05110087271ًعتابجودي هٌثم السعد09205614

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05220006018ًلمٌهسندس ؼٌاث الخضر09205616

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05170042195ًلٌلىبشرى عبدو ادرٌس09205624

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب06110037341ًنهٌدهاٌنامار عدنان الحكٌم09205626

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05080011902ًهندؼدٌر عبد هللا العاجر09205629

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05170022625ًمنٌرهتؽرٌد نصر الدٌن عل09205630ً

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05150115388ًفاطمةبتول ٌونس العباس09205635

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05110112504ًهدىالما صادق سعد09205636

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب04010998404ًمنىعذاب اسماعٌل المصري09205638

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05160009919ًسهامبشرى حسن االحمد09205642

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05010584885ًمنىسالم ؼسان هدله09205644

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05010190355ًؼصون دلخاٌمان محمود ابراهٌم09205646

3المدرج كلٌة طب االسنانأدب05200081473ًٌسرىحسنه ابراهٌم االبراهٌم9205648

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب10150005004ًأمٌنهندى عزٌز عزٌزه5009205649ممر االدارة

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05130024088ًسمٌره حسنهلمٌس اسماعٌل عل09205650ً

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05050157740ًنعٌمهبشار شعبان العز الدٌن09205651

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05030037499ًمرٌمنبال محمد كٌجان09205653ً

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05010190076ًامالحال علً دلخ09205655

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05100002806ًسعادسعده مخائٌل سلوم09205656

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05010171050ًخشوؾسهام أحمد العل09205659ً

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05010205286ًفتاةٌاسمٌن ابراهٌم ٌونس09205660

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05100048524ًهٌام حمودباسمه نزٌه ابراهٌم09205665

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05030061166ًادٌبهفاتن احمد الناعم09205668

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05190011131ًسلمىعلٌاء كامل سلٌمان09205669

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05100010228ًادٌبهساره فرٌد بنود09205671

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05200091735ًنجودوئام محسن العٌسى09205672

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05150107492ًمرٌمحال رستم كلثوم09205674

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05150107423ًفرٌزهسحر عباس حسٌنو09205677

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05070027735ًفاطمهضحوك خالد االحمد09205678

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05140009949ًندا الحمادهتٌماء ؼسان قره جهنم09205679

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05110103598ًفطموامل عبد الكرٌم القدور09205682

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05100044651ًحمامهرواد حافظ الشاهٌن09205683

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05010381338ًالتحادعندلٌب هٌثم الصارم09205684

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05110076013ًروها حمٌديعفراء منذر عارؾ09205691

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05100011923ًمجدلٌن ٌعقوبرهام أدٌب تركٌه09205695

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05100059828ًزهرهامانً واصل الدٌاب09205700

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05120046491ًمرٌممحمد طالب الحمود09205703

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05100028901ًعزٌزه االحمدفاطمه محمد الحسٌن09205705

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05010673445ًفاطمهأمانً ماجد دبوري09205707



ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05100026451ًؼازٌه العبد هللاعال طراد الدعاس09205713

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05100000064ًصدٌقة دٌوبعماد امٌن خابوري09205717

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05150107620ًمنٌفةارٌج هاشم ابراهٌم09205719

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05200090674ًمٌسم عبد هللاأصالن محمد رمضان09205722

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05120041839ًؼبشه الصطوؾاحمد محمد الجاسم09205724

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05150094847ًبدٌعه حسنبشره علً رحمون09205725

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05150115938ًسكٌنهزٌنب بركات المعروؾ09205728

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05050059408ًلٌلىحسن فإاد الكسٌح09205731

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05020051094ًتركٌهابراهٌم أحمد الضامن09205732

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05070003436ًمرٌمعلً أحمد النبهان09205734

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05170021718ًلورنسٌمامه مفٌد حالس09205741

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05100051041ًاسما قاضونلإي رٌاض داود09205743

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05140010824ًمهجه علًمها عٌسى أسعد09205745

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05140006669ًفوزيفٌنوس سلمان صبح09205750

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05140020681ًكوكبأرٌج سلٌمان حمودي09205751

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05130011056ًعلٌااٌمان مكذون حسنة09205753

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05010226177ًامنهفوزه علً العلٌوي المحمد09205757

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب06200045989ًرٌمهسالم عدنان دٌب09205763

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب06200045996ًرٌمهسهٌر عدنان دٌب09205764

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05010202618ًثمٌنهرهام محمود مرهج09205766

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05010195294ًزهوررهؾ احمد ابراهٌم09205769

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05050021125ًرابحهمٌراج فواز الشدهان09205770

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05120049548ًمهاعال أحمد مثلج09205779

ممر االدارةكلٌة طب االسنانأدب05030040256ًرهٌجهفاطمة حسن العكاري9205780

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05190002000ًانتصار ٌاسٌنزٌنب حاتم سلمان5009205781ممر المكتبة

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05120022896ًجمٌله ابراهٌمكاسٌت ٌوسؾ سودان09205788

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05150089854ًنوالوفاء سامر الجمعة09205789

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب04230003989ًشمسهفداء ابراهٌم التاسع09205790

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05170001802ًاسمهانوالء اكرم محفوض09205793

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05010328180ًخشفهشذا ابراهٌم ابراهٌم09205799

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05010107383ًنجاحسلٌمه رمضان ٌوسؾ09205805

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05010510229ًرانٌالوسً سلٌمان حسٌن09205807

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05010630733ًسركسدالل محمود الشاهٌن09205813

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05140004854ًفتات بناويروان هٌثم سلوم09205814

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05220004081ًرجاح المحمدروعه خالد الحسن09205816

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05100058439ًسارهفاطمه احمد الدٌبان الحمٌدي09205818

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05100052685ًعبٌرطٌؾ عبد السالم معال09205820

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05080007315ًعلٌارهؾ عطا هللا المحٌمٌد09205821

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05010069398ًودادرال عبد الكرٌم سفاؾ09205822

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05050115715ًمرٌمنادٌن ادٌب حٌدر09205823

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05100041823ًحسٌبهمارسٌل نواؾ ابراهٌم09205825

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب07210128686ًمٌثاءعفراء زكرٌا قنب09205826

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05150005858ًمٌرناهٌا ادرٌس ادرٌس09205828



ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05100068180ًشاها مظلومعلٌاء ؼسان الجنٌد09205829

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05100041076ًمضامهزٌنب قسام القروط الحمدان09205833

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05050163919ًمنتهى العمرمرٌم مدٌن المحٌمٌد09205834

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05010170474ًصباحعزه ولٌد الرٌحاوي09205836

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05130014714ًلمٌاٌامن محمد زعرور09205838

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05160045320ًنهٌدهمٌساء علً احمد09205839

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05030037808ًوجٌهانسرٌن سلمان الدٌوب09205840

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05180007915ًعلٌهامل محمد سلٌمان09205845

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05190023881ًسوسن قطفهلورٌن ٌوسؾ سلٌمان09205847

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05010172254ًمنىدٌاال رزوق فلوم09205848

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب06110014631ًنعمهبتول احمد خنسه09205856

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05010235370ًاسعاؾحمٌده محمد عبود09205857

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05030062966ًعزٌزةعنود عبده العل09205868ً

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05150076273ًجمٌلةهبة نضال الحسٌن09205869

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05030021459ًفاطمة الحمادةمحمود ٌاسر الحمادة09205870

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05140009985ًنداء سلٌمنادٌن حقات طراؾ09205877

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05010502575ًكوكبسمر محمد سالمه09205881

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05010689649ًفاطمة الفارس الخلوؾكوثر عبد المعٌن الفارس خلوؾ09205887

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05160049241ًفاطمهفلك فهد العٌسى09205888

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05070002674ًخدٌجةسماح محمود سلهب09205889

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05050186102ًعلٌهوالء منذر الماؼوط09205891

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05200006226ًلٌناماري ؼزوان شموط09205896

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05020051618ًكلٌمهنسرٌن مخلص العبد09205897

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05220005994ًرٌمه االحمد الحسنهند حسٌن الفارس09205899

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05150113169ًسمٌرهربا نجم الدٌن المسعود09205905

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05170006987ًهٌامباسل محمد عبود09205907

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05120043238ًحبوسابً ابراهٌم االحمد09205910

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05010456799ًمحاسن الحسٌنمارٌه هالل الحسٌن09205911

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05150114995ًٌمنه العلًلٌلى صالح االسكندر09205913

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05150081840ًلطٌفهحكمه درؼام ونوس09205914

ممر المكتبةكلٌة طب االسنانأدب05050116884ًجهٌنه زٌدانآٌة امٌن كحٌل9205915

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05150022588ًؼادهعال نجم سقر3009205916مخبر التشرٌح

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05010810493ًتركٌهرنا عبد المنعم االسعد09205917

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05170040050ًرؼداءرإى احمد اسعد09205919

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب10120004001ًنهاد عباسانصاؾ احمد ؼانم09205920

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05150003476ًزهور ابراهٌمنٌفٌن محمد خلٌل09205921

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05150001269ًنهله كاكورهدٌل سنان مزق09205925

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05140030765ًحٌاة إبراهٌمسحر محمود أحمد09205928

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05010308554ًهناء زقزوقدٌانا احمد عرندس09205933

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05150060458ًٌسره درؼامٌارا علً درؼام09205938

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05100021936ًؼزاله المشعانمرام ٌاسٌن المشعان09205940

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05010495879ًاسماء الحورانًفاطمة ؼسان األحمد09205941

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05120016821ًجهٌنههناء عارؾ احمد09205942



مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05150035386ًوجٌهه سعدحال علً صالح09205944

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05180033548ًفٌروز وسوؾلبنى خضر وسوؾ09205945

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05010600636ًؼصوننؽم ٌاسر االسماعٌل09205946

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05050065703ًماجدهسوسن احمد معال09205948

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05170045934ًادٌبهرقٌة عادل محسن09205954

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05150061435ًعبٌررنٌم ماهر اسعد09205960

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05140008963ًنظٌرهعذاب محمود سلٌطٌن09205964

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05150078312ًفاطمهدعد علً حجو09205965

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05150022053ًاعتدالهنادي فٌصل ٌوسؾ09205966

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05030063233ًفاطمة السلوماكرام فضل الضاٌع09205969

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05170019293ًعزوزاسراء حكمات بلول09205970

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05200082041ًحمره الخالدمنسٌه عكله العل09205973ً

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05030020445ًصبحٌهمنى مرشد فرحات09205974

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب04060008787ًروظهنبٌله حسن خزام09205978ً

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05160041286ًمرٌمعاٌده عبد الكرٌم محمد09205979

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05100025292ًشفٌقهأحالم صالح أحمد09205985

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05140013140ًصباحاكرام رائد حسن09205995

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنانأدب05200057071ًسورٌهروٌده ابراهٌم المناع9205997

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05200016512ًرانٌاندى باسم حدٌده15009205998المدرج الكبٌر

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05140015987ًفلاير خلٌلؼناء تاقً رستم09206000

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05140024720ًاسمهان خضورمرح أحمد مراقو09206001

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05150089461ًوحٌدهنٌرمٌن محمد العلوش09206002

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05150089433ًوحٌدهنجوى محمد العلوش09206005

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05140021281ًسجٌعهشرٌهان حمزه قبقل09206007ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05020029567ًزمزمرفاه صالح الصالح09206010

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05140020179ًمفٌدهمارٌا بدر دٌوب09206011

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05150040303ًعائده احمدمرح عرفان زٌنه09206015

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05120035894ًفكتورٌاإٌناس راكز برهوم09206016

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05140026359ًصدٌقهمرح محمد علوش09206020

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05050058265ًمجدلٌننور علً زهره09206023

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05120035906ًفكتورٌا رستمبلسم راكز برهوم09206026

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05010447905ًهٌفاءاسالم بشار شٌخ صبح09206027

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05120011029ًرمزهمها خلٌل مشكل09206028

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05010079412ًرئٌفهثراء خضر الشعبان09206029

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05090025269ًفدوى وزهعمار ٌاسر العامود09206030

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05100033174ًوجٌههبسمه ٌوسؾ ابراهٌم09206033

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05140004180ًحٌاهسالم منٌؾ ارساق09206038

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05030013973ًفاطمهحسن صالح االحمد09206039

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05050030821ًسحرمرح خالد شتٌان09206040

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05150049319ًعبٌرحٌان مطٌع العل09206041ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05010353507ًشهٌرهعالء عبدو عباس09206043

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05010069016ًاعتمادشهال مصطفى كمال بارودي09206044

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05160018971ًرئٌسه ابراهٌمرٌم معن احمد09206045



المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05100021444ًمرٌم مصطفى الفرجرإى رفعات المصطفى09206052

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05050167960ًروضهأسماء عزو الحمشو09206053

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05050170970ًسمرعال خالد درنوح09206056

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05010495893ًاسماءمحمد امٌن ؼسان االحمد09206057

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05050027319ًفاطمهأمٌرة عبد الرزاق عز الدٌن09206064

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05010020302ًؼنجهعبد هللا علً سلطان09206065

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05110003137ًوحٌدهأحمد محمد المحمود09206067

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05100037217ًصعٌبهسوزان توفٌق عاقل09206073

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب10090039847ًاعتدالرزان عبد الكرٌم رجب09206075

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05050093405ًسلوىرابعه نسٌم الشٌحاوي09206080

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05180010034ًندىاٌمان محمود محمد09206086

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05030011975ًاعتدالحال جودت الوسوؾ09206089

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05180010029ًندىهال محمود محمد09206093

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05140007084ًسامٌالشهٌره سقر حمود09206094

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05190014424ًحلٌمه سلماننسرٌن سلٌمان سالم09206096ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05010143398ًجمٌلهصباح محمد بشٌر سلٌق09206097

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05020095333ًسلطانهنسرٌن عمر المحمد09206100

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05150065964ًهناءرامً الٌاس بٌطار09206101

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05140003501ًجمٌلههٌجاء علً ؼنوم09206102

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05010324604ًؼصونسالم خضر المحسن09206104

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05030040314ًخدٌجه الجؽلنسرٌن منهل الحمدان09206111

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05150095466ًملكمٌس محمد سعود09206115

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05020052029ًالهامحسن عبد الواحد األحمد09206116

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05010481383ًوكٌلهزٌنب سلٌمان المعروؾ09206117

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب07110048617ًمجٌدهرجاء طه المخزوم09206118

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب10270007262ًعٌن الحٌاةنادٌن محمد محمد09206122

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05100030534ًسلمىٌحٌى حسن حٌدر09206123

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05030009644ًصباحنبال عٌسى محرز09206124

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05010098535ًتوفٌقةوفاء محمد السالمة09206125

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05030022313ًخلفهنرمٌن حٌدر الصالح09206126

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05140020421ًنبٌهه روموهدى مصطفى ؼرٌر09206129

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05200065006ًسورٌه المصطفىزٌنه ٌاسر المصطفى09206130

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05030004078ًصبرٌهعائشة عبد الحلٌم الكردي09206132

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05170000456ًسمٌرهشهد قاسم جلٌس09206133

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05140006724ًجمٌله علًجهان مرشد سلوم09206134

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05030052358ًمرٌمباسمه خالد عزٌز09206136

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05200065526ًجورٌه المصطفىجائزه فضل العبود المصطفى09206138

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05140037005ًلمعهالهام كاسر قبقل09206141ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05140015202ًابتساممرح صابر مرع09206142ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05140023755ًسوسنؼٌداء محمد مٌا09206146

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05170009434ًٌسراربى منذر خلٌل09206148

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05090005790ًؼصون سعدمارٌن نزار دال09206149

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05140030539ًمنتها بركاتمرٌانا محسن حمدان09206153



المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05140015232ًابتسام ستٌتًرنا صابر مرع09206157ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05160026677ًاعتدالصبا ٌوسؾ ملحم09206158

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05010511422ًصبحٌهساره خالد االحمد09206159

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05140031652ًوظٌفه سلٌطٌننورمان صقر إبراهٌم09206160

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05110021888ًفاطمههبه مصطفى السوٌدان09206161

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05100078995ًندٌمهجنان محمد ٌونس09206163

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05020096216ًفاطمهرٌم محمد خٌر القاسم09206164

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05010128219ًفاطمةحٌاه محسن حداد ابو خنجر09206165

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05100040003ًفرنجٌهسمر احمد احمد09206166

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05160003222ًحبسهاسامه سلٌمان خمٌس09206167

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05160035056ًشهٌرهزهور عٌسى دٌبو09206168

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05100018859ًسامٌه العاصًفاطمه احمد الحمدوش09206170

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05100018827ًسامٌهاسماء احمد الحمدوش09206171

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05120041200ًزعٌله الٌوسؾنوره جمعه الحسن09206174

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05150101270ًفاطمه سلٌمانصفاء تٌسٌر العل09206175ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05150030140ًوفاء الرصٌصنور فواز خلوؾ09206177

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05020094670ًرابعهعائشه محمد المصطفى09206179

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05160037618ًعلٌادٌانا سمٌر محمد09206180

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05120041248ًزعٌله الٌوسؾسرسك جمعه الحسن09206183

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05200066296ًاسعاؾ العبدوسام حسن الجاسم09206185

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05020081127ًنظٌرههٌفاء ٌونس االحمد09206187

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05200079843ًامٌنهفصل خالد السعران09206189

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05110139969ًعبٌرعنقاء محمد منصور09206190

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05100024052ًدٌانا النعمهأروى زٌاد اسطفان09206191

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05120007736ًفادٌا العكاريحنان فائز ضوٌا09206193

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05070019209ًمٌلٌاوفاء حسٌن الخطٌب09206196

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05010258629ًامنٌةعفراء عٌسى االحمد09206198

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05140015662ًفاطمهحال فهٌم ٌقعاوي09206199

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05010424286ًهالهنسرٌن عبد الجبار ضهراوي09206201

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب12180009620ًفندٌه الكراحشهرهؾ عزت الكراحشه09206202

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب06020094394ًسمٌرهخلود شوكت احمد عل09206204ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05170005343ًسمٌهعال حمدان احمد09206205

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05120021945ًجولٌانهمرفت ابراهٌم خضور09206207

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05050142853ًرندهلمى عمار محمود09206208

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05030011122ًفتاةٌعرب خضر العل09206210ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05220009685ًشاههعبد العزٌز خالد العبد هللا09206213

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05200077768ًمجٌده الحسٌنرهؾ أسد الحاٌك09206214

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05100029868ًعندهباسل احمد االحمد09206215

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05150047797ًعرنه ابراهٌمرفٌق محمد عبدهللا09206216

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05030040616ًوهٌبةاسامة سلٌمان العكاري09206222

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05160032643ًشفٌقه محمدصبا كامل ابراهٌم09206225

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05020010237ًفائدةشٌرٌن محمد عرباش09206227

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05120044066ًفرٌدهفارس زٌاد العوض09206229



المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05120043371ًخدوجأحمد ابراهٌم االحمد09206230

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05150055210ًعزٌزهدٌما محمود قٌمر09206235

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05170009774ًنهادابراهٌم صالح ابراهٌم09206237

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05110040373ًعلٌا بلولدالٌا عبدو عل09206238ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05140021191ًأمٌنه قبقلًصفاء تركً قبقل09206239ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05140006239ًسالملما رضا سلوم09206242

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05160049688ًوجٌهاسلوى محسن الصالح09206243

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05140012718ًكهرب جعفركنان فإاد علوش09206244

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05140026793ًنوال جعفرحنٌن فهد صبٌح09206246

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05140026790ًنوالعال فهد صبٌح09206248

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05140006229ًسالمالهام رضا سلوم09206250

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05120020937ًعزٌزه فاتًمً سلٌمان وسوؾ09206253

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05010006336ًهالؼزل نضال حمٌده09206255

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05100065584ًهٌامآٌه حسن حبٌب09206258

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05120032663ًمنازٌنب محسن سلمان09206260

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05160045030ًمفٌدهنهٌده اٌوب ضاهر09206262

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05050081360ًمروتبشرى علً الحموي09206263

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05150078325ًروزهرٌم انٌس عطٌه09206264

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05150027120ًمرهفةنور نزٌه محمود09206266

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05170000292ًمنى خمٌسوعد سهٌل جلٌس09206267

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05120032048ًكروان دٌبلورٌس شوكت محمود09206271

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05150029513ًمرهفةبشرى نزٌه محمود09206272

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05200012007ًمهى صمانٌمامه نزار قدٌسه09206275

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05110034198ًوزٌرهلمٌس عبد الفتاح الشٌخ محمود09206276

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05050061221ًازدهارحنان اسماعٌل دبو09206279

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05050123194ًروزهدعاء جودات الهمٌش09206281

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05140021127ًرفعه قاسمرنٌم ضاحً قبقل09206283ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب08010097255ًنازٌك ابراهٌمعلٌا أحمد الناشؾ09206286

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب02390112544ًعواشهنور الهدى محمد عبدو االحمد09206290

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05100065516ًحسنه عٌسىدعاء محسن عٌسى09206297

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05190029259ًروال سلٌمانرٌم فرج عساؾ09206298

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05200022692ًجولٌارانٌا كرٌم الٌاس09206299

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05150014019ًدٌانا حساموؼنى أحمد داإود09206300

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب10120008881ًرحابخوله احمد حمٌدي09206302

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب10120008863ًنظٌره دٌوبدٌاال محمود حمٌدي09206306

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05100054059ًصباحنادٌن علً جنود09206307

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05100056780ًخزنافادٌه ادٌب سلهب09206308

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05200009561ًرٌمازٌنه رامً عبد هللا االسعد09206309

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنانأدب05100025306ًشفٌقه أحمدهدٌل صالح أحمد9206310

قاعة الدراساتكلٌة طب االسنانأدب05010326346ًخدٌجهفاطمة ساٌر مصٌن2009206311ًقاعة الدراسات

قاعة الدراساتكلٌة طب االسنانأدب05010205464ًكوكبوفاء سلٌمان عوض09206312

قاعة الدراساتكلٌة طب االسنانأدب05190010713ًسكٌنهكنانه حبٌب حبٌب09206315

قاعة الدراساتكلٌة طب االسنانأدب05160032365ًمٌا سلٌمانمنال علً أحمد09206322



قاعة الدراساتكلٌة طب االسنانأدب05010184838ًنبٌههرشا دانٌال الٌاس09206331

قاعة الدراساتكلٌة طب االسنانأدب05150049164ًرٌمرهؾ رشٌد فاكه09206334

قاعة الدراساتكلٌة طب االسنانأدب07210066812ًمجٌدةمٌرفت محمد ندٌم حلوم09206337

قاعة الدراساتكلٌة طب االسنانأدب05050032779ًهند مٌرٌوسؾٌارا مصطفى مٌرٌوسؾ09206338

قاعة الدراساتكلٌة طب االسنانأدب05150088958ًرحاب حسنجنان عبد الكرٌم خضور09206339

قاعة الدراساتكلٌة طب االسنانأدب05140007195ًحسنهزٌنب بهجات زلخه09206340

قاعة الدراساتكلٌة طب االسنانأدب06210006919ًهنانمنى حبٌب مسعود09206341

قاعة الدراساتكلٌة طب االسنانأدب05150089978ًكتٌبهروشان عٌسى عٌسى09206343

قاعة الدراساتكلٌة طب االسنانأدب05050037514ًروٌدهراما محمد زعٌر09206344

قاعة الدراساتكلٌة طب االسنانأدب05100028032ًاسٌهرنده محمد الحمدو09206346

قاعة الدراساتكلٌة طب االسنانأدب05150015260ًعلٌاعال سنان الدروٌش09206347

قاعة الدراساتكلٌة طب االسنانأدب05150072041ًحسن حسنادٌبه علً حسن09206350

قاعة الدراساتكلٌة طب االسنانأدب05010085896ًأدٌبهجواهر علً العل09206351ً

قاعة الدراساتكلٌة طب االسنانأدب12010046865ًسهام خضركنده ٌاسٌن حسن09206352

قاعة الدراساتكلٌة طب االسنانأدب04150023245ًتركٌهاٌمان علً اسماعٌل09206353

قاعة الدراساتكلٌة طب االسنانأدب05010636506ًمٌاده الحسٌنؼالٌه عبد هللا الحاج9206355

1مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب05100068785ًحمٌده حٌدراخالص عبد الحمٌد حمادة11509206357مخبر الهامات 

1مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب06120006126ًعامله ؼرٌبهال ؼرٌب ٌعقوب09206362

1مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب05120033303ًتفاحهسالم عٌسى بركات09206363

1مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب05150132114ًانعامنؽم محمد عٌروطه09206364

1مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب05090014286ًرنا عٌاشوالء ؼاندي عٌاش09206365

1مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب05200002643ًساره الٌاسعزه الٌاس مخول09206366

1مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب06160017100ًبٌروتٌهبتول جاسم زٌدان09206367

1مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب05170044293ًسعدهمٌساء ٌوسؾ سعده09206368

1مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب06160017086ًبٌروتٌهرٌمه جاسم زٌدان09206373

1مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب05010600468ًنبٌهةجولٌا خٌر هللا نصار09206374

1مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب05010086561ًرحمةهٌام مرهج نصار09206375

1مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب05100073371ًكوكب احمدوعد محمد شاهٌن09206376

1مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب08130102185ًسمره العثماننور محمد نوري المحٌمٌد09206377

1مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب02010029884ًفاطمه عرعورمارٌا أحمد حاج ابراهٌم عرعور9206378

1مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب04030012986ًشهٌرهرنده خرفان عٌاش9206381

2مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب05120017866ًفاطمهبتول ؼٌث عبد هللا21509206384مخبر الهامات 

2مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب05150050853ًزرٌفهدعاء أسعد السلوم09206386

2مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب05160041630ًوردهفادٌا احمد حسن09206390

2مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب05160020015ًصدٌقهأرٌج حسن دنٌا09206393

2مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب05080010489ًلٌلىرٌم فواز الحسٌن09206400

2مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب05200032936ًختامرهؾ محسن الحاج كرٌم09206404

2مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب05020118324ًسالم الشاعرمحمود محمد السعد09206406

2مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب05140031054ًأمٌره دٌبجنان مطٌع بركات09206407

2مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب05200089092ًخدٌجه الحمودنور محمود االحمد09206408

2مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب05010301555ًخٌرٌةرٌماز فارس الحسن السودٌن09206411

2مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب05050138702ًنظٌرهؼصون أحمد رمضان09206413

2مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب05150095546ًملكبانا محمد سعود09206415



2مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب05100041351ًؼامراهدٌل عزٌز سعٌد سقر09206417

2مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب05010795401ًؼادهباسل عٌسى احمد09206419

2مخبر الهامات كلٌة طب االسنانأدب05010230219ًسمرمنال ولٌد سرٌو9206422

1مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب05150090591ًناهٌهبشرى ٌونس شاعر11509206423مخبر الكٌمٌاء 

1مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب05100047057ًؼاده سلٌماندعاء محسن الدٌوب09206424

1مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب05050138731ًنظٌرهرشا احمد الرمضان09206427

1مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب05050108998ًفهمٌهسماهر حسٌن البدور09206428

1مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب05120015222ًادٌبه الخلٌلمحمد رمضان البروش09206429

1مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب05100007011ًجمٌلةاٌلٌن علً ٌعقوب09206430

1مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب05160030591ًمٌساء الخلوؾهٌفاء أسد شحود09206431

1مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب05150056098ًسامٌهعلً ٌاسٌن الرستم09206432

1مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب05200078626ًرفعهؼفار علً الٌوسؾ09206434

1مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب05030009605ًخطٌرةرنا ماجد محرز09206435

1مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب05170034051ًرانٌهدلع علً ابراهٌم09206440

1مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب05140014373ًرباحلوتس دمر التع09206441

1مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب05030064752ًوزٌرهانتقال محسن سالمه09206443

1مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب05010275405ًفاتن المصريسحر عٌسى الحسن09206444

1مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب06090027910ًنجاحهٌا نزار اسعد9206445

2مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب06020070632ًمرٌمزكاء اٌمن صالح21509206447مخبر الكٌمٌاء 

2مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب05100065952ًابتساماماره بشار ٌوسؾ09206449

2مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب04170080570ًفاطمةرنده احمد الحاج ٌوسؾ09206451

2مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب05120033502ًمرٌمعزه عبد الكرٌم برهوم09206456

2مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب05190010883ًدالللما محمد حبٌب09206458

2مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب05140011507ًثروه علوشنورشان شاهر ابراهٌم09206459

2مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب05140008859ًاسمهانهٌلٌن فرزات حمٌره09206460

2مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب05010395722ًنزهونعبد الحلٌم ٌاسٌن دقاق09206461

2مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب05100050013ًحنانمادونا ظافر حمودي09206463

2مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب07110071342ًصبحٌة الؽالًدعاء أحمد الؽال09206464ً

2مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب05110032793ًترٌاق علًٌوسؾ عادل طوبر09206466

2مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب05100051058ًكوثر ٌوسؾرأفت كاسر دٌوب09206468

2مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب10010107116ًفادٌافاتن محمود ناصر09206469

2مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب05040019110ًتحرٌر الحٌدرمً سلٌمان العبشه09206473

2مخبر الكٌمٌاء كلٌة طب االسنانأدب05140019908ًنظٌرهخلود سلٌم شملص9206474

مبنى كلٌة الصٌدلة

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05040019228ًدعد الحسندٌانا محمد العبشه4809206475القاعة االولىالطابق الثانً

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05100052558ًفٌضههدى خالد العمر09206476

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05110001572ًؼنوهبسٌمه حسٌن االبراهٌم09206478

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب06220016403ًفادٌامرام اقتراب سلطان09206480

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05100047106ًؼادهأسماء محسن الدٌوب09206482

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05160045340ًمرٌمسعده سلٌمان ٌوسؾ09206484

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05100041513ًنادٌهصفاء خلٌل حموده09206485



القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05220002570ًماجدهزٌنب حسٌن الطعٌمه09206488

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05020013764ًمطٌعةفاطمة عبد الرحٌم الزمزوم09206489

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05100067920ًنخلهفداء علً دوحه09206492

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05010205312ًرٌمهمٌساء ابراهٌم عوض09206493

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05100058544ًسورٌه احمدنسرٌن رمضان االبراهٌم09206496

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05070025009ًداللالفٌا ابراهٌم الخضر09206497

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05120040557ًعٌوشنسٌبه حمود الحسٌن09206499

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05160009006ًعزٌزهمرٌم نصر سالمه09206500

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05010268396ًاصاؾالمإٌد مصطفى سالمه09206501

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05120046081ًمرٌم سالمهرنٌن محسن عكٌدي09206506

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05010629184ًامٌنهبتول عصام الخلوؾ09206507

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05090009695ًلودياٌفا حسٌن ونوس09206508

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05200023735ًمنٌرامارتا عمار خوري09206509

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05070006032ًعناٌاتسمر علً حسن09206510

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05020064364ًكلثوماٌمان احمد قداد09206512

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05160009618ًنادٌالبنه رهٌب ابراهٌم09206514

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05140027313ًتمرهكٌناز حكمت التع09206515

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05100020135ًنوالهبه عبد الستار الفارس09206517

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05010700799ًنادٌاهٌفاء عبود عل09206519ً

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05140028443ًأمٌنه علوشلمٌس أحمد علوش09206522

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05120052978ًندىحمٌده ربٌع ربٌع09206528

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05150008332ًرجاءحنٌن اسماعٌل عطفه09206533

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05050026225ًحنانمرام خالد مٌوس09206536

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05120039257ًسعده رمضانثراء طاهر دٌب09206537

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05150082309ًندارإى علً داإد09206539

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05050061893ًلٌلىوفاء سطام الحاج09206541

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05140021273ًرسمٌهاٌفا ٌوسؾ بٌرق09206545

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05140031413ًهٌام ضاهردٌانا فاٌز حسن09206546

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05140030978ًبصٌره عبوددٌاال محسن بناوي09206547

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05010080397ًهناءندى سمٌر صباغ09206549

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05050029692ًشهناز الشٌخ حسننسرٌن علً الجندي09206550

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05010198824ًمرٌمٌمام محمد االحمد09206551

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05220007326ًفطٌمرشا ابراهٌم النواؾ09206554

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05180023887ًرئٌفه سلٌمانأٌمان أحمد سلٌمان09206556

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05150112048ًثرٌانؽم ٌوسؾ الداود09206557

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05140011459ًنظٌمهمجدولٌن نضال محفوض09206563

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05120042106ًزٌنبخالد أحمد الشٌخ09206564

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05200009729ًنوال حمٌشزٌنه ماجد الخوري09206565

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05180016782ًنطٌقهخزام سلٌمان حمزي09206571

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05050002284ًشادٌهوفاء مصطفى الحالق09206572

القاعة االولىكلٌة الصٌدلةأدب05140011491ًنظٌمهمنى نضال محفوض9206573

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05140011532ًنظٌمهجاكلٌن نضال محفوض6009206575القاعة الثانٌةالطابق الثانً

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05190002168ًعواطؾبراءه صافً صاف09206578ً



القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05140028051ًؼاندههدى حمود خضره09206580

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05010611522ًفاتنٌاسمٌن خلدون النجار09206581

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05140011568ًؼانده علًزٌنب ناظم محفوض09206583

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05100022229ًعائشه عبٌد المحٌمٌدفطٌم احمد محمد العبٌد المحٌمٌد09206586

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05020089914ًمرٌمسوزان علً سالمه09206588

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05050020949ًٌاسمٌنرشا علً ٌحٌى09206589

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05170026110ًفاطمه العٌسىأحمد ٌوسؾ حسون09206590

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05110032547ًٌسرىإخالص خالد البكري09206593

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05170002792ًنبٌلهمروة أحمد شاهٌن09206596

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05170007494ًنهلهانؽام سمٌر بركات09206598

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05140008258ًعبال دٌوبعٌسى ٌوسؾ ؼنوم09206601

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05010026191ًمنىلما صفوان الرزوق09206603

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05120049027ًلٌلى عكٌديسوسن سلمان عٌسى09206607

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05140031830ًسكٌنهجولٌان انذر حسن09206608

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05100052754ًملكًماٌا ؼالب دٌوب09206611

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05010604865ًطلهبسمه همام العلوان09206614ً

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05010079947ًفوزهملك عبد الجبار السلٌمان09206618

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05020103756ًانتصارورده خالد قٌبارو09206621

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05010219175ًامونجواهر ناصر الراشد09206623

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05130024920ًسجٌعهعرٌن بصٌر طرٌبوش09206626

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05200039920ًخدٌجه ابراهٌم دناورنور محمود الدعبول09206630

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05070023224ًفاطمهمهند عادل شاهٌن09206634

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05010468699ًفاتنعبٌر جمال الشبل09206635ً

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05100023415ًعفاؾسناء صافً زٌود09206640

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05160009189ًخزنهاكرم احمد عل09206642ً

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05011019780ًؼصون السلورهؾ احمد المحمد09206644

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05100023418ًعفاؾشروق صافً زٌود09206645

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05200022130ًفاطمةمروه عبد المنعم صٌادي09206646

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05010361701ًرجاءرفا ؼالب جمعه09206648

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05150068962ًاحالمرقٌه وفٌق عدبه09206649

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05110019708ًالهامنوار بهجات الحمدان09206653

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05020018978ًتركٌهخدٌجه عبد الرحمن الحماده09206655

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05130028808ًسلمى البواديعال مالك ربٌع09206659

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب06190009252ًؼروبجٌالن محمد محمد09206661

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05030061349ًحسنارقٌه صالح الصالح09206662

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05120021820ًفاطمهرهؾ سامً تجور09206664

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05030044686ًفرٌده ناعممنى عبد اللطٌؾ الناعم09206665

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05030048094ًمحاسناحمد طالل الخضر09206668

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب04170125182ًمنار حٌدر نٌوؾرإى ناصر الدروٌش09206674

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05100043882ًبدٌعهجهان محمود عدره09206676

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05120018860ًٌسرىٌارا سلمان زٌن09206677ً

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب04170125185ًمنار حٌدرنٌوؾاٌه ناصر الدروٌش09206678

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب07090122396ًسهامها محمد أمجد الٌوسف09206680ً



القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05100056261ًعزٌزهنسرٌن مصطفى حسٌن09206683

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05100065332ًسلمىمرفت وسوؾ دٌوب09206686

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05030059502ًرضٌه رضوانٌارا خضر المحمد09206689

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05180026806ًبدرٌه محمودلإي كامل عجٌب09206690

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05170020603ًوحٌدهرٌما وجٌه صالح09206691

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05010516045ًمحاسنعالء الدٌن محمد الضاهر09206692

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05010600505ًنبٌهه سلومأسامة خٌر هللا نصار09206696

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05120038285ًثناءمها بدٌع زٌود09206697

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب11070067337ًدلهنجمه علً الحسن09206701

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05170023505ًامالرٌم عماد الدٌن ابراهٌم09206704

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05010284959ًمرٌمرنا طه عجاج09206705

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05220010602ًهٌجههدى صالح االحمد09206706

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب05160007658ًزٌنبسوزان أحمد قاسم09206708

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب08010022600ًنجاح قرمهسلوى علً عبد هللا09206712

القاعة الثانٌةكلٌة الصٌدلةأدب11050035926ًكاملةكفاء حمد الشٌخ9206714

الممركلٌة الصٌدلةأدب05030059558ًرضٌه رضوانمحمد خضر المحمد3009206715الممرالطابق الثانً

الممركلٌة الصٌدلةأدب05220028004ًولٌدهمرٌم حافظ العبٌد السعٌد09206720

الممركلٌة الصٌدلةأدب05050154266ًعهدعلً منٌر محمد09206721

الممركلٌة الصٌدلةأدب05220010186ًالهام االحمدرضٌه محمد العبد هللا09206722

الممركلٌة الصٌدلةأدب05150117139ًهناءحنان ٌوسؾ العلوش09206725

الممركلٌة الصٌدلةأدب05010271783ًتركٌهفداء محمد سبسب09206730ً

الممركلٌة الصٌدلةأدب05020013133ًوجدان الزمزومشادٌه محمد نصر االحمد الكسٌح09206731

الممركلٌة الصٌدلةأدب05120001932ًرقٌهحنان لإي دوحان09206732

الممركلٌة الصٌدلةأدب05010670994ًعلٌه الحسننور عبد الرزاق حمزه09206736

الممركلٌة الصٌدلةأدب05070020283ًسمٌرهالٌسار ابراهٌم تاجو09206737

الممركلٌة الصٌدلةأدب05140013783ًامتٌالك حمادهٌلٌن رامز محفوض09206738

الممركلٌة الصٌدلةأدب06220032506ًسعدهنعمه وجٌه ؼصن09206740

الممركلٌة الصٌدلةأدب05150029591ًاعتدال الحمود الزٌدانرشى محمد سعٌد الشبل09206741ً

الممركلٌة الصٌدلةأدب11060059344ًشفٌقةمٌساء احمد حمود09206742

الممركلٌة الصٌدلةأدب05180034564ًابتسام حبللًلورا مروان عثمان09206743

الممركلٌة الصٌدلةأدب05030061764ًظهٌرهلنده سلٌمان االبراهٌم09206746

الممركلٌة الصٌدلةأدب05030063484ًناٌفهجواهر عدنان فطراوي09206747

الممركلٌة الصٌدلةأدب05100067855ًشعٌلةوالء عبد هللا المحمد09206748

الممركلٌة الصٌدلةأدب05100035538ًدعدلجٌن احمد ؼانم09206750

الممركلٌة الصٌدلةأدب04080020711ًاسماءسعده عبد الكافً الشوٌت09206756ً

الممركلٌة الصٌدلةأدب05180023716ًانٌسةخدٌجة ابراهٌم سالمه09206757

الممركلٌة الصٌدلةأدب05040017493ًمرٌمفاتن عماد سلوم09206767

الممركلٌة الصٌدلةأدب05150063719ًعفاؾ احمدأفلٌن محمد العل09206768ً

الممركلٌة الصٌدلةأدب05120002291ًوجٌهاعلً محمد االبراهٌم09206769

الممركلٌة الصٌدلةأدب05160035078ًخدٌجهنسرٌن محمد ابراهٌم09206770

الممركلٌة الصٌدلةأدب05150062271ًجمٌلة عبودنانسً علً محمد09206771

الممركلٌة الصٌدلةأدب05150003556ًنجٌحهرٌم ٌوسؾ اسماعٌل09206773

الممركلٌة الصٌدلةأدب05150051941ًفائقة صبحمٌساء أحمد عباس09206787



الممركلٌة الصٌدلةأدب05150107550ًتركٌهمٌاده فائز صالح09206790

الممركلٌة الصٌدلةأدب05010186272ًسورٌةسها محمد الؽضة9206791

مبنى المعهد التقانً لطب األسنان

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05150106472ًأروى سلطانأبً قصً اسماعٌل3209206792القاعة االولىالطابق االول

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب03060021811ًمهدٌهرولى رضوان سلمان09206797

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05110031988ًورده صالحدارٌن ممدوح شروؾ09206798

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05120008572ًؼاناساره اسعد حسن09206799

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05200008911ًحٌاه ناصرنهال كمال السلوم09206803

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05170038517ًفرٌدهامل انور صقر09206805

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05010068062ًروال وحودسمر محمد نور كؾ الؽزال09206813

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05200017050ًمٌادهسراب محمد االحمد09206814

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05050117684ًكردٌةزهره سلٌمان المحمود09206817

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05220002537ًمرٌمماجده حسٌن الحمود09206818

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05120001915ًرقٌه عدلهنور لإي دوحان09206819

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05010175680ًجولٌتساندي سان عدنان االحمد09206822

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05010381935ًهاجر العبواسراء علً المحمد09206827

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05010199882ًسعادسوزان ابراهٌم الدال09206828ً

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05010545345ًسهام هوٌسؼفران زٌاد الشٌخ ٌوسؾ09206833

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05030003925ًعلٌاموزه راشد المحرز09206834

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05050142051ًجمٌلهلمى محمد االسعد09206835

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05150087652ًفاطمةروان بالل احمد09206836

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05100022452ًنادٌابراءة عزت تامر09206842

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05100008949ًعشٌرهٌمن شوكت سلوم09206845

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05120043321ًزهودهماجده أحمد االبراهٌم09206847

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05150042939ًجمٌلهرهام مصطفى جمول09206849

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05160034927ًسلوى رمضانآالء محمد سلٌمان09206850

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05140033141ًشمسهاروى وفٌق حسن09206852

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب06230010112ًبدٌعهرجاء ابراهٌم اسمندر09206854

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05190011289ًلٌالرزان اٌمن محمد09206855

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05150072276ًكردٌهمزٌد حرفوش خرسه09206856

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05100042316ًعشٌره الكرديسحاب شوكت سلوم09206859

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05030064214ًامٌره احمدرٌم عٌسى احمد09206862

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05050101682ًسرابهٌالنا نزار مقداد09206864

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05050132012ًؼادهؼنوه احمد الجرؾ09206866

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05160013913ًنجاحسمر محمود مطر09206869

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب07120060080ًعائشةصفاء محمد كٌروان3209206878القاعة الثانٌة

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05010206702ًناهدة شدودمرٌم ابراهٌم عٌسى09206879

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05050028843ًنادٌارجوه مصطفى سٌفو09206882

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب10270009051ًجمٌله مونسعزٌزه فٌصل عمران09206883

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب04050014675ًنادٌاصفاء حسٌن البٌاع09206884

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05140005643ًزهويرنا عزٌز سعٌد09206886

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05150113935ًلٌالفاطمة منٌر حسن09206887



القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05140019709ًمرٌمزٌنب أحمد بردان09206889

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05140019705ًمرٌمفله احمد بردان09206890

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05150048313ًمنٌفهكفاح علً ٌونس09206891

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05120017238ًنصرهمحمد عباس صبح09206893

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05140020953ًنفنوؾ قبقلًمٌاده حسن حمودي09206894

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05190009464ًوجٌههرنٌم عبد الكرٌم حسن09206897

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05160019836ًالطاؾرائده حسن دنٌا09206898

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05010505404ًحٌاة حدادلٌن معن بربوره09206901

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05030060434ًٌاسمٌنسالم عماد البدور09206902

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05030022441ًلٌال مصطفىنرمٌن ٌوسؾ المحمود09206906

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05150031410ًهناءسام هٌثم الٌوسؾ09206908

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05110018897ًأمال عٌسى حمودآثار مجاهد بقال09206913ً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05150103762ًدعدهكوثر عدنان العل09206914ً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05170000763ًؼصونحنان ابراهٌم شباط09206917

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05120029930ًعادهٌزن شكٌب سلٌمان09206919

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05170022715ًفاطمةدالٌا عٌسى جلٌس09206922

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05180010871ًعدوٌهدعد أحمد حسن09206923

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05060002937ًهٌالنه االحمدهبه احمد خضور09206924

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05120031599ًصبانور صبح صبح09206925

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05150115424ًحسن عماررٌم علً صالح09206928

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05050157098ًبدٌعه البدورعال محمد المحمد09206929

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05160024629ًعهداٌماء محسن االسعد09206930

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05050014689ًزرٌفهبشرى احمد حفٌان09206932

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05120029603ًصباحرٌمه شوكت سلٌمان09206934

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05150093204ًأمالسمر سلمان رستم09206935

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05140011051ًسمٌانبال سلٌم ضاهر4009206939القاعة الثالثةأرضً

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05150071676ًابتسام احمدماهر سمٌر شٌحا09206946

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05110003182ًزهويلٌما عزٌز سعٌد09206949

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05120050115ًمفٌدهشادي ٌوسؾ صارم09206952

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05150111245ًامالؼفار محمود عٌسى09206954

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05140019708ًمٌادهزٌنب محمد بردان09206955

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05010636871ًنظٌره ٌوسؾعفراء ابراهٌم الونوس09206956

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05220002755ًفاطمهلإي علً االحمد09206959

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05150007350ًؼدٌرهوسام ٌوسؾ ٌوسؾ09206960

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05100046938ًسروىاسماعٌل رعدون نعٌس09206964ً

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05140002003ًعفراءبٌسنتا علً حمٌده09206966

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05050088847ًعواطؾ النحالويفرح ادٌب النحالوي09206970

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05050085514ًرامٌه جندالًنبال خضر العموري09206972

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05180006852ًسلمىوالء ابراهٌم ابراهٌم09206980

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05140018584ًرشٌدهصبا مسرور حمود09206982

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05100079062ًرقده صبحاٌمان ناهل نصور09206985

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05050018834ًشهٌرةاٌمان سعد هللا الحفٌان09206986

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05010505416ًرزانإناس مؤمون قراصٌه حامضه09206992



القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05120029942ًصبرٌهفادٌا محمد زرقه09206995

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05200073499ًعسكرمرٌم احمد خلٌؾ09206996

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05120002378ًلقاءاٌه ثائر خلٌفه09206998

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب06160004456ًسلمىمروى بسام العج09207002ً

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05100056044ًحسنهفاتن حسٌن دال09207004

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05010530214ًبسٌمهجولٌانا عزٌز السعد09207007

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05050124478ًمهدٌهدعد فٌصل السلٌمان09207008

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05150096026ًادٌلمرام علً محمد09207011

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05150105596ًروزٌت ٌوسؾرؼد مراد عمران09207013

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05050099199ًختمهجمانه محمد المنصور09207015

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05010231789ًفاطمةأحمد سودٌن سودٌن09207019

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب04040008473ًٌسرى حاتمفاتن محمود سلٌمان09207020

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب07090070245ًشهٌرةصباح حسان االسماعٌل09207021

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05030018282ًؼادهاحمد ٌوسؾ صارم09207024ً

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05150105598ًروزٌتٌوسؾ مراد عمران09207027

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05120024652ًتؽرٌد وسوؾسوسن نضال محمود09207028

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب07240026132ًنهلة خرفانمحمود ابراهٌم طماش09207030ً

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05140035308ًثرٌهنجوه محمد سلٌمان09207032

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05010098005ًؼادهفاطمه نصر الرز09207034

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05060041272ًٌنالفٌاض منذر فٌاض09207037

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05140018854ًنظٌره البٌرقسمر ابراهٌم فوٌزه09207041

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب06160027669ًمنامرٌم ؼسان سلطان9207043

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05010581692ًسعادهاله مصطفى عرفه3609207046مخبر الصناعةالطابق االول

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05140019056ًنظٌره البٌرقرنده ابراهٌم فوٌزه09207049

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05120015301ًمثٌلهعزة حكمت احمد09207050

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05030043871ًخدٌجهسالم ٌونس السلوم09207052

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05070014103ًعائشهأحمد مختار سلهب09207054

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05140020513ًرقٌدهمٌس أدٌب جمول09207056

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05120005035ًمنى شٌخ علًزٌنه علً الدنٌا09207057

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05160013049ًهٌامشؽاؾ محمد دٌبو09207058

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05120011740ًمرٌمعال أحمد العكاري09207059

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05010093813ًسهاموفاء أحمد سلٌمان09207061

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05050169219ًسعادفاطمه محمود محمد09207062

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05160001134ًفرودسهبه احمد عٌود09207063

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05160055837ًسرواة رمضانعلً آصؾ محمد09207064

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05010748901ًنزههناهً محمد اسعد09207066

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05100049543ًرجاءرشا عزٌز ٌوسؾ09207072

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05180027459ًامٌنهبشرى محسن قاسم09207073

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05120000407ًوجٌهه الحسنرنا دٌاب الحسن09207074

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05120008182ًأمٌرهلٌنا محسن خلوؾ09207076

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05120011130ًدالٌااٌلٌن باسم سالمه09207079

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05120005039ًمنىحنان علً الدنٌا09207080

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05050129814ًأمال نصرهدٌمه بسام نصره09207083



مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05110018635ًظلٌمههٌا عمران كٌوان09207085

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05110031690ًصدٌقهوعد أشرؾ السلوم09207086

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05050098992ًخدٌجهحنان حسن دٌب09207090

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05030037736ًمرٌمساره احمد دوكرل09207091ً

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05050019765ًرجاء حٌدرحسن سالم الشٌحاوي09207096

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05010045550ًٌسرىحسناء ٌاسٌن الخشؾ09207097

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05120000871ًمرٌمٌاسمٌن صالح العكاري09207099

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05010351475ًردٌنهرؼد نصر عٌسى09207100

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05180018702ًهناءرامٌا ٌوسؾ حجل09207103

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05170046753ًنجاح حجلمرٌانا بعٌته حسن09207105

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05170041319ًرمزٌه سلٌمانرهؾ راتب سلٌمان09207110

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05010322796ًخدٌجهاحالم انس نعسان09207114

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05200084437ًهدٌهاٌمان صبحً الصطوؾ09207116

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05030050871ًثرٌارنا جودت علوش09207121

مخبر الصناعةالمعهد التقانً لطب االسنانأدب05120013411ًؼٌداء سلومجمٌل عبد المعٌن رضوان9207123

مبنى كلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020020180ًفاطمههاله محمد الرجب10009207125المدرج االولالطابق االول

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150097290ًعفراء المعروؾمٌس علً شلهوم09207127

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010092858ًتركٌةفادٌة محمود اسماعٌل09207135

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170022341ًحسنه ناصرسٌرٌنا فاٌق دٌب09207139

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120030675ًعزٌزهحلٌمه محمد محمد09207142

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150051997ًبندرفاتن أحمد جورٌه09207143

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160012487ًامل الزناتًسلوى احمد العبود09207144

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050059840ًاٌناسؼنوه رٌاض الشٌخ ٌاسٌن09207150

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120030837ًتاجٌهامٌره محمد مسطرٌن09207154

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160019428ًكلتومرقٌه ابراهٌم كفا09207155

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب07160084102ًسٌلفا اللقاساتهبه محمد الؽفري09207161

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05180026237ًابتسام عباسشذا محمد عباس09207162

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05200009168ًرٌمهساره ولٌم بٌطار09207163

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010068726ًسحرسلوى عبد الكرٌم دبساوي09207164

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010056801ًداللباسل خالد شمطٌه09207165

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05200073424ًلٌلى الحسنمشٌره فاٌز ملحم09207166

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05220024239ًعائشهعفراء احمد الدروٌش09207167

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05220013418ًعدله البشواحالم سعٌد المحمود09207168

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120029574ًمثٌلة فٌاضبشرى علً برهوم09207175

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05220003872ًفاطمهمنفٌه عبد االبراهٌم االحمد09207179

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100056714ًهٌفاء الخنٌسهمنى محمد سقر09207180

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150007060ًنهلهسلمان محمد اسكندر09207181

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب10250001242ًسوسنلوزالٌا ٌوسؾ عل09207185ً

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050114097ًنزٌرهؼنوه انور محمد09207189

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050087175ًسمٌره مقدادارٌج معروؾ مقداد09207191

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050173770ًفاطمهعبٌر حسٌن سكمان09207193ً

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150095964ًوردةالرا صطام سرحان09207197



المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120003204ًوفٌقهعلً أحمد فٌاض09207198

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170044546ًحلوةعٌسى مٌهوب داإد09207203

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140000472ًكلٌمه احمدبشرى مسلم احمد09207205

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب04010432320ًمارٌااسٌمه علً ٌازج09207208ً

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05090000651ًخوالفاطمة كنج سٌفو09207209

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05030035072ًامال العلًسعاد محمد محمد09207215

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05030029431ًفاطمة اسماعٌلهند محمود اسماعٌل09207217

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05200093548ًشادٌهمنٌر عبد العزٌز فارس09207218

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120041401ًرفعهعطاء خالد الحسن09207221

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120041398ًرفعه األحمدبراءه خالد الحسن09207222

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05070011945ًفادٌا سلٌمرزان محمد العبد هللا09207224

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050005620ًرجاءؼنوه نصر المول09207225ً

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120041407ًرفعه األحمدبهاء خالد الحسن09207227

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050142046ًجمٌلهدٌمه محمد االسعد09207236

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150046882ًبسمهحنٌن علً محمد09207237

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05220009406ًفاطمهمروه عبد العزٌز االحمد09207238

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100045937ًسعده فاضلناٌله جمٌل عل09207239ً

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020079374ًندى حدٌدزٌنه صالح الحاج محمد09207241

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160034034ًهناءسلمى محمد ٌاسٌن09207245

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05190025820ًانٌسهعال عدنان اسبر09207246

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010241780ًفطٌمرقٌه خالد بوظان09207247

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160004365ًارٌجرهؾ احمد وسوؾ09207249

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050003791ًنداء شمسٌنزهراء مصطفى دروٌش09207252

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05110002029ًمنىنادٌن صالح ابراهٌم09207253

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140026676ًنظٌرهبشرى رفٌق علوش09207254

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170029468ًهٌام عٌسىهٌفاء محمد عبٌدو09207255

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050166404ًعتاب الحالقندى محً الدٌن جمول09207261

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050095193ًسمعا سعدنجوى محمد الحركه09207262

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140003975ًعقالؼرام رفعت محفوض09207265

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160048620ًظهٌرهاحمد عادل المحمود09207269

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100068905ًامللجٌن ٌوسؾ عل09207277ً

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160013785ًزٌنبرٌما محمد عبد هللا09207278

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160002957ًرابٌا حسنمً سهٌل اسماعٌل09207279

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100035237ًحسنههبة حٌدر عل09207280ً

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100045819ًسعادزهور احمد نٌسان09207281ً

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010259933ًداللرنٌم سلٌمان النمر09207282

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05180008277ًشفٌقهمٌاده عزٌز محمد09207283

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05030039992ًسلطانه االبراهٌمباسله ٌوسؾ السلٌمان09207284

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050056867ًسامٌالرنا علً شقوؾ09207289

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150073902ًآمالآٌه محمد سلٌمان09207293

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120034135ًفداءجٌما منذر اسمندر09207296

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100044137ًوجناتماٌا سعٌد نٌش09207297ً

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05220013512ًعدله البشواحمد سعٌد المحمود09207299



المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100044132ًوجنات مظلومبنٌن سعٌد نٌش09207300ً

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120045985ًوردهفاطمه طه الصطوؾ العمر09207301

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120043757ًفاطمه الحمٌدمنال صالح النوري09207302

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010046237ًفاطمةنجوى محمد سواري09207304

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120035841ًورده السلومرفا طه الصطوؾ العمر09207305

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160035864ًنعٌمهسناء حسٌن دٌاب09207306

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010465207ًنظٌرهعلً رافع الشاهٌن09207312

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب02320031822ًمسٌلهابراهٌم حسٌن حالق09207313

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05030024344ًضحوكماٌا محمد أحمد09207315

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160026127ًؼاده حسنمرٌانا ابراهٌم دروٌش09207331

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160007744ًوصالشٌرٌن صالح الدٌاب09207334

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150069188ًمحاسنضحى علً الصالح09207335

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140004059ًخبٌره عمارلوتس أحمد دؼمان09207337

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010384140ًفهمٌهعلً مصطفى المحمود الخدوج09207338

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160007742ًرنادٌانا منصور الدٌاب09207339

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب10230008068ًهناءاقبال كامل عباس09207341

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160038218ًجمانهؼاده صالح سلٌمان09207344

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150071953ًحنانؼزل دروٌش زٌفة09207345

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050072594ًرامٌاماٌا عمار ورد09207346

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140032706ًحسٌبهاٌمان هٌثم وطفه09207347

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05090003030ًمٌساءمٌراي اٌمن الحالق09207348

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050051161ًروٌده رمضانفرٌحه محمد عٌسى09207349

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050040562ًمطره العبدورٌم مصطفى عبٌدو09207351

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120016418ًخدٌجهوالء محمد حسن09207352

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010625510ًختاماحمد ؼازي النعسان09207353

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100009270ًمدٌنهنوره صالح سالمه09207354

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100018683ًمروشمرام شحادي عباس09207357

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05030044052ًفوزه ملحمسراء علً عزٌزه09207358

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100039633ًمروشبشرى شحاده عباس09207360

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120051003ًسهٌال صالحسندس محمد ؼازي09207363

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100060280ًفاطمهمرح شعبان عبدهللا10009207369المدرج الثانً

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160018102ًرفٌدهنتالً محمود نعوس09207370

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120051395ًرٌمؼزل موسى ؼازي09207374

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120051051ًخزامهدٌمه اصؾ ؼازي09207375

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05030010340ًبهٌجة الصالحرائدة شعبان الدبول09207377

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب06100006740ًالرازٌنب عماد ابراهٌم09207380

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120051386ًسناءلٌن حسٌن ؼازي09207384

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140025529ًكلٌمهسٌبال شوقً القدار09207385

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100062027ًفرٌزهمٌادة رٌاض الخلٌؾ09207386

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب10100039109ًسعادروال مروان دروٌش09207387

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020088845ًوكٌلهأحالم صبحً المحمود09207388

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020088672ًوكٌلهمرح صبحً المحمود09207389

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140008900ًامٌنهضحى ضرؼام خضور09207391



المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب90050006036ًجمٌلة حدٌريمحمود محمد الحٌدري09207393

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150007887ًفاطمهآالء طارق قزمول09207395

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140020085ًدالل خٌويزٌنب حسن سطوؾ09207402

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150102683ًسمٌرهفادٌا منٌر عباس09207407

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05070042812ًشعٌلهٌسرى تمٌم الحمود09207411

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100055912ًسهامسماهر صقر سالمه09207412

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010571014ًزٌنبروعة عمر عمار09207415

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050069823ًمهافاٌز احمد الخطٌب09207418

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140019280ًوداد محفوضساندره علً اسكندر09207419

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010414448ًامون االحمد االبراهٌماٌمان خالد الحسٌن09207421

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05090023449ًاسماءظالل محمد حبٌب09207422

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120022421ًمٌساءهٌا فاطر خضور09207424

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100038423ًسٌطا سالمهحلى ٌوسؾ نصور09207425

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020088682ًوكٌلهسحر صبحً المحمود09207429

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120020408ًامال ابراهٌمماري مصطفى العل09207430ً

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020078714ًؼفراننهاد احمد االحمد09207433

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010507723ًآمالسعاد محمود السالمه09207436

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140012233ًسرٌهمدحت نظٌر اسماعٌل09207438

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05220000980ًختمهمجدي احمد الخلٌؾ09207439

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب10030042061ًمٌادةصفاء هٌثم هوال09207440

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140025807ًخدٌجهكنٌن رامز ؼانم09207441

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100016201ًمنٌره احمدمجد سعود زاهر09207445

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05030059671ًؼادهمارٌنا ابراهٌم الخضور09207446

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120038447ًجهٌنافادٌا بدر جاروش09207449

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05220005121ًفطٌمأسماء خالد الناصر09207450

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020054000ًصبرٌهناهل عبد العزٌز ضامن09207451

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140033297ًسهاموسٌم محمود رضوان09207453

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05070019288ًشهٌرههوازن رزق نٌوؾ09207455

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010512923ًؼنجهصالح عبد هللا االبراهٌم09207456

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05180013221ًحٌاة محمدسمر محمود سلٌمان09207460

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05190009876ًلٌلىصفاء خلٌل ابراهٌم09207461

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010091854ًعائشهنائلة فاروق الحفٌان09207463

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب10230026413ًلٌلىراما علً حسٌن09207470

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150040280ًلطٌفهمٌساء حسن زٌنه09207471

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100001591ًؼانا وردهمرام جرجس ورده09207472

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100043461ًروفامٌه صالحهبه محمد الصوص09207473

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100043462ًروفامٌه صالحروبى محمد الصوص09207474

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120045594ًمٌاسهٌسار احمد تقله09207475

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05200062770ًثنٌه الشٌخواهٌا ؼازي االحمد09207476

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب90050005377ًنجوىآٌات دروٌش دروٌش09207478

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120031429ًكهرمان عبدورٌفان هٌثم عبدو09207479

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010414363ًامون االحمد االبراهٌممرٌم خالد الحسٌن09207481

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب90050005619ًنجوى حسنمحمد دروٌش دروٌش09207483



المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140016101ًنبٌلهفاطمه علً حسنه09207485

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020006444ًهدىوفاء محمد سلٌم الموسى09207486

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05090017114ًحنٌفهرمال مهدي دردر09207487

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160028797ًفطٌمباسل آصؾ حالق09207488

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05180030791ًمنتهى عباساٌا حسن حسن09207492

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120043793ًؼٌضهؼنوم خالد العبٌد09207493

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140025127ًفطنه زعرورمحاسن جمعه طه09207494

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150086255ًبدٌعهٌسرى دٌب شاوٌش09207495

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020051145ًآمنهٌوسؾ خالد الضامن09207497

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010620676ًرنجوس الحسٌنكاترٌن دٌاب الحسٌن09207499

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050138081ًفاطمهضحى رعد موسى09207502

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120042233ًفاطمهرٌم احمد حسن09207503

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120019210ًماجده األحمدوالء أحمد الخضر09207504

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140025126ًفطنهمٌساء جمعه طه09207505

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100039719ًسورٌهشٌرٌن ٌوسؾ ورده09207508

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120009528ًعائدهحنان محمد جروا09207512

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150062237ًسماهر العمشهحنان وجٌه محمد09207517

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05220014619ًصفٌه السوٌدرٌم عبد الرزاق اسوٌد09207520

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120054525ًفاطمة الضاهرشذى علً عل09207521ً

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب10220015745ًنزهةمرام علً عباس09207524

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050113866ًرودٌنارؼد ماهر الحرك09207525ً

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب07090128266ًسعادنجوى عمر كبرٌت09207526ً

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05070029409ًنسٌبهنادٌه صهٌب العبدهللا09207529

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100006736ًعلٌارهؾ جمٌل الدٌبو09207531

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100047928ًعزٌزهنادٌن علً الدٌوب09207533

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140001097ًسٌطه أسعدمٌاده محمود ابراهٌم09207538

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05030064267ًمونههدٌل رمضان الوسوؾ09207539

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05110008867ًفطٌم صطوؾعائشة محمد فارس صطوؾ09207542

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170010931ًمضٌه بنارهام صالح منصور09207544

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05060009349ًنجله الشمالًمرٌم عمر حسن09207547

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05110063488ًجمانهسنا محمد كحالوي09207549

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05200021947ًنادٌا ابو دٌابمارٌا جبران كرم09207550

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100060771ًحمٌده فقرٌويرٌم حسٌب سلٌمان09207552

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120010646ًرمزٌهعندلٌب محمد قبقل09207553ً

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050000502ًاٌمان عبٌدونسرٌن اكرم عبٌدو09207554

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140005203ًهاجرسمر نمر محفوض09207555

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100040556ًسطوهماٌا اسعد دٌوب09207556

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100037982ًعزٌزه سمندررامه ٌوسؾ محمد09207558

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05110031275ًمٌاده طالبجنى مالك محمود09207560

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05200095562ًنبٌها زلٌخهرشا عبدهللا خضور09207564

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160047368ًروادوالء سلٌمان االبراهٌم09207565

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05110031252ًسمٌرهٌارا طالب جدٌد09207566

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010105068ًحلٌمهبشار رشٌد قدور09207568



المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05060004073ًدارٌن دروٌشألٌسا هٌثم محمد09207570

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120038786ًخدٌجهعلً محمد جاروش10009207572المدرج الثالث

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120020085ًنظٌمهالهام علً عبود09207573

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150109014ًمفٌدهختام اكرم الدروٌش09207574

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010236562ًمرٌم النصراسراء محمد خٌر عباس09207576

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100055432ًشهٌره شاهٌنوالء صالح الشاهٌن09207579

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05090005956ًأمل زٌدانرزان ناصر زٌدان09207584

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100046536ًابتسامٌونس محمد ونوس09207585

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120054379ًندوى الخابوريرٌنٌز فٌصل الحوران09207587ً

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100031805ًجهٌنهعلً محسن سالم09207590

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010554060ًصفاء المحمدرٌم صالح الٌوسؾ09207591

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120073492ًسمر الحورانًبراءه محمد الحوران09207592ً

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100036367ًعزٌزهمٌسم ابراهٌم ابراهٌم09207594

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010356731ًعزٌزهحامد احمد شٌخ محمد عل09207601ً

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010175260ًنداءحكمت ابراهٌم نٌنو09207602

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010259615ًهادٌهآالء عبد الرزاق الصقار09207609

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050021085ًمهدهطلعات عبد هللا المحسن09207610

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150129280ًزانهجمانه محمد قدوري09207612

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170036258ًمهدٌهعمار محمد حناوي09207613

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05190028357ًسمٌره علًلٌال تٌسٌر عل09207618ً

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150076512ًوحٌدهخوله بري كعدي09207620

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050049995ًهٌفاءمارٌا صالح الدٌن زٌن09207621

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140004860ًندوه مسعودربا مروان عل09207622ً

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010221647ًفوزٌهنسرٌن ابراهٌم الٌوسؾ09207625

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010003408ًمروههال صفوان طنبر09207626

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150051642ًراؼده قشوهدٌمه ٌاسر زبٌدي09207628

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05110039576ًمهجهدوالت ابراهٌم شامو09207631

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05200078599ًرفعهفاطمه علً الٌوسؾ09207632

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010313109ًهال السعدمٌس صالح الٌونس09207633

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010165042ًفاتنمٌساء فٌصل عنوش09207634

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140011762ًاكتمالرفٌؾ ؼسان حسن09207636

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150083940ًنورلوسٌن علً حمود09207637

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05070002135ًامٌرهسهى ناصر الجداري09207643

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب10160015135ًسناءلبنى عٌسى حسٌن09207644

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150088070ًمرٌمأروى محمد عل09207646ً

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120018227ًختاممرح جهاد سلٌمان09207650

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05200079861ًامٌنهصفا خالد السعران09207651

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100038740ًدالرشا ناٌؾ سلٌمان09207654

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050046878ًسمٌرهسها احمد دٌوب09207655

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140003313ًركٌنهعزٌزه نعٌم ابراهٌم09207657

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05200034195ًحلٌمه العلًاحمد ؼالب الرحمون09207659

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140004092ًنوفهسمر محمود ؼانم09207660

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05200083597ًروضهخالدٌه عبد الحمٌد عل09207662ً



المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05180010703ًٌاسمٌنخلٌل ماهر شاهٌن09207663

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب06090028793ًؼزالهشٌرٌن عبد الكرٌم حبٌب09207664

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140009666ًسروةبشرى علً قره جهنم09207665

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140013719ًرانٌامٌراي نزٌه صبٌح09207666

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140003314ًركٌنهماٌا نعٌم ابراهٌم09207667

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050148608ًحاجه دعبولمحمد علً العٌسى09207668

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170030431ًانٌسهنبٌله عبدهللا صطٌف09207669ً

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100019690ًجورٌه الفارسندى سلٌمان الفارس09207670

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05180030559ًعزٌزهروٌده نوفل حمدوش09207672

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140018150ًسرٌهحبور أسعد بردان09207675

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020020115ًفاطمهعبد الكرٌم محمد الرجب09207680

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050113673ًٌاسمٌنبشرى هاشم مقداد09207685

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120050128ًدالل سلومجوزفٌن عزٌز سلوم09207692

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب10230025041ًمنىاسرار رمضان محمد09207694

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100039961ًهٌام سقردالٌدا عٌسى حجٌره09207696

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05030055954ًفاطمهمنار حامد عزٌزه09207701

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160006428ًنجوىمروى احمد سلوم09207702

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050113616ًٌاسمٌننورا هاشم مقداد09207703

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05040014041ًشامٌهطله حسن أخرس09207708

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050108386ًعمشهدالل تركً العجٌب09207710

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05110003666ًنجاحرجاء محسن عباس09207712

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120039666ًٌسرىسالم علً شحاده09207716

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150045498ًدالل خلوؾنبٌله محمود الحاطوري09207717

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05030009766ًروزه االشقررشه عبد العزٌز االشقر09207718

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150082136ًتمرهنور محمد عل09207719ً

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150090816ًنجودحنان بسام ادرع09207725

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150087982ًفاطمةرٌم محمد شقوؾ09207730

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150082651ًٌمن سلٌمانكارولٌن سلٌمان عل09207734ً

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120038439ًجهٌنا ٌوسؾعال بدر جاروش09207741

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140001253ًحٌاة االحمدلٌنا طراد طه09207750

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05110025663ًمنالٌانور ٌوسؾ سعٌد09207756

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140015531ًهٌامبٌلسان نٌروز دٌب09207758

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170035690ًترٌاقأمل سمٌر محمود09207763

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05180034281ًفداء وسوؾدانٌال ٌاسر وسوؾ09207765

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160007947ًمنٌرهارٌج ٌونس حوا09207766

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150013705ًعٌدهردٌنه عبدو الرجب09207770

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100038365ًكهربسلبدور ممدوح نصور09207771

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120040170ًسعدهانعام شفٌق شحاده09207772

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150054607ًأمانة عثمانتاال محمد سالم09207773

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120020130ًمٌساءرهؾ شعٌب عٌسى09207776

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170042485ًتمٌنهمها ساقب صبره09207780

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050000634ًمنى الماؼوطنؽم ؼسان زعٌر09207781

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140011092ًتمره أحمدؼانده مرشد حبٌب09207783



المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05110031579ًعسله مسعودعفاؾ نظٌر جدٌد09207784

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020089308ًنهٌدهآمون احمد االحمد09207786

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05180018103ًٌسرىامل حبٌب عٌسى09207792

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140017121ًابتسامسالؾ ؼٌدق رستم09207796

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140004469ًمٌاسهبشرى مفٌد عفٌؾ09207798

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140017094ًشمسسحر سلمان رستم09207802

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150073786ًعلٌاناتالٌا ابراهٌم صالح09207803

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140016133ًبهٌرهمرح هادي عدٌره09207808

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140017112ًابتسامسمر ؼٌدق رستم09207809

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010483009ًاحالماٌمان ؼازي شاكر09207811

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140018060ًنارٌمان سعٌددٌمه حمٌد سلمان09207813

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140013148ًوفٌقهٌمام نصر محفوض09207814

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120036518ًسمر سعدموسى حسان مظلوم09207816

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010613293ًندىصفاء مصطفى المصري09207817

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعبأدب07210135141ًعهدصفا محمد خٌر سعدو09207820

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب5140012133ً.فوزهسناء محرز ٌاسر10009207821المدرج الرابع

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160036584ًفوزهنرمٌن حسٌن فرٌج09207823

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140017782ًسورٌهمجدلٌن تٌسٌر رسته09207824

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05180012812ًعبٌرعلً هٌثم دروٌش09207825

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب03210018420ًنعٌمه ابو صبحهآٌات مرعً عباس09207828

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100042786ًمٌاده اسمرنٌرمٌن عٌسى دٌب09207829

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140012303ًفوزهصفاء ٌاسر محرز09207830

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120042890ًفلايرٌارا حٌان الخالد09207835

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب06090022912ًوسامرشا جابر عمران09207837

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010305109ًوفاءمروه احمد النشار09207841

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010305127ًوفاءآٌه احمد النشار09207844

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010536641ًشمسهاسماء مصطفى طومان09207845ً

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150120414ًزرٌفهفاتن كامل حسٌن09207846

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010477352ًسارة القبزرٌشاناكرام مصطفى المصطفى09207847

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150115467ًأماللبنى محمد عجٌب09207849

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05190013897ًفلايرماٌا باسم صقر09207852

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010513038ًكالٌا االبراهٌمعمرٌت محمد االبراهٌم09207853

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140024456ًفاطمهفرح محمود عل09207854ً

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05220009579ًمرٌمرهام مصطفى الحسٌن09207855

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010630675ًزلخهحجله عٌسى االبراهٌم09207858

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب01030131472ًمهادالٌا ؼسان داود آؼا09207860

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150076574ًسحرعال احمد شدود09207861

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150008356ًناهًلٌنا خضور عدله09207863

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010498554ًعرنة االبراهٌمٌارا حكمه االبراهٌم09207864

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05110094551ًحمٌده الشٌخزٌنب متعب الشٌخ09207865

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150008475ًانعام صالحهرهام محمد عٌروطه09207870

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120028414ًهٌامسوزان عبد الحمٌد احمد09207873

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05012002332ًهاجرسلوى فٌصل أسعد09207877



المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05200023247ًصبحٌهنور جرج كرج09207883ً

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150108958ًرئٌفهتهانً حامد العج09207885ً

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150028522ًنصوحلمٌس عباس السلوم09207887

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050167316ًهاجرلواء فرحان كنجو09207889

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050063557ًفاطمه السٌدخدٌجه محمد السٌد09207902

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010364440ًمرٌمبشرى عبد الكرٌم العساؾ09207903

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120020303ًٌسرهعزه بهجات عدله09207909

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100050334ًتٌسٌره محمدلٌانا سلمان محمد09207913

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120003767ًرقٌه االبراهٌمعزة علً عٌسى09207914

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120041667ًتؽرٌد جاروشرؼد احمد سلوم09207918

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050134456ًهٌامرفاء شرٌؾ الشٌخ عل09207919ً

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010062168ًثرٌاحنٌن نزٌه سفاؾ09207925

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100066081ًسعاد سعٌدمٌس عدنان اسعد09207927

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120043076ًخدوج العبد هللااسماء سلٌمان العل09207929ً

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160027323ًعزٌزه العلًسهام فائز الحسن09207930

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010062505ًثرٌااالء نزٌه سفاؾ09207931

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100028245ًمنٌرهأحمد محمد الزٌدي09207933

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010334834ًسالمحال امٌن اسماعٌل09207936

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05090010021ًفردوسحنٌن تامر عزو09207937

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150092953ًدٌاال خضورنؽم عبدو خضور09207939

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050004732ًسعادمٌس محمد ورد09207941

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010276449ًٌسرىسلٌمان عباس عباس09207943

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120034567ًفرٌدهٌعرب محمد دنده09207944

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140011043ًوفاء هاللهرهؾ علً حمود09207947

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140026263ًكوثرٌارا عمار القطاره09207949

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب02090016214ًفاطمه البكورمحمد مصطفى المكسور09207954

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020060280ًهند الشٌخنور عبدو الشٌخ09207955

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140012425ًمجٌرهرٌم عدنان مرع09207956ً

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120020332ًكتٌبهضحى محمود حبٌب09207957

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120054215ًسمٌرههدى حافظ شلهوم09207964

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100032481ًاتحادماٌا محمد منصور09207965

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160021441ًعفٌفهسامٌا امٌن حسن09207966

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140024974ًنشٌدهروان رفٌق خٌوه09207967

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140015122ًابتسام ستٌتًمناة صابر مرع09207968ً

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب10160020874ًعائدهرٌم عادل صالح09207972

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100017951ًحكٌمهفراس خلٌل خابوري09207975

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05200064998ًبشرىبتول الطٌب المصطفى09207977

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170032882ًنبٌههمادلٌن علً سلٌمان09207978

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب06090062482ًوفٌقهرٌم احمد ٌونس09207979

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100058084ًخولة البراهٌمخالد محمد العل09207981ً

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140029279ًفاطمه ؼانمأالء فائق أٌوب09207983

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100036805ًسلمنده ٌوسؾحنٌن عبد الحمٌد ٌوسؾ09207985

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120046213ًخرمهعلً عناد الضاهر09207986



المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140019436ًرحاب رستمسماح ٌوسؾ شعبان09207987

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05130013366ًامٌنه عدٌرهشاهر نجدات عدٌره09207988

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05200078529ًرقٌهمرٌم سلٌمان الٌاسٌن09207990

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150091325ًداللرزان ٌوسؾ الرجب09207991

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05130024543ًعلٌا برنٌكٌارا محمود برنٌك09207994

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150113309ًنادٌه الخلٌلعفراء عالء الدٌن المسعود09207995

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150051393ًوفاءهبا محمد سلٌمان09207997

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140010953ًجهاده طوبوأٌوب شحاده حسن09207999

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05070006926ًدعد الشرٌقًفتون سلٌمان الشمال09208000ً

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05070006277ًمٌساء الشرٌقًمارٌن اٌمن العبود09208001

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020117196ًاسماءعلٌا ٌحٌى الخالد09208002

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05200026053ًسمرناتالً فادي باظه09208006

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160006950ًمنتهالمى علً وسوؾ09208007

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020092916ًنجاهرٌم رمضان سالمه09208010

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05180016781ًرجاء حسنمرام سلمان حسن09208011

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05190007656ًزكٌهحٌاة محمود حبٌب09208013

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05220006826ًخدودرجاء عثمان الحسٌن09208016

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150102311ًفاطمه حسانسامر كسار جورٌه09208022

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140036448ًبسمامرام المع صقر ارساق09208023

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150112967ًزهوةعلً احمد اسعد09208025

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05190019341ًانتصارحسناء عماد ابراهٌم09208027

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120036221ًسهام عبد هللاروال علً عبد هللا09208028

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05030043791ًرهوجدوله صافً االحمد09208035

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050032210ًفرٌده ؼٌبوررهام هاٌل ؼٌبور09208036

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140027179ًسمرنؽم صالح هالله09208041

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100058205ًعٌده الطلب الحسنعال محمود العل09208044ً

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120025561ًحسناشذى علً العفٌؾ09208048

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05130023617ًشفٌقهوفاء نجدات صالح09208050

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05200093790ًمٌاده ابو دانفاطمه عبد الرحمن علً سلٌمان صعب09208051

قاعة اولىكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100038176ًعلٌارنا حبٌب ناصر2009208052قاعة اولى

قاعة اولىكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05220000750ًخدٌجة الجنديؼمندار احمد الحسن09208055

قاعة اولىكلٌة االداب جنوب الملعبأدب04020088124ًمنىدعاء محمد سهٌل شموط09208057ً

قاعة اولىكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140000460ًكلٌمه احمدوصال مسلم احمد09208058

قاعة اولىكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150080652ًفلاير مرٌمعال ٌوسؾ ٌوسؾ09208060

قاعة اولىكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170007487ًسمٌعهمادلٌن علً بركات09208063

قاعة اولىكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150051758ًحورٌهمروه محفوض جورٌه09208070

قاعة اولىكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170011475ًابتهاج سلٌمانمارٌه زهر الدٌن خلٌل09208073

قاعة اولىكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150079875ًحسٌبهمرام مالك نمور09208075

قاعة اولىكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05030022821ًمنى الحسنمً أحمد المحمود09208079

قاعة اولىكلٌة االداب جنوب الملعبأدب07090048772ًفاتنهعال عبد الكرٌم الكشتو09208082

قاعة اولىكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120049581ًندوىهشام شوكت محمد09208084

قاعة اولىكلٌة االداب جنوب الملعبأدب07110080290ًعلمةنور عدنان الكٌروان09208087

قاعة اولىكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020085605ًصفٌهحسن مصطفى الحماده09208088



قاعة اولىكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120044907ًرٌمهروعه ؼسان الخلٌل09208089

قاعة اولىكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05200074319ًوردهجعفر محسن عٌس09208090

قاعة اولىكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150088575ًلٌلى االحمدالٌن احمد محرز09208092

قاعة اولىكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010344446ًشمسهاٌمان ٌاسٌن الخالد09208093

قاعة اولىكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120002014ًسعاد المحمدسالً حسن حمود09208095

قاعة اولىكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010156408ًوفاءمحمد وائل ولٌد ؼازي09208098

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120011861ًسالم ٌوسؾرانٌا وهب محمد3009208100قاعة ثانٌة

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05090022872ًهند بربورشٌرٌن نبٌل فهد09208101

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب04220065137ًفاطمهرحمه فٌصل السقا09208102

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050092808ًمها زعٌرمرح فائز زعٌر09208106

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120018593ًامامهرهان صالح خنسه09208110

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100064618ًتمام حمٌشهروال احمد عبد هللا09208113

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100023951ًوجٌههأصاله محً الدٌن زٌد09208114

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010255660ًٌسرىمحمود مصطفى الخالد09208115

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150105556ًنوال خضوررنا عبد العزٌز فقرٌوي09208116

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100034361ًنجاحفاطمه محمد عبد هللا09208117

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100046189ًحلوه وطفهملكه ابراهٌم محمد09208118

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05190024569ًمهىلمى طالب ٌوسؾ09208120

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010434121ًوفاءحٌاة احمد المحمد09208121

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160010495ًسوسننور احمد عباس09208122

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120026042ًسعادورود محمد عٌسى09208124

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب06090103166ًسمٌرهلبنى صالح هٌفا09208125

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120011889ًسالملٌلٌان وهب محمد09208126

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05190024171ًبدٌعهمنى علً الحلو09208127

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170004254ًأمٌنهمٌس احمد صالح09208132

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05200015872ًندى الرحالجٌانا ٌوسؾ قاورما09208134

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05180017108ًداللاالء عبد الكرٌم حمزي09208135

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100019067ًهٌامٌاسمٌن ابراهٌم الشبٌب09208139

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170046562ًمفٌدهعفراء جابر عبود09208140

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010697346ًشهٌرهامانً عادل حمد09208143

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05030010842ًوجٌهةرشا سلٌمان المحمود09208145

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100018968ًالجازٌهنجوى علً الشبٌب09208149

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160029543ًجمٌلهآٌه ؼازي الحمدان09208151

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب04170012977ًسٌفه حسنسناء منجز صبره09208154

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140003867ًسهٌالمراد مرشد عل09208156ً

قاعة ثانٌةكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100052898ًهٌامسماره محمد عل09208157ً

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب04010846903ًعبٌرزكٌه ٌاسر السلٌمان9009208161ممر ا

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170018833ًسهام توفٌقوجٌهه ٌوسؾ منصور09208162

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100040844ًسمٌعهمجدلٌن مصطفى ورده09208163

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010171611ًامنهنورا ابراهٌم لطف09208165ً

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب07030024027ًهٌامصبا مصطفى حالق09208167

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100067990ًرٌمهعامر ابراهٌم الصطوؾ09208169

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05220016897ًدعدندوه محمد االسعد09208170



1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب07220120810ًنهٌدةاٌمان عبد السالم السعد09208171

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب07220095021ًنهٌدةمٌساء عبد السالم السعد09208173

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100057487ًلمٌاآالء احمد الصطوؾ09208174

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020003681ًمنىنوران حسٌن الخالد09208177

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010728686ًجوجوراضً عبد الناصر ابراهٌم09208179

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05030046624ًسمٌرهنورٌه ابراهٌم حنا09208183

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050107345ًهال محمدنادٌه حسان محمد09208187

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140007517ًكوثرهٌلٌن رائق محفوض09208188

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05220011821ًفاطمهسحاب محمد عبود09208189

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب07210061661ًاٌمانامارة محمد امٌن نبعة09208191

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150065095ًنوالزٌنه ثابت محمد09208192

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170008174ًملكه دروبًمٌرفت قٌصر مصطفى09208193

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140034158ًمجٌده زٌنوٌارا تركً جمول09208195

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010600747ًعلٌاامٌره عبد المعٌن العبدو الخلوؾ09208198

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05200093980ًفاطمهشٌماء عبد الفتاح الفحل09208199

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب07250022311ًتركٌةرجاء محمد باكٌر09208201

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100053742ًؼصونسالؾ شفٌق دٌوب09208202

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010625013ًمناصؾ المحمدنور الهدى مصطفى جعفر09208203

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100053108ًثرٌامرام ٌاسٌن برهوم09208205

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب06100038667ًهالهبثٌنه ابراهٌم صقر09208206

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05200081677ًاٌاهخلود خالد العل09208207ً

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140006913ًسورٌا سعٌدثراء نواؾ جدٌد09208208

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140007888ًنبٌههبشار تمٌم خزام09208212

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020053438ًخدٌجه محالمها حسن الحسٌن ابراهٌم09208214

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100045700ًحناناٌه شفٌق صارم09208215

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب06120018447ًامٌنهوفاء سمٌر احمد09208220

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010612126ًنوفهمنا صالح العبدو09208222

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140021033ًرتٌبهرنٌم عبد الكرٌم البقٌل09208223ً

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170007701ًكرٌمه دروبًٌزن كامل دوربه09208224

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100062170ًفلايرمنار المع مظلوم09208225

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100035151ًلٌنداعال حبٌب شلهوم09208226

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120006753ًسمٌرة ابراهٌمامانً انٌس دٌوب09208230

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120030239ًرحاببلسم وفٌق عباس09208231

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100062172ًفلاير مظلومحبٌب المع مظلوم09208233

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120041635ًحمده المحمودأسماء حمدون االحمد العوض09208234

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020041492ًمناهلهناء عبدو العكله09208235

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020064323ًمرٌمآمنه عثمان وهب09208239ً

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140010309ًنصرهاصؾ محمد حمود09208243

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150108144ًالهاممٌرفت نادر فندي09208244

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100066443ًزٌزؾعلً عدنان ٌوسؾ09208246

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب06190012929ًفوزهبشرى كاسر عباس09208247

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120040514ًؼزالهدعاء عبٌد العبٌد09208249

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100044877ًندىٌارا علً بكور09208254



1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160009485ًنادٌاهنادي حسٌن حبقه09208256

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010494760ًنجاحنٌرمٌن كرم بولص09208263

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160006387ًنسٌبهنارٌمان رشٌد لحلح09208266

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050112915ًهال الشعاراٌه محمد الشعار09208268

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050021502ًروزهسوزان احمد صاف09208270ً

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150035332ًامٌنهجانٌت منٌر احمد09208273

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100017143ًشمسه الصطوؾفاطمة محمد الحمدوش09208275

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010696152ًاسعاؾدرزٌه ابراهٌم الوسوؾ09208278

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120044951ًعوٌشهأمٌره ابراهٌم الحسٌن09208280

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب04020013941ًجمٌله الصارموعد حسن الصارم09208281

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150093696ًأمٌنةكوثر منٌر أحمد09208287

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120027638ًمجٌده الشلهوممً علً حسون09208290

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100043906ًمهاهبه أحمد خضور09208292

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170000220ًٌاسمٌنرٌم هٌثم مرع09208293ً

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010432242ًفاطمهنسرٌن محمود جابر09208294

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05130020481ًحنٌفه دٌبحبور احمد صالح09208296

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050118274ًبدرٌهرشا جمال الصوران09208297ً

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05180011653ًامالرهؾ ٌوسؾ بدور09208299

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150022889ًخدوج احمدسهى علً وسوؾ09208300

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب07090189705ًنعمترٌداء جمال بربش09208301

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010229087ًفاطمهكفى احمد فرزات09208302

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150090761ًجهٌدهرائده علً ادرع09208306

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100017811ًشهٌرهامال اسعد ملحم09208307

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150104313ًؼادهسحر محمد خضور09208309

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050066220ًرابحه وردةسحراء ظافر الحالق09208310

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170011200ًجمٌلهفلورى حسنً محمود09208312

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب06090036150ًفاطمه حمٌدهأسعد علً عروس09208314

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120012299ًعزٌزههناء حسٌن الطالب09208315

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100028536ًعلٌه الصطوؾنداء احمد الشٌخ احمد09208316

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010715172ًسحررزان راكان الحسٌن09208317

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05190004131ًٌسرىرزان نزار حسن09208319

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140002153ًسلمىامل شاهٌن ابراهٌم09208322

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140008626ًدروٌشه ؼانمؼٌده حمود خضور09208323

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05180014786ًحلوه الحمويوسام حامد سلمان09208325

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05190015918ًوفاءحال محمد الحداد09208326

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140025981ًحسن خضرارقٌة محمود ادرٌس09208327

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120029470ًظهٌره حمودرٌم محمد محفوض09208331

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050162906ًهاللة كوجاننزهة مرهؾ الشٌخ حمدون09208335

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010053946ًامٌرهنسرٌن عبد الجبار ابرٌك09208336

1ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب07110022020ًرحابفاطمة أحمد دناور9208337

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05190009274ًحبابه مصطفىاحالم سلٌمان سلٌمان29009208341ممر 

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05060004247ًفدوىٌاسمٌن علً الحركه09208345

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050015820ًٌاسمٌن دبٌاتحنٌن محمد عسكور09208348



2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140036530ًترٌاق خلٌلطروب شعالن خلٌل09208358

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100024776ًعبٌرمحمد ٌاسر علٌشه09208359

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب10230002300ًجمٌلهعفراء فإاد عل09208367ً

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010403480ًحنانلما محمد نجٌب جركس09208368

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05030039916ًعٌوش الحسنزٌنب احمد الحسٌن09208369

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010612529ًخدوجفادي احمد النجار09208370

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020035437ًعشٌرةنور فاٌز البكور09208373

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب11080009394ًمنىدعاء عبد الفتاح العنتر09208377

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05030024778ًوحٌدهؼٌداء ابراهٌم المرع09208381ً

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010367457ًهنديٌاسمٌن سرحان اسعد09208383

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150104271ًفاطمهراما محمود محمد09208384

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100019753ًامتثال السٌداسراء منعم الناصر09208386

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150108888ًامٌرهزٌنه كامل المحمد09208387

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020071676ًتركٌهدالل حسٌن سلٌمان09208388

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150014078ًنادٌه شتاتاٌه رجب رجب09208389

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150104559ًرقٌهحنان ابراهٌم مطر09208390

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140033800ًمروشسماهر جعفر نصور09208391

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170032562ًهٌامعزاب عقل قربٌش09208393

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150114063ًفائزه المعروؾعزٌزه محمد المعروؾ09208394

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05110059475ًؼازٌهوطنٌه فٌصل الموسى09208396

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05060041217ًصولٌانؽم علً فطوم09208400

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150039125ًعزٌزهلمى وحٌد محمد09208401

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05030017255ًخلوداسماء احمد جوخدار09208402

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150077764ًفوزهحنان ٌونس الحموي09208405

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150014060ًنادٌا شتاتفاطمه رجب رجب09208406

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب90020026482ًنعٌمة ادرٌسنور الهدى خالد ادرٌس09208408

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150094764ًعائدهرٌم منٌر ٌوسؾ09208409

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010211264ًخوندههبه نجد العز العلوش09208411

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020122481ًمكٌهفاطمه عدوان الشنتٌر09208412

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010659490ًعلٌارضٌه ؼازي جوخدار09208413

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150006492ًٌمنمنال احمد حشوم09208417

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05060002524ًفلك المالنور محمد النابلس09208419ً

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05060002527ًفلك المالفرح محمد النابلس09208420ً

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020048732ًمرٌمبٌان مصطفى المصطفى العمر09208421

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050017765ًخلود حبٌبنؽم محمد زٌنو09208428

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010228298ًوعدروال ابراهٌم سلٌمان09208434

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140029325ًبردامصعب نومرد ٌوسؾ09208436

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100045752ًمنى برهومرهام عماد برهوم09208442

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120041872ًنائله العبد هللامٌساء ٌاسٌن الشٌخ09208443

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010583298ًمهاوفاء عبد السالم شٌخ قاسم09208446

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140035872ًكاتبه عبودملكً بركات سلٌمه09208451

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140032034ًسناء ؼصونؼنوه فارس وطفه09208458

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010310260ًدالل عزوصفا جمعة سلٌمان09208459



2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160012555ًفاطمهدارٌن عٌسى مصطفى09208460

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05030056599ًسمٌرهبسمه متعب شعبان09208461

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05030058909ًنعٌمهوسٌم ابراهٌم بركات09208463

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020056778ًعلٌه المحمدماهر محمود العثمان09208464

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010133347ًحناننسرٌن عبد الرزاق مسلم09208469

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150051519ًافتخار عاقلعلً طاهر قٌمر09208470

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020048106ًفاطمهمحمد مصطفى العمر09208471

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020030299ًشمسهدعاء نزٌه الدروٌش09208476

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160028578ًزعٌلهارٌج فائز سلٌمان09208478

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160028591ًزعٌلهنهى فائز سلٌمان09208480

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020041542ًحلٌمهوالء سلٌم معجون09208482

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150082831ًانعاملبانه عبد الرحمن عل09208483ً

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050058997ًنعمتهنا اسماعٌل الشٌحاوي09208485

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05030010325ًفاطمهسحر عبدو أحمد09208486

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140002822ًثرٌالندا أٌوب عل09208487ً

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140007456ًروزهلٌنا أحمد مهنا09208488

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010560370ًرٌمسٌرٌن طالل االبراهٌم09208489

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05060040872ًسهامحنان ؼازي الحنون ادرٌس09208494

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160013073ًشهٌدهروال محمد خزام09208495

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010914440ًهبوب الشاهرهزار حسٌن الشنتوت09208497

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120045427ًرجوه البكورصبا خالد الناصر09208502

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140025699ًعفاؾ رضوانسجى أمٌن كمال09208503

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120045486ًخدوجصابرٌن محمود الناصر09208510

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120047270ًشاها الجدعانتوجان فٌصل الحسٌن09208511

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020113442ًصبحٌهسمر عبد هللا المحمد القاسم09208513

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010228329ًامون العثمانلًرهؾ مخلص العثمانل09208514ً

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020098750ًسمٌرهخدٌجه عبد المنعم الدال09208518ً

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010127282ًداللحنٌن سعد الدٌن ؼزال09208519

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010508848ًابتسامنارٌمان عماد شحود09208520

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05180027863ًسارههاله محمود ضاهر09208523

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100028454ًزاهدهفاطمه حمود الناٌؾ09208530

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100060944ًتجورعالء درٌد عٌسى09208532

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120006702ًناهً حاتمجمانه ابراهٌم حاتم09208534

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120011072ًرانٌا احمدروان رمضان ابراهٌم09208535

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140027373ًسرٌه التعهنادي ندٌم لطٌفه09208536

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010344330ًنجاح الرجبماهر محمد علً ه09208537ً

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150053275ًسهام ٌوسؾمٌس احمد العباس09208540

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150114242ًسعدةفاطمة سلٌمان عبود09208541

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150086851ًودادمروه محمد حماد09208542

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120009628ًاسماءرؼد علً اسماعٌل09208543

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010629613ًسمٌرهنٌرمٌن ٌاسٌن شاهٌن09208550

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170020738ًوجٌههنورشان عصام شدود09208551

2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05200013952ًامل رحالراما عبده سعاده09208557



2ممركلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120009627ًأسماءرٌم علً اسماعٌل9208559

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05030067561ًروجٌنهحنٌن نصر ملحم7409208561ممر ارضً

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140000540ًمجٌره سعٌدهناء شعالن سعٌد09208562

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150115634ًسهٌالجمانه احمد المحفوض09208563

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120037543ًسهٌال علٌويعال عابد رضوان09208564

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010473963ًرندهلطٌفه عامر الجوخدار09208565

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120051766ًاسمهانربى محمد ؼازي09208566

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05030027540ًندوى نعساننور احمد بارادان09208569ً

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120019614ًنهاٌزن عٌسى فندي09208573

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170021900ًنبٌها مخلوؾدالٌه ؼالب مخلوؾ09208575

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170037337ًمرٌمعال محسن حبٌب09208576

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150082899ًردٌنهلٌن احمد احمد09208580

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150047238ًمنىنؽم فادي حمود09208581

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010207099ًمها عوضفاطمه احمد عوض09208582

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05070037602ًنوؾفاطمه احمد المحمد09208583

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05200056857ًفوزه الحسٌنٌاسمٌن ابراهٌم المصري09208584

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب07120005559ًفاطمه العٌسىسحر محمد االحمد09208587

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120028027ًسفٌره الموعًوالء حافظ حمود09208588

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120026559ًفضه الموعًفاطمه علً الموع09208590ً

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170022160ًسمٌره ناصرنارمٌن مفٌد ناصر09208591

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170022158ًسمٌرهرانٌا مفٌد ناصر09208592

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160028680ًنهٌدهمٌساء عبد الرحمن ابراهٌم09208594

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010324160ًرشارنٌم ابراهٌم مطر09208595

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100037933ًمنىرهؾ شحادي حمودي09208596

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150108353ًمفٌده موسىمحمد عبد المجٌد احمد09208597

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05040006366ًفوزٌهماهر حسن الرمالت09208598

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100037951ًمنى نكارهعالء شحادي حمودي09208599

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100033088ًامٌرهسمٌحه اسعد عل09208603ً

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120032447ًرابٌهباسم علً بازو09208605

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010218177ًسمٌرهسوزان عبدو السلٌمان09208609

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120001761ًفائزهرقٌه نمر ابراهٌم09208612

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05030039977ًزرٌفهرمضان محمد داوود09208614

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010696373ًمرٌم القاسم الحسنتهانً عبد المنعم جنٌد09208617

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05030063242ًفاطمةشٌماء حسن االبراهٌم09208619

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050092659ًفدوىظبٌة عمار طالب09208620

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050176749ًتركٌه المحسنمها عبدو رٌحه09208629

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140006990ًحمٌدهلما سلٌمان خضور09208631

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب06150058732ًابتسامآالء عمر حاج محمد09208633

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب10270023741ًماجده اسماعٌلنور سلٌمان محمود09208634

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140010339ًحمٌدهربا تركً ارساق09208636

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150004984ًملكه سلوملما موسى ٌوسؾ09208642

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140004694ًٌسٌره أسعدؼٌثاء هواش خلوؾ09208643

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010405830ًحلٌمهمرٌم محمود مصطفى09208645



ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020027994ًهاللهرزان رٌاض المعماع09208650

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170003648ًسمٌهاٌه عباس عون09208651

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140009151ًزٌنب ناصرشٌرٌن مخلوؾ مخلوؾ09208653

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140036831ًؼٌثاء جبورورود شاهد جبور09208656

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05070007784ًمدٌحهحال اسعد اسعد09208660

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05110022884ًبثٌنهرزان حسن اسماعٌل09208664

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05070040061ًبدٌعهدالٌه عبد الرحمن دؼرور09208666

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010399765ًهندرإى احمد جرجنازي09208667

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010638198ًنجودمنى خلٌؾ الخضر النجم09208669

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010863897ًتؽرٌدالنا احمد الدٌب09208672

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170010906ًنورٌه سلٌمانمارلٌن سلٌمان منصور09208673

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05070015623ًبدرٌه سلهبعالء الدٌن ابراهٌم سلهب09208675

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050042544ًسحررمال جابر السلٌمان09208676

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120009521ًسامٌهنور احمد عبد هللا09208679

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120040689ًنهاد عبودحال محمد عبود09208680

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100060943ًتجور الحسندٌانا درٌد عٌسى09208681

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010298612ًوطفههناء عبد الكرٌم العبد الرحمن09208682

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050114992ًؼفرانٌوسؾ محمود السلٌمان09208683

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170031830ًالرارهؾ موسى سلٌمان09208689

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120024035ًنزهه أسعدوسٌم عبد الكرٌم ثلجه09208690

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05200008514ًانس السلوممٌرنا محفوض السلوم09208691

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120011522ًعزٌزهبثٌنة جمال خضر09208693

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب04010744319ًمنى حالقعبٌر محمد حالق09208694

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120034337ًتركٌه رستمأرٌج جهاد رستم09208697

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120018171ًجمٌلهعزٌزه فاتح شبان09208698ً

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05020003975ًمرٌماسماء محمد العتر09208699

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120021040ًاسٌانارمٌن حسان فات09208700ً

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120016124ًفاطمهمٌرنا سلٌمان االبراهٌم09208701

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120016127ًفاطمه قشهمرح سلٌمان االبراهٌم09208703

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150019256ًهٌفاءدٌما كرٌم الرصٌص09208704

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150105950ًناهًراما نصر عل09208707ً

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150115642ًسهٌال خضورأرٌج احمد المحفوض9208708

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050025744ًصبحهؼبشه علً العبٌد الفاٌز10009208712المستودع

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050015845ًوعدنؽم سامر السالمه09208713

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150114011ًثناء حسنانؽام جعفر الحسن09208714

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140029093ًدعدنؽم حسان خلوؾ09208716

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160011597ًنوفانادٌن احمد عفٌؾ09208719

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150088934ًمرٌموالء هالل فندي09208720

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100042426ًاكتمال سلٌمانهٌفاء فاٌز اسكندر09208725

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050082618ًهاله المحمدهنا عدنان محمد09208727

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05110026421ًخدوجصٌته ؼازي خلوؾ09208731

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب07060008821ًزكٌةتركٌة علً الخالد الفرٌج09208732

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160009873ًمهارئام ٌوسؾ بركات09208736



المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170009485ًادٌبه مٌهوبهناء محمود محمود09208738

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100065554ًمفٌده حبٌبكنده احمد علٌشه09208742

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05190029758ًحكٌمهسهام فإاد فاضل09208743

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050164652ًعائدهؼنى سامً علٌا09208745

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05030023541ًمارٌهصفاء محرز عل09208746ً

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05190027531ًلٌلى عٌودمادلٌن محمد بربر09208752

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010343993ًرٌمهروال خرفان حمد09208753

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05070010190ًسمٌرهنور علً دروٌش09208754

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010339094ًنداءانسام ابراهٌم االبراهٌم09208757

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05200012111ًمانٌاساري مجٌد قدٌسه09208758

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010332110ًامٌره العلٌويٌسرى تٌسٌر العلٌوي09208761

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120009853ًانصاؾفلونه حسٌن هواش09208763

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010331989ًامٌرهفاطمة تٌسٌر العلٌوي09208764

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05110043198ًحبابهمرٌم عبد القادر الحمود09208765

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160027752ًصباح مٌهوبؼنى ٌونس ملحم09208766

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010160750ًخدٌجهساره نصر الباكٌر09208768

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010342087ًنبٌهةدارٌن ٌعقوب خلٌل09208771

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05090003404ًناهدهعال حسن الشعار09208772

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب10050003315ًزاهٌه سلٌماننسرٌن عٌسى أحمد09208776

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05090008244ًنازكرهؾ علً الشٌخ حسن عواد09208777

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05190003239ًانٌسه زهرهٌاسمٌن ابراهٌم رجب09208778

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010556901ًنجاحصفا طالل الحمٌده09208780

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170033735ًمٌساءروعه علً عبٌدو09208782

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب10220039999ًعبٌر منصورمٌس حبٌب حبٌب09208798

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140007665ًعٌديطهران نظمات سلٌمان09208799

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010055077ًندىتهانً محمد محسن البكري الؽنامه09208801

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120020507ًمرٌم صوٌفًٌوشع ٌوسؾ زعتر09208802

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010770046ًفادٌه خرٌبوقٌارا نمر خرٌبوق09208803

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140021062ًوزٌره عٌسىسلوى ناجح البقٌل09208808ً

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05040031710ًبلسممً حمدو الحٌدر09208809

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120023086ًمركلٌتكٌنده محسن محمد09208811

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب07220027161ًصبحٌةمرح محمد الٌتٌم09208813

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05040049051ًبلسمأبً حمدو الحٌدر09208814

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05040017581ًمنٌرهسهام فٌصل الحلوة09208816

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150072469ًفاطمهلمٌس محمد محفوض09208817

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010560592ًهاجرؼٌساء علً طومان09208822

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب04220023464ًوصفٌة ٌوسؾسوسن محمد الحماد09208824

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05040016821ًنوالهبه خضر األحمد09208825

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05220006068ًخالدٌه العلٌوي النقٌبابراهٌم احمد ابراهٌم09208829

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب10270023709ًمٌاسبتول جهاد القنطار09208831

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05090018973ًكرجٌهحال علً حٌصو09208833

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05030049955ًهناء ابراهٌمكاترٌن أٌوب ابراهٌم09208834

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150094317ًسعده شاويلوبانا احمد مقصود09208837



المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010060919ًلبٌنهاروه نصر المكائٌل09208839

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170035373ًعلٌا عبٌدوٌاسمٌن ؼازي عٌاش09208841

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05170029121ًؼادهسحر نوفل الحالق09208843

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150054649ًتؽرٌد ابراهٌمنؽم هاشم سلٌمان09208844

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120031744ًناهًشادٌه علً بدور09208847

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب06200075928ًرؼداءلورٌن ساجر صالح09208848

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100020130ًفوزه المنصورسوذان خلٌفه شاهٌن09208850

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010585075ًفاطمةبنان محمد سعٌد الراس09208851

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120025528ًوحٌدهوفاء اسماعٌل مثلج09208854

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010417267ًندىشذى تٌسٌر هرموش09208857

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب04010209059ًمرٌمعواطؾ مراد الجوران09208858ً

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140029399ًمنتهى ٌوسؾمنى ؼازي عفٌؾ09208859

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160013550ًمارٌهسهام محمد خزندار09208860

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120042079ًلطٌفهمرٌم أحمد المحمد09208863

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100070475ًاكتمالعال محمد منصور09208865

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160018978ًفضه أحمدرفٌقه شعبان احمد09208867

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160013538ًمارٌهسلمى محمد خزندار09208868

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140010188ًمنٌره حمودرحاب حسن صالح09208872

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140002957ًاسمهانعتاب مسعود اسماعٌل09208873

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05130004111ًتركٌةفاطمة عبد المنعم الجاسم09208874

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب04140003439ًابتهاج عبد هللاألٌسار عبد الرحمن قاسم09208875

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120031061ًشمسهروعه حسن الٌاس09208876

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120015294ًمفٌدهشٌرٌن حسن عٌسى09208881

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05130020643ًرمزه محفوضبشرى أحمد سلٌمان09208884

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150035595ًدالله المحمدسماح ابراهٌم القوجه09208885

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100033306ًجمٌله الحٌمًتؽرٌد كمال محمد09208886

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100038914ًمروشنجٌبه احمد ٌوسؾ09208892

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140023530ًصباح شملصروان محمد شملص09208893

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120010183ًرؼداءنور منذر احمد09208895

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010663311ًانتصارنوفه عوض الشحود09208897

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140002721ًتمامانتصار علً طالب09208898

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140007046ًنبٌههٌاسمٌن ناقد حسن09208900

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120003568ًجورٌهخوله ابراهٌم عٌسى09208902

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140002049ًفاطمهؼٌثاء طالب زلخه09208904

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050077189ًخدٌجهاسماء معن دٌب09208908

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100067476ًرئٌفهجنان عبد الناصر سلٌمان09208913

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100061221ًامٌرهلما رشٌد اسماعٌل09208914

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140030747ًمطٌعهموسى ابراهٌم أحمد09208915

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05150055204ًسناءدٌانا حٌان سالمه09208917

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05010057371ًبشرىٌاسر عبد الكرٌم الرزوق09208919

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100044245ًعبٌرهسمارا سلمان منصور09208920

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05160002276ًمٌادهزٌنه ابراهٌم شحود09208923

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05120040297ًشمسهاٌناس جمٌل ادرٌس09208925



المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05100056825ًسمرحنٌن سمٌر شاهٌن09208926

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05140002729ًانتصاربدور عبدو نصره09208927

المستودعكلٌة االداب جنوب الملعبأدب05050043107ًسمرمازن خالد درنوح9208932

مبنى كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05180005673ًهاجارهالل حٌدر دٌب7009208934القاعة االولى

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05100064925ًرقدهمرح ناهل نصور09208935

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05040001490ًاسماامنه ٌوسؾ الفجر09208937

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120036579ًمناصؾفداء حسٌن حبٌب09208938

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120045380ًصبحٌهابتهال خالد العمر09208940

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150069937ًفكرٌههبه محمود زهرا09208941

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120045356ًصبحٌه جوديصفاء خالد العمر09208943

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05070004733ًجانٌت سوٌدانعنقاء فارس االسعد09208944

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120003921ًحنانعلً عٌسى ناصٌؾ09208945

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05070038599ًضحٌهعمار محمد السلم09208946ً

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05200010814ًجٌناندى الٌاس سكاؾ09208948

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150089181ًعبلهلٌنا ندٌم شاهٌن09208950

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05140033005ًهٌداؾ وطفهلوسٌن باسم وطفه09208954

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05100062931ًسمٌره حسٌنبتول طالل عبد هللا09208957

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150090561ًؼزالهمرٌم خضور دروٌش09208958

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050121865ًضحوه الؽانمزٌنه علً جبر09208961

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050016310ًفلايرالرا حسان السالمة09208962

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050015865ًفلايرالرا حسان السالمة09208966

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05100033596ًجمٌلهبشرى كمال محمد09208967

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050084656ًرائدهحال علً حسٌنو09208971

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05170005238ًجمٌلهالهام علً نداؾ09208974

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050148839ًزٌنبنجالء خٌرو شحود09208976

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010638387ًمٌادهمحمد عبدهللا الحاج09208982

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120030676ًعزٌزهمرح محمد محمد09208983

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120042282ًعٌشهخوله عبد الكرٌم الٌاسٌن09208985

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150082907ًفردوسمرٌم ٌاسٌن خضور09208993

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05020072906ًزكٌهدعاء بشٌر الحسن09208996

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05130020530ًلمٌارحاب حسٌب صالح09208999

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05200060270ًمجدهدٌل حسن النزال09209000

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05140016916ًحمٌده قزازوحال نٌروز جورٌه09209001

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010610224ًملكعال حسٌن نوٌر09209004

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05130036993ًفاطمه شرؾ الدٌنؼالٌه ابراهٌم العل09209007ً

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب09070000748ًامٌرةروعه عٌاد المخلؾ09209008

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05030008976ًملكصبا منذر المحمود09209009

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05190002700ًرهٌجه عٌسىثوها عبد الرحمن عٌسى09209010

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05100033103ًامٌنهثناء مٌشٌل ٌعقوب09209011

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05200094083ًؼٌداءٌاسمٌن حسٌن اسماعٌل09209019

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050024138ًحزامً عطفهنوال عبد الرزاق طالب09209021



القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120015446ًسورٌهزٌنب جابر حمود09209023

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05100025330ًكهربنوره اسعد حسٌن09209025

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150042688ًعفاؾبشرى وجٌه ابراهٌم09209027

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05160009794ًمنىٌارا سمٌر سلٌط09209030

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05040015740ًعزٌزه خضورمنار أحمد أخرس09209031

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05040015739ًعزٌزه خضوررهام أحمد اخرس09209032

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05110003539ًشعلهأحمد جاسم الكحٌط09209036

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010283276ًمنىمحمد جمعه المحسن09209037

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05140003772ًفدوهعال معطً عل09209039ً

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05100023200ًسمٌره دٌوبوائل احمد دٌوب09209041

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010933897ًعٌشه نعسانآمنه عبد الحسٌب سبسب09209044ً

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150100206ًندىزٌنب سمٌر خٌربك09209045

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120051229ًجمٌلهوعد ٌوسؾ ٌوسؾ09209046

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120051684ًهٌامابراهٌم محمود األحمد09209047

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120015140ًاعتدالسها بدر محمد09209048

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120010629ًفاطمهرٌم محمد احمد09209049

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050099579ًسكٌنهسوزان مؤمون الدبٌات09209051

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05130043983ًاملدلع امٌن محفوض09209054

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05100069847ًاسماءبلسم أكثم عٌسى09209058

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05140009759ًامٌنهرشا حٌدر جدٌد09209060

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050056410ًمحمودهرحاب علً تركٌه09209062

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150020813ًسماهراٌناس خضر حالق09209063

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05070003291ًراؼدهشٌرٌن طالل طٌبه09209064

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05220003909ًثقلهندى خالد المنصور09209065

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05140003764ًفدوهٌارا معطً عل09209066ً

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010362453ًنورعال محمود طنٌش09209069

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120042909ًفكرات االبراهٌمبراء امٌن محمد09209072

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05130011040ًسمٌعهؼٌدى مسعد حسنه09209074

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150097901ًتركٌهثائره احمد شالٌش09209075

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05030020979ًنجدٌهندى علً الحسٌن09209076

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120045784ًفلايرحسن محمد المحٌمٌد09209079

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05220003919ًثقله الفارسأنوار خالد المنصور9209080

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05130012794ًسعاد حمدانسنام صابر زعرور2009209081القاعة الثالثة

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05100041799ًجمٌلهجنٌنه عٌسى ورده09209086

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010735888ًقمرفاطمه فراس موصلً كردي09209087

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05100019760ًمثٌله حجٌرهنبٌها حبٌب حجٌره09209088

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120022219ًسدادمحمد رشٌد ابراهٌم09209091

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010685336ًزاهٌهسمر مروان موصلً كردي09209094

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05140025479ًزٌزفونفضٌله خلٌفه عدٌره09209096

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05140020896ًمنٌرهعذاب اسعد قبقل09209100ً

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05100024350ًامٌره احمدمحمود توفٌق احمد09209107

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050141904ًمرٌمرٌم رضوان االسماعٌل09209111

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05160032082ًرئٌسهمٌداء عٌسى نٌصاف09209119ً



القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب04170049562ًعبٌراٌمان هٌثم طالس09209120

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05160032074ًرئٌسهسالم عٌسى نٌصاف09209123ً

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05040035198ًامٌرهارسوال حسن االحمد09209124

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05140018426ًهندٌهرإى ثابت التع09209126

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05140025974ًٌسٌرهعال هٌثم خزام09209127

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010343596ًفوزهمها عبد الجبار السلٌمان09209128

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120041326ًامٌنه الخالدمنى امٌن العوض09209129

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05020071624ًتركٌهزهور حسٌن سلٌمان09209134

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05140032491ًبربهانرجاء أمٌن عٌسى9209136

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050005692ًامٌنهروعه عمر األحمد6009209138القاعة الرابعة

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050105960ًصفادارٌن عماد مرٌم09209140

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010059847ًختامنبال محمد ذو الفقار جٌزي09209144

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05160041490ًكوكبرنٌم صالح صالح09209146

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050132261ًرجاءهدى محمد بهاء الدٌن صقر09209147

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050116532ًوسٌلهمنال عادل كحٌل09209148

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05030064393ًهٌامبراعم شعبان الونوس الونس09209151

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05100006145ًرٌتهعالء كرٌم كاترٌن09209152

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05110107118ًعزٌزهوجد داإود محمد09209154

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05140011113ًحفٌظهدٌوب حٌان حسون09209157

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05100039536ًعزٌزهلوتس ؼسان ابو كحله09209159

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05140032492ًرجاءمرام فإاد ؼصون09209160

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05220001064ًنعمه الخلٌؾاخالص خالد الخلٌؾ09209161

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05220001147ًفاطمه الخلٌؾمرٌم ابراهٌم الخلٌؾ09209162

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05030035576ًآمنهؼفران خالد احمد09209165

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010092706ًداللكفا حامد محمد09209166

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050119928ًاسمهان المبٌضمرام توفٌق الزٌر09209168

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05180013831ًلٌنامروه دباح عٌسى09209170

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010613377ًبٌانسمٌه مصطفى البكور09209173

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120005467ًفادٌازٌنب عبد الحلٌم سلوم09209176

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05140024975ًكوثرشٌرٌن واسق خٌوه09209177

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05140025975ًٌسٌره بدوربشرى هٌثم خزام09209179

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010222439ًسمرودٌان بدٌع الحمود09209185

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010545684ًظهٌرهنوال محمد السلٌمان09209186

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب10220040398ًسامٌهفداء نصر ابراهٌم09209189

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120050480ًعفراء دٌوبناراما سالم ٌوسؾ09209191

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120025192ًعلٌاعفاؾ احمد الحاٌك09209192

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010480038ًاعتمادٌوسؾ ٌحٌى قسوم09209194

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05140010357ًؼٌداسلٌمانمرام منٌر ارساق09209197

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05140036866ًجمٌلهعواطؾ صقر محمد09209198

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120001808ًرؼداءسارة عاطؾ سلٌمان09209199

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120033694ًمرٌمرهؾ عبدو المرزه09209200

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05140014054ًكوكبمجدلٌن سلٌم علوش09209202

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050057268ًمهدٌهكفاح امٌر المٌر09209203



القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05220006786ًنجدٌه العبٌدجنان رضوان الترك09209208ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05170042157ًفتحٌهساره مرتضى البرو09209209

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05190005195ًتركٌهكاتٌا منجد اسماعٌل09209210

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010614794ًرجاء سفاؾنارٌمان حٌان موسى التركاوي09209212

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05160006607ًتركٌهسمر صالح ونوس09209213

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010655523ًختام الزٌنومنار عادل االحمد09209218

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05080016435ًسهامهٌام علً الحاج حسٌن09209219

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05160013720ًهناءثناء سلمان خزام09209223

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05190024341ًدعدمرٌم عبد الكرٌم عٌود09209227

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050019405ًنجاهباسله فٌصل الخطٌب09209228

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010188238ًروضهمحمد احمد هنوس09209229

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05160046435ًاعتماد ضاهرمرح حسن ٌوسؾ09209230

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05220006690ًسهٌالزٌنه كاسر الضبعان09209234

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050082093ًرجاء عبد الكرٌمرشا مستنصر القطرٌب09209235

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010196912ًسمٌرهأرٌج عٌسى الدٌوب09209237

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150052222ًعفاؾربا محمد فاضل09209239

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050082152ًوصالارٌج علً القطرٌب09209240

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120038716ًسمٌرهاٌفا حمزه وسوؾ09209241

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150038291ًثناء وسوؾدارٌن كامل محمد09209247

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05180035841ًرٌمرنا محمد سعد09209248

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05180021769ًرٌمعفراء محمد سعد09209249

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050142379ًزهوربتول محمود ؼنوم09209250

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05160031135ًهاالمرٌم محمد احمد09209252

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05020074734ًسهامجواهر احمد الحٌدر09209257

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05140012911ًمدٌنهباسل علً حبٌب09209262

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05160029239ًشهٌرهسوزان محمد احمد9209264

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05020049947ًمكٌهأحمد رٌاض العبٌدي4509209265القاعة الخامسة

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05070037850ًهٌامرٌما علً ابراهٌم09209266

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050112327ًمٌاده دروٌشرهام فواز دروٌش09209267

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010505383ًدرزٌهسراب بهجات بربوره09209270

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010215954ًفاطمهوسام عبد الكرٌم النصر09209272

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05020081460ًختامعبٌدة رضوان عنٌزان09209276

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010559733ًكوكبمهند محفوض المحفوض09209281

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05200089184ًخدٌجهمآب محمود االحمد09209283

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05110002563ًابتسام سلٌمانفاطمه عبد الكرٌم مرع09209288ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010042375ًفرآتخٌرٌه محمد الحمدي09209289

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05100050756ًلودااٌماء احمد رزق09209291

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050100084ًعلٌا عبٌدومازن علً عبٌدو09209292

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05100003535ًاسمهانمهد نزٌه الصوص09209293

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب06200041439ًدعدنجد علً سلمان09209296

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05220006692ًسهٌالزكٌه كاسر الضبعان09209299

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05100050903ًآمالملك صبري رزق09209300

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05100056603ًسماءماٌا منٌر شاهٌن09209304



القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05020015702ًفاطمهاسماء عبد هللا شمٌط09209307

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05190011050ًتوفٌقهرانٌا محمود مصطفى09209308

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120026237ًوفٌقه علًعزه حسن العباس09209309

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010452151ًسمٌحههدى حسٌن الع09209311ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120051900ًسعدهعلً عبد الكرٌم الشٌخ وسوؾ09209312

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05200033398ًرانٌه السوٌدانهبه ؼٌاث جمال09209314

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120046436ًاٌمانحال مرعً الحمود09209316

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05020015370ًخٌرٌهمرٌم محمد االحمد الٌوسؾ09209317

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05200033570ًابتسام صٌاديزهراء محمد هٌثم الصٌادي09209319

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب07230030249ًنٌبال قرانٌالٌلى أسعد األسعد09209320

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05210028593ًرضٌهرهؾ زكرٌا السلوم09209321

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05210028569ًرضٌهشادي زكرٌا السلوم09209323

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05110017691ًزهوهمارٌا احمد مرع09209330ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050025059ًنداءكنانه سهٌل شاهٌن09209332

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05170043870ًرامٌارٌما عدنان البرو09209333

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05100030198ًفطٌمعبدهللا عاٌد االحمد09209335

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب09120070619ًحٌاهبتول عبد الوهاب الزاٌد09209337

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05180024328ًكوكبلبنى ٌوسؾ عٌسى09209340

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010045802ًهالهنور ولٌد قٌطاز09209342

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120026409ًكرٌمهنادره محمد لولو09209352

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120010709ًعدنٌهبشرى احمد الضاهر09209355

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120014275ًمٌسرنسرٌن محمد الشعار09209357

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب06110051250ًنوفهلٌلٌان حمزه خلٌل09209358

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05130010517ًٌسرىلجٌن ؼسان حمودي09209360

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05020073811ًخدٌجهعزٌزه محمد نبهان09209362

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010264004ًملكه صطوؾ الرسالناسراء عبد الملك محمد سعٌد09209364

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05100018364ًحٌاهأحالم أحمد سعٌد09209368

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05100018366ًاحالمنور ٌوسؾ محفوض9209369

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010130286ًختاماسراء ناصر الطوٌل9009209371الصالة

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب11050079443ًكوثرفاطمة الزهراء خالد النزال09209376

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05020110202ًدالٌاسالم سامر الخلؾ09209377

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05020092734ًجواهرعلً طالل االبراهٌم09209378

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05140034674ًمنٌره منصورؼٌث نوفل جرماشه09209379

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010231387ًهناءرزان محمود رزوق09209381

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05160024034ًالهام االسعدنسرٌن علً ؼنام09209386

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010577126ًاملخولة عثمان عبد النب09209387ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05100036027ًكوكبلبنه محمد سلطان09209393

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05020026385ًفطٌمعالء محمد الفارس09209394

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150087664ًنوفهنٌرمٌن علً احمد09209397

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05020033936ًفطٌمٌسرى محمد الفارس09209405

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010239660ًمرٌمرحاب خالد عباس09209406

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150088872ًاسٌمةوعد ابراهٌم األحمد09209408

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150102134ًحاجهشهله علً أحمد09209409



الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05020048149ًسعادفٌض هللا مصطفى عبد الرحمن09209410

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050037495ًٌاسمٌن طالبروٌدة خضر طالب09209411

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010351493ًامنةنسرٌن احمد عٌسى09209428

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب10100014273ًسكره عماررجاء محمود عمار09209429

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150101563ًمرٌمأمٌرة طاهر ابراهٌم09209430

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150053268ًامالرهام ٌوسؾ منصور09209431

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120049145ًسكٌبه حمودفاطر محمود حسن09209432

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010416133ًلولوعبٌر حسن عل09209433ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05140027028ًنادٌاثراء جعفر التع09209434

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150049781ًانٌسه فاكهؼزل ناٌؾ الراع09209438ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05070043656ًختامهمسا ابراهٌم عٌسى09209440

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05100041454ًرقٌهرإى بالل حربا09209441

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150076506ًنورهبٌلسان محمد الراس09209442

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010384760ًوفاءانعام فواز الحسٌن09209443

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05100041431ًرقٌهنقً بالل حربا09209445

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب06190013769ًمحسنهوصال سهران شحاده09209446

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05160008947ًشمسهبراءه حسٌن مصطفى09209448

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب11050072142ًنجٌدابشٌر سلمان حمٌدوش09209450

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150051402ًصلٌبةأسماء أدٌب جورٌة09209459

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05140019793ًبربهان جورٌهمٌساء رشٌد جبور09209460

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150117924ًفاتنحنٌن عدنان جورٌة09209462

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05100036077ًؼاده العمرانماٌا خازم دال09209463

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب07110011592ًرفٌدةامنه عبد الكرٌم كٌروان09209464

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05100066721ًوسام مظلومنؽم نزٌه مظلوم09209465

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب04150009935ًؼادهنور عبدو سلٌم09209466

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب04030059861ًمطٌعهالرا عبد الرحمن المحمود09209471

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010554887ًحناناسماء مصطفى ابو طوق09209472

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05140029362ًمطٌعه عباسصفٌحه ظرٌؾ سلٌطٌن09209473

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150089215ًكتٌبةهوازن عٌسى عٌسى09209474

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050051229ًهٌفاءمروى صالح الدٌن زٌن09209476

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150081409ًجورٌهنسرٌن علً حربه09209478

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150053727ًسمٌرهرزان سلٌمان عثمان09209482

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120023099ًسمٌرهمٌسم محمد محمد09209483

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010734537ًبدٌعه دنٌانارٌمان محمد الجان09209488ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050119615ًسكرهختام خضر الكنجو09209491

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05090009600ًهالهحنٌن نضال الراع09209492ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05200091904ًنوفهاحمد صالح العبدو09209494

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150044175ًامٌنهلمى محمد شفٌق حمود09209499

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05200061294ًتقالسالفا ابراهٌم المحمد09209502

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب10100027967ًامٌرهالرٌن ٌاسٌن محمد09209503

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05180035821ًاسمهانرؼد ماجد شاهٌن09209506

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150067907ًاسمهانهبا محسن مصطفى09209508

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05030035145ًرجاءفاطمة عبد العزٌز الطالب09209511



الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05030035165ًروضه الطالبقمر رضوان الطالب09209513

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05100029616ًرفٌقهإباء جودت ٌعقوب09209515

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05140021360ًسعدىامال مصطفى زوبلو09209516

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب04010260096ًأمٌنهخلود خالد الجوم09209518ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150080572ًفاطمه حسنلجٌن علً عمار09209520

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120052544ًعفاؾوالء ٌوسؾ ٌوسؾ09209522

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010443446ًسمر الحٌدرلٌلى فإاد حٌدر09209523

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010443428ًخوندهسمر وجٌه الحٌدر09209524

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010570557ًنزٌههسلٌمان سمٌر االبراهٌم09209525

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150029343ًمحاسن وسوؾلبنى عبد الرحمن سالم09209526ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05170046242ًسلمههنادي فهد بدور09209527

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05030065994ًحٌاة العمرانحال حسن الونوس09209532

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050151804ًمجدلٌنهدٌل هٌثم العجٌب09209536

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05070002312ًاسمهانؼزل سمٌر قباقل09209537ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050031943ًهوٌدههال ؼسان ابو قاسم09209538

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050102588ًنادٌارشا محمود عفاره09209539

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05170025405ًابتسام فطومرؼد عادل سلٌمان09209540

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05010443350ًنوره حبٌبروله عبد العزٌز اسبر09209541

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05140023338ًمنهشادي رشٌد احمد09209545

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05050083520ًزهورآٌه أحمد نٌوؾ09209548

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05100049526ًخزنهسراب ابراهٌم دال09209550

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05170053716ًسمر علًجوى أكرم بدور09209551

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05200073310ًناٌفهوفاء محمد الشلهوم09209552

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05160047902ًمرٌمؼنى زهٌر ابراهٌم09209553

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب10010004825ًمدٌحه الفٌاضدٌمه احمد سلٌمان09209558

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150064406ًرئٌفهصبا احمد عثمان09209560

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05120034436ًكمالهؼٌمه رشٌد سلوم09209562

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150043774ًفاطمههنادي محمود جمول09209564

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05140000836ًحٌاة األحمدسحر طراد طه09209568

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05140009987ًرسمٌه دنٌارنٌن وحٌد طراؾ09209569

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150103095ًندىالٌن نور الدٌن عل09209572ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌةأدب05150112262ًوردهكامل علً الحمدان9209575

مبنى كلٌة التمرٌض

القاعة االولىالتمرٌضأدب05200080688ًجاٌزهعدي محمد الحمدو الربٌد4009209576القاعة االولى

القاعة االولىالتمرٌضأدب05010467561ًزهره الحالقعائده مظهر ابو أمٌن09209577

القاعة االولىالتمرٌضأدب05070013604ًمٌادهمٌس عبد الكرٌم ضعون09209584

القاعة االولىالتمرٌضأدب05140036878ًنعٌمه سلمان ابراهٌمساندي مسعؾ عدٌره09209596

القاعة االولىالتمرٌضأدب05150103186ًختامفاتن عقل عل09209598ً

القاعة االولىالتمرٌضأدب05130012908ًفدوى زعرورهٌبى بدٌع زعرور09209599

القاعة االولىالتمرٌضأدب05140008670ًهمسا سلومٌمنى موفق سلوم09209600

القاعة االولىالتمرٌضأدب05160046503ًلٌان الرمضانحال ابراهٌم الفطوم09209603

القاعة االولىالتمرٌضأدب05110017936ًنوالألٌن ساقب علوش09209604



القاعة االولىالتمرٌضأدب05010720066ًسعاد البكريأسعد مصطفى الحفٌان09209605

القاعة االولىالتمرٌضأدب05010734790ًشمسه الٌاسٌنرنا حسٌن الحمدو09209608

القاعة االولىالتمرٌضأدب05010734789ًمحاسننورشان خالد الحمدو09209609

القاعة االولىالتمرٌضأدب05200068477ًخدٌجهلٌنا شحاده الملحم09209618

القاعة االولىالتمرٌضأدب05160045195ًضحوكرزان محمد البرهوم09209620

القاعة االولىالتمرٌضأدب05140008522ًدنٌافاطمة دروٌش تامر09209622

القاعة االولىالتمرٌضأدب05100073204ًحبوس البٌكشهاب احمد األحمد09209623

القاعة االولىالتمرٌضأدب05110017943ًنوالٌارا ساقب علوش09209626

القاعة االولىالتمرٌضأدب05110025527ًختام المهٌوبماجدلٌن كندي المحمود09209629

القاعة االولىالتمرٌضأدب10160083002ًسفٌرهنسرٌن احمد وسوؾ09209631

القاعة االولىالتمرٌضأدب05150113604ًخلفهخطر فاٌز المعروؾ09209632

القاعة االولىالتمرٌضأدب05100047643ًحلٌمهسٌلٌنا علً عل09209635ً

القاعة االولىالتمرٌضأدب05150068396ًخدٌجهرنا حسٌن عجٌب09209636

القاعة االولىالتمرٌضأدب05100048282ًفكتورٌا شٌبونرزان رامز أحمد09209638

القاعة االولىالتمرٌضأدب05120039565ًمحاسنبتول عبود اسماعٌل09209640

القاعة االولىالتمرٌضأدب05050010139ًسعادأٌهم فائز ٌوسؾ09209641

القاعة االولىالتمرٌضأدب05050145744ًمدٌحهلٌنا نصر ملوك09209645

القاعة االولىالتمرٌضأدب05100070181ًروال احمدنور وائل سلوم09209649

القاعة االولىالتمرٌضأدب07210026753ًحمٌدة عٌدأسوم أحمد رفعت حبوش09209650

القاعة االولىالتمرٌضأدب05150110615ًرابٌه الخضرحنان محمد الشاعر09209651

القاعة االولىالتمرٌضأدب05100043399ًرمزه أحمدزٌنه ابراهٌم حماد09209653

القاعة االولىالتمرٌضأدب05020058020ًعمره بركاتنور خالد بركات09209655

القاعة االولىالتمرٌضأدب05050123341ًتركٌهمحمد سامً الهمٌش09209658

القاعة االولىالتمرٌضأدب05030075725ًعبٌر شعبانأرٌج ابراهٌم الصالح09209662

القاعة االولىالتمرٌضأدب05150004894ًهٌفاءمروه احمد ابو الجداٌل09209663

القاعة االولىالتمرٌضأدب05090006050ًوفاءزٌنه هاشم زٌنو09209664

القاعة االولىالتمرٌضأدب05040016839ًآمالؼنوه نٌذار األحمد09209665

القاعة االولىالتمرٌضأدب05120048709ًكروان سلٌمانهال عبدو حسن09209666

القاعة االولىالتمرٌضأدب05100029003ًوصالعطور حماد األحمد09209667

القاعة االولىالتمرٌضأدب05110001020ًأمٌنةوسٌمه ادٌب قبقله09209669

القاعة االولىالتمرٌضأدب05160058199ًلٌناؼاده فواز خان9209670ً

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05120039988ًوجٌهامجدلٌنا عز الدٌن بلول3509209671القاعة الثانٌة

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05040035124ًسعاد العلًراما كامل العل09209672ً

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05140012258ًفلاير جعفركنده رأفت اسماعٌل09209674

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05140026867ًهالهلمى وفٌد خضره09209679

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05140031597ًتفٌده سالطٌنوالء كاسر حسون09209682

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05050152445ًسكٌنهسوسن مؤمون الدبٌات09209684

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05100002543ًمنارهؾ حسان المصطفى09209685

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05010529433ًحلٌمهخدٌجه محمد الجابر09209686

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05140029688ًسهاملٌلٌان ادٌب فٌاض09209687

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05120032861ًركسانه محمدالنا محمد محمد09209689

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05010326277ًرسٌالكاتٌه ٌعقوب العثمان09209690ً

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05150064304ًندٌمهمنى الٌاس صوان09209696



القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05100042579ًوداد زٌودفرح حسن عل09209697ً

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05160014479ًسفٌرةاحالم فجر جمول09209698

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05010579817ًسمٌحهنادٌن ولٌد كربجها09209699

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05200016651ًسنٌه بركاتماري حبٌب زحلوق09209702

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05050015432ًٌمن رستمحنٌن صخور دٌبو09209703

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05010547878ًكوثرجورجً بسام ملحم09209707

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05160005050ًلبنهماري فٌصل سلمان09209709

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05140036961ًرؼداء نعٌسًوالء شعالن اسماعٌل09209710

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05140012532ًنزههرجاء سامً خزام09209711

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05170008159ًشمسهمحاسن احمد مصطفى09209712

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05120008130ًانصاؾرقٌه حبٌب المٌر09209717

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب03300098380ًهناء الخضورهمسه خضر صالح09209718

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05050119058ًمٌساءمرٌم علً االحمد09209719

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05120004076ًسعادهدٌل محمد خلٌل09209723

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05010322895ًنادٌه عبوددٌانا فراس الخطٌب09209727

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05010665571ًادٌراراما حكمات الصالح09209730

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05010222714ًفرٌدهبسمه منٌر الحمود09209731

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05020003881ًسمٌرهعبٌر عبد الرزاق المحمد القشطه09209735

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05220002159ًعٌدهأسماء احمد الحسن09209738

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05010348836ًامنهلورٌس احمد عٌسى09209739

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05010441592ًامنهكاترٌن احمد عٌسى09209745

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05200019101ًمانٌهمارو ولٌد نداؾ09209746

القاعة الثانٌةالتمرٌضأدب05150050313ًعبٌر عٌسىرشا احمد سلٌمان9209748

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05010283204ًمنىورده جمعه المحسن4009209749القاعة الثالثة

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05050091158ًخدٌجه الشٌخ حسنلٌلى علً خلوؾ09209751

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05140002671ًتمرهمرح نورس محمد09209752

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05010607016ًخٌرٌهمرٌم جهاد نوره09209753

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05190003658ًنجاحاٌمان ٌوسؾ حسن09209755

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05130026663ًنزههمفٌده عكرمه سلٌمان09209761

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05160020170ًكمالهماجده احمد قاسم09209764

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05010900111ًمنىمروه جمعه المحسن09209766

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05150101190ًفاطمهرٌتا حسن ونوس09209772

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05110023089ًلٌنه المحمودالرٌسا محمد شٌخ صالح09209779

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05100067303ًأمٌرهٌاسمٌن بهجات مظلوم09209780

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05110000045ًفلايراٌمان فإاد السعد09209783

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب06100035826ًكوكبفاطمه احمد سلٌمان09209784

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05150114051ًرتٌبهاكتمال سلمان محمود09209785

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05200008957ًسهٌله البٌطاررٌما سالم الشٌخ09209786

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05150090660ًكردٌهنجوى حرفوش خرسه09209787

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05010647218ًكفابتول محمد جناح09209792

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05110019168ًنومه سالمهرإى تٌسٌر العل09209793ً

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05100026728ًفوزه الطعمٌهنور االٌمان حسان المحمد09209794

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05030025711ًمرٌممحمود محمد الخلٌل09209795



القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05190020592ًمرفتدٌانا سائر حسن09209797

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05100038389ًاٌرانسوزان محمد نصور09209800

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب02010066635ًسكٌنه سلٌمانٌاسمٌن محمد هدى قنوات09209805ً

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب06190016501ًعدلهرنا صاحً ؼنٌجه09209806

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05170042141ًفوزٌهنجاح عبدو العل09209807ً

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05140035676ًمرٌم وطفهروعه عماد حبق09209809

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05190003905ًكوثرلمٌس ابراهٌم حسٌن09209811

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05150042433ًؼادهنورشان صفوان احمد09209812

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05050174959ًؼٌثاء العلًربا منٌر السلٌمان09209813

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05100006177ًجوزفٌنفٌلٌب مروان لٌوس09209816

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05020020996ًاموناسماء صالح الملٌحان09209818

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05180021983ًفاٌزه مصااحمد ٌوسؾ مصطفى09209819

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05160024949ًحلوةسها مرعً االحمد09209821

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05020109539ًبٌانزكٌه محمد رامز الصٌادي09209825

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05150075833ًناجاتسمر علً معروؾ09209829

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05050057247ًنداءهال جبران جمول09209830

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05050086218ًجومانهاسامه نوفل حسٌنو09209832

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05030039903ًسكٌنة ذٌاببشرى علً الحسٌن09209833

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب05140028077ًحمٌدهضحى فهد جعفر09209846

القاعة الثالثةالتمرٌضأدب04010413037ًجهٌنهرهؾ علً عمران9209850

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05150093701ًامٌنةنوره منٌر احمد7009209852القاعة الرابعة

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05150103447ًقمرراما ماجد حربا09209859

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب90050007219ًامنةنؽم وائل االشوح09209862

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب10100034033ًندٌمه داودشذى عٌسى محمد09209863

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05170021634ًوكٌلهٌسرى وجٌه مخلوؾ09209864

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05150055409ًمزنارٌما احمد ٌوسؾ09209865

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05150094230ًمفٌدهسناء عبد الكرٌم الخطٌب09209868

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05140029874ًندوهلٌث راجً ابو عمشه09209874

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05050065298ًنافلهوفاء معروؾ العٌزوق09209877ً

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05110044415ًندى رمضانثراء ؼسان ضاهر09209878

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05150061020ًبندرراما عبد العزٌز حسن09209880

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05060034309ًصباحشٌرٌن سلٌمان الحسٌن09209881

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05050108760ًداللسابور صالح المحمد09209886

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05100019225ًنورهبدور عبود الشبٌب09209888

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب07220005171ًدالل العلوشمٌساء محمد العلوش09209890

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05070020948ًخدٌجهعبٌر ؼازي زٌدان09209891

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05200091197ًخدٌجهصالحه عبد الستار العبدو09209892

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05150092991ًجمٌلهاكرام منذر خٌربك09209893

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05200092106ًخدٌجهقمر عبد الستار العبدو09209894

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05190032557ًلندههبا علً ؼانم09209895

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05160001079ًسلمىسامً ناهل العباس09209899

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05010286769ًسهام الحمودروان عباس العباس09209901

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05100036370ًرفٌقهصبا محمد ابراهٌم09209902



القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05140004506ًنوفهخلود سالم صالح09209904

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05140012358ًسرٌه سلمانأمٌمه سلٌمان حبٌب09209907

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05110009961ًقادرٌهأمانً قاٌد عاكوب09209910

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05100051607ًجوهرهنوال محمد سلٌمان دٌب09209911

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05100049904ًجوهرهلبٌه محمد سلٌمان دٌب09209912

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05100049925ًجوهره دٌبرقٌه محمد دٌب09209913

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05150033079ًخلودحنٌن عبد الكرٌم زٌدان09209916

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05100064762ًحسٌبهمنار مشهور عٌسى09209917

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب06060003387ًسامٌالٌال منذر صالح09209921

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05150021816ًناجاترٌم علً معروؾ09209924

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05140006159ًسعاد اسماعٌلرمال شاهد محفوض09209926

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05050041605ًعشٌرهصفا محمد ابو العنز09209928

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05150027724ًهناءهدٌل مصطفى رجب09209930

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05030055146ًهناءفاطمه خالد جمعه09209931

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05110009979ًقادرٌههاجر قاٌد عاكوب09209935

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05010529458ًنوفهمحمد منذر حمٌد الجابر09209936

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05160004827ًرسمٌهزهور علً عٌسى09209937

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05110062374ًودٌعهشفاء جمعه الحسٌن09209938

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05050134021ًختام شاهٌنٌارا حسام الدٌن الداحول09209939

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05100035319ًسعاده مظلومسناء حسن خلوؾ09209942

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05200023280ًوصالفداء حسن المحمود09209945

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05010060601ًفاطمهسحر حسام الجمال09209946

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05140005919ًخوال أسعدوفاء عثمان عثمان09209948

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05140009073ًمهانوار احمد سعٌد09209949

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05100032960ًخزنهجولٌا ابراهٌم دال09209953

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05010259080ًداللنارٌمان محمود النمر09209955

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05190026090ًأمٌرةهناء سلٌمان حسن09209959

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05010192686ًآمنهشذى ابراهٌم القرٌع09209960

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05150053951ًحبوبمعال حسن خضور09209961

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05050077747ًثمر شاهٌنطارق مزٌد زٌن09209965

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05120027224ًنزهه خضورحٌدر حسن فٌاض09209967

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05030029218ًفطومأمنو عبد هللا النعسان09209969

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05050135216ًفرٌدهنٌرمٌن رٌاض االشقر09209970

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05010636818ًجورٌةفاطمة عوض الخضٌر09209971

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05200099316ًمدٌلجهان محمد العبد هللا09209972

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05140004171ًشفٌقهحنان احمد خلوؾ09209974

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05120019264ًؼاده اسماعٌلحال أٌمن اسماعٌل خلٌل09209976

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05140010172ًخلفه خلوؾمروج ناقد دالله09209977

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05150056380ًأمٌرة خٌر بكأحمد محمد شخشٌر09209978

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05030008894ًفٌكةأٌهم احمد الرمضان09209984

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05120033910ًلبنىمازن بسام طٌبا09209985

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05160025283ًؼزالهنقٌه محمد دٌاب09209988

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05100048527ًهٌام حمودالرا نزٌه ابراهٌم09209989



القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05010441403ًحاجةماهر ناجح السلوم09209990

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05150115412ًرانٌاروال سمٌر عل09209991ً

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05030026020ًسبتةخضرة خالد الجعبو09209992

القاعة الرابعةالتمرٌضأدب05200032524ًمرٌموفاء ممدوح نحالوي9209994

القاعة الخامسةالتمرٌضأدب05160040042ًروزهخزامى سلٌمان حسن2009210000القاعة الخامسة

القاعة الخامسةالتمرٌضأدب05070012944ًشهرودارٌن محمود شاهٌن09210002

القاعة الخامسةالتمرٌضأدب05140012078ًتقلههدٌل صادر العدره09210005

القاعة الخامسةالتمرٌضأدب05050016300ًابتسامسالم وصفً السالمة09210006

القاعة الخامسةالتمرٌضأدب05010003359ًندىاالء بدر الدٌن الطٌار09210007

القاعة الخامسةالتمرٌضأدب05010443106ًندٌمهإٌمان عبد الجلٌل السلوم09210008

القاعة الخامسةالتمرٌضأدب05010656594ًاسٌمهحنٌن رٌاض ٌؽمور09210010

القاعة الخامسةالتمرٌضأدب06210013308ًاقبال سلٌمانرهؾ عبد العزٌز عثمان09210013

القاعة الخامسةالتمرٌضأدب05120011048ًسامٌهزٌنب عادل رسالن09210014

القاعة الخامسةالتمرٌضأدب05010233500ًنادٌانؽم رمضان السلوم09210016

القاعة الخامسةالتمرٌضأدب05120031386ًسحربشرى تركً ابراهٌم09210017

القاعة الخامسةالتمرٌضأدب10220023953ًسلمىاٌمان علً ٌونس09210021

القاعة الخامسةالتمرٌضأدب05170046357ًفتاتشروق محمد دٌب09210023

القاعة الخامسةالتمرٌضأدب05100044313ًنشٌدهعزه كامل نٌش09210024ً

القاعة الخامسةالتمرٌضأدب05100063481ًلولورؼداء نمر حبٌب09210025

القاعة الخامسةالتمرٌضأدب05140005042ًتؽرٌد شوكهدٌم رٌحان أسعد09210026

القاعة الخامسةالتمرٌضأدب05110017513ًمطٌعه دٌوبرٌم علً دٌوب09210029

القاعة الخامسةالتمرٌضأدب05120010912ًسامٌهسرمٌن عادل رسالن09210030

القاعة الخامسةالتمرٌضأدب06160004452ًوهٌبهامٌمه دٌبو العج09210035ً

القاعة الخامسةالتمرٌضأدب05030064979ًرٌماالحارث عٌسى الخضور9210036

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05140009810ًأمٌرهٌونس شادي إرساق4509210037مخبر االساسٌات

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05170026933ًعزٌزه علوشرنده ابراهٌم سعده09210038

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05150065699ًعلٌاسارة هٌثم العل09210040ً

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05050119049ًنومه االحمدمرٌم رشٌد الحسٌن09210041

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05220005617ًحمده الناٌؾوعد خلٌؾ الناٌؾ09210046

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05220005664ًؼبشهامل حسٌن الناٌؾ09210047

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05050021275ًفٌروزلما جهاد الحاج09210049

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05050028099ًانفصالرشا سمٌر رزوق09210052

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05050028691ًانفصالقمر سمٌر رزوق09210053

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05220028856ًحمده الناٌؾمرٌم خلٌؾ الناٌؾ09210054

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05140001289ًرؼدانمنال عز الدٌن مسعود09210056

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05150025930ًأمٌرةدعد محمد عثمان09210061

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05100058961ًنجاحمصعب فٌصل المحمد09210065

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05010387983ًجولٌامروه بسام ابو جنب09210066

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05100024595ًانتصار اسماعٌلدعاء عبد الرزاق زٌد09210069

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05080020605ًرشدهوفاء احمد محمود09210071

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05150102054ًهٌامشذا وجٌه احمد09210074

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05140009652ًٌسٌرهبشرى عبد المجٌد سلوم09210077

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05060003865ًسكرهروعه حمدو االبراهٌم09210079



مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05010305865ًخٌرٌهخدٌجه محمد الصطٌؾ09210080

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب06190016373ًعزٌزهثراء اسماعٌل حسن09210085

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05050001824ًهاله دٌبنور خالد اآلؼا09210086

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب06190012697ًجمٌلهمنى ثابت سلٌطٌن09210088

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05110001590ًسامٌهشآم مسعؾ سعد09210089

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05010434366ًعزٌزةرزان فإاد باشوري09210090

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05140021146ًامٌنهالهام تركً قبقل09210091ً

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05190013939ًزاهٌهعٌسى محفوض محفوض09210092

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05150114590ًرحابرٌم سلٌمان المعروؾ09210095

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05100008991ًابتساممٌرنا محفوض مرادش09210102ً

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05100012606ًنورهدٌمه جرجس عراض09210105

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05150065356ًاسٌارولى سمٌر محمد09210106

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05010366898ًتمرهلٌنا محمد اسعد09210108

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05010140000ًمحاسنمنى عمر عروب09210109

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05120041254ًرجاءنور جاسم المحمد09210110

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05010697213ًحبقه ٌوسؾرامٌا شرٌؾ حمد09210111

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب11020003168ًفطٌمرشا حمود التمر09210112

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05120017458ًمرٌمعلوه زٌدان محمود09210116

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05170024062ًلٌناعال محمد ابراهٌم09210119

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05060030602ًمرٌممحمد احمد الحسٌن09210120

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05050112718ًفاٌزه القطرٌببسمه عبد السالم القطرٌب09210123

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05150079542ًسامٌالتؽرٌد امٌن حسن09210125

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05150036889ًجمٌلههبه سالمة ونوس09210127

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05190000657ًفتاه احمدامٌنة صالح عل09210128ً

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05010273728ًجمٌلهٌمنا محمود المحمود09210130

مخبر االساسٌاتالتمرٌضأدب05030040235ًامٌرةنعٌمه عٌسى العكاري9210131

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05030040258ًأمٌرةعاٌدة عٌسى العكاري3009210134مخبر التشرٌح

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05120013279ًهدى جحجاحعال أحمد شٌخ عل09210136ً

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05140014100ًدعدسناء صادر جبور09210137

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05140012411ًسمٌحه أسعدراحٌل راتب العل09210139ً

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05010590947ًندىصفاء مصطفى دٌاب09210142

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05100052887ًاتحادازدهار محسن عل09210146ً

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05110094341ًنوره البكورجمول صالح البكور09210147

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05140012393ًنهودوالء نبٌل العل09210150ً

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05160007735ًنادٌا عٌسىسهر عزٌز ابراهٌم09210151

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05200093011ًموزهاٌلٌن علً مصطفى09210152

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05180032288ًنٌفهنبٌل حلٌم حنا09210155

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05120008941ًمٌادهأمل شعٌب الشعار09210157

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05050087558ًفاٌزهربى عبد السالم القطرٌب09210159

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05030036293ًادٌبهفرات احمد الناعم09210161

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05010933913ًفاطمهلبنه سلٌمان حجازي09210164

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05010593121ًجمانه االبراهٌموالء عبد الرحمن االبراهٌم09210166

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05030047011ًفاطمهنجوى سلٌمان الحٌدر09210167



مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05180017068ًحٌاةسوزان علً عباس09210169

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب06230010075ًشفٌقه حموداشراق ٌوسؾ اسمندر09210172

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05100058239ًسلوىمرفت عبد الرحمن الحمٌدي09210174

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05050071288ًدعدرنٌن مدٌن فرج09210176

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05010164030ًرٌمهمٌساء حسن عل09210177ً

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05030015778ًمرٌم المحمدبراءة مصطفى المحمد09210178

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05180025308ًالهام اسماعٌلعتاب ابراهٌم ابراهٌم09210180

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05030058256ًشهٌرهامل صبحً االبراهٌم09210181

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05030037663ًجوهٌناماجده عٌسى العكاري09210182

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05010549273ًرفعهعبٌر عبد الرحمن االسعد09210194

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05150008605ًهناءسومر جراح الشٌخ حٌدر09210195

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05140007971ًسعٌده بدرعفراء أنٌس حسن09210196

مخبر التشرٌحالتمرٌضأدب05140005394ًعزٌزهٌسرى ٌوسؾ بدور9210199

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05120038180ًفاطمه علوشبسٌما سلٌمان شبان9009210202ًمدرج المسرح

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05140003169ًدلعوناسمٌره فضل حمدان09210203

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05050054557ًنادٌا فٌاضرهام عالء الدٌن الشٌخ ٌاسٌن09210204

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05130031754ًفطٌمرٌم اسماعٌل جدٌد09210206

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05170042271ًدملوجاٌباء سلٌمان ابراهٌم09210208

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05140031483ًهٌامجٌهان فاٌز حسن09210209

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05130013118ًأمٌره رستهٌمن درٌائٌل زعرور09210210

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05100050138ًمنار محفوضآالء محمد ٌوسؾ09210212

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05070040769ًمهدٌه خضورعبٌر سالم خضور09210213

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05050119640ًؼرامروعه ابراهٌم السكاؾ09210214

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05010065060ًهناءسمر نزار الجاجه09210216

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05010582303ًملكرٌا احمد عردوس09210217

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05150116970ًشادٌهبتول احمد سلٌمان09210219

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05010207089ًسمٌهصفا عبد الروإؾ الحرٌري09210220

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05020084206ًمحاسنمادونا صالح السلٌمان09210223

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05140033850ًنبٌهه بدورطهران طاهر شاهٌن09210226

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05140029200ًفدواؼروب ؼسان دٌوب09210228

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05140029210ًفدواشروق ؼسان دٌوب09210229

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05100044987ًامٌرهشٌرٌن عثمان ٌوسؾ09210231

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05100044992ًاتحادمروج أدٌب ٌوسؾ09210238

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05200070706ًعمشه العوضفرٌد عوض العكال09210241

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05010454920ًسناءساره محمد السقا09210242

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05200104753ًمظلهصفاء عمر الشحاده09210243

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05100054496ًخضرهؼدٌر محمد اسماعٌل09210244

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05020085413ًمرٌمبراءه حمود المحمد09210245

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05130027214ًانعامضٌاء محمود الحاج عبدهللا09210246

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05010648264ًهدىروان عبد الؽنً خلوؾ09210247

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05050039426ًمنفٌهابراهٌم محمود باٌزٌد09210250

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05140015034ًمدٌحههدى أحمد حماده09210251

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05100024599ًانتصار اسماعٌلبتول عبد الرزاق زٌد09210252



مدرج المسرحالتمرٌضأدب05060030610ًمرٌمرقٌه احمد الحسٌن09210253

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05120030076ًنجٌدهحسام محمد عباس09210254

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05170002718ًسمٌرههٌلٌن كاسر دٌوب09210257

مدرج المسرحالتمرٌضأدب10260024820ًنجالمنار محمد حسن09210262

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05010369402ًردفٌهمحمد انس موفق جدوع09210265

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05050135209ًأملحال عبد الرزاق المحمود09210266

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05060030611ًمرٌماسماء احمد الحسٌن09210268

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05010554650ًخلودشذى صالح الزازا09210269

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05200048583ًهاجرتؽرٌد ولٌد دناور09210273

مدرج المسرحالتمرٌضأدب02360020587ًسلمىعبٌر علً حبٌب09210274

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05020080755ًأدٌبة ابراهٌمعالء بسام محمود09210277

مدرج المسرحالتمرٌضأدب07020045138ًوطفهعائشه عبدهللا السٌد09210281

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05050117564ًفاطمةنهله احمد محفوض09210283

مدرج المسرحالتمرٌضأدب12170007030ًوداد الحسندالٌه نافل بدر09210284

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05130013355ًلٌلىرؼده مرهج زعرور09210285

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05010392349ًسهامدعاء محمود السكعه09210286

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05050119861ًهٌامضٌاء عدنان المحمود09210287

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05200066218ًمنىبٌداء هاٌل الخلٌل09210289

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05160037146ًداللبٌداء كمال الدٌاب09210291

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05060030614ًمرٌمرحاب احمد الحسٌن09210292

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05150052518ًأحالم الخضوريؼٌث حسن نٌصاف09210294ً

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05010799610ًرجاءابراهٌم محمد االحمد09210295

مدرج المسرحالتمرٌضأدب04010876071ًربابرشٌد أكرم جنٌد09210298

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05200064813ًرقٌهخلفه محمود الهالل09210300

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05030043031ًفهٌدهورده علً الحمداوي09210301

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05010613763ًهٌامرٌم عبد الجبار البكور09210307

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05050068987ًنادٌاندى وحٌد شاكر09210308

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05030049148ًمهدٌهاٌمان حسٌن حلوان09210312ً

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05170009235ًنجاحسهام شهٌر حمدان09210313

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05110020049ًروضهعالء بدر الحسنو09210314

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05050040027ًرٌمؼنوه زعٌم عبٌدو09210317

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05110016120ًامانهخالد جمعه دبٌس09210318

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05010241039ًعزٌزهحسن محمود النمر09210319

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05120030683ًفاطمهملك محمود العمر09210327

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05110027390ًنسرٌن الكوسارنٌن محمد المحمود09210329

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05150013838ًسمٌرهعلً عبد الباسط رٌشه09210331

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05140019324ًرٌاصفاء علً شعبان09210332

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05010413521ًسحرحسناء عدنان الكالس09210336

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05210029761ًندٌرهدالٌه شاكر األحمد09210337

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05100019578ًرنجستٌماء نصر الحسن09210338

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05010699556ًحناننسرٌن عبد الكرٌم الكردي09210340

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05050121297ًنبٌلهرٌم احمد ٌاؼ09210341ً

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05100065041ًكفارإى تركً حمٌدوش09210342



مدرج المسرحالتمرٌضأدب05100002157ًسمٌرهندى ؼزوان السعد09210344

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05160027863ًمسٌلههٌام حسان عنقا09210345

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05010579863ًلٌلى القصابهند حسٌن الدور09210348

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05010513662ًاصطباروالء زٌاد دهبان09210350

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05010568521ًفداءاٌناس جمال العبد الرزاق09210358

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05090021087ًسامٌهرزان توفٌق القهوج09210361ً

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05160044938ًامٌمههاجر توفٌق عاص09210370ً

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05020022233ًمرٌمؼٌداء عبد الكرٌم المحمود09210372

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05150100834ًسمٌرهشٌرٌن سلٌمان عثمان09210373

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05100018553ًحمدهعال احمد الحمودي09210374

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05140017805ًسورٌهمٌلٌن تٌسٌر رسته09210375

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05100068104ًنوفهرضا محمد الرضى09210377

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05140006059ًرفٌقه خضرمحمد فاٌق مٌهوب09210378

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05220033476ًشهال ضامننادٌن مصطفى المصطفى09210380

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05190021177ًالرالٌن ٌاسر عل09210381ً

مدرج المسرحالتمرٌضأدب90020025322ًمنى الفحامنور خالد دٌاب09210386

مدرج المسرحالتمرٌضأدب05150052837ًصفاءنؽم عبد الكرٌم جاهل9210389

مبنى كلٌة الطب البشري

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05150061052ًاسمهانمرح عٌسى عبدو19009210394المدرج 

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05150096633ًعزٌزهفداء محمود ٌوسؾ09210395

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05050023988ًندىرٌما حسٌن حورٌه09210396

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05140002619ًمرٌمصدٌقه حسن هالله09210402

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05150094017ًامالانسام بسام اسعد09210405

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب12020043158ًمرٌم الذٌبهبا حسٌن االبراهٌم09210408

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05150055613ًوفاء ٌوسؾرزان هٌثم ؼنم09210409

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب10230007141ًشادٌهٌزن علً احمد09210410

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05150092660ًتوفٌقهمرٌم محمود دروٌش09210411

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05120025248ًزهور الموعًرٌمون محمد الموع09210413ً

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05140017249ًرسمٌه البقٌلًمسٌر اسماعٌل سلٌم09210414

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05190007234ًؼصون تامرلٌث اٌمن رستم09210417

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05010597397ًفاطمهعبد المعٌن عوض المصري09210421

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05110001441ًتكنهمحسن منٌر بناوي09210422

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05150096630ًمنٌرهرهؾ عٌسى ٌوسؾ09210423

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05150096589ًمنٌره سلومرند عٌسى ٌوسؾ09210424

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05400066330ًانعام حبٌببٌلسان طالل مظلوم09210426

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05120043776ًعلٌهأحمد محمد العبد هللا09210428

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05120005919ًنهٌدا العلًفداء ٌاسٌن برهوم09210432

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05120037116ًأشواقجعفر كمال حسٌن09210434

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05140005648ًمهجهسعده محمد محفوض09210435

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05140000937ًتماملمى ٌوسؾ مسعود09210436

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05140011252ًمٌلٌاءمواهب مالك حسون09210438

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05010549415ًهناءرٌان عبد الستار العل09210442ً



1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05140026193ًبهجه الدرٌوسًمها مسعود اسماعٌل09210443

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05070006268ًعبٌر الحركًشذا محمد األحمد09210445

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05150053819ًأسرارسلفانا صالح سلٌمان09210447

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05030047641ًمجٌدهؼٌث عٌسى السلٌمان09210448

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05100014731ًعبٌر سعٌدمرح سٌمون سنكري09210449

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05160019583ًسمٌرههبا شرٌؾ االسعد09210451

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05170002382ًوردهؼدٌر علً منصور09210452

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05150077420ًوجٌههمحمد عقل رحمه09210454

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05040034165ًنهوهرهٌؾ رشٌد العشبه09210456

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05030009871ًفاطمةمارٌا محمود العل09210457ً

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05120015773ًفلايرمفلح موسى المحمد09210458

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب04220036740ًخشوؾهالة ٌوسؾ دٌب09210461

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05100061521ًلٌلى خلوؾجاكلٌن تامر سلطان09210462

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05120027554ًكرٌمهعال محمد الحاٌك09210466

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05020016012ًفاطمه قناصؼٌداء عبد العزٌز قناص09210470

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05010458373ًجورجٌترنا جرجس الٌازج09210471ً

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05010375665ًوفاءفاطمه حسان الخضر09210473

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05140037634ًرفعه قبقلًدالٌا صقر قاسم09210474

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05120050595ًسورٌهلما سالمه احمد09210476

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05100034316ًنهادلجٌن بدر الدٌن سقر09210482

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05050119604ًزرٌفهثراء جاسم كنجو09210483

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05010579295ًشامٌهعهد حسن العزو09210484

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05120024781ًزٌنبهبه منٌر ركن09210485ً

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05150053996ًمنى االحمدمرٌم مجد عل09210486ً

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05100044968ًعزٌزهامٌر عزٌز شبٌب09210487

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05030023720ًسلوهلمى علً وسوؾ09210489

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05070016223ًحادومروه علً ابراهٌم09210491

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05050012292ًزكرٌات رجبروان وائل القشاش09210494

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05020050261ًهدٌهمرٌم نور خلٌل العلٌوي09210496

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05050054176ًرٌم القطرٌبروان كمال القطرٌب09210498

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05010092127ًثمٌنةنهلة كرمو حسٌن09210499

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05120020198ًمانٌاهدى نضال حسٌن09210502

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05120042641ًمدٌحةعلً طه السلٌمان09210503

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب07150011059ًخدٌجه محمودمرٌم عمر محمود09210505

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05160036787ًخدٌجهمهند ٌوسؾ حسن09210510

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05010015688ًخلودرزان محمد هشام الدرع09210511

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05150107139ًفرٌدهضحى هاشم كلثوم09210512

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05120037965ًرابحهماٌا علً حسن09210513

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05010411173ًهدى الحلوهبه زٌاد نداؾ09210517

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05200071784ًفاطمةصباح محمد الخٌرات09210519

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05020030312ًلمٌاءهبه عبد الحكٌم النبهان09210522

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05120022850ًجمٌلهشروق حسن خداج09210523

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05010339830ًفاطمةهٌا علً زٌت09210526ً



1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05110017117ًالٌقه طوبرشذا ناهل ابراهٌم09210527

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05160003855ًاكتمالكفاح احمد الشٌخ09210528

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب04010367814ًهٌفاءكنان عبد الؽفار كمال09210531ً

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05100066295ًارتسامحسٌن صادر ٌوسؾ09210532

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05010339850ًفاطمةرهؾ علً زٌت09210534ً

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05030008255ًسمٌرهرفٌؾ اكرم سالمة09210535

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05160031767ًهٌفاءراما مإٌد محمود09210537

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05120005123ًزهور جنٌدرشا محمد محمد09210539

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05100050639ًؼاندهحسناء علً رزق09210540

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05190027097ًازدهار اسبردٌانا وحٌد خٌر بك09210541

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05190025740ًخدٌجهرنٌم هٌثم اسبر09210542

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05050092167ًاسعاؾ الشٌحاويفاتن حمدو الشٌحاوي09210543

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب10110013067ًجهٌدةمٌرفت صالح عٌسى09210545

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05050165598ًفوزهمٌس ٌاسر العبدهللا09210551

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05190018959ًحفٌظهأوس شفٌق سالم09210552ً

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05010339826ًفاطمهنور الهدى علً زٌت09210554ً

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05010684234ًمرٌمفاتن محمد الدٌاب09210555

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05120017621ًسعدههنادي علً ؼانم09210556

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05140012927ًنجاح الزٌنبفلاير سلمان وهبه09210558

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05140032396ًاسعاؾزٌنب نصر ثابت09210559

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05140029533ًصباحماري محمد بناوي09210560

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05030026341ًفهٌدة المحمودزٌنب اسماعٌل الخلؾ09210562

1المدرج كلٌة الطب البشريأدب05200041773ًوفاء القرمزأالء أنس قدور السلٌمان09210563

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05140012930ًنشٌدهاٌمان علً ٌقعاوي24509210564مدرج 

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05160003365ًمنىنؽم حسن الشٌخ09210565

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05050105566ًحٌاةشدوان صالح الجرؾ09210569

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب06090091884ًبراءهلٌن ابراهٌم مهنا09210571

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05010183725ًناهدهعائده ابراهٌم عٌسى09210576

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05010497869ًسعدهسناء سالمه ونوس09210577

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05150032029ًخدٌجةدٌانا حسن عٌسى09210578

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05010435530ًمنىسوسن محمد الٌونس09210579

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05010435493ًمنىرٌم محمد الٌونس09210580

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05150046017ًمرٌمسها محمد عل09210581ً

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05020043535ًسعاد الحسٌنبشرى خالد البكور09210582

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05160037806ًنبٌههعلً ابراهٌم شبل09210584ً

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05020035952ًمنىصبحٌة حسٌن الحسٌن09210589

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05010151003ًلٌالفلاير سلٌمان الحسن09210591

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05150097401ًهٌفاءهدٌل ؼانم بركات09210593

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05140013083ًسلٌمهعلٌا عزٌز محفوض09210594

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب04010024251ًفتحٌهعال علً دٌوب09210595

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05050131991ًرحابمكسٌم ٌوسؾ الجرؾ09210598

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05030044278ًزبٌدهبشرى حمدان الداوود09210601

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05140001531ًمنارمرٌانه محمد هٌفه09210604



2المدرج كلٌة الطب البشريأدب06100040470ًصباح االحمدرهؾ عبدهللا حسن09210605

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05160036730ًخدٌجةرامٌا ٌوسؾ حسن09210606

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05080018955ًمهدٌهناصر محمد الشكاس09210607

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05200083507ًعائشهتؽرٌد خالد عباس09210609

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05100047433ًجمٌلهحسن حسان حمٌدان09210612

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05150056985ًروادعبد القادر حمدان حسن09210613

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05050004032ًرجاءمحمد احمد الدال09210615ً

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب10100028059ًآسٌه قنطارزٌنب محمد محمد09210617

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب10100003112ًخدٌجهلما فٌصل محمد09210618

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05150067929ًؼصوندٌما ٌوسؾ الٌوسؾ09210620

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05100038499ًوضحهؼزل صدوح نصور09210623

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05010049625ًفتناتخلود عبد المعٌن الشعار09210625

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05030061823ًروزهصفاء عبد العزٌز االشقر09210626

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05010310900ًمهى سعٌدآٌه ٌوسؾ الشعار09210627

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05140020356ًسكٌنهنسرٌن ٌوسؾ عمٌري09210632

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05170034944ًحٌاة شدودروز ٌوسؾ موسى09210633

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05050009849ًهٌفاء الحاجدالل خضر سٌفو09210637

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05120035713ًسمٌرهمٌار محمود برهوم09210638

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05010355083ًفٌروزهدٌل عمران سالمه09210639

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05150084977ًسهٌله العلًروان سلمان شامٌه09210641

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05010339898ًالهاماٌمان جابر زٌت09210643ً

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05140018007ًؼزوههدٌل ضٌا عٌسى09210645

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05150052289ًكرٌمهربا محمود شراره09210646

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05150004549ًامٌرهنسرٌن عدنان الحرك09210651

2المدرج كلٌة الطب البشريأدب05010220824ًوجٌهةسمر حبٌب الٌوسؾ09210653

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب05010220840ًوجٌهة الحسنٌاسمٌن حبٌب الٌوسؾ3009210655مخبر النسج

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب05030046377ًندىآٌات صالح الخضور09210656

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب05150090404ًؼنجه محمدسوفانا ٌوسؾ فندي09210657

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب05100070916ًؼنٌمه طهتاال طالل ابراهٌم09210661

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب05100035652ًندٌمه قالمثماهر احمد ابراهٌم09210662

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب05150113126ًمركزان العبد الرحمنشادٌه طاهر العبد الرحمن09210664

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب06210012417ًالماظهسوزان ٌعرب دٌب09210665

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب05050182714ًسهىروان جمال الدٌن منصور09210666

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب05050059542ًشهٌرهعبٌر عٌسى الكسٌح09210668

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب05010317495ًفاطمهمندلٌنا حسن عنقا09210669

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب05010139182ًسهامهند سلٌم خضور09210670

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب10100014943ًفاطمةأروى جابر شعبان09210672

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب05050045400ًهسامعال العلً عل09210673ً

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب05160027105ًفاطمه وزوبشرى سلمان سلٌمان09210675

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب04010126358ًمدٌحةرشا ٌوسؾ بعرٌن09210679ً

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب05010277823ًمرٌمؼرام مصطفى الٌوسؾ09210682

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب05120040828ًفادٌاساره احمد حبٌب09210683

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب05020076397ًبدٌعه احمدعبٌر محمود الٌاسٌن09210686



مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب05020088283ًامنة حدٌدتركٌه شعبان أحمد09210688

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب05170025532ًربهرإى صدوح نونو09210690

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب05100078943ًسهامروان مالك عل09210691ً

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب05120023138ًنبٌلهمرفت ٌوسؾ محمد09210693

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب05200080898ًؼازٌهروان عبد العزٌز الدروٌش09210694

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب05100033594ًملك الشلًبتول ٌاسر الشل09210695ً

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب05120018216ًالهام محمدٌاسمٌن بسام أمون09210696

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب05140013084ًسلٌمهحنان عزٌز محفوض09210697

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب05120027314ًحسنامشٌره نصر فٌاض09210699

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب05170032992ًهٌامعال منٌؾ سلٌمان09210701

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب05160052838ًسمٌرهعائٌده عٌسى ابراهٌم09210703

مخبر النسجكلٌة الطب البشريأدب05170036613ًفاطمةفادي ابراهٌم حسٌن09210705

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب05140017261ًمنه جعفرصفاء محمود دٌب2809210707قاعة المهارات

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب05150084180ًمفٌدهاسما محمد محمد09210708

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب05180011404ًلٌلىمارلٌن ؼسان عاص09210711ً

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب05050034239ًنشٌدهرنا حسن نحالوي09210712

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب05200091298ًسروردٌمه علً ابراهٌم09210713

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب05160017977ًسمٌرههاله عٌسى ابراهٌم09210716

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب05170050715ًهناءزٌنه سلٌمان سلٌمان09210723

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب03360012981ًسمٌارشا ؼسان سلٌمان09210725

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب05030027593ًهٌامعلً سلٌمان االحمد09210727

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب05190019035ًشهدهاٌمان فهد ونوس09210728

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب05150049775ًربىامل محمد الراع09210729ً

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب05150049868ًربىهدى محمد الراع09210730ً

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب05010764135ًمرٌمشهامه ممدوح الجدي09210731

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب05140022243ًهندجولٌا نادر رٌحان09210738

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب05150056588ًرمزهلبنى سلٌمان فات09210739ً

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب05070025764ًناهدناره عبد الرزاق المشرق09210743ً

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب07240046086ًمعٌنةبهٌثة محمد حاج عبدو09210744

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب05050016264ًوصٌلهاحالم فاٌز زعٌر09210749

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب05200038650ًنجدٌهعفراء جمعه الجمال09210753

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب05200038898ًامنهرٌم احمد الهنداوي09210754

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب05150089896ًحسنمٌاده محمود فاتو09210755

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب02010143878ًهالهنور الهدى موفق الخان09210758ً

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب05010867016ًامٌرهؼاده صالح الضاهر09210762

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب05150115206ًؼٌداءرزان عباس المحمد09210764

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب05100016856ًمها الراجحأمانً محمد المحمد09210768

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب05070025618ًهٌاممنار محمد كلثوم09210769

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب05020011083ًنبهانهلة هالل المحمد09210770

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشريأدب07160000578ًخدٌجةهٌام سلٌم الهواري9210773

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب05150105721ًظهٌرةؼٌثاء احمد مرع2809210776ًقاعة المطالعة

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب05190007868ًمها علًعال حسن مصطفى09210777

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب04010183733ًفهٌدهؼاده مصطفى النصر09210778



قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب05150011105ًهدى حسنسٌلٌن ٌوسؾ مٌر ٌوسؾ09210783

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب05150023609ًعائدهحال عاطؾ حجل09210784

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب05140003364ًمٌادهرشا انٌس خلوؾ09210785

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب05010696194ًسهامماٌا جحجاح المعروؾ09210786

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب05050104296ًامٌنهبسمه صادق كردٌه09210787

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب05010368805ًسحرارٌج كسار الخلوؾ09210790

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب05200062241ًسلوىشٌرٌن عبد العزٌز الحمو09210791

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب05110071049ًمنىهال خالد الحاج رمضان09210793

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب05100024767ًحلٌمهسلمى ناٌؾ علٌشه09210794

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب05100024486ًنجمهخالد خالد الخضر09210796

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب05120035683ًسعاد جالدأمٌرة عبد الكرٌم محمد09210797

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب05120050786ًادٌبه مصطفىروان عٌسى حسٌنو09210799

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب05170043998ًعمشهلورٌن علً حمود09210801

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب05120015756ًهاجراٌهم احمد قدسٌه09210803

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب05100024480ًنجمه الحسنمحمد خالد الخضر09210804

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب10250000191ًصالحهفاتن طاهر ٌوسؾ09210805

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب05150117136ًالهاممرٌانة معروؾ العلوش09210809

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب05140026802ًرباحعبٌر محرز رضوان09210811

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب05140026854ًرباح عٌسىرإى محرز رضوان09210812

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب06200004736ًهنٌدهعذاب سمٌر كمال09210815

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب05050083657ًكاترٌنامانً علً سوٌدان09210817

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب05010706548ًنعمةفاطمه ٌاسر البكور09210818

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب05100019322ًعبله ٌوسؾعال مرشد عبد هللا09210819

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب05010595281ًفاطمةطٌبة محمد البكور09210823

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشريأدب06190016051ًبحرٌهردٌنه سمٌر بركات09210824

المعهد التقانً الطبً

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05050174343ًروٌداٌونس فرٌد محمد3509210825الممر

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05050018860ًرابحهشٌرٌن نصر الحفٌان09210828

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05200023659ًنجاتزٌنب طالل الحسن09210830

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05150115557ًرسمٌهأمٌمه وسوؾ العل09210831ً

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05030051206ًتوفٌقهنصر ٌونس العلوش09210837

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05120052632ًتفاحهرامٌه محمد الدٌب09210839

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب10030000938ًاسمهانبتول ٌامن عٌاش09210842

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05120007221ًوجٌهه الحسنهٌفاء دٌاب الحسن09210843

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05010706600ًعائشهنور محمود الحسن الشٌحان09210845

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05010593142ًجمانه االبراهٌمآالء عبد الرحمن االبراهٌم09210846

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05120015680ًاسمهانسوزان علً السلٌمان09210847

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05140027447ًتمرهروزٌت مرشد هالله09210848

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05140018184ًضحٌهحال جبر بردان09210849

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05030052975ًعواشفاطمه فٌصل عكله09210850

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب04010674915ًخدٌجهرفٌؾ احمد ابراهٌم09210851

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05140029895ًرؼداءمرح مٌمون أبو عمشه09210855

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05150049201ًفهمٌهنجوى وفٌق رسالن09210858



الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05030013411ًفاطمةمادلٌن سلٌمان ملحم09210860

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05090009920ًرابحهمناصؾ اسماعٌل حورٌه09210861

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05140030420ًناٌفهصادق محمود ٌوسؾ09210862

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05180008469ًنوريلبانه سلٌمان اسعد09210864

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05120020595ًنور الهدى سلٌمانصبا علً سلٌمان09210865

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05180022599ًنادٌازٌنه علً جردي09210868

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05100065846ًنظٌرهسماح محمود ٌوسؾ09210872

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب90050002203ًعطرةعبدالقادر خلٌل شرٌح09210873

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05140010374ًوحٌدهشكٌب عادل ابراهٌم09210874

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05140018160ًضحٌه بردانجولٌا جبر بردان09210875

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05150066090ًفداءرٌم ٌوسؾ عٌسى09210878

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05200077913ًفوزٌه بركاتهادٌا حسن حسن09210883

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05100065766ًنظٌرهلورانس محمود ٌوسؾ09210884

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05030045909ًحسٌبهرمزٌه محسن الشٌبان09210887

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05050166654ًامٌنه الدروٌشنسٌم حسان الدروٌش09210896

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05010622814ًسحرهال محمد العٌان09210897

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05050010834ًمنىرهؾ زٌن الدٌن القهوج09210900ً

الممرالمعهد التقانً الطبًأدب05120053897ًدٌما الونوسفرح علً جروا09210902

الممرالمعهد التقانً الطبً

مبنى كلٌة الهندسة المدنٌة

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160009103ًفاطمهلبانه علً عضٌمه10009210904المدرج االول 

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050051150ًفاطمهخزامى فوزي عٌسى09210905

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050070907ًنجاهنجوى وسام حٌسو09210908

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120054356ًرئٌسه أحمد سلٌمانلونا عبد الرزاق لولو09210909

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150112922ًحلبٌهبناء سلٌمان الحسن09210911

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05020095330ًمرٌمفاطمه بدٌوي بدٌوي09210912

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05040017081ًفوزٌهعتاب عبد اللطٌؾ الصهر09210916

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05220011350ًاٌمانمحمد ممدوح القسوم09210920

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150113194ًاندٌره الوسوؾتٌماء راتب العل09210921ً

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100057822ًوحٌدهآسٌل أحمد علٌشه09210922

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05200066167ًفدوىاسماء شالش المحمد09210924

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010019963ًفاتنمٌساء خالد القصاب09210925

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140009067ًمهاٌارا احمد سعٌد09210928

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120050631ًمهىعبٌر ابراهٌم سلمان09210929

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120050618ًامٌمه خضرهلوجٌن محمد سلمان09210933

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150024427ًامٌمةسها احمد عمار09210934

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120050651ًحمٌدهحال تمام سلمان09210937

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120051638ًبراءةمٌس عبدو ؼازي09210939

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05040038101ًكفاح المحمدرٌم هٌثم المحمد09210940

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160047770ًمنٌرهأرٌج حسٌن الملحم09210941

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب10100017507ًحٌاة حموددعاء خلٌل حمود09210942

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05090008106ًخدٌجهمروه مهٌد عبدو09210943

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150051556ًمٌساءبٌلسان حمزه جورٌه09210945



المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05020080626ًهدى حدٌدأسماء محمود حدٌد09210949

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب06090129971ًفاطمةبتول اصؾ دٌوب09210953

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05070015315ًفكرهبنان فٌصل الحاج حسٌن09210956

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010020854ًفاتنفاطمه خالد القصاب09210961

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120010771ًمرٌمنؽم محسن ونس09210963ً

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010757943ًمرٌمحلٌمه عبد المجٌد العساؾ09210964

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب07210134606ًشادٌهبدٌعه محمد فإاد ناصٌؾ09210966

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160044220ًجمٌلهلٌما شاه عاص09210968ً

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120049828ًسناٌاسمٌن علً معروؾ09210971

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100032479ًنهٌدهٌارا شعبان منصور09210972

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160044320ًشعٌلهعلً محمد دٌاب09210973

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050012077ًنعٌمهاسعاؾ علً القطرٌب09210975

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05200076569ًسمٌرهدالل مسعود عبد الرحمن09210977

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120034672ًجمٌلهمركلٌن خلٌل سلٌمان09210978

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05020035998ًمنىمها حسٌن الحسٌن09210983

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05110043173ًكردٌهسوزان جمٌل محرز09210985

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05170043343ًنوره حسٌنلٌن فاروق ابراهٌم09210988

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010346480ًزعٌلهسوسن عموري نبهان09210991

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05070004607ًفاطمه سلمونًسانؽام فراس االسعد09210994

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050104979ًازدهارمها رمزات حسون الزٌر09210995

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140025721ًرفٌعهمٌس تمٌم عٌسى09211000

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب04010725184ًبدٌعهمها رجب العل09211001ً

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050156781ًهٌامهدٌل عماد ابو قاسم09211002

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب06110050846ًخدٌجةرنٌم وجٌه محمد09211003

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100063697ًسوسنسناء ٌوسؾ سلٌمان09211007

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100029010ًوجدان الحسٌنفاطمه مهدي االحمد09211008

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05210004261ًخلودوالء خالد الرحمون09211014

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100049325ًمنٌره شلًنجوى موسى حمود09211018

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05070008559ًؼصون علًعبٌر حسن جفول09211021

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030009978ًمرٌمرؼد محمود االحمد09211022

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050104492ًٌاسمٌنحنان هٌثم االؼا09211023

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050007679ًسمرمارٌا قٌصر الحموي09211025

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010633624ًسمعةنور خلٌؾ الخضٌر09211026

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150083067ًصفاءمرح صالح عل09211029ً

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140006805ًاسمهانبتول سدٌم ارساق09211030

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100059197ًدعد مظلومرنٌن فإاد شاهٌن09211032

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010293333ًفاطمهزكرٌات زكرٌا العبد هللا العبد الرحمن09211034

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050071423ًسمٌرهعبٌر فواز الحٌالوي09211036

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150076764ًؼالٌهعلً حامد محمد09211037

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100059262ًدعدمرح فإاد شاهٌن09211039

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010405089ًسحرهال رضوان عبٌس09211040ً

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05200079100ًفاطمهجولٌا محسن خلٌل09211041

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160040065ًسامٌهوالء منٌر الحسن09211043



المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب07240030727ًحمٌده دوباسناء ابراهٌم هرو09211045

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب06100005699ًنظٌرهاصالة سلمان مهنا09211050

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140021332ًوفاء جبورٌارا مٌمون قبقل09211052ً

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160002608ًروزهظالل محمد الحسن09211053

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100036218ًسرٌعههدٌل محمود مخلوؾ09211054

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160001454ًفاطمهربا محمود عبد اللطٌؾ09211055

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050007124ًمٌساء السلٌمانرزان نبٌل فهد09211064

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05110018562ًامٌنةسونٌا اسماعٌل عاقل09211065

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05110082715ًازدهارجنان راقد الحسن09211070

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010762560ًعرنهسناء احمد الخلؾ09211071

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120027767ًناهً احمدمرام عبود رستم09211072

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150106540ًحٌاةروٌده محمد ٌونس09211073

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100041363ًنجوىنور عٌسى خضر09211075

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030018289ًمنى صارمًحنٌن فٌصل صارم09211077ً

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010345141ًابتسامندى سامً حسن09211081

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030018279ًؼادهمنى رمضان صارم09211083ً

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030025866ًزعٌله العبدومنى عدنان الخلٌل09211084

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100066772ًزهور الجنٌددلع ابراهٌم مظلوم09211085

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05020018227ًفاطمةسناء أحمد صالحه09211086

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010235053ًهناءسماح مرداس بارودي09211087

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050003298ًسوسنسالؾ محمد علوش09211090

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140008353ًمدٌحهعبٌر برهوم مسعود09211093

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب06020092472ًضحٌهأحمد عبد هللا ؼدٌر09211095

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010369161ًامنٌهفاطمه شرقً المظهور09211100

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100058296ًهٌفاءامل محمد المحمد09211101

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050039054ًالهام الخواجهنسرٌن ناٌؾ المحمود09211104

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05200021074ًعزٌزهجٌهان ؼازي المنصور09211106

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05130013415ًسمٌره عدٌرهرٌتا حسن عدٌره09211107

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050098209ًعتابنؽم محمد ورده09211108

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150121589ًفاطمه السٌد علًؼنى احمد ابراهٌم09211110

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050117277ًمحٌلهدالٌا علً االحمد09211111

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150034973ًسعدهندى محمد خضور09211113

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120039747ًهٌله الخلؾأمون ٌاسٌن الجاسم09211114

المدرج االولكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120041328ًشوكه الخالدعبد المنعم علً الجاسم9211115

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120043442ًمرٌممحمد عبٌد العل5409211118ًالقاعة االولى

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100062968ًزهورثروه ابراهٌم مظلوم09211120

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100062892ًزهورصٌداء ابراهٌم مظلوم09211121

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100070339ًسناامٌره سلٌمان الخنٌسه09211122

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140026756ًروزههمسه صفوان القطاره09211130

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030035119ًروضة العبد الرحمنرزان محً الدٌن الطالب09211131

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010487444ًمطٌعهنسمه خالد سواري09211132

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05170019063ًمنىملك نبٌه محرز09211133

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050055868ًعشٌرهماجده نجٌب االحمد09211134



القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050117873ًعلٌا المحمدفاطمه مروان االحمد العكاري09211135

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب14040049974ًنجمههٌام حسٌن عٌد09211136

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05190005169ًفهٌمهمارلٌن محمود صقر09211138

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05180033436ًنجاح عباسربا محمد عباس09211140

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160028948ًمرٌممرام معن دنوره09211141

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050174000ًختامتماضر خالد االشقر09211142

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100068476ًنهٌده نٌشًرٌم محسن عمار09211146

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100063923ًؼادهبتول فإاد سلٌمان09211147

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05170031826ًمدٌحةعال ابراهٌم سلٌمان09211148

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100012785ًجهٌنهامل ولٌد دٌوب09211151

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030020035ًأسمامرٌم سلٌمان العل09211153ً

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100036522ًتمامنور عبدو علوش09211154

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140033099ًخدٌجهسماهر علً حسن09211155

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100041873ًؼاده سلٌمانعال محمد حجاره09211156

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010197292ًخدٌجههزار جمال خالد09211157

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100063909ًؼادهلورٌس فإاد سلٌمان09211158

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140019849ًرئٌفه حبٌبلبنى محسن شنته09211161

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05170047546ًامتثالرهؾ مازن سلٌمان09211162

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150055888ًسجٌعهضحى محمد ٌونس09211163

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140027382ًهٌبامٌناس اٌمن حسن09211164

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030034718ًفاطمهؼانٌه عبد الرزاق الحمود التركاوي09211165

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05070017997ًرجاء دٌبربى أكرم دٌب09211166

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140011728ًبشٌرهمرٌانا سمهد الداله09211167

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150081441ًفتاةٌاره ابراهٌم دروٌش09211169

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010740390ًمهاوالء محمد سلٌم الكردي09211170

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150047607ًسفٌرهلبنه فارس عل09211181ً

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010326590ًنزههعال حسن نداؾ09211182

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140014158ًمنٌرهاٌاد ندٌم التع09211183

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140008560ًنوفهختام جهٌد حمٌره09211184

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010325004ًسمٌرهرؼداء ادٌب نداؾ09211185

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010435327ًهناءوالء احمد االبراهٌم09211186

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140006845ًوفٌدهأمجد توفٌق أسعد09211188

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05090002959ًوحٌدهشهناز قاسم عٌسى09211190

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030058801ًمدٌحة ابراهٌمعبٌر فرٌد فرحات09211194

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050087033ًبراءهلجٌن محمد ؼال09211199ً

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب10100002450ًرجاءهنادي منذر أبو شاهٌن09211201

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010045196ًانعاموفاء بركات سرمٌن09211205ً

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140026649ًتمرهتراث حسن الدق09211206

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05130025204ًفدوىنواعم جمٌل خضور09211207

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010714429ًفاتنهدٌل حافظ الحسٌن09211209

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140001323ًندٌمهأمٌمه عمران أسعد09211210

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب90050004732ًنٌرة الخطٌبهبة خالد بكر09211212

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100016216ًامٌرهبشرى ٌونس عباس09211213



القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010178873ًانعامسمٌه بركات سرمٌن09211214ً

القاعة االولىكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100032531ًمرٌملبنى نمر علوش09211215

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030047608ًخالدٌهمرٌم محمد الخالد5409211216القاعة الثانٌة

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب90050005001ًلٌلىرنٌم احمد نبٌل شٌخ طه09211219

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010948719ًشهامةمرح جمال فطراوي09211227

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010584787ًامونردٌنه خالد الحسن09211229

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05020005098ًختاملٌث جمال خلٌل09211231

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140015995ًسرٌرهؼٌداء شاكر رستم09211232

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب02090016578ًفاطمهؼاده مصطفى المكسور09211233

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010164027ًانصاؾسجى بدر الراس09211234

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب07110078662ًفاطمهرسام علً الحمد09211235

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05020052744ًخشوؾسامٌه احمد زٌدان09211237

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010164026ًانصاؾ الراساسماء بدر الراس09211239

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140004851ًكوكبسكون ٌونس سلوم09211241

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140005670ًآمالأحالم منذر دٌب09211243

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010079809ًتركٌةعلً محمد العٌسى09211246

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160012558ًفاطمةبشرى عٌسى مصطفى09211248

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05020074860ًمفٌدهبٌسان فٌصل خالد09211250

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب07090206982ًبسمةافراح زهٌر الطه09211251

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140016330ًصدٌقهأماثل حسٌن بوٌش09211254ً

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100043963ًعبٌر احمدسٌدرا اسماعٌل احمد09211256

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100043982ًعبٌر أحمدبشرى اسماعٌل أحمد09211258

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010207812ًباسمههبة محمد نواؾ العلوان09211265ً

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05020011260ًفاطمهمصطفى عبد هللا الحبروم09211267

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160017150ًاتحادلبانه محمد شمال09211268ً

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140036826ًاٌرادآٌه محمد سلطان09211271

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140019622ًطورانالنا اكرم عدٌره09211275

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100023140ًسعدهمهند علً محفوض09211279

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120020023ًسعدامٌالد ٌوسؾ صالح09211281

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140019597ًطوراناسٌمه اكرم عدٌره09211282

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010724518ًثناء شٌخ خالدتسنٌم سامر كلٌب09211283

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100023394ًسعادنداء ٌوسؾ سمره09211285

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140018552ًسورٌاصباح نظمً حسن09211286

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010499346ًنزٌههعامر محمود ورار09211288

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160001203ًوجٌهههزار سعٌد ناصٌؾ09211290

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05020096147ًهٌام القاسمخوله جمال القاسم09211291

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05090019012ًمرٌم زٌدرٌم اسماعٌل القدموس09211293ً

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010789634ًفاطمهصفاء زكرٌا خلوؾ09211296

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05070016544ًسحر السلٌماناٌه عماد سلٌمان09211297

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05090005955ًلٌلىنهاد امٌن زٌدان09211298

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160040464ًلمٌسثروت عبدو صالح09211301

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب07090071226ًسهام الدبساويمالم عبد الرحٌم الصبوح09211302

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05200019555ًسلوىؼادة حبٌب عفور09211304



القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050007117ًمجٌده فهدفرح خضر فهد09211306

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010636856ًجورٌهاسماء عوض الخضٌر09211312

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010076867ًبدرٌههدى عبد الكرٌم ابو ربعٌه09211313

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140008662ًوجٌههعلً سلٌمان جزعه09211316

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05020139756ًختاممحمد جمال خلٌل09211317

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140025448ًهٌامانسام عقل عدٌره09211319

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140005115ًبلوره ضاهرصبا نادر أسعد09211320

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150041216ًتماممرح تٌسٌر عبد هللا09211323

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160013798ًانعامبراءه محمد محمود09211330

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150053930ًلٌمونهٌارا محمد حسن09211333

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010443085ًنوفةعهد اٌمن السلوم09211335

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05020101880ًأملبدور محمد ثابت الحاج أحمد09211340

القاعة الثانٌةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120023907ًمنٌرهؼانه حسٌن احمد09211342

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030001202ًسمٌرهروان عمر عموري5009211344القاعة الثالثة

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100027482ًدولهفاطمه وحٌد السلوم09211345

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100027501ًدوله الؽزٌلأمٌره وحٌد السلوم09211347

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100023395ًتركٌهحسٌن علً اسماعٌل09211348

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100036368ًوفٌقهشذا علً ابراهٌم09211349

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010428268ًسمرحكمت محمد عصام بارودي09211350

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010299339ًضحٌهشادٌه احمد الشنتوت09211353

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010081391ًبدورحسام ؼسان بستان09211355ً

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150009668ًرجاءلبنى احمد شتات09211357

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010352772ًمٌساءرحمه هللا خلدون الحالق09211362

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010004243ًوفاءلما عبدهللا الحالق09211370

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150027429ًاحالمحنٌن هٌثم سلٌمان09211372

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05170007509ًنهٌده حسنسالؾ محمد بركات09211376

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب10010139188ًسكٌنهزٌنا محمد محمد09211378

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010199551ًمرٌم االبراهٌمسامٌه علً الٌوسؾ09211383

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150103276ًمٌساءمرح محمد حمود09211385

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05170033956ًلٌلىمرٌم محمد ابراهٌم09211388

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030027661ًفرٌده علً الونوسرنده علً الونوس09211389

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050024186ًثناءؼنوه محمد الشعار09211391

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050085348ًامالٌاؼرام محمد مقصود09211392

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120027933ًصفاء رحالهدٌل محسن سلٌمان09211394

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010134854ًوضحهسلمى ٌحٌى السلوم09211396

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050033255ًنارٌمانمعن محمد الدرمٌن09211397ً

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120045705ًفرٌده المرعًزهور حسن الخلٌل09211398

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010482126ًفاٌزهدعاء محمود زرٌق09211399

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050024211ًثناءانؽام محمد الشعار09211400

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05090022871ًكرجٌهاصالة علً حٌصو09211402

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010335680ًرومنداوسام هٌثم زٌود09211403

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب07240055999ًأمٌرة حالسهنود مظهر محفوض09211406

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05170002272ًرؼٌبهنادٌن عٌسى منصور09211408



القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030053803ًبسٌمهٌاسمٌن ولٌد العل09211413ً

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05170004765ًسعادرهؾ احمد نعمة09211419

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05170042273ًعزٌزةمجد خضر ابراهٌم09211420

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050129700ًنعمتزهور عبد الكرٌم الشعار09211421

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030059112ًوسامهسالم محمد الفٌاض09211422

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140023961ًهدا ؼنٌجهرجاء حمدان ؼنٌجه09211423

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05020020492ًانصاؾنجاح محمود المحمد09211426

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب04140043877ًرحابمنال شهاب وسوؾ09211430

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05170027205ًلٌلىراوٌه ٌونس عٌسى09211433

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150073118ًدالل فضهٌوسؾ عبد الكرٌم خضور09211436

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05200078236ًكلٌله احمدمرٌانا انور محمد09211441

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010281483ًمنالاروى باسم الخلوؾ09211444

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100042238ًحبابهاحمد سلوم سلوم09211445

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100031500ًنافله شوشاناقبال حسن بركات09211455

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010328354ًأمٌنهسمٌه محمود السلوم09211459

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120009607ًختام معطًؼزل حسنً سلوم09211462

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010376430ًٌسرىؼفران سلٌمان القاسم09211470

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140002665ًزٌنهٌاسمٌن انور محمد09211471

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150024637ًفاطمهتؽرٌد حسن وقاؾ09211472

القاعة الثالثةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05200096880ًلٌندا الرمضانرند مفٌد فاضل09211473

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب06200053748ًحٌاةربا منٌر السنكري6009211474القاعة الرابعة

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100049342ًلمٌاء احمدأٌاد مصطفى الجاسم09211476

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050168438ًؼصون األحمدفرح ماجد جوخدار09211477

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160026188ًمنالؼزل حسن ابراهٌم09211479

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150109263ًنوالماٌا علً موسى09211480

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100000768ًصدٌقه دٌوبنجاة امٌن خابوري09211481

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100044908ًسمٌره شاهٌنمادلٌن أسعد سالمة09211482

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160009892ًادٌبهفاتن ٌوسؾ اسعد09211483

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010271037ًسعاد السلٌمان الرحالبٌان عامر االسعد09211484

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05090002691ًمٌساءحنٌن هاٌل مره09211485

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150021459ًاؼنارزهراء ؼصوب اسعد09211489

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010543552ًسوسنصفا عبد الجبار الطوٌل09211490

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب11010307375ًسهٌلهرنا تاج الدٌن زٌنو09211491

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010156930ًمنى الحمودسها لإي الباكٌر09211492

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050105239ًدارٌن زعٌرمٌرا حسان فرحه09211494

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150066202ًرئٌسهصفاء محمود احمد09211496

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150094527ًسعده محفوضارٌج توفٌق البدر09211497

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05180012959ًفاطمه عقولوفاء عٌسى عقول09211498

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120050580ًفاطمةهناء ابراهٌم سلمان09211500

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010442797ًامٌنهفادٌه منٌر حٌدر09211502

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010539316ًزمومحمد حسن اللطمٌن09211505ً

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030022678ًفرٌزه سلٌمانهدى نصر سلوم09211506

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150046595ًٌسٌرهمرفت محمد محمد09211507



القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05190001635ًهفاؾ محمدعفراء موفق صقر09211509

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120038636ًاملرشا ابراهٌم زرقه09211512

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140019692ًمٌاده كزٌلكفاطمه محمد بردان09211513

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05180020390ًفاطمهرٌده محمود عٌسى09211514

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010235467ًزهرهدٌمه صالح الصالح09211515

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140026209ًسٌران حمودرٌم هاشم اسماعٌل09211517

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب06190011742ًكوكب مرادنرجس ندٌم مراد09211519

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010738058ًصفاءنعمه هللا بسام جنٌد09211522

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150039120ًكلٌالعارؾ علً عباس09211524

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05110059843ًعصرٌهكرٌمه عبد الرحمن البكور09211525

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150028202ًسلمى الدالًرنا عدنان بصل09211527

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160006143ًمفٌدههنادي عادل مخلوؾ09211529

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100050335ًنجود ٌوسؾدٌانه رفعت ٌوسؾ09211531

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05180031826ًالهامبتول علً مصا09211533

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05190013870ًمنالٌوسؾ مظهر صقر09211536

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05200063014ًأمٌنه االمانتسنٌم محسن االمان09211542

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05170003096ًٌسرهرشا احمد صبحه09211544

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05110095255ًهندسمر عبدو دبٌس09211546

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05020151505ًسعادأسماء طارق عبد الرحمن09211547

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140010931ًجمٌلهعادل رامق حسن09211548

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010297427ًسمٌهزٌاد عبد الؽنً حنوؾ09211551

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05020056522ًمرٌم الرجبخدٌجه بهجت العزو09211554

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05110001659ًفكٌههاٌلٌان أحمد بناوي09211556

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030052902ًلوزهفداء فاٌز عكله09211561

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05220015226ًفاطمةلإي طه الخطٌب09211564

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120020822ًفاطمهلٌنا علً الحاٌك09211566

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05110001648ًفكٌهه سلٌطٌناحسان احمد بناوي09211567

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب02030494867ًحورٌه زٌنهنور حبٌب عل09211568ً

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010626904ًحنان السعدرهؾ عبد هللا نصار09211570

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150057343ًفوزهابتسام صالح النجم09211575

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150084246ًؼادهحنان راتب رحمون09211577

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150084230ًؼادهمها راتب رحمون09211578

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100040240ًمرٌم مٌاسهلٌن تٌسٌر أحمد09211579

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100040233ًمرٌم مٌاسهحٌدره تٌسٌر أحمد09211580

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05020103684ًفاطمه العلًأمل عبد القادر عبد هللا االبراهٌم09211581

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140027719ًزٌنب اسعدؼرام علً محمد09211582

القاعة الرابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100032939ًسعادشذى كاسر الشل09211584ً

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05170004766ًسعاد صالحرؼد احمد نعمه6009211587القاعة الخامسة

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05020037618ًعوٌش عٌدمرٌم عبد العزٌز الحسٌن09211589

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150056746ًفاطمهرنٌم محمود نصور09211590

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120027565ًورده علًهند محمود سبوع09211593

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010202398ًهناءنور عٌدو الدال09211594ً

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140003548ًاحتساناٌفان طارق اسماعٌل09211595



القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05040011269ًفادٌاخالد ابراهٌم الدعٌمس09211596

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140006687ًحٌاة حمودفاطمه سودٌؾ صبح09211597

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010803632ًمٌادهراحٌل حسٌن الخالد09211598

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100052469ًفرٌده مكٌدوشلٌندا كامل محمد09211599

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140011270ًمدٌحه عاقلكنار صالح عاقل09211601

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120011867ًمٌادهجمانه موسى الونس09211603ً

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120011977ًؼاده سالمهأحمد حسن الطوٌل09211606

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب06200079235ًسهٌلهوالء نظٌر بركات09211607

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010575601ًملكروال عمر سالم09211609

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150085643ًمٌادهعالء احمد عل09211613ً

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050094874ًمولٌهبشرى سلمان العمران09211614

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010086914ًفوزهمنى محمد الدٌوب09211617

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05180020237ًنجٌبهمرٌم محمد صالح09211621

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120053443ًفاطمه خضورعلً معن محمد09211624

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب07090196086ًفاطمةنور الهدى موفق الشونة09211626

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100019068ًصفاءآالء محمد كردوش09211629

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030052264ًزهرهامنه محمد الدوكرل09211634ً

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05200058760ًكمرهأمل خلؾ الكوٌسم09211636

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب09010221358ًلٌلى اسماعٌلحنان عبد الرحمن الٌوسؾ09211640

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150013830ًداللدٌاال محمد عباس09211641

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150078266ًهاللهنور شرٌؾ عباس09211644

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب04200053839ًجمٌله قاسمدالٌا عبد الرزاق بخٌت09211645

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100057993ًملكًرنٌم محمود علٌشه09211646

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050062169ًأملنهله احمد هابٌل09211648

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050070963ًرٌم الحالقإناره علً محفوض09211649

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05040017415ًلمعهمها علً سلوم09211652

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150051947ًوفٌقة حمودإٌمان محمد فاكة09211653

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150095346ًامٌنهزبٌده اسكندر سرحان09211654

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100061308ًنجله ابراهٌمرمزه سمٌر الخنٌسه09211655

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100061302ًنجلهباسمه سمٌر الخنٌسه09211657

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب06100053245ًسناءٌمان مرشد محمود09211658

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120046524ًروعهمنال ؼازي الحمود09211660

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150106935ًنبٌلهدٌانا عبد الحسٌب علوش09211663

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050119438ًسمٌرهأمٌره فٌصل ضاهر09211665

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150106934ًنبٌلهرهام عبد الحسٌب علوش09211670

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160035359ًنظامرزان رمضان محمد09211673

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050077778ًمهارفاه ؼازي زٌن09211674

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160025649ًاٌداع ابراهٌمزٌنب عبدالكرٌم محمد09211675

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05020066645ًمها علوشراما تمٌم العلوش09211676

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05200077478ًفائزهمرح علً العباس09211679

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050096049ًسمررهام ؼٌاث الحاٌك09211686

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05190003275ًاسعاؾنادٌن عدنان اسعد09211688

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05190019720ًعزٌزه راشدمحمد صالح شعبان09211689



القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05130024430ًفدوى منصورهٌا صدوح منصور09211690

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05190002486ًرجاءبراءه مزٌد شدود09211691

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100037996ًنخلهاٌمان منٌؾ شلهوم09211694

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030029356ًفاطمة العزوشمسة مصطفى الخلؾ09211698

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05200058710ًكمرهٌمامه خلؾ الكوٌسم09211699

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100033875ًرابٌهرٌم عماد عل09211700ً

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050108631ًاٌمانودٌان سامً الحموي09211702

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050042903ًامنهدٌاال حسن االؼا09211703

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150055321ًفرٌزه سرحاندٌانا عبد الحمٌد العل09211705ً

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010309835ًوصال المنصوررقٌه سعدو المنصور09211706

القاعة الخامسةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100042776ًهناءسحر كاسر دٌب09211707

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100043772ًسعادكندا احمد حاوٌه7009211709القاعة السابعة

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010423490ًصبحٌهؼالٌه ابراهٌم الحلو09211710

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب02010024989ًسمٌرهفاطمه حسٌن الشهوان09211712

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010195839ًداللسماهر حسٌن شاهٌن09211717

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05110018202ًرٌا شهٌرهبثٌنه محمد السلوم09211719

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150112033ًسمٌرهبشرى محسن الداود09211720

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120036484ًنادٌامٌرفت عبود عل09211722ً

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160030910ًوفاءلبنى عٌسى عبود09211723

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160046580ًنجالءشذا عادل العبود09211725

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160016215ًسمرراما حسن ؼرٌبه09211727

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010292544ًموزهأحمد محمد عباس09211732

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05200056173ًنزههعفراء ندٌم المنصور09211733

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب06100013544ًعائده محمودؼنوه ٌوسؾ صقار09211735

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010208844ًسهٌلهلمٌس علً مسعود09211736

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100037326ًداللبشرى تٌسٌر ٌعقوب09211737

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010292576ًموزه عدوانمصطفى محمد عباس09211738

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140004095ًناٌفه محمدنزار أحمد ؼانم09211739

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010164734ًهاجر حبورضوان تركً حبو09211741

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100064289ًسندس حسنمٌا شٌبان حمٌشه فاعور09211743

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05040017599ًؼصونلما عدنان الحلوه09211744

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050033355ًربٌعهتهامه تمٌم ٌاؼ09211746ً

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05080004479ًصبحهفاطمه احمد العبطان09211747

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05040017616ًؼصونشذى عدنان الحلوه09211749

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05170008591ًنجاةنادٌن خضر مظلوم09211750

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب10140000108ًكحالزٌنه محمد ملحم09211751

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب11010038254ًفاطمهأمنه علً الفارس09211753

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120007679ًحسنه عبدوأمٌره عدنان عباس09211754

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب04220024949ًرامٌه صالحعلٌاء ٌحٌى الحمص09211755ً

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100044714ًهدىنور شاهٌن الشاهٌن09211757

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150108493ًعبٌر عبوداناؼٌم علً عبود09211758

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160047173ًعبالهناء معن عمران09211759

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150003675ًبدرٌهبتول محمد الشٌخ عل09211762ً



القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140027586ًؼزهوفاء محمد علوش09211765

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120007616ًمٌساءعالء حسٌن علٌوي09211766

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05170013099ًمرٌمسامٌه محمد ونوس09211769

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010262123ًٌازيبشرى عبد الرحمن الضاٌع09211770

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05090009466ًهوٌده ٌوسؾتمٌم معتز اسماعٌل09211772

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010309744ًهدىنوره انس حنو09211773

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160050995ًهناءدعاء عبد العزٌز الخلؾ09211775

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب10120012177ًنعٌمه حسنلبانه نهاد معروؾ09211777

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب10120012181ًنعٌمهامل نهاد معروؾ09211780

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030060484ًعٌدهنادٌه صالح االحمد09211781

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150109682ًتؽرٌد صاطورؼنوه مرشد ادرٌس09211784

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120012854ًسهامرٌم ؼازي دٌوب09211786

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100048040ًمنوهنورشان عزٌز المصري09211788

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010274703ًمٌاسهحسٌن علً الحسٌن09211789

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010760732ًؼناهبه محمود الموسى09211791

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05190016582ًسورٌه رستملٌلى علً خضور09211795

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05190012233ًسهام خضورندى سلٌمان عباس09211797

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010579335ًسمٌرهباسل سلٌمان بدور09211798

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140001234ًادٌبهرانٌا حبٌب ناصر09211799

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030007001ًسمٌرهباسكال ؼسان زٌدان09211800

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010665471ًنادٌا ابراهٌمدٌمه هاشم عل09211801ً

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05200050809ًمانٌا ناصرمٌرنا وصفً نجم09211803

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010129398ًاٌمان فطراويرؼد صفوان سلطان09211804

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150014426ًنجاحنوره محمد طهور09211807

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120021800ًعواطؾنارٌمان أحمد تجور09211812

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010275968ًلورٌنربا سهٌل العٌسى09211813

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120037122ًفداء حسٌنساندرا دانته حسٌن09211815

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05170044126ًندٌمهرنا عٌسى الحسٌن09211816

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150055034ًعٌدهخدٌجه عبد الرحمن ٌوسؾ09211820

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150051638ًهناءرهؾ محمد زبٌدي09211821

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050157599ًجمٌلهأمل جهاد المٌهوب09211822

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100031920ًرتٌبه احمدؼٌداء عٌسى عل09211825ً

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150044745ًزٌنبنبال ابراهٌم خضور09211829

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05170041013ًجوهرة منصورضتؽرٌد جمٌل العل09211836ً

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030064934ًانعامٌارا مفٌد كٌسٌن09211837ً

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010513433ًنسرٌن داوودؼفران علً معروؾ09211838

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150028284ًمفٌدههٌفاء محسن الرمضان09211839

القاعة السابعةكلٌة الهندسة المدنٌةأدب04080011391ًمرٌمسونٌا منٌب العل9211840ً

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب90010096690ًمنىاالء ماجد زٌنب5009211842القاعة الحادٌة عشر

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050078331ًٌاسمٌنرهؾ احمد عفارة09211844

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05170009273ًجمٌله علًسامر محمد خمٌس09211846

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100029085ًنبٌههسامٌه علً عٌسى09211847

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05170002942ًناهدهلٌث عباس دال09211849ً



القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140011272ًسجنهلقاء عبد الؽفور سلوم09211850

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100029077ًنبٌههنوفه علً عٌسى09211851

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05200094156ًفاتنرٌم نعٌم نمره09211853

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب06010218297ًهناءدٌانا مصطفى سلوم09211854

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010155348ًخدٌجهصفاء نصر الباكٌر09211855

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160033693ًنظٌرهثناء ٌوسؾ ابراهٌم09211856

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150093884ًحمٌدهاٌناس محمد مخلوؾ09211860

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120006745ًسعده شاهٌنلورٌس حارس األحمد09211863

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030056687ًردٌنافاطمه رعد الفطراوي09211864

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160033416ًوزٌرةهنادي محمد العٌسى09211865

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030053109ًؼازٌةزهره خالد العكله09211866

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05020079565ًقمرهمحمود خالد محمد09211867

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010200855ًعفاؾفاطمة حمدو عبد الرحمن09211869

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010160344ًمنوهرٌم عٌسى اسعد09211870

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010160349ًمنوهفاطمه عٌسى اسعد09211872

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120021051ًأسٌاسنان حسان فات09211876ً

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05220007843ًعزٌزه الربٌعهاله خالد الصالح09211887

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05060000557ًلواحظ حٌدرٌاسمٌن خضر الوسوؾ09211892

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب07010166936ًفطوم ناصٌؾزهراء ابراهٌم عبود09211893

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05020050083ًنوؾالهام عبد الكرٌم العبٌدي09211898

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب07120075180ًمرعبةفاتن محمد العلٌوي09211899

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100038881ًعرنةختام نظٌر عدره09211901

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140030367ًوهٌبه ٌوسؾربال عارؾ ابو عمشه09211903

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05020050732ًتركٌهفرحه علً عز الدٌن09211904

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140016324ًوجٌهاجانٌت محمد ؼنوم09211906

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050003787ًمرٌم دروٌشحسٌن محً الدٌن دروٌش09211908

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010490978ًحنانرٌم محمود سلطان09211909

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050106117ًمرٌمزٌنه اٌمن رجب09211910

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140036301ًمجٌرا ؼانمنشوى محمد ؼانم09211913

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030059124ًوسامة بدوربثٌنه محمد الفٌاض09211914

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050119639ًلٌنامٌس حسن حمود09211916

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140036443ًمرٌممٌس عهد سلوم09211919

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140017337ًزهوه بردانحمزه فرٌز بردان09211920

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010197895ًحلٌمهلنده ابراهٌم الٌوسؾ09211921

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140019687ًمٌاده كزٌلكبشار محمد بردان09211922

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100045438ًسمرلوتس باسل بكور09211923

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05170005282ًفرٌزهبراءه صالح عوض09211927

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120041434ًابتسامبراءه هاٌل الخلؾ09211928

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120042711ًسلوىفاطمه محمد الحمٌد09211931

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب90010227561ًفائزة ناٌؾنور الهدى علً عل09211934ً

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010485341ًأمنهسمٌة فٌصل الفارس09211935

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100046543ًاٌبونماٌا ٌاسر ونوس09211936

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100038343ًأمٌره حجٌرههنٌا محمد خضرو09211937



القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140029543ًكرٌمه عبودعبٌر محمود حسن09211943

القاعة الحادٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05110060193ًملكنوار ٌاسٌن عطٌه09211945

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010517379ًفصلمحمود عبد العزٌز المحسن7009211951القاعة الثانٌة عشر

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120035919ًشوكه الحسٌنفاطمه خالد الٌاسٌن09211953

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100025793ًفداء نور الدٌننسرٌن نصرهللا بركات09211954

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010350782ًاملطله عثمان عبد النب09211955ً

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010325351ًسهٌرعبد هللا مصعب كنعان09211957

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150115245ًوفاءلما اسد الٌوسؾ09211958

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05200085327ًفاطمهفضه عبد الباسط اسماعٌل09211960

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010571305ًآمنهآالء مصطفى المصري09211966

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050116986ًابتسامؼنوه محمد المحمود09211974

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140022378ًفدوىاسامه ٌاسر قبقل09211977ً

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05200085277ًفاطمهؼاندي عبد الباسط اسماعٌل09211980

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140006343ًفاطمةمارٌن صادق حبٌب09211981

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050155637ًحنان الصٌنًرإى حلو الناصر09211983

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100022183ًسهاممٌساء احمد العلٌوي09211985

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100020880ًتركٌهصفاء وحٌد العلٌوي09211986

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05070010315ًجهٌدهنوفه فاتح المهٌوب09211987

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140002634ًشهدهدالٌا محمد محمد09211989

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب06110086084ًفاٌزه سوادهعال محمود الركاد09211990

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05070030963ًصالحهلٌلى جمر الحلو09211992

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب06230006119ًهدىرنا محمد حسن09211993

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010320320ًخدٌجهامٌنه ؼسان الداود09211994

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05070023348ًاخالص حٌدراٌه باسل نصر09211995

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05070031971ًمرٌم الحلوزٌنب علً الحلو09212000

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05070039201ًعبٌرههنادي ابراهٌم الخضور09212001

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب06090142385ًحسٌبهعلً عزٌز الرحٌه09212002

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120052347ًمطٌعهنور شان محسن الضاهر09212005

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150112633ًرٌمارشا محمود عمر09212011

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150107273ًماركورنٌم حسن فندي09212012

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120022480ًأرٌجأرٌج ظافر هوشه09212015

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05070003310ًراؼدهضحى طالل طٌبه09212016

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05090000036ًنهاد الملوحًسها فوزي شالٌش09212018

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05110039984ًسهامهمسه سامً الرمضان09212019

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010174813ًنجاححنان وهٌب االبراهٌم09212020

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010155265ًربوعسامٌه حمدو الباكٌر09212021

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100047148ًسمٌرهثرٌا صالح شل09212024ً

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140024095ًعلٌاصبا بدر أبو تراب09212028

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160047063ًهدىنوران اصؾ ربٌع09212029

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05090000041ًحنانمنال عبد هللا شالٌش09212030

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140003860ًسوسمحنان ناجً عل09212033ً

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010071889ًخٌرتوصال محمد حنظل العبٌد09212034

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05070003411ًادٌبهندى سلٌمان نبهان09212041



القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05220007890ًعندههدى علً الحسٌن09212043

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05170032930ًهٌامإلفت صادق بالل09212044

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب06220030518ًسوزانرنٌم ابراهٌم قاسم09212050

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010638946ًخالدٌههدى محمد احمد09212051

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010638952ًروٌدهاٌمان احمد احمد09212052

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100054867ًترٌاق محمدهدٌل هٌثم سلٌمان09212053

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100057423ًوفاء سعٌدأرٌج حسن ونوس09212054

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120008006ًعوٌشهزهٌه ابراهٌم الحسٌن09212057

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120041354ًختامهبه هللا انس العوض09212058

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05060004784ًمٌامه القصٌرنور محمد وطفه09212060

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140030078ًوطٌفه حسنرؼده ضاحً ٌوسؾ09212062

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150073745ًعلمارٌم احمد فرحه09212066

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100047769ًبراءهخدٌجه عماد محفوض09212067

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05170041357ًرؼٌبهفضه أحمد حماده09212069

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05070010344ًدنٌا الداوودرٌما حمدو قباقل09212071ً

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100041690ًرتٌبهلبابه محسن عبود09212072

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05020013458ًحفٌظةأمٌنة ٌاسٌن المصٌن09212073ً

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140019355ًرٌارجاء علً شعبان09212075

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010643635ًمرٌم شٌخ صالحكوثر احمد شٌخ صالح09212077

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010034798ًمرامحسان محمد عادل كٌال09212079ً

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05080013044ًعنودحال مزٌد المصٌطؾ09212084

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05190018024ًزٌنب ونوسهنادي ابراهٌم ونوس09212087

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05170017126ًوجٌهانادٌا عٌسى عٌسى09212088

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100012843ًحسنتٌماء سمٌر فرح09212091

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05180025768ًؼصون جنادمرح احمد وهب09212094ً

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05190017490ًرحاب زهورروان وفٌق معروؾ09212095

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05190018018ًزٌنب ونوسهال ابراهٌم ونوس09212098

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05060005591ًصباحنجوى حسٌن مصطفى09212099

القاعة الثانٌة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050021372ًرفاهحسان معن القطلب09212101ً

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05200019174ًمنالزٌنه فهد نجار4509212102القاعة الثالثة عشر

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120044965ًعوٌشههاجر ابراهٌم الحسٌن09212103

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050048533ًحمٌدهرفاه محمد سقر09212111

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030014001ًفاطمةحسن علً األحمد09212116

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030010863ًنجاحأمل حامد الحسٌن09212119

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010299235ًعائشهاحمد صالح المحمد09212121

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050046569ًرٌمؼزل ٌاسر حٌدر09212123

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140032189ًأملٌنراما حسن بناوي09212125

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030010779ًنجاحمٌساء حامد الحسٌن09212126

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030064064ًمطٌعه العلوشاكرم بدر سقر09212131

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب04140040246ًلٌالعال حسٌن احمد09212132

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05020067763ًربوعاٌمان عثمان الشٌخ احمد الٌاسٌن09212134

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150109230ًنوفهمٌس ندٌم موسى09212135

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140001992ًرؼٌدهرٌتا عاصً حمٌده09212136



القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05070024644ًنعٌمه القاريكوثر حافظ عباس القاري09212138

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05200001418ًمدٌحه اكوشٌانثراء موسى سموع09212139

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050174415ًجنانكنانه محمد العبد هللا09212140

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05070035280ًرسمٌه مهنافاطمه ؼازي عل09212142ً

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160009180ًفوزهنسرٌن موسى العل09212143ً

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010581604ًنجوىفهمٌه مروان قنطقج09212149ً

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140026860ًنعامه اسماعٌلؼٌثاء أكرم خضره09212158

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150096522ًنجاةزهره ٌوسؾ شلهوم09212159

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب07250016787ًفائزهنجالء زهر الدٌن خاسك09212160ً

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100039673ًرٌم دٌبٌارا مٌران مخلوؾ09212161

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100039263ًاسمهان الصوصرهام نزٌه الصوص09212162

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050173275ًعلٌاثروه علً حمود09212164

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140010624ًٌسٌره صافًعلً جعفر أسعد09212165

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010280070ًثمٌنهمطٌعه عٌسى الونوس09212168

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120029474ًهٌالنهآالء امٌن محفوض09212170

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100062595ًؼٌداءمنال شعبان سالم09212172

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050002623ًخدٌجهنور بلٌػ الشٌحاوي09212173

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب04170125183ًمنار حٌدر نٌوؾروان ناصر الدروٌش09212176

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05190004295ًمٌساءسوزان سهٌل خضور09212179

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05090014118ًفاطمةحال محمود جاكٌش09212184

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100035096ًلٌندهرهؾ حبٌب شلهوم09212186

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010251649ًؼادهمهند علً الخازم09212190

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010116347ًشهامةاالء احمد الطباع09212191

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05040018326ًصباحمحمد عٌدو الحلوه09212192

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010406628ًفٌحاءرٌم نزار العسل09212193

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100051636ًنزههٌسرٌن كامل مهنا09212194

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05090011402ًرٌتامازن سرٌا سٌفو09212195

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب06100042072ًرإىجودي سلمان مكنا09212196

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150108950ًجمٌلهرحاب محمود السعد09212197

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120012371ًراوٌهماٌا محمد سعٌد سلمان09212198

القاعة الثالثة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050027024ًحسناشجون حنٌؾ علٌشه09212202

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150026636ًنجاحجٌنا سعود السعود5009212205القاعة الرابعة عشر

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010463635ًفاطمةهاجر محً الدٌن ابراهٌم09212211

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05170005352ًهٌفاء ابراهٌمساندرا ؼسان زوده09212215

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب06190014576ًصفٌحهروٌدا علوش المهر09212217

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050148523ًبسمههٌا ماجد موسى09212219

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05060010600ًسناءسجا سامً رضوان09212221

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140013747ًوهٌبه داإدنٌفٌن نصر محفوض09212225

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010048104ًحلٌمه الكرديبٌان عبد الوارث كردي09212226

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05020038414ًمطٌعهاحمد عبدالرحمن محمود09212228

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب07010129202ًجناندٌما اسعد كفرجالس09212229ً

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120049577ًادٌبهجولٌا ؼسان محمد09212230

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050030646ًرسمٌهلٌلى محمد عواد09212232



القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120054996ًتانٌه طراؾربوع حافظ فضه09212239

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120028159ًمرٌمنورا حسن فٌاض09212240

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150097976ًسعادسوزان علً ابراهٌم09212244

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140025776ًابتسام صبٌحجٌهان كنٌن صبٌح09212249

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010765910ًناهدامانً حسام الدٌن الزعب09212252ً

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05070040531ًشدههؼازٌه محمد العٌسى09212254

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05200087279ًنجاح صٌاديجنان عبد الكرٌم الشٌخ احمد09212255

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010969754ًوفاءاسالم محمد علً الٌاسٌن09212260

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120029484ًهدىهٌا محمود محفوض09212262

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050078419ًسمر بدرهلمٌا نصر مرٌم09212264

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030025993ًمهارهؾ رٌاض العلً الٌوسؾ09212265

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160010711ًسنٌهسلوى عباس الحمدان09212266

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120009502ًمرٌم دوحانفاتنه حكمت رستم09212269

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100058559ًعٌدهسوزان علً االبراهٌم09212270

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160050757ًسنٌهزٌنه عباس الحمدان09212271

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05070015336ًكاترٌنخلود انور الحاج حسٌن09212275

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010082848ًابتسامزٌن كمال فارس09212277

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05220026978ًسحرنجالء حسٌن الحسن09212280

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010147464ًعبٌردنٌا حسٌن الؽفٌر09212282

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120007535ًٌسٌره خلٌلمٌس عادل محمد09212283

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150078703ًمهاٌارا عزت حربه09212285

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050071332ًامنهناجً محمد الزٌر09212286

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140012765ًكلٌمه جعفرسمر نبٌل جعفر09212290

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05020042968ًمرٌمبسمه مصطفى خلٌفه09212291

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05170025663ًوجٌههنور ٌحٌى حمامه09212292

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150017498ًخزامابشرى ٌاسر وطفة09212293

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05220006393ًسحرسالم حسٌن الحسن09212295

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05200086620ًخدٌجهرٌم زكرٌا الصٌادي09212296

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050043710ًفاٌزه السٌداالء ؼازي السٌد09212298

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب10120009156ًفضةروال نجٌب الكعدي09212300

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب04230046761ًشمسهفاطمه عبد هللا الخالد09212303

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140000454ًأسٌرهالهام نظٌر سعٌد09212304

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05210021809ًهدىامنه محمود المحمد09212305

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120010344ًمرٌمربا حسٌن فندي09212310

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160015459ًحورٌههبه ٌوسؾ شمال09212311ً

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050096389ًعواطؾراما معد ناصر09212313

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100062569ًصبرٌهسمارا زكً عمران09212314

القاعة الرابعة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160017935ًفائقةامل حكمت السماعٌل9212315

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120041447ًصوٌؽه باشاوفاء محمود سلوم3009212318القاعة الخامسة عشر

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120040375ًكوكبؼزل رٌاض ؼانم09212320

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150002543ًشعٌلههبة فاٌز عٌسى09212324

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05200077527ًروسٌانور علً ونوس09212326

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05200075881ًنجٌبهحسن احمد مصطفى09212327



القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05070018377ًفاطمه عٌسىمحمد أسامة هاشم09212328

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120015969ًؼاده دنٌارنٌم عمار الطرابلس09212329ً

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05020066703ًازدهاربشرى فاروق لطوؾ09212330

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010346355ًوفاءهبه مصطفى الخلٌل09212332

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05020085999ًٌمنٌهالرا نصر السلٌمان09212335

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050007984ًمٌرفتعلً صادق الشعران09212336ً

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100044237ًنعٌمهمحمد علً منصور09212337

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140032521ًبربهانملكً درؼام مسعود09212341

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05190005739ًوفٌقهعلً بركات عٌسى09212342

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05090001473ًفلاير الجرؾصبا اسماعٌل القهوج09212343ً

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120032266ًمٌادهاورنٌنا علً ابراهٌم09212344

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010699915ًفاطمهزكرٌا مبارك االبراهٌم09212346

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100051214ًبؽدادنسٌمه ادٌب دوحه09212347

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150048667ًزلفاوعد فاضل محمود09212350

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05170045176ًندٌمهاسامة عبد الكرٌم قاسم09212354

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120037018ًسماهررزان حسان عبد هللا09212358

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120025697ًحسنه عونوعد تركً المحمود09212360

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05060000182ًرقٌهأٌمن محمد حسون09212361

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010417043ًمٌالدبٌداء عبد الستار العبد هللا09212365

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120031549ًجٌداءتٌماء اٌوب ابراهٌم09212369

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160041645ًداللسها عبد الكرٌم حسن09212371

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05180032426ًزكٌهسلٌمان احمد سلٌمان09212375

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب02340064350ًمرٌم االحمدروال حسن االحمد09212376

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050043596ًفرٌجه الحاٌكنور علً خضور09212378

القاعة الخامسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05180032481ًمجدمحمد ابراهٌم عباس09212380

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05080027106ًهناءرحاب علً المحمد5009212382القاعة السادسة عشر

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب07090037175ًعائشة السبسبًرقٌة عبد اللطٌؾ العل09212383ً

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010587767ًزهرةعهد عبد الرزاق نجار09212385

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010456808ًمارسٌلجونً بهٌج الجعط09212387

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010729876ًامٌنهساره ٌاسٌن الرحمون09212388

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010738945ًندىفاطمه عبد هللا الصعٌدي09212390

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05110059387ًامنهمرٌم عمر القدور09212393

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030025632ًآمنهفاطمة عبدهلل العباس09212399

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010036397ًسوسنسمٌره احمد الخرساء09212400

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030032227ًامنه جعبوحلٌمة عبد هللا العباس09212401

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05200095592ًتركٌهامانً محمد السلٌمان09212403

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05110105697ًساره جمعهٌسره صطوؾ البكور09212419

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05070006887ًصبحٌهنهله محمد الشمال09212420ً

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030046673ًنهود الصالح السالمنهى ٌوسؾ المحمد09212421

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150043835ًجمٌلهرٌم علً ابراهٌم09212425

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150084419ًهنالٌن علً منصور09212426

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150044983ًفاطمةشادٌا محمد ٌوسؾ09212429

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120023294ًاسمهانلما منٌر اسعد09212430



القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05220010491ًأمل العبٌدرشٌد أحمد الفارس09212433

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100070185ًروسٌاكنار عبدو احمد09212435

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05170000303ًجهٌنةرشا جابر مرع09212436ً

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010636701ًزمزم ضمانهند محمد خلوؾ09212437

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100021389ًامنةخلود عز الدٌن شاوٌش09212440

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05200076624ًانعامكاتبه خضر العل09212441ً

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160038572ًؼٌثاءحنان حسان صامان09212442

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120041430ًابتسامعبد المنعم هاٌل الخلؾ09212444

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120022784ًرحاب وسوؾٌعقوب رٌان اسعد09212448

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100048136ًوجٌهه حمٌداننارٌمان عزٌز احمد09212452

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150116964ًشادٌه الؽانمأمامه احمد سلٌمان09212456

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120029012ًحسنرنده اسماعٌل سلٌمان09212457

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010731920ًعنودفاطمه مهٌد الحسن09212459

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100063164ًتمرهفاتن صالح شلهوم09212460

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05030025237ًحلٌمه الطالبسحر خالد العمر09212461

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05220006637ًنجمٌهتركٌة ؼازي الضبعان09212462

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120021047ًاسٌارنٌن حسان فات09212464ً

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05140028689ًمهدٌه رسوقجوالن أحمد البستان09212467ً

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100027560ًخدٌجةحنان محمد الحمود09212468

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010595550ًسعدةأمٌره عبد الكرٌم سعٌد09212469

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010639400ًٌسرىمنال محمد رحال09212470

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05010047285ًصباح المصريروان صفوان المصري09212473

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05090013244ًؼصون صفدلًفاتن صالح صفدل09212476ً

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150042676ًمٌاده حسننور محمد ابراهٌم09212478

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05100040077ًملكهأمر حسن احمد09212479

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05160026156ًسمٌره وسوؾاصالة ابراهٌم وسوؾ09212482

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05020020282ًفاطمهسناء محمد الرجب09212484

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب07220002196ًسناءفاطمة أحمد فتوح09212485

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05120042717ًسلوى المحمودخدٌجه محمد الحمٌد09212486

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05050091533ًفداءسوسن عبدهللا الفٌل09212487

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05150019232ًمخلصةٌاسمٌن سمٌر الرصٌص09212491

القاعة السادسة عشركلٌة الهندسة المدنٌةأدب05070014000ًٌاسمٌنرامه سمٌر سعد09212493

مبنى الكلٌة التطبٌقٌة

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010189140ًهندٌهصبا احمد المحمد10209212495المدرج

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05200093478ًنجودرٌتا احمد ابراهٌم09212499

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050165101ًروزهسالم احمد الحماده09212501

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05200074235ًعواطؾ خلٌؾصابرٌن محمد الخلٌؾ09212508

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010400189ًهندضٌاء خالد الحسٌن09212509

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050085341ًامالٌامرام محمد مقصود09212511

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100067119ًكفاحالٌن ٌوسؾ ابو عكره09212515

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05150022083ًنضالألٌسار أحمد طٌبا09212517

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05140009003ًثرٌاجولٌا بدر خلوؾ09212519

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05120024364ًمرٌم مصطقىخلود فجر محمود09212526



المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050103647ًاٌمانخدٌجه مروان حمزه09212527

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05120022035ًمسٌلهمروى صقر فات09212530ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010341045ًمظله العبطانفاطمه ابراهٌم الحسٌن09212531

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100038723ًسعادإٌماء ابراهٌم نصور09212535

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100066913ًاسمهانمرح محمد سالمة09212537

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05030062262ًسماهر المرهدٌل مٌسم المر09212538

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05160006759ًمرٌم ٌوسؾرٌم خضر سلٌمان09212539

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05160005178ًامٌمهرهؾ ٌوسؾ اسعد09212541

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05060003744ًفائزهزهراء محمد شاكر09212544

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05130024571ًفدوىفاطمه صدوح منصور09212545

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05180018692ًوضحاعبٌر ٌوسؾ ٌوسؾ09212546

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05200091333ًفاطمهرحاب خضر السعٌد09212549

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05120045906ًختاماسماعٌل ابراهٌم درٌبو09212552

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب06120033223ًمدٌحهاحمد حبٌب احمد09212553

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010518419ًزرٌفهفاطمه فرٌد المنصور09212554

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05030050038ًدعاءجومانه عباس الصالح09212556

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05020022852ًامنهصبحٌه نبهان الحسن09212558

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب04020010880ًملٌحه جردوعال حسن الحسن09212560

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05030057618ًخدٌجةؼادة محمد كردي09212561

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب06170003074ًانعام برؼلهنجوى رشٌد محفوض09212564

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050152585ًعمشهكفاح تركً العجٌب09212567

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100038586ًسكره أسعدخالد نظٌر طه09212568

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050079255ًفاطمهنرمٌن حسٌن االطرش09212569

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100032281ًحٌاةهدٌل تامر احمد09212570

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب07190037346ًفاطمةراضٌة محمد حاج حسٌن09212573

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100018114ًامالمرح عطوه ابراهٌم09212576

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05180008832ًزٌنب حمودمً صالح خضور09212577

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05110017418ًسمٌعههند محمود عثمان09212578

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100023857ًلهود األحمدعائشة أكرم الدهش09212583

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05170014323ًبسٌمهعال بسام مخلوؾ09212585

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05030051181ًسورٌةروال صالح الصالح09212589

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05150082118ًسمٌرههبه حبٌب موسى09212590

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100033914ًداللدالٌا صافً حبٌب09212592

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05090008015ًالهاملٌندى وهٌب هنا09212593

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05030023401ًرهٌجهازدهار سلمان ابراهٌم09212597

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب04020076809ًختامامٌره راتب الخلؾ09212598

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010085703ًعلٌهنارٌمان عبد الرزاق حمزه09212600

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05030011896ًوردهرٌما أحمد جبٌل09212601ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010831027ًفاطمه زٌدانمها ابراهٌم السٌد09212602

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050000199ًامتثالرشا خالد حٌدر09212605

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05120025355ًمنى زاهرنسٌم علً الموع09212608ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05170014242ًهٌامهال عابد عنقا09212610

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05120009396ًمهاعفراء حسن فاضل09212612



المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05120042878ًفاطمههال هادي الحمٌد09212616

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010179293ًبشرىسلٌمان رواد المصطفى09212618

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05020073937ًنزههكوثر احمد الحاج حسٌن09212619

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010654892ًحلٌمهمروى محمد جوخدار09212621

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050097543ًنعٌمهزٌنب خضر الحموي الشعار09212623

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05180004260ًفاطمهاٌهاب ٌوسؾ عبد الرحمن09212627

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05160032106ًفهٌده نٌصافًماٌا فاٌز نٌصاف09212629ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05200023423ًاٌفٌتنارٌمان عبد المسٌح حنا09212633

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010332740ًسعاد المحمددعاء عبد الحً المحمد العمر09212634

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05110003642ًتماسٌلعلً هٌثم الشمال09212636ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب04130042299ًرؼٌدهنهله محمود سلٌم09212637

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05110031705ًمجٌده عاقلطال امٌن السلوم09212638

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010518393ًبشرىنور الدٌن سلٌمان قطاش09212640

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05120042542ًمرهج االبراهٌممنال سلٌمان الجاسم09212641

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05200004826ًؼادهرٌم امٌن لحلوح09212643

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050030511ًنضالعال ناٌؾ الحاج09212646

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب10270020361ًمهدٌهسناء نظٌر خلٌل09212648

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05150085513ًنجاحامل محمد بودي09212649

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب04170045916ًمرٌم العلًلبنى ؼازي اإلبراهٌم09212650

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05070015415ًوفاء الخدامانؽام رامز الحاج حسٌن09212651

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100066029ًنظٌرهؼنوه كامل سالمة09212652

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050119803ًأمٌنةصبا عادل المحمود09212657

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100055298ًسعاددٌانا احمد نعامه09212658

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05030013470ًفاطمهرٌماز فإاد الجبٌل09212660ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010451033ًهال الٌونسصباح محمد الٌونس09212661

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100049696ًمٌاداهناء توفٌق نصور09212668

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010214026ًؼادهمنى نزٌه الٌونس09212671

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05160050226ًنسرٌن دٌابكاترٌن باسم حبٌب09212673

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05110020495ًسعاد سالمهسمر نواؾ كٌوان09212676

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05030066103ًؼادهاٌناس محمد االبراهٌم09212679

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05200097447ًهاجرمصطفى خلٌؾ العل09212685ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010244474ًوجٌهه الٌوسؾؼصون مصطفى ٌوسؾ09212686

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05170006998ًنجاح الٌوسؾسومر علً ابراهٌم09212690

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050043562ًشمسهاجفان نور الدٌن السلوم09212692

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05140007223ًثرٌانورما شهاب السلوم09212695

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05170039671ًهنودنسرٌن مطٌع حسن09212700

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05020016722ًفلاير الرزوقمٌاده ابراهٌم القاض09212708ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100060185ًهوالسناء وفٌق حمٌشه09212710

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب06200057216ًهٌامعال علً عثمان09212712

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05030059003ًرؼده الظرٌؾصفاء جابر ناصر09212714

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05120038247ًرئٌفهابراهٌم محمد علوش09212715

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010234996ًسمٌرهسماهر احمد االحمد09212718

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050044008ًوفاء عٌسىمارٌنا محمد عٌسى09212723



المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05150062547ًمنٌرهاٌمان محمد وسوؾ09212724

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05160022573ًحاجهسوزان ابراهٌم ابراهٌم09212729

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب06100034512ًعزٌزهلما جمٌل حسن09212730

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05090015694ًسعادبٌداء محمد الحموي09212731

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05150073275ًؼٌداء حمودلٌلى سلمان اسعد09212732

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05110020154ًامٌنهبشرى اسماعٌل عاقل09212734

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100068486ًحمامهجامعه شفٌق جنٌد2509212735القاعة االولى

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050154794ًهالهرنٌم منذر شرتوح09212736

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05140008983ًفهٌمهسمر ضاحً ابو شروش09212737

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050132586ًرجاءبتول خضر البري العلٌوي09212741

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05150033411ًفاطمهخلود عادل حسن09212742

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05160003604ًرملهطله احمد منٌؾ09212744

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05090004794ًزٌنبماري هٌثم عٌسى09212745

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010332073ًامٌنهسمر محمد العلٌوي09212746

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010731970ًخدٌجه العٌسىمحمد صالح العٌسى09212747

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050148827ًزٌنب شحوداحالم خٌرو شحود09212748

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05160026672ًجومانهعامر محمود ملحم09212749

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05170002431ًسمٌره اسعدعال حسن دٌوب09212750

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100000299ًسوهٌالحال درؼام ابو زٌد09212752

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05120024997ًبنانٌهمروه فٌصل السلٌمان09212754

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100040606ًدالل الصوصهٌا نظمات صاف09212756ً

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010359884ًتوفٌقهصفاء صالح الخضر09212757

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05140014247ًنمنوم طٌبارٌم صالح التع09212758

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05120024896ًبنانٌهاٌفا فٌصل السلٌمان09212759

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050129735ًامنهبشرى طلعت الحاج09212762

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05140002667ًنظٌرهمشٌره محمود محمد09212763

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010721934ًانتصارحنان عبد هللا المحمد09212764

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100033432ًزٌنب محمدازدهار ابراهٌم دٌب09212766

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100028477ًكوكب سلٌمانثراء أحمد دٌوب09212767

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05030057752ًكتٌبهمحمد امٌن العل09212774ً

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05090027157ًمناٌا ابو خضرسٌدره حسن مره9212775

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05200079872ًامٌنه الحنظلبتول خالد السعران2509212777القاعة الثانٌة

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب04010000730ًتؽرٌدعبٌر احمد سلٌمان09212778

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010638886ًعزه السبسبًاالء محمود الطٌش09212780

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010056355ًعزٌزهرزان محمد السلٌمان09212783

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050175231ًرقٌه الشحودنهٌل فاٌز المحمود09212784

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010047324ًفلايرفاطمه مصطفى منصور09212785

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010549074ًسهامرفاه محمد سعٌد الصباغ09212788

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05190022630ًرانٌاسمر ثائر منصور09212790

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100057273ًشفٌقهاالء صقر ونوس09212792

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05150054292ًتمثولرحاب عزٌز العدي09212793

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05120022078ًاحالمسالؾ لإي ٌوسؾ09212795

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05070031499ًهٌام العكاريماٌا علً العكاري09212796



القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05160037844ًمٌلٌادارٌن عبد الكرٌم مهنا09212797

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010554090ًخدٌجه البكريعاصم محمد البكري09212798

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب04220025532ًختام سلٌمرنا سلٌمان شاهٌن09212799

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050174667ًمروهآسٌا كمال العثمان09212801

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050025085ًجولٌتاروى هٌثم شاهٌن09212802

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب04180046913ًفطٌمسماح عبد المنعم الحسن09212803

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05160037860ًشاهاورده عزاوي االبراهٌم09212804

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050065550ًلٌناٌارا سلٌمان عفاره09212806

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05140016840ًفاطمهسلمى سلٌم عبٌس09212808ً

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05200081790ًفطٌمرقٌه خالد الحنظل09212813

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05150026615ًآسٌانرمٌن عبدو بركات09212814

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05200089886ًشمسهعبد الهادي حسون مصٌطؾ09212815

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05070001285ًصبرٌهكٌندا محسن عٌسى09212823

1مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05010156847ًسحرإٌناس محمد خٌر الباكٌر12509212826مرسم 

1مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05050100640ًمرٌمسماهر محمد جندي09212827

1مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05010762348ًحلٌمه الناصراٌمان عبد العزٌز العموري09212828

1مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05140014242ًحورٌهسمر عدنان التع09212833

1مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05090033501ًأمٌرةعفراء علً بركات09212835

1مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05140008616ًداللدارٌن حمدان خضور09212836

1مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05120024154ًوفٌقه خضوردٌمه ابراهٌم محمد09212837

1مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05020033954ًسامٌهخضٌره ٌاسٌن الفارس09212838

1مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05190028844ًسبها عبد هللاسهام حماد حماد09212839

1مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05140015323ًافتكاردٌمه ابراهٌم ؼرٌر09212841

1مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05010661889ًهٌاممٌرنا محمد جلول09212842

1مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05010156934ًهوٌداٌارا أٌمن الباكٌر09212843

1مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05010185702ًأمٌنهمٌساء عبد الكرٌم األحمد09212845

1مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05180016772ًحربهلمى علً حمزي09212846

1مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05140015299ًافتكارصبا ابراهٌم ؼرٌر09212849

1مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05200088877ًترٌاقفهٌده عزٌز الشٌخ أحمد09212850

1مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05050022252ًداللصفاء عبد الكرٌم المصٌات09212851ً

1مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب06170011493ًامنةاٌمان عاكؾ محمود09212853

1مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05100022579ًخالدٌهمرح خلٌؾ الحمدو09212854

1مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05150042982ًسعادهمهند محمد جمول09212856

1مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05140023310ًهٌامسالً بسام سلطان09212858

1مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05180030604ًحلوهدٌمه أحمد صقر09212859

1مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05160039266ًؼادهوعد هٌثم سلٌمان09212861

1مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05070015519ًصبرٌهرزان نور الدٌن شاهٌن09212862

1مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05050099491ًٌسرهفاطمه عدنان ابو شاهٌن09212863

2مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05180030662ًكالمبراءة عٌسى دٌب22509212864مرسم 

2مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05010464684ًامٌنه جرجنازيسلوى خالد الؽرٌب09212865

2مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05190013945ًزاهٌهربٌع محفوض محفوض09212868

2مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05160022866ًفضهسمر ٌوسؾ خضر09212870

2مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05050161276ًفاطمةوصال عبد الحكٌم العٌسى09212873



2مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05050165182ًصباحفاطمه احمد العوض09212874

2مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05200089029ًامنهؼاده احمد المشعل09212877

2مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05160039278ًؼادهرنٌم هٌثم سلٌمان09212878

2مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05100050133ًاملٌنمرٌم احمد حجٌره09212879

2مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05010690464ًحلٌمهرزان عبد العزٌز العموري09212880

2مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05220006976ًخلفه الصطٌؾحسٌن علً المحمد09212882

2مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05010435459ًسارهوفاء احمد عل09212884ً

2مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05160041332ًسرسكماهر حسٌن صالح09212885

2مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05200028543ًسمٌه الحسنفاطمه رشٌد الحسن ابو زٌد09212887

2مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05010458670ًمٌادهمعتصم عبد الحمٌد الشٌخ محمود09212890

2مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05180033000ًمفٌدهنوار سلٌمان سلٌمان09212892

2مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05010926131ًسهام بركاتعائشه جالل بحري09212893

2مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05090023726ًوصفٌهمهى نادر ابو قاسم09212898

2مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05090002554ًحورٌهوعد محمد عبود09212899

2مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05220014836ًصبحٌهعبد هللا حمدو السنجار09212902

2مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05140034731ًدعدلجٌن منذر عبود09212903

2مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05150126151ًمنٌرهسلمى حسن اسعد09212904

2مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05120040694ًمها عبوداناس حسٌن عبود09212905

2مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05120040671ًمهافٌروز حسٌن عبود09212906

2مرسم الكلٌة التطبٌقٌةأدب05160027276ًجمٌلهبلسم وجٌه الحسن09212907

2مرسم الكلٌة التطبٌقٌةمبنى المعهد التقانً للحاسوب

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05110003204ًزهويسلوى عزٌز سعٌد5209212908المدرج

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100002528ًهدى جرجسماري رٌاض موسى09212910

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05020070045ًفاٌزهنسرٌن سٌؾ الدٌن الشٌخ09212911

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050051517ًؼادهؼالٌا كرٌم الدٌن الشعار09212912

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05110000983ًدعد دٌبشٌرٌهان زرٌؾ طه09212913

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050111690ًفاتناالء عائد عدره09212914

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05030029023ًمنالفاطمة حسن الحسٌن09212915

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05120021998ًخطٌرههال محمد محمد09212917

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05200035370ًحنانروان طالل الجمال09212920

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05200039371ًآمنو العلٌويمروه أحمد العوض09212921

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010584836ًامٌنهوفاء علً شحود الدٌاب09212922

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05120022062ًٌسره محمدمٌرنا ؼسان محمد09212923

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05160013372ًسالملٌلٌان شعٌب االحمد09212924

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05160013371ًؼادهروان عبد هللا االحمد09212925

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010635228ًرندهرنا عبد المنعم الالذقان09212926ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05150061546ًناهد عطٌهآٌه عمار دٌوب09212928

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05150035418ًسمٌعه خطٌببشرى علً الخطٌب09212929

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب04170053678ًرجاءعائشة عبد الكرٌم حمشو09212930

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050118537ًبادٌهلمى عزام كوكب09212932ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05090002557ًؼصون عبودخزامى أدٌب عبود09212939

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100036015ًنازكبتول محمد عل09212942ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05200034565ًخدٌجه صخررقٌه عبد الخالق العثمان09212944



المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010654621ًمرٌمحنان محمد الشحود09212945

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100054467ًوردهاسمهان ٌاسر دٌوب09212946

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010145912ًفوزٌهناجح سعد الدٌن برازي09212948

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010656279ًنهلهانوار احمد سبسب09212949ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05030065229ًمنٌرهمٌلٌا محمد سقر09212951

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050052815ًوفاء طالبنوره خضر قبالن09212952

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010252488ًعزٌزهاٌمان عبد الكرٌم الخلٌل09212953

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010611591ًفوزاتعبٌر محمد الكامل09212956

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05150060782ًمالمة عثمانرؼد كاسر كاسر09212957

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05150124309ًحورٌهاقبال عٌد الحسن09212959

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05030067508ًعٌدةشمة حمٌد الزعلو09212960

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05150085247ًمرٌم ابراهٌمبانه عبد الرزاق ابراهٌم09212961

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05150115817ًٌسرى محمودسوسن ٌونس الحبٌب09212962

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05160035581ًدٌبهمٌاده علً حمد09212963

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010753757ًفاطمهحسام هاشم الخلؾ09212964

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب06170030940ًصباحرٌمه عٌسى بشكار09212966

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100023755ًفهٌده الحواطسالً فاٌز حنا09212967

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05020049787ًهدٌهلمى احمد العلٌوي09212968

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100038948ًهندٌه زلخاجٌما كرٌم اسعد09212970

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05140000388ًشرٌفة ؼنومحال محفوض سلمان09212971

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100068145ًبهٌهنهله جناد الجنٌد09212972

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05140032988ًمنٌره رضوانعواطؾ راقً عل09212973ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05140005630ًنعامه موسىحال سجٌع عفٌؾ09212974

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05140005593ًمنٌرهروشان راقً عل09212975ً

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100000872ًادٌبةمارٌا مخائٌل بطرس09212976

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050004643ًفاطمه وردلبانه نصر ورد09212978

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05090002239ًهندسناء احمد الشعار09212980

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050043795ًؼصوندعاء جمال حوٌجه09212981

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05140002648ًهالهعفراء نظٌر محمد09212982

المدرجالكلٌة التطبٌقٌةأدب05020012412ًصفٌهسعاد عبد القادر العبد الرحمن09212983

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05110079755ًفاطمه التركصبا عبد الرحٌم جدوع2609212984القاعة االولى

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010602863ًهناءاسماء بسام خالد09212985

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010602554ًهناءهدٌل بسام خالد09212986

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05140002682ًهاله صبٌحوالء نظٌر محمد09212988

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010617204ًماجده خلوؾروان عماد الحسن09212991

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100042190ًجانٌتاٌفا عبد هللا ربٌع09212994

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010064583ًخدٌجهؼاده هاشم الدباغ09212997

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05140024719ًاسمهان خضوررٌم أحمد مراقو09213001

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05120025463ًمٌاسهشهباء معن خضور09213002

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010217963ًفاطمةنسرٌن محمد الملحم النمر09213005

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010251287ًفاطمةدارٌن محمد الملحم النمر09213006

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05140022342ًفرٌزه قاسممارٌا صالح أسد09213008

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب07090179415ًوفاءسوزان خالد حق09213009ً



القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05090005810ًنفلهلبنى ناٌؾ عٌسى09213010

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05020055326ًهالهبه ابر اهٌم العلوش09213011

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010431122ًفادٌهعلٌاء عبد الفتاح حاتم09213013

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050092945ًبسمهشام بسمان المٌر محمود09213014

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05180009578ًخضرهصفٌه علً حمود09213015

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050149681ًرئٌفةعبٌر برجس العل09213017ً

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05160026437ًشعٌلهعبٌر محمود ابراهٌم09213018

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب06100039468ًزنجبٌلرهام رامز ؼطروؾ09213020

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05140005040ًنارٌمان حمودسامٌه راجً عل09213021ً

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010115433ًمحاسنمرام محمود النعسان09213022

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050061729ًلٌلىملك ناٌؾ قداحه09213025

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050097337ًلمعهفاتن حسٌن ونوس09213027

القاعة االولىالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050071306ًندىرشا ناصح الزٌر09213034

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05160035789ًوداد صقرجعفر احمد العل2609213041ًالقاعة الثانٌة

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05120036586ًلٌالرنٌم عبد الرزاق ٌوسؾ09213042

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب06090017913ًعزٌزه الصخرسحر حسٌن الوند09213044

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب11050070111ًجمٌلهارٌج اسماعٌل دٌب09213045

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05060001493ًسعاد السلومىسلماس محمد الشمال09213048ً

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010162172ًنعٌمهعٌده علً العوض09213049

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05150089456ًكوثرباسمه طالل هواش09213051

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100070101ًاكتمالأرٌج علً حربا09213052

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010156260ًمكٌه االصفرهٌفاء أحمد فهد فحام09213053

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010642162ًلطفٌهرانٌه محمود زقزوق09213056

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050165472ًانتصاررهؾ احمد ادهم09213057

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05170001647ًرندهربا معروؾ عون09213058

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010853828ًؼالٌهؼفران احمد زقزوق09213059

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05200051619ًفوزٌهعبد الستار حسٌن العمر09213061

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05210020474ًهٌام البكورهدى حسٌن البكور09213064

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05070038380ًنزههمدٌحه احمد سعٌداالحمد09213065

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05090004604ًحسنهرٌم محمد حٌدر09213068

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010500961ًعرنه الحسٌنرجب نظٌر العل09213071ً

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05150083280ًزؼبةأحالم عٌسى حسن09213078

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب04010674158ًشمسهاٌمان عبد الرحٌم الشام09213080ً

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010671226ًحكمتحسناء عبدهللا ادلب09213082ً

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب07240150415ًفوزٌةإٌمان محمد وصفً سقاط09213083ً

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010166713ًمنىمرح ندٌم كالكل09213088

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010491353ًؼاده حالقعال علً حالق09213089

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050020506ًظهٌرههال هانً الطٌر09213091

القاعة الثانٌةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05020041108ًتركٌهزاهده حسن محمد الحسن09213095

القاعة الثالثةالكلٌة التطبٌقٌةأدب02340046179ًخدٌجة العلًٌاسر رفعات الحمود2609213098القاعة الثالثة

القاعة الثالثةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05160005552ًثروه ابراهٌممرح وعد احمد09213099

القاعة الثالثةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05030033263ًفاطمه الخلؾخلدون احمد المصطفى09213104

القاعة الثالثةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05150012668ًفاطمه الحزوريآالء اسماعٌل بٌطار09213105



القاعة الثالثةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010344117ًشمسهٌسرى عبد الرزاق المحمد09213107

القاعة الثالثةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010582209ًهدىطله طالل الحلبٌه09213110

القاعة الثالثةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010621674ًملكرنا احمد عردوس09213112

القاعة الثالثةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010576287ًالهاممنال عبد الجلٌل القهوج09213114ً

القاعة الثالثةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05020041094ًتركٌه عبد القادرسمر حسن محمد الحسن09213115

القاعة الثالثةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05220001410ًجورٌه العلًفاطمه فٌصل العزو09213122

القاعة الثالثةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05030041115ًؼازٌهاٌناس عبد الرحمن بطمان09213127

القاعة الثالثةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050111855ًسلٌمهباسمه مصطفى تقال09213128

القاعة الثالثةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05030055973ًندٌمهرإى جمال عزٌزه09213132

القاعة الثالثةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100040132ًملكهعلً حسن احمد09213133

القاعة الثالثةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05110010838ًمٌساءوفاء مصطفى الحسٌن09213135

القاعة الثالثةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05150076383ًملكرشا عٌسى خلوؾ09213137

القاعة الثالثةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05120014595ًأحالم شدودشعبان عٌسى علوش09213139

القاعة الثالثةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05030065509ًمرٌمسلمه سلٌمان حامد09213141

القاعة الثالثةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05190017994ًمولٌهمحاسن صالح ملحم09213142

القاعة الثالثةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05140011723ًبشٌرهبشرى سمهد الداله09213143

القاعة الثالثةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100066995ًسعدهردٌنا محمد خضره09213144

القاعة الثالثةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05140030839ًراجٌاجٌانا ؼضبان احمد09213147

القاعة الثالثةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05140036900ًوزٌرهاٌناس ناجح البقٌل09213148ً

القاعة الثالثةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05180036248ًثراء المحمدصفاء درٌد عل09213149ً

القاعة الثالثةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100055422ًشهٌرهامال صالح الشاهٌن09213150

القاعة الثالثةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05020002401ًنجمةنور عمر المحمود09213151

القاعة الرابعةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05070014641ًصباحمٌار رائد سلهب2609213153القاعة الرابعة

القاعة الرابعةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05070016627ًإلهامنور علً الخدام09213155

القاعة الرابعةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010178535ًؼادةنور فٌصل جنٌد09213156

القاعة الرابعةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010601972ًنجوىربا عبد الرحمن االبراهٌم09213157

القاعة الرابعةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100028255ًٌسرىجٌانا حكمت محفوض09213158

القاعة الرابعةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05020146114ًهدىمروه عبد الرزاق العسكري09213159

القاعة الرابعةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05120032586ًعزٌزهمحمد بالل الموع09213160ً

القاعة الرابعةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100028291ًؼاده الجنودورود أكرم محفوض09213161

القاعة الرابعةالكلٌة التطبٌقٌةأدب02390222089ًسحر مرهجنشوى احمد ٌوسؾ09213162

القاعة الرابعةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05150074288ًنسرٌنرنا ٌوسؾ منصور09213163

القاعة الرابعةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050176083ًبسمه العلًنؽم أٌوب السلٌمان09213164

القاعة الرابعةالكلٌة التطبٌقٌةأدب02390222088ًسحرهمسه احمد ٌوسؾ09213165

القاعة الرابعةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010346580ًمرٌممروه عمر الدٌري09213166

القاعة الرابعةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05020021572ًهدىآمنه أحمد العتر09213172

القاعة الرابعةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05070023481ًحنان شاهٌنعلً حسٌن األحمد09213175

القاعة الرابعةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05220015296ًسهامصفا علً العبد هللا09213176

القاعة الرابعةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05020019904ًعائشةشفاء محمد ابو حاتم09213178

القاعة الرابعةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05210026341ًامٌرهٌمن عبد هللا الخطاب09213179

القاعة الرابعةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05140010425ًسكٌنه قاقوسخدٌجه صدٌق درؼام09213182

القاعة الرابعةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05150114405ًختام محمدلمى حامد عٌسى09213183

القاعة الرابعةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05160039091ًنوال المحمدشٌرٌن أحمد المحمد09213185



القاعة الرابعةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05020087782ًسورٌهسها عبد المنعم عدامه09213186

القاعة الرابعةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05210018681ًصفٌهنور حسان العبد العزٌز09213187

القاعة الرابعةالكلٌة التطبٌقٌةأدب09120036359ًروضةهاله عفتان العل09213188ً

القاعة الرابعةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05020013405ًخٌرٌةوالء خالد المصٌن09213189ً

القاعة الرابعةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050038737ًعلٌاربٌعه هاشم عكاري09213190

القاعة الخامسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05180026160ًهدٌه حسنسمر نظٌر دٌوب2609213191القاعة الخامسة

القاعة الخامسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05190014420ًحلٌمه سلمانوفاء سلٌمان سالم09213192ً

القاعة الخامسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050163115ًناهد منٌنهفتحٌه مصطفى الشٌخ حمدون09213194

القاعة الخامسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05140021954ًهندٌه جبوراعتراؾ محمد جبور09213195

القاعة الخامسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05140015989ًؼزوه عدٌرهٌزن ٌاسر رستم09213197

القاعة الخامسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05110105923ًخالدٌهبراءه زهٌر البكور09213198

القاعة الخامسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100037578ًسروه الدرٌوسروٌده حٌدر رضوان09213199

القاعة الخامسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05140036749ًعلٌاالٌسار حٌدر عل09213201ً

القاعة الخامسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05170008283ًحمٌدهنبال كمال زٌنه09213202

القاعة الخامسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05050015979ًمٌادة ادرٌسنسرٌن فواز محفوض09213206

القاعة الخامسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05200039501ًلطفٌهفاطمه ٌوسؾ األحمد09213211

القاعة الخامسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05210010171ًدنٌههٌام خالد دروٌش09213212

القاعة الخامسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010391639ًكٌرمان الكرديعبٌر نزٌه الكردي09213213

القاعة الخامسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010741758ًهدىانعام محمد الحسٌن العوض09213215

القاعة الخامسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05150089741ًكوثروئام عدنان دروٌش09213216

القاعة الخامسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05110017419ًسمٌعهمالك محمود عثمان09213217

القاعة الخامسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05150020707ًرإى محمدنور سمٌر خدام09213220

القاعة الخامسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010034427ًهٌفاءنور أحمد الخان09213221ً

القاعة الخامسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05020103556ًرابعه جدعانمروه احمد العل09213222ً

القاعة الخامسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100032262ًحٌاة جرديهٌفاء تامر احمد09213223

القاعة الخامسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05160008550ًفوزهسراب محمد السركل09213225

القاعة الخامسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب04230022302ًسلمىنهى عٌسى الجوران09213226ً

القاعة الخامسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05120061995ًنجاةندى اسامة قنبر09213228

القاعة الخامسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010194120ًسماهر االحمدفاطمه فاٌز االحمد09213229

القاعة الخامسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010341447ًنزهةمحمد صالح االبراهٌم09213231

القاعة الخامسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010201417ًاسمومٌاده محمد العل09213237ً

القاعة السادسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب04010585949ًسهامدارٌن عمار البستان2609213238ًالقاعة السادسة

القاعة السادسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05180010651ًرٌمىرائد انطونٌوس عاص09213242ً

القاعة السادسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100017976ًخدٌجهختام عبد الحمٌد احمد09213244

القاعة السادسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100045989ًنجاهمروى ابراهٌم سعٌد09213246

القاعة السادسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05100037081ًمنال الحجههٌا فكري عاقل09213248

القاعة السادسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05120012809ًامٌرهجنان رمضان الخضور09213249

القاعة السادسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05020074582ًمرٌم عبد الكرٌمهبه محمود الحقه09213250

القاعة السادسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05090011376ًعوفهامتثال محمد الحمٌضه09213252

القاعة السادسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05200013976ًنهىساره ودٌع ٌعقوب09213258

القاعة السادسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05150012550ًندىوضاح حسن جابر09213260

القاعة السادسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05080004064ًفردوسحربه كنعان العموري09213262

القاعة السادسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب04010406033ًرامٌه كٌسٌنًالرا موسى العل09213264ً



القاعة السادسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05170032996ًادٌبهرٌمه سامً سلٌمان09213266

القاعة السادسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب04170072510ًفاطمه العباسجٌهان حسن الخطٌب09213267

القاعة السادسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05190021309ًسهام عروسسالم طاهر السعود09213268

القاعة السادسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05200022960ًزهوهسندرٌال عبود سعود09213271

القاعة السادسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010228684ًفاطمة االسعد الخازمحال سالمه حسن عمار09213273

القاعة السادسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05020049494ًعزٌزهعبد الرزاق محمود الضامن09213280

القاعة السادسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05190016137ًانعاملبنى علً ابراهٌم09213281

القاعة السادسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05220002475ًحلٌمهصالح بدر االبراهٌم09213283

القاعة السادسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010689652ًحلٌمهعامر عبد الكرٌم العمٌدي09213289

القاعة السادسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب10100023625ًسالملبٌنائ جمال سلٌمان09213292

القاعة السادسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05190030505ًفضهسوسن احمد احمد09213294

القاعة السادسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05140029404ًنظٌرهموسى سلٌمان موسى09213295

القاعة السادسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05010620737ًانصاؾامل صبحً بٌسك09213297ً

القاعة السادسةالكلٌة التطبٌقٌةأدب05040022787ًفاطمهؼرام خالد االحمد9213298

مبنى كلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05010205204ًتهانًراما عبد الكرٌم الخضر5509213299القاعة الثانٌة

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05220008006ًمهاأسماء ؼازي النمر09213300

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05070009340ًتمانٌهعبٌر أصؾ الجفول09213301

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05150031254ًوصالارٌج اسماعٌل المحمد09213303

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05150061002ًجهٌنهدارٌن حامد حسن09213304

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05010032087ًزهرهرفٌقه شاه سواري09213306

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05020098800ًكوسرخدٌجه بسام الدال09213307ً

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05200093788ًشمسهصالح عٌسى حماد09213308

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05100039266ًفضهعٌسى بهجت الصوص09213312

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05010427928ًشمسهٌمن محمد ماهر النمر09213313

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05100047332ًلمٌس الحسنمٌساء عبد الكرٌم زاهر09213317

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05020058489ًأمونابراهٌم احمد العبد هللا الصؽٌر09213318

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05010067944ًملكطله محمود قصاب09213320

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05010483152ًبتولفاطمه فٌصل شاكر09213321

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05100015180ًأسماء سموعرٌان أٌمن خٌر هللا09213323

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05100015046ًفاطمةأسماء حسن سموع09213324

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05100048953ًفوزه الحسنسهام برهان الحسن09213326

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05120052961ًناهًمٌساء خلٌفه ربٌع09213329

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05100070302ًفرحهنوال محمد حمٌدان09213330

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05130024642ًسمٌره الزنبورمحمد اسعد منصور09213333

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05020077893ًفوزهنجوى ٌوسؾ الٌوسؾ09213334

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05100033608ًسمٌره محفوضرٌنا احمد منصور09213336

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05140000156ًهزبه سعٌدوجدي نواؾ سلمان09213337

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05170010984ًنصرهادرٌس اٌلٌا دروٌش09213338

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05200048731ًحاجه دناورضحى ممدوح دناور09213339

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05150060742ًسمر عثمانشهد علً عثمان09213340

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05180034712ًسناء خضوررنٌم عماد عباس09213342

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05120037974ًرنا نداؾدلع فادي حسن09213343



القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05010592695ًعال السلٌمانرهؾ رمضان المحمود09213344

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05160007411ًملكه االسعدمٌرنا عباس االبراهٌم09213345

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05200094132ًمجدٌهنادٌا علً عبد هللا09213348

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05150097917ًكردٌه علًسعاد محمود عباس09213349

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05070027743ًهناء عمارهزار خالد األحمد09213350

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05100050406ًنهٌده ٌوسؾجاكلٌن وائل سالمه09213353

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05110026882ًزهٌه الخضربشرى سلٌم األطرش09213354

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05140026601ًنهودعفراء وحٌد علوش09213356

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05120039555ًلٌلى عبودمها بهجت ساعود09213361

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05110027264ًزهٌه الخضرمرح سلٌم االطرش09213362

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05050118104ًمهافلاير خالد االحمد09213365

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05140028796ًؼنوهباسل عماد جعفر09213367

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05140012594ًالهامحسن ؼالب محفوض09213369

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05140028789ًؼنوه حسونهٌا عماد جعفر09213370

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05050070014ًشهٌدهحنان صائب السلوم09213372

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05150004982ًعٌدهجولٌا محمد الكٌب09213374ً

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05050117907ًحمدهحٌاة راكان األحمد09213376

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب06110027256ًسلٌمهاٌفان رفٌق احمد09213377

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05050045909ًنوال الٌوسؾنؽم اسماعٌل القدور09213378

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05040030888ًصباحرٌتا محمد حمدان09213380

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05010761663ًزهرهشذى عبد الستار طومان09213381ً

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05020134120ًفطٌممها محمد المحمد عل09213389ً

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05010231529ًاماثلؼٌثاء خالد السلٌمان09213390

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05210040600ًكمره النونهعبد الحكٌم عبد هللا البكور09213391

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05020075146ًفاطمهسناء محمد الحاج احمد09213392

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05030008681ًتفاحةحافظ ممدوح القشل09213393ً

القاعة الثانٌةكلٌة االداب المرابطأدب05050093389ًمائدة ابو القاسمعروة خالد الشٌحاوي9213394

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05010350694ًرمزٌهضٌاء محمد فٌصل الخالد6009213397القاعة الثالثة

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05050173348ًمهدٌهشٌراز سلٌمان عبود09213400

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05100033844ًخضره باللاحمد عهد زٌن09213401ً

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05010396722ًعلٌه بركاتاٌمان عبد الحكٌم بركات09213403

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05120013530ًفاطمه االبراهٌمشٌرٌن احمد موسى09213405

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05010720057ًمرٌمخالد فٌصل الحفٌان09213406

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05210020987ًزهرهفاطمه احمد العقٌل09213408ً

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05190037848ًربٌحهمٌساء سلٌمان محفوض09213409

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05190031435ًربٌحه محمودمنال سلمان محفوض09213410

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05010719076ًمرٌمحمٌده فٌصل الحفٌان09213411

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05030025111ًمفٌدهروعه ٌحٌى الوسوؾ09213414

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05010368268ًصباحفادٌا مٌخائٌل استنبول09213415ً

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05050097619ًنادرة الحمودلٌال سمٌر الحمود09213418

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05010616929ًعفاؾ الٌوسؾامانً ٌاسر الناصر09213419

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05030021403ًصبحٌة الطوقاجهدى عبد المجٌد الكردي09213423

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05160037980ًوداد شبلًانتصار هٌثم فارس09213424



القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05110002052ًكنان ابراهٌمسالفه حسن حسن09213428

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05030073473ًفضةمحمد عٌسى جمعة09213429

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05150008593ًأملناره ابراهٌم الشٌخ حٌدر09213431

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05180025774ًؼصون جنادرؼد أحمد وهب09213434ً

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05010687115ًرنا الدروٌشزهراء زكرٌا االنطكل09213437ً

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05200040430ًندى الحسن ابو زٌد الحمودنور الهدى احمد المضح09213438ً

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05020061120ًصورانعمار ابراهٌم االبراهٌم09213440

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05030062965ًعزٌزهحسٌن عبده العل09213445ً

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05100066711ًسوسنزٌنب محمد مظلوم09213446

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05120009973ًامٌنهمحمد محمود محمد09213448

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05010189403ًهٌفاءسالً محمد الصؽٌر09213449

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05010398420ًؼادهاحمد خالد شكري09213452

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05020042651ًسعاد الخالدفاطمه خالد الفت09213456ً

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب07090067252ًنورةراما محمد عاه09213457ً

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب01010607052ًسحر سلٌموئام عفٌؾ حبٌب09213459

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05150046617ًداللبشرى احمد محمد09213461

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05050015621ًتمام عٌدمجد مصطفى عٌد09213462

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05120008578ًهناءعلً محمد حسن09213464

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب04130042775ًساكبهرؼداء ناصر عٌسى09213465

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05120022916ًخدٌجهنور هاشم سودان09213466

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05050097837ًمنار رزوقمً أحمد القطرٌب09213467

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05010650921ًبشرىتهانً حاتم خلوؾ09213468

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05120022927ًخدٌجه عبد هللاهدٌل هاشم سودان09213469

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05140002015ًفداءصخر رعد حمٌده09213470

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05190003977ًؼٌداءمحمد علً عٌسى09213471

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05140005154ًنادٌاماٌا مسعؾ أسعد09213473

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب10230026403ًآمالبلسم عدنان حمود09213474

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05060002460ًفطموعالء سمٌر عبظو09213475

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05160034421ًفاطمهعبٌر ابراهٌم حسٌن09213476

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05180016483ًسكٌنهمحمد احمد عمران09213478

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05190011966ًلٌال أسعدآالء علً عباس09213480

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05020065132ًجهٌده بركاتمنى احمد وهب09213481ً

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05100013197ًلٌندا عراضرفاه مٌالد الخوري09213483

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05120025919ًمٌاسةنؽم محمد الحسن09213486

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05140013112ًأسٌده علوشمحمد تامر صبٌح09213487

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05050083946ًدالللمى احمد دٌوب09213489

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب10230007082ًندٌمهصفاء احمد احمد09213491

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05010186612ًتناهجمازن محمد العبود09213492

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05120011468ًدعد عبد الحمٌدمنار محسن عبد الرحٌم09213493

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05150009308ًامٌنهاٌة حسٌن الحموي09213495

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05120011462ًدعد عبد الحمٌدمنٌرفا محسن عبد الرحٌم09213498

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05100047119ًساهٌر محفوضرند محسن سلٌمان09213499

القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05190021509ًهناداعزٌز هٌثم محمد09213505



القاعة الثالثةكلٌة االداب المرابطأدب05110019165ًنومه سالمهحال تٌسٌر العل9213507ً

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05140031727ًداللاٌفان محسن سلمان9009213510القاعة الرابعة

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب10100002124ًمحاسن زرٌقرفاه علً الكعدي09213511

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05070014845ًفاطمهؼزالن خلٌل عفوؾ09213513

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب07220112718ًزٌنبوالء حسن حالق09213516

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05050102949ًحسنهٌاسمٌن حسٌن زٌنو09213517

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05120041850ًٌازيوسام فٌصل الجاسم09213518

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب06200016833ًفائزه كاسوأمل جمٌل اسبر09213519

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب06200016836ًفائزه كاسورنا جمٌل اسبر09213520

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05120012549ًسهٌال ابراهٌمعرٌن حسن سلٌمان09213523

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05160044549ًسلماؼزل ٌاسر المحمد09213524

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05150049089ًحمٌدهمرٌم منٌؾ فاكه09213529

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05030012113ًندوةروجٌنة أحمد الخضور09213530

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05100007637ًسارهمخائٌل درؼام رزوق09213532

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب90050006928ًوفاء الطٌارنجاح محمد احمد09213533

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05140036153ًسمٌرهنؽم ناهل سعٌد09213535

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05140006077ًآمالمهند منذر دٌب09213537

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05050188369ًاباءنور محسن الحفٌان09213541

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05120001261ًصفاء ٌاسمٌنجنان علً ٌاسمٌن09213543

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05050172295ًهالهٌوسؾ حسن االحمد09213544

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05100043369ًهناءصفاء محمد حاوٌه09213546

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05160014146ًهٌام صبحمرام احمد صبح09213547

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05050123158ًنومهختام فواز الدٌري09213556

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05100047797ًاٌابدعاء وفٌق قمري09213558

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05010622200ًلٌلىنور محمد عٌد العبد هللا09213559

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05150015453ًرائعهسالً ماهر الحاج خلوؾ09213562

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05100019124ًرقٌه الفارسمحمد مصطفى الترك09213567ً

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05110058890ًنوفه العكلهنصره أحمد االحمد09213574

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05030047385ًمرٌماٌمان عبد الرحمن العروق09213580

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05010586057ًسهر سعدشٌرٌن موسى االحمد09213583

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05150013993ًخدٌجهٌاسمٌن احمد طهور09213586

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05011005881ًمنى العثمانماٌا محمد العثمان09213587

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05170038654ًمٌاده اسعدٌارا موسى االحمد09213588

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05120014539ًمرٌماهداء محمد فضه09213589

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05190007654ًآمنه علًعال حسن عباس09213590

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05100006723ًحسنه ٌوسؾمعالً صاطع سعٌد09213592

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05120013881ًبدٌعه زٌنًلواء محفوض خٌر بك09213593

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05160049181ًمٌادهسوزان ٌوسؾ الناصر09213595

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05170024829ًسمٌحه خطٌبرهام سلٌمان شدود09213597

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05160025038ًمرٌمضحى محمد محمد09213598

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05030048536ًضاوٌه عمارهند ابراهٌم علوش09213599

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05120003140ًسمٌره زٌتوننور أحمد ناصٌؾ09213600

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05120049240ًداللهال نزٌه بركات09213601



القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05220008231ًوكفهعكله مخلؾ الخلٌؾ09213602

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05050083142ًمٌساءفرح محمد الشٌخ خضر09213603

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05030023472ًمرٌمسندوس حسن عل09213605ً

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05110102747ًمٌادهساره معتز الٌوسؾ09213606

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05170020116ًمنٌرهرانٌا فرٌد نونو09213608

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05120042762ًفاطمه دباسرٌم ٌاسٌن المحمود09213609

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05140023095ًمطٌعهأروى اسعد حسن09213611

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05010056521ًمفٌدهٌاسمٌن محسن العٌسى09213612

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05160016210ًسمررٌم احمد ؼرٌبه09213613

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05160044164ًمٌاسهموسى احمد الحمدان09213614

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05160047590ًمفٌدهمٌرنا علً احمد09213615

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05050106823ًخولهدعاء ٌحٌى النجار09213619

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05120024735ًانتصاؾلما علً عل09213620ً

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05120025146ًمٌلٌاهبه سامً الناصٌؾ09213621

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05110000536ًؼازٌه صبرهنسور راجً المرشد09213623

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05110000283ًرفعه الحسنوصال مسلم سلٌطٌن09213624

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05120023002ًدالل قدسٌههال خلٌل مصطفى09213625

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05010086258ًسحرعلٌا محمد كمال الحراك09213626ً

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05120037533ًشعٌلهحسن عبود رضوان09213627

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05010351507ًفٌروز القاسمرها جوهر العل09213629ً

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05160043107ًعمشةمنوع عطٌة العوض09213632

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05090013254ًفداء جرجورعبٌر سٌؾ الدٌن جاكٌش09213633

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05120009041ًرئٌفه حالؾمٌثم رضوان ابراهٌم09213636

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05120009054ًرئٌفهرؼد رضوان ابراهٌم09213638

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05120009582ًملبٌنهعلً احمد موسى09213639

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05120009901ًعزه سلٌمانسلمان ٌوسؾ قدسٌه09213640

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05150008477ًامٌمه حساموهدٌل بسام عٌروطه09213641

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05020032215ًادٌبةفلاير عبد الرزاق دٌدو09213642

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05010222679ًسمر الحمودفاطمه بدٌع الحمود09213644

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05010414136ًمنىمروة عبد الكرٌم الصباح09213645

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05200094753ًجوهٌنهوصال صالح خلٌل09213646

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05100067039ًمالكًنوره فٌصل زعتر09213648

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05120026519ًرقٌهعروه حسن حبٌب09213650

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05010568176ًدنٌامرح مصطفى الصباغ09213651

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05140033849ًهٌامبلسم عقل شاهٌن09213652

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05010421356ًرهٌؾسالم معتصم زٌنو09213655

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05190028568ًرشاعزه فداء عل09213658ً

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05050027661ًنادٌادٌما علً سوٌدان09213665

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05100014612ًفاٌزهعال تامر منصور09213666

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05140016222ًمثٌله المحمدهدٌل صالح جمول09213667

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05050084831ًرٌمرنٌم عماد حسٌنو09213668

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05010252618ًٌسرهنهله منٌر شٌخون09213670ً

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05010617242ًعائشه حمزهرشا عمر الناصر09213671



القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05180011736ًسوسننور حسن شاهٌن09213673

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05120020216ًصباحمرح احمد العل09213675ً

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05120039759ًفداءوسٌله عبد السالم حسن09213676

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب10110010364ًامٌرهجٌداء صالح محمد09213678

القاعة الرابعةكلٌة االداب المرابطأدب05100060435ًفضهصالح صقر عٌسى09213681

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05010297878ًخدٌجهفاطمه احمد القاسم6009213682القاعة الخامسة

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05150004059ًوفاء محموداحمد نزار مزٌد09213683

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05150026096ًفاطمهنسرٌن ابراهٌم حمدوش09213684

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05120034602ًفاطمه فنديدٌما عز الدٌن سعٌد09213685

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05030012155ًنجود العٌسىهدى أحمد الوسوؾ09213689

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05020048051ًفاطمهمرٌم كمال العمر09213692

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05020038906ًروٌده حمد السلٌمانآالء عبد الحكٌم الفهد09213693

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05170025524ًعبٌر الشؽريعمار اٌمن نونو09213695

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05020038752ًروٌدهرهؾ عبد الحكٌم الفهد09213696

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05010021507ًهٌفاء الصباغهبه هللا عباد الصباغ09213703

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05070039732ًختام الحسنفداء عبد الكرٌم صبحه09213705

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05220025389ًكرٌمه المحمودسفٌان محمد المحمود09213708

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05090021608ًازدهار رزوقساره علً رزوق09213709

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05100072340ًمنال ابو حامضهرشا هٌثم فرٌج09213710

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05050054189ًجٌداء القطرٌبحسٌن أٌمن القطرٌب09213711

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05180014027ًفاطمةدالٌا منصور الحموي09213712

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05120051345ًوهٌبهدالٌا ٌوسؾ عجٌب09213714

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05070025567ًحسنهندى حسٌن رٌس09213715

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05050059815ًجمٌلهالهام ناصر السرمٌن09213716ً

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05110080287ًازهار جادودٌمه احمد سعٌد09213719

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب06200047302ًسهٌر محالعبٌر معٌن محال09213720

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05200134892ًاسٌاٌاسمٌن محمد الصٌادي09213722

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05150103623ًؼادهعلً محمود محمود09213725

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب01030111828ًمرٌماوجنً انطون الحمص09213728ً

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05010205517ًعٌده المٌكائٌلرٌم علً الٌونس09213730

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب07110084416ًلمٌةمرٌم لإي قطٌن09213732ً

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05010658504ًحلٌمه جوخداربشار محمد جوخدار09213733

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05010678799ًفطمههزار حسن كرم09213736

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05010830940ًمنىسمٌحه محمد دٌب موسى باشا09213737

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05010682850ًقمرههال عبد هللا السنجار09213738

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05150076785ًمسكٌه معروؾندى محمود سنكري09213741

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05010335205ًمحاسن العجٌبرٌم علً سوٌدان09213743

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05010218363ًسحاب الحكواتًابراهٌم صفوان الحكوات09213745ً

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05070018344ًامنهروال بدر الدٌن هاشم09213749

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05010816123ًعزٌزهوصفٌه عبد اللطٌؾ االسعد09213750

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب02390256638ًحلٌمهرٌمه ذٌبان الحسٌن09213751

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05150100767ًداللاوان محمد دروٌش09213752

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05010182890ًفاطمهفرح احمد ابراهٌم09213755



القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05030061051ًسهامامل احمد عزٌزه09213756

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب07220001290ًزكٌةنور عبد المعٌن عثمان09213757

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05010638584ًمرٌمنور محمود شحاده09213758

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05010581363ًسحرعزه محمود دقاق09213763

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05100052141ًعائشة العلًاحالم احمد الحسٌن09213764

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05010752353ًهاال كرٌجابراهٌم زٌاد الحسون09213765

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05200076432ًردهاٌاد خالد الهواش09213766

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05150049099ًمنا الحورانً المناعرشا حبٌب عل09213767ً

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05140002243ًٌسٌرهسراء معروؾ ابراهٌم09213768

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05120045340ًامللٌنا ولٌد المرع09213772ً

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05200003735ًنهىزٌنه عزٌز ابو عدله09213775

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05140011605ًهندأمل راشد ابراهٌم09213777

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05110010641ًحسنه اسماعٌلأحمد علً كاشوح09213778

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05090018496ًتاجٌهدٌانا صالح الحاج09213781

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05100056518ًمرٌمرحاب محمد المحمد09213782

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05100058379ًٌسره كٌوانبشرى عبدو حبٌب09213784

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05050136361ًشفٌقهدالٌا مشهور حسن09213785

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05120048876ًعفاؾ سلومأمانً عبد هللا برهوم09213788

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05050080605ًسهاممحمد عزت حٌدر09213789

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05120052276ًرؼدااالء احمد علوش09213790

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب05120000400ًوجٌههالرا دٌاب الحسن09213793

القاعة الخامسةكلٌة االداب المرابطأدب10220034153ًهٌام الجرديرهام حامد سلٌمان9213794

القاعة السادسةكلٌة االداب المرابطأدب05100066823ًصفاءنور سعٌد طوٌل2509213799القاعة السادسة

القاعة السادسةكلٌة االداب المرابطأدب05120009489ًمرٌمعلً حكمت رستم09213800

القاعة السادسةكلٌة االداب المرابطأدب02360039383ًحسٌبه السلومابراهٌم محسن الشبٌان09213802

القاعة السادسةكلٌة االداب المرابطأدب05120002778ًبدٌعهرفٌؾ علً أسعد09213811

القاعة السادسةكلٌة االداب المرابطأدب05020077080ًخالصهمرٌم محمد العمر09213813

القاعة السادسةكلٌة االداب المرابطأدب05100062715ًؼصن شلبٌههدٌل محمد سالم09213816

القاعة السادسةكلٌة االداب المرابطأدب05160025298ًفوزهوفاء علً دٌاب09213817

القاعة السادسةكلٌة االداب المرابطأدب05010720073ًخدٌجه الحفٌانعبٌر صالح الدٌن الحفٌان09213819

القاعة السادسةكلٌة االداب المرابطأدب05140030257ًداللعبٌر مسلم ٌوسؾ09213820

القاعة السادسةكلٌة االداب المرابطأدب05120031784ًبدورالٌانا رفعت اسود09213822

القاعة السادسةكلٌة االداب المرابطأدب05010720584ًحلٌمهفاٌزه محمد الٌاسٌن09213823

القاعة السادسةكلٌة االداب المرابطأدب05150011728ًلٌنا ابراهٌمرشا هٌثم حسن09213826

القاعة السادسةكلٌة االداب المرابطأدب05140002045ًبربهان زلخهسموح عزٌز زلخه09213828

القاعة السادسةكلٌة االداب المرابطأدب05100047670ًحلٌمه محمدلٌن علً عل09213829ً

القاعة السادسةكلٌة االداب المرابطأدب05030024258ًفاطمهابتسام محمد سعٌد هماش09213832

القاعة السادسةكلٌة االداب المرابطأدب05120045958ًسلطانهآمنه خالد المبارك09213833

القاعة السادسةكلٌة االداب المرابطأدب05070025790ًشٌرٌن دٌبآٌه أٌمن الخضر09213834

القاعة السادسةكلٌة االداب المرابطأدب05100048115ًنادٌه خرفانمروى محمود محمد09213838

القاعة السادسةكلٌة االداب المرابطأدب05100022884ًوجٌهامنى بدر خرفان09213839

القاعة السادسةكلٌة االداب المرابطأدب05100041047ًمٌثهأرٌج ابراهٌم محمد09213840

القاعة السادسةكلٌة االداب المرابطأدب05050035998ًتمام ابو قاسمأمل عبد الكرٌم عبٌدو09213841



القاعة السادسةكلٌة االداب المرابطأدب05100061079ًادٌبهماجدولٌن رسالن الخنٌسه09213843

القاعة السادسةكلٌة االداب المرابطأدب05220010699ًفطٌمبسام عذاب االحمد09213844

القاعة السادسةكلٌة االداب المرابطأدب05050084187ًالهاماسراء طارق جمول09213846

القاعة السادسةكلٌة االداب المرابطأدب05150116133ًبدٌعهاٌمان علً عجٌب9213847

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05100022021ًعلٌه الخالدسوزان خالد الحطاب7009213849القاعة السابعة

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05140011056ًمدٌنه درٌوسًحافظ بسام الترك09213850ً

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05140004377ًوحٌدهأماره سخر حمٌدوش09213851

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05140002715ًتمره محمدٌارا نورس محمد09213852

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05040014994ًلإٌامرٌم علً أخرس09213854

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب02230009829ًدٌبةرمزٌة ٌونس العقٌل النصر09213855

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05150115107ًرٌمهرقٌه عبد الكرٌم محمود09213856

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05150026918ًمناررواء فائق االسكندر09213858

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05100046613ًمٌسونلٌنة عدنان معال09213860

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05110035067ًسمٌرهٌمامه أٌمن الشٌخ محمود09213862

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05150009389ًرجاءساره محمد اسماعٌل09213865

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05160016257ًنهادسوسن محمد حكٌم09213866

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05200057344ًعندههتاؾ محمد المحمد09213868

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05030047851ًمنٌره ونوسنبال محمد العٌسى االسماعٌل09213869

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05050089092ًصباحهبه عزام سلهب09213871

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05050019288ًٌسرى جرريمراد صدر الدٌن فطوم09213873

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05100057420ًاملنهله علً ونوس09213874

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05150121844ًزٌنب الشٌخ حسٌنامٌنه احمد العابو الشهاب09213876ً

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05100036427ًجمٌلهنجم الدٌن حسٌن حبٌب09213877

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05050078097ًزمزم مقدادثوره علً الحموي09213878

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05120006991ًاكتمال محفوضخلود بدٌع خلوؾ09213882

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب04060024025ًحمٌدهشذى احمد الخضر09213884

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05070036693ًربٌعهنادٌن احمد ابراهٌم09213889

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05160029346ًجمٌلهحنٌن مالك مصطفى09213890

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05010606546ًاٌمان الخلوؾحنٌن محمد الخلوؾ09213891

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05020014324ًحلٌمهزٌاد أحمد الشقره09213892

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05160037344ًندوهاٌوان شعبان المنصور09213893

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05010699612ًؼالٌة سفاؾفاطمه الزهراء رضوان زعرور09213895

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05140018325ًوطفهلجٌن رضوان بردان09213898

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05140036777ًعزٌزه اإلبراهٌمحنٌن محمد جورٌه09213899

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05100041254ًالهامعائده علً شهله09213900

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05110018992ًتكناتمام سلٌمان طوبو09213901

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05010435461ًهدىشهالٌل محمد عل09213902ً

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05010645485ًاسٌااحسان ناٌؾ سفران09213903ً

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05120060753ًحنان حسٌنوهٌا علً العباس09213906

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05090002634ًفاٌزه مرهحسٌن فإاد مره09213907

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05110055322ًوجٌهاشفاء ٌاسر اسماعٌل09213909

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05120054484ًلورٌسآٌه اٌاد مثلج09213910

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05120054562ًحنان حسٌنوبتول علً العباس09213911



القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب10090085547ًعال عباسسناء علً سخ09213914ً

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05010354236ًمكرممٌساء محمد عدلة09213917

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05100036828ًنجودكندي رفعت ٌوسؾ09213921

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05010233336ًمرٌمعال ابراهٌم الضاهر09213922

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05140001160ًنادٌاقمر الجه محفوض09213923

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب04010193703ًنهادفاطمه احمد سمنه09213924

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05030047739ًندوة الحمدانإٌناس ٌوسؾ المحرز09213926

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05030011225ًرٌنٌهعبٌر حمدان العل09213927ً

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05050082178ًرائدهؼزل بسام اسبر09213928

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05140018385ًوطفةرٌم رضوان بردان09213929

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05200082149ًفاطمه العوضسلوى طالب النعسان09213933

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب07110056035ًفٌحاءهبة برهان المعرات09213938ً

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05020003720ًنسٌبه الخطٌبربا ولٌد األحمد09213940

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05030041113ًؼازٌه الحسنادهم عبد الرحمن بطمان09213942

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05140009594ًعسلً سلوممعٌن أٌمن قره جهنم09213943

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05180018607ًفاطمهعلً محمد عمرو09213944

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب04180018999ًهدىسالمٌن ابراهٌم المخزوم09213945

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05010643836ًمجدرٌسام عبد القادر كركور09213946

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05020096016ًكوثراٌمان احمد عبود اؼا09213951

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05010362063ًصباح جروانفاطمة ابراهٌم رحمون09213953

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05010304323ًحٌاةمحمد احمد حسن09213954

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05010354752ًروعهراما محمد ادلب09213955ً

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05010008620ًدٌبهرزان محً الدٌن كركوت09213963ً

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05010001889ًنادٌةاسماء محمد خنفور09213964

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05100015280ًامالرٌم عطوه ابراهٌم09213965

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05010094617ًسلوى حجازيعدنان عبد المنعم حنو09213967

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05010648346ًوصال جوخدارحسٌن احمد الحفٌان09213968

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05040015751ًفهمٌهرفٌؾ سعٌد اخرس09213970

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب04010571944ًعبٌرمرٌم احمد سلٌمان09213971

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05160022558ًسامٌالارتحال خضر الحماد09213975

القاعة السابعةكلٌة االداب المرابطأدب05120029663ًداللعرٌن علً محمود9213976

الممركلٌة االداب المرابطأدب05100066866ًلٌلىتماره ابراهٌم سالمه9009213978الممر

الممركلٌة االداب المرابطأدب05140031414ًؼٌداءبٌان منٌر حسن09213979

الممركلٌة االداب المرابطأدب05150056297ًخزنا سلوممٌساء عطاء السلوم09213980

الممركلٌة االداب المرابطأدب05120029986ًنجٌدهرنٌم عٌسى محمود09213981

الممركلٌة االداب المرابطأدب05050032413ًرئٌفهمنال عبدو عبدو09213982

الممركلٌة االداب المرابطأدب05110000750ًادٌبة الحسنمرام لمٌم الحسن09213983

الممركلٌة االداب المرابطأدب05140004422ًوطفه أسودربى سروات سلٌمان09213985

الممركلٌة االداب المرابطأدب05100053934ًالهام حبٌبنؽم حسان ابراهٌم09213986

الممركلٌة االداب المرابطأدب05010059014ًكوكبؼاده سلٌمان سعٌد09213988

الممركلٌة االداب المرابطأدب05100049068ًضحى خابوريلٌندا اسماعٌل خنٌسه09213989

الممركلٌة االداب المرابطأدب05010851398ًفاطمهنور شان احمد حسن09213992

الممركلٌة االداب المرابطأدب05030008708ًنورٌةسامٌة محمد المحمود09213994



الممركلٌة االداب المرابطأدب05200092366ًمٌساءمشهور موسى عبد هللا09213995

الممركلٌة االداب المرابطأدب05120030449ًامٌنهخوله محمد مثلج09213996

الممركلٌة االداب المرابطأدب05120023834ًشفٌقهعزه كاسر اسعد09213997

الممركلٌة االداب المرابطأدب05220011334ًمٌسون القسوممارٌا محمد هٌثم القسوم09214000

الممركلٌة االداب المرابطأدب05150075172ًالماسلمى ابراهٌم معروؾ09214001

الممركلٌة االداب المرابطأدب05140017016ًجمٌلةماٌا مهنا جورٌه09214002

الممركلٌة االداب المرابطأدب05010196542ًسمر الجرديلوتس محمد الخضر09214005

الممركلٌة االداب المرابطأدب02370094256ًعمشهحمٌده خلؾ الصالح09214007

الممركلٌة االداب المرابطأدب05110031232ًنوالماري نصر جدٌد09214009

الممركلٌة االداب المرابطأدب05140025938ًامتثالحسن سامً عٌسى09214015

الممركلٌة االداب المرابطأدب05050050234ًامٌرهنورا حسن عٌسى09214017

الممركلٌة االداب المرابطأدب05140008879ًوزٌرا ابراهٌمحمزة محسن ارساق09214019

الممركلٌة االداب المرابطأدب05150009687ًؼفراننور اسماعٌل شتات09214020

الممركلٌة االداب المرابطأدب05030064315ًوهٌبهماٌا آصؾ الوسوؾ09214022

الممركلٌة االداب المرابطأدب05200051198ًسناءمٌمونه محمد الشٌخ حامد09214023

الممركلٌة االداب المرابطأدب05220002867ًشمسهندى شحاده الشاوي09214024

الممركلٌة االداب المرابطأدب05030051588ًرضٌه صقرآٌه ٌوسؾ الصقر09214025

الممركلٌة االداب المرابطأدب05110001414ًهٌامٌولند علً سعٌد09214028

الممركلٌة االداب المرابطأدب05200026684ًهدىمرام محمد كرٌم09214030

الممركلٌة االداب المرابطأدب05200026396ًهدى هراويمجد محمد كرٌم09214031

الممركلٌة االداب المرابطأدب05010311123ًنورهلندى منٌر عٌسى09214032

الممركلٌة االداب المرابطأدب05100065731ًسمٌحهصفاء علً عٌسى09214034

الممركلٌة االداب المرابطأدب05050099562ًمرٌم علٌشهرئٌفه مهدي عبٌدو09214035

الممركلٌة االداب المرابطأدب05140020133ًامالسحر علً عل09214040ً

الممركلٌة االداب المرابطأدب05050167394ًمظله الجاسمسالً شالش المحمد الخلوؾ09214041

الممركلٌة االداب المرابطأدب05030007300ًسمٌرةمرٌان ؼسان زٌدان09214042

الممركلٌة االداب المرابطأدب05140028860ًدالل خنٌسهحسن احمد محمد09214043

الممركلٌة االداب المرابطأدب05150025472ًاسعاؾرشا محمد بصو09214045

الممركلٌة االداب المرابطأدب05050035786ًشذىٌارا حسٌن القدموس09214047ً

الممركلٌة االداب المرابطأدب05010304721ًمطٌعهمنى محمد ٌوسؾ09214048

الممركلٌة االداب المرابطأدب05100049171ًمرٌمعبد الكرٌم صالح محمد09214050

الممركلٌة االداب المرابطأدب05010542898ًعلٌهصفاء محمود الخلوؾ09214051

الممركلٌة االداب المرابطأدب05120049700ًماجده سعودمرٌم احمد علوش09214054

الممركلٌة االداب المرابطأدب05010497379ًابتسام الدوريٌاسمٌن منصور المنصور09214055

الممركلٌة االداب المرابطأدب05200013388ًصباحلٌزا ؼاوي السلوم09214056

الممركلٌة االداب المرابطأدب05010305112ًرندهكوثر ؼزوان الدندشل09214057ً

الممركلٌة االداب المرابطأدب05070030668ًهندنجاح سلٌمان راشد09214058

الممركلٌة االداب المرابطأدب05010435356ًمرٌمدالل عبٌد االبراهٌم09214063

الممركلٌة االداب المرابطأدب05140006315ًجمانهرئال رامح حبٌب09214065

الممركلٌة االداب المرابطأدب05100007167ًحمٌده حرباصفاء احمد ٌعقوب09214066

الممركلٌة االداب المرابطأدب05020105538ًوصالنوفه محمد الخضر09214068

الممركلٌة االداب المرابطأدب05120004398ًسمٌرهمٌساء حسن سلوم09214074

الممركلٌة االداب المرابطأدب05120004384ًسمٌره حمودعفراء حسن سلوم09214075



الممركلٌة االداب المرابطأدب07010008963ًداللنادٌا ٌوسؾ ضعضع09214077

الممركلٌة االداب المرابطأدب05200022138ًجورٌه العوضنوره جهاد الٌاسٌن09214081

الممركلٌة االداب المرابطأدب05050064642ًسعادصفاء نزار المٌر09214082

الممركلٌة االداب المرابطأدب05050035299ًودادثوره احمد القطلب09214083ً

الممركلٌة االداب المرابطأدب05010033672ًخالدٌة الدٌابهبه صالح الفرخ09214085

الممركلٌة االداب المرابطأدب05110017518ًسمٌعهعهد حسن دٌوب09214092

الممركلٌة االداب المرابطأدب05030012069ًهندٌةدالٌا أٌوب سالمة09214093

الممركلٌة االداب المرابطأدب05110016122ًامانهرزان جمعه دبٌس09214094

الممركلٌة االداب المرابطأدب05050139492ًهٌامكوثر عماد الفرج09214097

الممركلٌة االداب المرابطأدب05010201284ًسهام العساؾمحمود صالح الصالح09214098

الممركلٌة االداب المرابطأدب05010416804ًعلٌهعزه عبد هللا حلب09214104ً

الممركلٌة االداب المرابطأدب05010466547ًفاطمه ابو راستركٌه هشام العش09214106ً

الممركلٌة االداب المرابطأدب05050087245ًاسٌامٌساء فٌصل الشٌحاوي09214107

الممركلٌة االداب المرابطأدب05010658540ًفاطمهحلٌمه خالد ابو عنتر09214110

الممركلٌة االداب المرابطأدب05020033184ًخدٌجه ابراهٌم الخلٌلمحمود سلٌم السلٌمان09214112

الممركلٌة االداب المرابطأدب05020095282ًنهلهعروبه محمد الحمد09214113

الممركلٌة االداب المرابطأدب05020038357ًنادرهمصطفى احمد محمود09214114

الممركلٌة االداب المرابطأدب05010090507ًانتصارهزار جهاد العثمان09214117

الممركلٌة االداب المرابطأدب05010335793ًرودهوفاء عبد الحمٌد التمر09214119

الممركلٌة االداب المرابطأدب05140002704ًسجٌرهرفاه تركً محمد09214122

الممركلٌة االداب المرابطأدب05140003428ًطورانسمر ناطق خلوؾ09214123

الممركلٌة االداب المرابطأدب05030022131ًمحاسن الخضرسمر محمد الخالؾ09214125

الممركلٌة االداب المرابطأدب05030046671ًختاممحمد تامر المحرز09214128

الممركلٌة االداب المرابطأدب05160016951ًابتساملقاء جابر شاعر09214129

الممركلٌة االداب المرابطأدب05010239949ًاسماءسعاد عبد هللا القوجه09214131

الممركلٌة االداب المرابطأدب05160038178ًنجاح المحمدابتسام ابراهٌم المحمد09214132

الممركلٌة االداب المرابطأدب05140024901ًوفٌقهرشا ؼازي قبقله09214133

الممركلٌة االداب المرابطأدب05120034058ًدعد عٌسىنجود محمد رستم09214134

الممركلٌة االداب المرابطأدب07240031973ًروٌدهفادي نادر نعم09214135ً

الممركلٌة االداب المرابطأدب11010300648ًرؼده عبد العزٌزراما مٌشٌل الجرعتل09214138ً

الممركلٌة االداب المرابطأدب05010225682ًرؼداء االحمدسهى فاٌز االحمد09214144

الممركلٌة االداب المرابطأدب05160038438ًكوثربهاء حرشو هالل09214145

الممركلٌة االداب المرابطأدب05010649618ًامٌرهصفا نصر هللا االسود09214147

الممركلٌة االداب المرابطأدب05180018296ًزٌنب خالدبشرى حبٌب كودأل09214148

الممركلٌة االداب المرابطأدب03110027964ًؼصونهدٌل علً فٌاض9214149

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب10100017566ًانعام حمودمروى طالل حسن5009214150القاعة التاسعة

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05150027677ًرنده خلؾبتول بشار عبٌدو09214153

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05050068066ًودادٌارا حمدو الفٌل09214154

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05200007475ًنزهه شاطوحًٌوال ولٌد شاطوح09214156ً

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05140012317ًباهٌهمهند ماجد حسن09214158

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05140004319ًنظٌفهخدور سلوم بدور09214159

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05140022442ًأمٌرهرامز مخلوؾ دٌب09214161

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05100054047ًتمامختام مصطفى عٌده09214162



القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05120007742ًمنٌرهنجاح علً فندي09214164

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05160021074ًشروؾمحاسن سلٌم فندي09214165

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05200063600ًاتحاد الكلبوزٌنب عبد الكرٌم العلً االبراهٌم09214166

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب07090091838ًرٌممائدة بسام الحلب09214169ً

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05030058619ًثورة عوضمارٌا نزٌه العوض09214171

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05010905963ًحسن السلٌمانرٌم ؼسان االسماعٌل09214175

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05140005473ًكاترٌن سلٌمانحسٌن عثمان اسود09214178

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05010905962ًحسن السلٌمانرٌمان ؼسان االسماعٌل09214181

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05160035613ًشاها الٌوسؾبشرى ابراهٌم السركل09214184

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05010586107ًحسنمحمد ؼسان االسماعٌل09214186

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05170005130ًدعد محمودسوسن نوفل خلوؾ09214187

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05020084282ًمٌراجالٌن تركً خضور09214191

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05180009169ًنجود وسوؾدالٌا حسان المحمد09214192

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05160002539ًسعادمٌساء محمد الدروٌش09214194

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05050046572ًندىالرا عمار حٌدر09214195

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05160034938ًؼصون الونوسصبا محمد سلٌمان09214196

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05120019303ًعائدهعلً محمد حمٌدان09214199

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05010474735ًمرٌم الخضرهند احمد المصطفى09214201

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05100036715ًنظٌمه علوشٌارا علً دال09214202

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05180019907ًفاطمه مٌاعفراء علً سالم09214203

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05010645299ًمنٌرهؼالب فارس فرزات09214205

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05020033457ًرٌهأحمد عمر الرزوق الصالح09214208

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05020013724ًخدٌجهسمر محمد الزمزوم09214209

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05100051306ًندوهنواؾ ٌوسؾ دٌب09214210

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05160036164ًلٌنا عبد العزٌزمٌرٌت سعٌد فروح09214211

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05150087076ًعٌده فنديأحالم تمٌم حماد09214214

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05010664442ًسمٌره قدورهقمر عبد الجبار دقاق09214215

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب09120126876ًفاطمه قاسمسدره تمٌم االحمد السبت09214218ً

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05010640703ًفاتنفاطمه موفق ؼازي09214219

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05020122224ًثرٌاصالح عبد الرزاق الخالد09214223

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05030005796ًخطٌرهرزان خضر المحمد العل09214224ً

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05010199450ًسعادسائر ابراهٌم الدال09214225ً

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05020068052ًآمنه المحمد المحمودوصال كمال الشٌخ احمد09214227

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05010663519ًمها موسىهبه محمد اصالن09214228

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05010446795ًمنىبانه فواز القواؾ09214229

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05150026607ًرفٌقهزٌنه مروان عٌسى09214231

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05120022452ًحسنه علٌشههند جمٌل هوشه09214232

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05020106257ًكلٌمهرٌما محمد ابو اللبن09214234

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب07170024724ًعفاؾ ناصٌؾفاطمه عاصم اٌوب09214235

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05160004956ًحسنهدالٌا بركات ابراهٌم09214236

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05010292212ًفاطمهاسراء احمد نرابٌج09214240ً

القاعة التاسعةكلٌة االداب المرابطأدب05100032519ًكوكب سالممنال احمد عل9214241ً

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05100066841ًوردهسوهٌر عباس سالمه5009214242القاعة العاشرة



القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05160021392ًنادٌاساره لونه ثائر قاسم09214243

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05050007390ًفدوىفرح سامر جورٌه09214244

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05050098212ًنازككرم تامر ورده09214245

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب04170018719ًسمٌرة الداوودروان عبد الرزاق الخدوج09214246

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05050096790ًختام صافٌهلٌنا حسن المٌر09214247

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05090000502ًصباحفراس نزار ضمان09214250

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05030027502ًشهٌرهنداء محمد الٌوسؾ09214251

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05120019315ًعائده فاعورهٌماء محمد حمٌدان09214255

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05050003782ًنداء شمسٌنحسٌن مصطفى دروٌش09214256

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05160020813ًرهٌجهوائل ٌاسٌن خرما09214260

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05030059654ًسالم الحدادٌانا سهٌل عوض09214261

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05010620551ًعبٌرهٌا ٌاسر حسن09214265

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05170000360ًهٌاملٌن احمد جلٌس09214266

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05030059626ًرؼادرٌم فاٌز عوض09214267

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05150098460ًمنٌرهمكارم حامد سعٌد09214273

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05180000498ًمرٌم الؽانممٌشٌل الٌاس دٌب09214275

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05070040021ًداللمنى اسماعٌل زرٌق09214276

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب10010069179ًنجاهرشا عالء الدٌن تقال09214277

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05020088318ًسعادحلٌمه عمر مشكاح09214278

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05030022408ًنصره صارمًمها احمد العٌسى09214280

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05160006113ًؼادهنوار احمد اسعد09214282

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05040014963ًاٌمان شحودمً مصطفى اخرس09214283

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05150098196ًمنٌره احمدكلودا حامد سعٌد09214285

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05090017841ًامٌرهوعد علً بركات09214286

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05040014628ًاٌمانكنانه مصطفى اخرس09214287

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05140023797ًجونٌتهبه حبٌب حمدان09214288

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب10010054822ًلٌلىنوره علً عباس09214290

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05100023069ًعروس شاهٌنعلٌاء عبد الكرٌم الحداد09214293

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05140025015ًبٌان سلومسوار مسعؾ شهٌره09214294

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05100047930ًرتٌبهبلقٌس عبد الحمٌد حمٌدان09214295

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05010195573ًرؼداءالرا احمد السعد09214297

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05070039170ًسعادسماهر فإاد سلمون09214298ً

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05210023646ًحٌاهوالء محمود العٌسى09214300

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05050121912ًؼاده وسوؾقصً عبدالعزٌز وسوؾ09214301

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05140020719ًصبرٌهحال ؼسان حمودي09214302

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05050087631ًاحالم طرعٌللورٌن كمال الطٌر09214304

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05050083012ًبدٌعةفاطمة حسٌن حٌدر09214307

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05140028863ًعفاؾ صبٌحابراهٌم مخٌبر محمد09214309

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب04090005686ًزٌنبٌسر ناصر المنصور09214311

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05060035113ًسورٌهعبد المجٌد حسٌن الحوٌرٌن09214313

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05170000345ًهٌاماالء احمد جلٌس09214314

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05010223076ًودادبشرى احمد عبد الرحمن09214315

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05100006677ًسعاد مظلومنجوى محمد سالمه09214319



القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب06160039102ًسٌرونجاكلٌن نادر عدٌره09214321

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05120005915ًفاطمهلما ابراهٌم برهوم09214323

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05040034211ًرابٌه الصالحصبا حسٌن اسماعٌل09214324

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05160015909ًسهاممٌسم محمد حكٌم09214325

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05050112925ًفرٌحه زعٌرفرح احمد الدال09214328ً

القاعة العاشرةكلٌة االداب المرابطأدب05010399078ًفاطمه زؼراتضٌاء محمد فرج9214331

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05170047533ًنوفهرٌما زهٌر سلٌمان8009214332الكفترٌا

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05140028339ًمنى علًشادٌه ناقً لطٌفه09214341

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05190000855ًمرٌم حسنعفراء نزٌه محمد09214342

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05150086914ًفاتننؽم ادٌب حماد09214344

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05050139185ًالهام كنجورؼداء موسى الكنجو09214347

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05010852998ًصفٌه المحمدندى احمد المحمود09214348

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05010266990ًامنهورود فواز الٌوسؾ09214350

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05120001737ًاكتمال حسنحازم حكمت سلوم09214352

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05010905676ًصفٌهمٌاده احمد المحمود09214353

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05030025582ًاسعاؾعمار سلٌمان ملحم09214354

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05160039735ًنهاد دٌبرٌم ابراهٌم سالمه09214355

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05030039705ًصبرٌةسها خلٌل الصالح09214359

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05030039752ًصبرٌه السلٌمانمٌس خلٌل الصالح09214360

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05010654545ًحلٌمهزهره محمد جوخدار09214361

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05030044551ًهٌام السلٌمانماٌا فارس السلٌمان09214362

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05120055562ًبندرمرفت احمد مثلج09214363

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05010330689ًجومانه السلومحٌدر راسم المحمد09214366

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05100021446ًمها الفارس الكردوشحال سمٌر السمٌر العوٌد09214371

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05160033100ًرئٌسهزٌنه محمد سرحان09214373

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05140006333ًلٌال ؼنوممرح إبراهٌم حبٌب09214379

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05160032693ًفاطمهامٌنه اسماعٌل الحسٌن09214380

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05100057266ًرائدهعفراء عامر ونوس09214382

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05100052895ًابتسام احمد دٌبنجالء عبد الرزاق معال09214384

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05160032762ًهٌامبشار فإاد سرحان09214385

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05160001401ًوجٌههجمٌله علً العباس09214391

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05170009469ًنجاح اسعدعمران كمال شاهٌن09214397

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05010357927ًٌمنافاطمة سلمان عل09214398ً

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05010334541ًصبحٌهبٌان سعود الطومان09214401ً

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05120017197ًهٌام عاشورناهد أحمد جردي09214402

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05010682174ًفلايرمحمد مصطفى دبٌس اللطمٌنه09214405

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05170000370ًهٌامكرم احمد جلٌس09214406

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05120006615ًكوكبجٌداء داإود داإود09214407

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05010379645ًفاتنتسنٌم محمد منجد المصري09214409

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05010208866ًسلمىؼٌدق محمود حٌدر09214410

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05140005206ًانتصار زعروررؼد مكزون شما09214413

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05140011049ًملكه التععمار تركً حمود09214414

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05010308698ًفٌده االعوركوثر حسٌن االعور09214417



الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05100021797ًنشمٌهمً محمد المحمد09214419

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05200054687ًنهله الصالحسلوى علً الوسوؾ09214420

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05010497519ًابتسامهبه منصور المنصور09214422

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05020043498ًنهلهاسماء خالد جبٌل09214423ً

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب04010149928ًخلفهتهانً محمد المحمد09214428

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05010669838ًوصالنورشان حسٌن حمزه09214429

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05030006868ًصفاءهادٌه زٌاد الشمال09214430ً

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05010274705ًعبٌر هدلهزٌنه حٌان هدله09214431

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب04010840904ًمنفٌهاٌمان محسن المحمد09214432

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05090027098ًجولٌتسمٌح ممدوح الضمان09214433

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05050107587ًسلوىطله ظافر الحكٌم09214434

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05050037600ًناٌفهاٌمان حسٌن حٌدر09214439

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05020074559ًمرٌم عبد الكرٌممروه محمود الحقه09214442

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05160038011ًوردهرنجس جابر سلٌمان09214446

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05010389868ًنوالهال محمد جعبان09214451

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05010911958ًدالٌهمرح عبدو سعد09214452

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05100039228ًاسمهان الصوصبٌداء نزٌه الصوص09214453

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05190002944ًحٌاةؼٌداء ٌونس دٌوب09214456

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05010732212ًفاطمهامٌنه عبد الكرٌم محسن09214457

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05150016555ًسوسنؼزل أحمد سلٌمان09214458

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب04010920183ًوردهشذى فاروق الصاج09214461

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05010387601ًنجوىخنساء محمد االوا09214462

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05200076140ًمنى السلٌمانمحمود رمضان رمضان09214463

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05020065838ًخٌرٌه العٌدصفاء محمد الحاج عبد هللا09214464

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب07090021803ًفوزةزلفى وهبً الدٌبو09214465

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05010132644ًسمر كؾ الؽزالمنى محمود قصاب09214472

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05050114096ًعائشهمرٌم خالد جوخدار09214473

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05010706777ًمٌساء ابً شفهدٌانا ٌحٌى الموسى09214474

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05120002280ًوجٌهامنال محمد االبراهٌم09214475

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05020107405ًهٌام المصريرابعه عبد الكرٌم العٌال09214480

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05160056139ًسمٌره ؼانمشهد عٌسى خضر09214483

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05010669467ًسعادروال عدنان سوتل09214484

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05120030123ًاؼراءسوزان إٌاد مثلج09214486

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05050009179ًمنتهىوعد محمود العل09214488ً

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05180035489ًازدهار حسٌنروعه محمد سالم09214489

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05100072128ًحسٌبه صالحرائد محمد حمود09214492

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05100051543ًنبٌله الحسنزٌنب محمود نوفل09214493

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05150083610ًبدٌعةهناء سلٌمان حسٌن09214494

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05140022242ًهندعال نادر رٌحان09214496

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05100061566ًكمالهصفاء محمد خضور09214498



الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب02120043319ًفاٌزه خلوؾؼروب احمد سلٌمان09214500

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05120047065ًؼصونشادٌه محمد داإود09214501

الكفترٌاكلٌة االداب المرابطأدب05210027918ًعائدهخدٌجه أحمد السلوم9214502

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05050088994ًفهٌدهمٌسلون محمد الملحم3009214503قاعة المكتبة

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05120035273ًشهٌدهرهؾ خضور معروؾ09214504

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05120035023ًامٌرهصفاء علً سلٌمان09214506

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب02030146238ًمفٌدهفتون محمد مطٌع خٌاط09214507

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05160042747ًأٌسم النعسانصفاء محمود العبود09214510

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05050119762ًسمرهال محمد الصوران09214511ً

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05010450073ًفاطمةمإنثه عبد المجٌد السلوم09214512

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05140000079ًحورٌهؼٌث محمد خلٌل09214513

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05100062628ًسناء العكعلً خلٌل عمران عمران09214515

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05100032674ًناهً عدرهمحمد احمد ورده09214516

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05200049421ًبسٌمهشٌماء رشٌد دناور09214517

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05050120235ًعنودهؼصون محمد المحمود09214518

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05150056376ًرسمٌة ونوسرزان أحمد خلوؾ09214521

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05100041188ًزرٌفهلٌلى حسن ٌعقوب09214522

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05100019280ًرفعه السعدونًاركان واصل الشٌخ عل09214523ً

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05150028369ًنداء محمدآالء عبد الحكٌم ٌاسٌن09214524

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب04170055673ًدالل القدوررشا نواؾ األحمد09214527

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05200079475ًعٌوشسهى خالد العل09214530ً

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05100036046ًفضهدٌمه ابراهٌم النبل09214532ً

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05100038180ًنزههرهام محسن الدرٌوس09214535ً

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05140026850ًكلٌمهلورٌن عماد ابراهٌم09214536

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05010490879ًرانٌالبانه سلطان سلطان09214538

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05110017061ًالٌقه طوبررانٌا ناهل ابراهٌم09214539

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05050166844ًوصالمارٌا عبدو المحسن09214540

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05100028564ًتؽرٌد سٌؾرنٌم عادل حمود09214541

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05010053459ًوصفه علوشختام محمد شاعر09214542

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05130024617ًنوال العكشرند محمد منصور09214543

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05010210322ًخزامه جدٌدسناء ٌوسؾ خضور09214544

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05010608531ًفاطمهعبٌر عبد الكرٌم ابً احمد09214545

قاعة المكتبةكلٌة االداب المرابطأدب05050038004ًفاطمه اسماعٌللبنى حسان الحصري09214547

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05140004277ًوطفه الشٌنًبتول سلمان سلوم5009214548القاعة االولى

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05010342086ًمرٌمبسمه محمد طومان09214549ً

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05040015737ًنادٌهامانً اسد اخرس09214550

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05100067206ًكوكبعال ملحم الحجه09214551

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05030008233ًاسعاؾربا عٌسى سالمه09214554

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05010094131ًأملمنى طه قرامٌط09214556

مبنى المعهد التقانً الهندسً



القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05100007055ًكفى احمدشٌرٌن ٌوسؾ وسوؾ09214557

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05100039302ًمنىحال جعفر ٌعقوب09214558

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05160015496ًرجاءهال جهاد شمال09214559ً

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05160040008ًصباحهبه ٌاسٌن الحسن09214564

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب06090086531ًمنتصؾمٌس ٌوسؾ القرٌمه09214565

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05100016980ًناهد المحمددٌانا محمد المحمد09214567

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05140015522ًناٌفه سلٌمانهلده عناد سلٌمان مسعود09214570

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05050061359ًهٌاماحمد ؼسان العامود09214571

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05150095240ًادٌبةساره نوفل شاهٌن09214573

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05120018241ًسامٌه االسماعٌلدٌاال علً سالمه09214576

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05050074512ًمٌساء الجرؾٌارا زٌاد ابراهٌم09214577

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05150098544ًوداد حسنرشا محمود شاهٌنه09214579

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05030040982ًحٌاةرٌم جهاد العفٌؾ09214581

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05120010267ًالهامعٌسى ٌوسؾ وسوؾ09214582

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05120006182ًمٌساءلما حسٌن الجردي09214583

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05010527783ًاٌمان رٌحانبتول مصطفى شومل09214584

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05110020854ًجهٌده المحرزمرح سمٌر المحرز09214585

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05120006089ًحنانكنانه ابراهٌم ابو عتٌق09214586

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05150035394ًوفاء حسنمها محمد الخٌر09214591

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05140022578ًمفٌدهسوسن علً حسن09214592

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05100039330ًصدٌقهلٌنا كاسر ابوكحله09214593

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05140021686ًوظٌفه أحمدسونٌا أدٌب أحمد09214594

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05010762474ًحاجهامون ٌوسؾ البدور09214595

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05140026641ًحمٌدهمروى نظمت التع09214596

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05070040684ًأمٌمه كاكوراخالص فائق خضور09214597

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05130012722ًملكةحنٌن معروؾ زعرور09214598

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05020025602ًاسعاؾلجٌنه محمد الخطٌب09214601

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05140031956ًكوكبحٌدر محسن سلطان09214602

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05030026140ًفاطمهرٌهامه احمد شبل09214603ً

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05070034943ًهدىمجد عبد المجٌد نعنوع09214606

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05150055765ًمهاوفاء محمود لولو09214611

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05020025988ًهناءلمى خالد المنصور09214612

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05150113913ًعفراء بركاترزان سلمان سلٌمان09214617

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05100009453ًامٌرهرهؾ فاٌز حنا09214618

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05150015478ًعواطؾفادي خضر دروٌش09214623

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05010701037ًملكرإى مصطفى تلٌت09214625ً

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05090005158ًفوزٌهوعد حسٌن محفوض09214626

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05140011511ًفضه قاسمربى محمد قاسم09214628

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05160018451ًشرٌفهسراب علً سمره09214629

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05160019593ًروزهباسمه عبد الرزاق محمد09214633

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05160034992ًنارٌمانآٌه رمضان وسوؾ09214634

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05110065899ًنادٌه الحاج جنٌدفاتن خالد النجوم09214635

القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05120028948ًرفٌده سلٌمانعزه شوكت دٌوب09214638



القاعة االولىالمعهد التقانً الهندسًأدب05190007192ًعواطؾزٌنب حافظ رستم9214641

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050035942ًفكتورٌازكاء نورس دبٌات5009214642القاعة الثانٌة

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05070018581ًروٌده الحموينجوى مصطفى ؼٌبور09214644

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05070036811ًسمرمحمد عٌدو شلٌبو09214646

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05160046962ًحسٌبهابتسام سلٌمان الشنتٌر09214648

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05020085483ًفاطمهفتوح عزام عساؾ09214649

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05150032085ًفاطمة سلٌمانعبٌر محمود سلٌمان09214650

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05150028374ًسلمى مرهجهناء علً محمد09214653

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05030022604ًتركٌهجواهر حسن الصالح09214663

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010443493ًنسرٌنمرٌم موسى الٌونس09214664

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010871191ًملكؼزل عٌدو عنزان09214666

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05090008216ًجورجٌت القطلبًفرح علً رستم09214667

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010443515ًنسرٌن الٌونسمً موسى الٌونس09214668

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب04010064249ًجورٌهروٌده خلٌل ابراهٌم09214669

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010390568ًعالٌهاحمد محمد ؼزوان حسان09214671ً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010261060ًفاطمهحنان حسٌن المحمد09214674

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05120024914ًهند شاهٌنأٌهم حسن السلٌمان09214676

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05070017093ًرئٌفهسمٌه محمد الخدام09214677

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05070041359ًامٌنهمرٌم ٌاسر الخدام09214678

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050087474ًوفاءرؼده فٌصل ملوح09214680ً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010462547ًنعٌمةأمانً مشهور العباس09214681

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05140029461ًسكٌنهمٌرٌن سلمان حسن09214684

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050116428ًسالم الماؼوطرزان محمد مجر09214685

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب08040035189ًأمٌرهأرٌج حسن االحمد09214689

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05150002263ًمنىنور عدنان وطفه09214690

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05150041517ًهٌامجانٌت عبد المنعم خضور09214694

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05020093572ًمرٌممحمد زهٌر التامر09214695

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010454517ًرؼدهقمر صفوان نداؾ09214697

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب11040018767ًصباحسلٌمان صالح العباس09214699

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05020090142ًخدٌجه السالممهٌب مصطفى الشعبان09214700ً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05140007624ًبصٌره محمدهانً ٌوسؾ سلوم09214701

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05030062588ًفادٌاجورجٌنه ناظم الداود09214706

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05140027191ًقنٌعهعلً صافً أسعد09214708

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010539437ًبثٌنهمحمد عٌد أحمد اللطمٌن09214711ً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب10030000382ًمرٌم مصطفىلبنى علً رحمه09214712

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب07010084514ًسعادهبة عبد الوهاب االحمد09214714

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05170016472ًسفٌرهثائر فرٌد عل09214718ً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05020087066ًفاطمهدعاء خالد مشعل09214722

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05140024150ًرفعهعزٌزه صقر قاسم09214723

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05150109377ًوحٌدهوسام محمد رسوق09214726

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05030061837ًامٌره مشعلشٌرٌن صالح الناعم09214727

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010448657ًذكاءمها بشار مؽمومة09214729

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05120019106ًؼزوه زٌودحنٌن رانً احمد09214732



القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب07010156227ًعائشههاجر عٌسى معري09214733

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05220024664ًتركٌهإكرام عبد الكرٌم المحمٌد09214735

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05020011881ًمرٌم الرزوقأحمد ؼالب السٌد أحمد09214736

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05120030854ًختامنسرٌن محمد المحمود09214737

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010085707ًمدٌحه الباكٌرحسن علً الباكٌر09214738

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05020017998ًفاطمةهناء أحمد صالحه09214739

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010192702ًنورٌةعال عادل مؽمومة09214740

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010703390ًملكعهد مصطفى تلٌت9214741ً

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05160014329ًصافٌاماجده طالب خطٌب5009214742االقاعة الثالثة

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010091782ًنجاح سالمهنادره عبد الكرٌم مراد اؼا09214743

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010227929ًامٌره دٌب المحمدمارٌا عماد الدٌب09214745

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب06090008241ًمنىسنا ٌوسؾ ابراهٌم09214748

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05190012675ًنوره بركاتشادي شفٌق حمود09214750

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010730921ًامٌرهسهام عدنان قدور09214753

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب07210010020ًسمٌة بزيأحمد خالد الجمال09214754ً

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05020111934ًهٌامسمٌره عبد الكرٌم العٌال09214755

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05150097824ًمفٌده حسنهعبٌر احمد الحسنه09214756

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050152893ًثمرنورا ادٌب الدبٌات09214758

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05140029141ًكوثر ٌوسؾعصرٌه ٌوسؾ درباس09214761

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05100037750ًرشٌده سلٌمانرٌم ٌوسؾ سعٌد09214766

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05140022408ًداللطهران ٌاسٌن ؼنٌجه09214767

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05160005542ًنادٌهسمر كامل احمد09214768

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05140009206ًشامه بدورخدٌجه صالح احمد09214769

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050102064ًسحاب رزوقألٌسار نصر شمطه09214771

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05120012836ًحلوه سلمانحسن كرمو شٌخ عل09214772ً

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05100039924ًهناء دالشرٌؾ ماجد ٌوسؾ09214775

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05140023354ًحسنه احمدرٌمه ٌوسؾ احمد09214777

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050155112ًثروت خلٌلالزهراء حاكم أمٌن09214779

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050169356ًهدىنور ضٌاء الدٌن خلٌل09214780

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05170009277ًبدٌعهمنٌره احمد خمٌس09214781

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05180020479ًفوزٌه علًرٌما رضوان احمد09214783

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب04020014135ًفتاة اسماعٌلرنا احمد عل09214789ً

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05120050756ًامٌنهاٌلٌن سلٌمان عباس09214795

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05220006032ًرقٌهأٌمن مطرود العبٌد09214802

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05030045803ًسومٌهزٌنب سلٌم الدٌب09214803

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05120034061ًسمٌهروجٌن اسعد سلوم09214806

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05100049549ًرجاءحسٌن عزٌز ٌوسؾ09214807

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05030047512ًسمٌرهرنا امٌن الخالد09214811

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05150110489ًثناءجودي علً حسن09214812

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05170001912ًوفاء عونلمى رضوان عون09214815

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010761169ًرٌامهى حسٌن المرهون09214816

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05150052480ًمنالحال اٌاد قٌمر09214819

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05100069960ًصبرٌةمنار زكً عمران09214820



القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05200020427ًامال جبٌرهالنا بهٌج طحان09214823

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05120015158ًنورهان الحامدحنان علً عبود09214824

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05140013165ًحٌاة خٌربكزٌنب فاٌز حسن09214825

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05110017215ًمروشمها رفٌق مالوخ09214826ً

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05020092541ًولٌده الشوٌخفاطمه عمر الشوٌخ09214828

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05140029452ًعزٌزهنؽم فهد ٌوسؾ09214833

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050069999ًعروبهٌارا مؤمون الزرزوري09214835

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010211642ًدارٌنحنٌن محمد االبراهٌم09214839

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05170021107ًمٌساءسلٌمان محمد خلوؾ09214841

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05070040675ًجمٌلهعالء الدٌن مرعً خضور09214842

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05030008352ًمرٌمدٌاال ٌوسؾ المٌهوب09214844

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05040035096ًسحروفاء حٌدر العل09214845ً

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05070037006ًحمٌدهاسماء ابراهٌم المحمود09214846

القاعة الثالثةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010363389ًمهاٌمنى محمد عٌسى اللحام9214850

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05150033336ًخدٌجهرزان عدنان شحود5109214851القاعة الرابعة

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010134891ًسلوىمنار عدنان ترك09214852

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05130020617ًنوفه عدٌرهؼصن منٌر منصور09214854

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05140030236ًخدٌجهٌزن نوفل ٌوسؾ09214855

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05140030733ًفوزٌه أسعدهدٌل مٌمون أحمد09214857

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05140003151ًهدىلبانه راتب ؼانم09214858

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05090005120ًمنى الكرديمرح لإي محفوض09214863

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب01020001644ًصباحثناء مازن صوف09214864ً

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05030019808ًؼاده عاشورنٌرمٌن مالك مخول09214873

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05200004532ًندى الحسن ابو زٌد المحمودمٌساء احمد المضح09214875ً

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05170005909ًسمٌره االحمدزهى راجً البرو09214876

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010160099ًالهامملك عبد اللطٌؾ الجنٌد09214878

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05200014849ًخلودمارٌا ابراهٌم طالع09214880

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05190035631ًلٌندا علًمً ؼسان حماد09214886

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010704179ًحلٌمهخالد عبد العزٌز العموري09214887

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05020055268ًمرٌم الحسٌنفاطمه هشام علوش09214888

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050135466ًمها العٌزوقًرواء صالح عوض09214892

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب07090136141ًخالدٌةسالم ابراهٌم السراقب09214893ً

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05070030218ًفاطمهمٌس علً المحمد09214894

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05140001603ًنجوىنؽم راجً هٌفا09214895

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05170026090ًكتٌبهؼاده احمد حسون09214896

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05070044597ًرانٌهاٌمان منهل القاري09214898

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05170023157ًكتٌبة مٌهوبوفاء احمد حسون09214899

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05030023686ًلٌال الخضورعلً ٌوسؾ الحسن09214901

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050010426ًرابعةسامٌه ؼٌاث كحله09214903

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050189684ًابتسام خضرمها منذر شتٌان09214904

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050172291ًؼازٌه االبراهٌمعلٌاء حسٌن االحمد09214907

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010399335ًهنداٌمان خالد الحسٌن09214910

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05120015086ًنسرٌنرانٌا عاصم االدرٌس09214911



القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05160031571ًهندورود ؼازي محمود09214912

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05100045703ًمفٌدةضحى حامد صارم09214916

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05200021262ًثناءلٌا ساهر قنزوع09214917

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب06060012352ًخزنهتؽرٌد ٌونس قره فالح09214918

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب11010196518ًرامٌهراما احمد شقره09214922

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050011419ًٌسرىعال امٌن السلٌمان09214924

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05020058375ًحلٌمهخوله محمد العبد السالم09214925

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05120006418ًلقاء حمدوشدنٌا منذر حمود09214926

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05100038638ًلواحظمإٌد محمد محمد09214927

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05180028938ًاحالمرهؾ عبد الوهاب اسماعٌل09214931

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05140039808ًسجٌره ؼنومفاتن مسلم محمود09214932

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05100017842ًخدٌجه خابوريحٌاة عبد الحمٌد احمد09214934

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05100050083ًكفىبهٌجه ٌوسؾ وسوؾ09214936

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05120043002ًتمرهسورٌا ابراهٌم المحمد09214937

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050111971ًهاله وردهراما شاه وردة09214939

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010225437ًسمر االحمدحسن عٌدو االحمد09214942

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05150084505ًفاطمهحسان حبٌب نادره09214943

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05100038640ًلواحظ اسبررؼد محمد محمد09214945

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05220005885ًٌسرى الناٌؾفاروق اسعد الخضر09214946

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050125001ًلوزه اسعدحاتم نجٌب المٌر حمود09214947

القاعة الرابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050139230ًلٌلىرشا اسماعٌل علوش9214949

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05150036580ًلٌلىهنادي فٌصل حسن509214953السادسة

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010347918ًمٌسونلوسانا مبارك الشالش09214955

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05220002878ًامٌنهٌارا خالد الصطٌؾ09214957

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010355253ًأمٌره دلخسهى احمد سالمه09214958

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب07090008410ًؼالٌةدالل ابراهٌم الباشا09214961

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050071065ًبٌان شاكرراما كرٌم هرموش09214965

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05040004393ًسارهأحمد خالد التقً الحسٌن09214966

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05020017981ًفاطمهضٌاء أحمد صالحه09214967

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05140033370ًمنٌعهحٌدر محمود عٌسى09214969

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05020017964ًفاطمةرؼداء أحمد صالحه09214970

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب04080022797ًاملوعد علً الدٌب09214974

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب14040059993ًفتاةبشرى محمود المصري09214975

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05150110699ًوجٌها عنقالٌنا حسن العباس09214977

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب04190109723ًنصرهمنال صالح رستم09214978

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010622250ًهٌفاءهزار اسامة الواهب09214981

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050068065ًوداد الفٌلنور حمدو الفٌل09214983

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050129744ًوفٌقههبه اكرم الحاج09214987

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010073097ًرجاءؼرام مروان نابلس09214988ً

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05170045113ًجٌهان مرعًٌمنى بسام عون09214992

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05120033058ًمعٌنه سلٌمانربا علً برهوم09214995

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05150051475ًسمٌرهناره محمد جورٌه09214996

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050090518ًلٌال نصرهوالء أمٌن ابو قاسم09214998



السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05090022927ًخالدٌه ٌوسؾأنور خضر دعبول09214999

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب07220083895ًحسٌبةبراءة حسٌن الخضر09215000

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05100056542ًمرٌمدٌاال محمد المحمد09215003

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010591546ًمرٌمشذى مسعؾ المحسن09215004

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05120039660ًمنتهارإى سمٌر شحاده09215009

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05100062663ًفداء سالمزٌنب هٌثم سالم09215017

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب19070000751ًامٌره الٌوسؾفاطمة عٌاد المخلؾ09215018

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب04060008571ًفوزه جمعهوصال احمد حسن جمعه09215019

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05110118100ًكرٌمهحال رامز دٌوب09215020

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05150049918ًخدٌجهمروه احمد نصور09215021

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب04180043513ًنجوىاسماء سلٌمان الحماده09215023

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب07110023148ًخدٌجةسحر محمد االكسح09215025

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب07170091059ًمنىمرح محمد احمد نجٌب09215027

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010601116ًثرٌافاطمه حٌان دبوس09215029

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05140032847ًوفٌده محفوضعال مسلم حسن09215032

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب06010365395ًخزامهنهله ٌوسؾ اسكندر09215033

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05120017394ًنجوى احمدزٌنه عدنان فاضل09215036

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب04010443753ًعائشهتؽرٌد حسن مجر09215039

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010259771ًحٌاةابراهٌم محمود العل09215041ً

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010580344ًخدوجمحاسن احمد شٌخ صالح09215046

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010640209ًخدوجفاطمه احمد شٌخ صالح09215047

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010231735ًسكٌبهروعه علً الٌوسؾ09215048

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010344387ًنجاحهبه محمد علً ه09215050ً

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010609089ًرانٌهروال بسام الحلبٌه09215051

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010608051ًرانٌهرٌم بسام الحلبٌه09215052

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050084960ًؼالٌةسها احمد ؼال09215055ً

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010633835ًمرٌم العبد هللاتٌماء دحام العبد هللا09215056

السادسةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010100158ًعالمنال احمد قندقج9215057ً

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05100067380ًسورٌا طوٌلمجد محمد حٌدر519215060القاعة السابعة

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010214380ًندوه قدورعلً صبحً خالد09215063

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب04010055995ًرحٌلهمحمد علٌوي العبد هللا09215064

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05120013586ًسالم العكاريزٌنه سامر موسى09215068

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050144187ًمها سلٌمانهدؾ رٌاض عفٌفه09215070

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05150095812ًجهٌنهزٌنه محمود حسٌن09215071

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05150042536ًمنىبشرى أحمد ونوس09215074

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05140015187ًنضال علًرشٌد صالح عل09215075ً

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05100070519ًسمٌرهسوزان ؼسان عبد هللا09215076

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05020049110ًمرٌمصفا اكرم عبد الرحمن09215078

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05120043905ًوضحهدالل علً الحسٌن09215081

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب02010229570ًامٌمهخلود عبد الكرٌم دٌوب09215082

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05120025085ًنجاةسهر حسٌن الدعبول09215084

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05100029440ًفدوةزٌنة حسن محفوض09215085

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05140014310ًنارٌمانمحار بشار خواشق09215087ً



السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05190012262ًنوال سلٌماننعمه محمود رستم09215090

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010342896ًهالهؼالٌه حاتم قشبشل09215091ً

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050119843ًمرٌمرانٌه ٌوسؾ الزٌر09215095

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050105954ًصفاوضاح عماد مرٌم09215097

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050151536ًرنا هرموشٌزن حسٌن هرموش09215101

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010111477ًسهاممحمد فهر حسن موصل09215105ً

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05190032365ًنبٌههرشا سمٌر سلوم09215106

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050063233ًحمٌده خلوؾسوالؾ حسن دٌوب09215108

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب06090135191ًنجاحنسرٌن توفٌق كحله09215109

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05200096086ًنوفةفاتن ٌوسؾ المنصور09215110

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050026199ًمنى الؽزولعال ٌوسؾ العل09215113ً

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010566109ًهدىدنٌا عبد هللا دندش09215114ً

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05140022113ًرفٌدهحبور نٌروز ؼنٌجه09215115

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05140021310ًملكه ؼنٌجههبه نصر قبقل09215116ً

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05030024792ًسعٌده كلخهامل ٌونس المرع09215118ً

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05100029927ًهنوؾٌاسمٌن محمد االحمد09215120

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05030024777ًسعٌدهراما ٌونس المرع09215121ً

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010365983ًسمرمرٌانه ابراهٌم الشنتٌر09215122

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05120019536ًفاطمه رسالنمرام أحمد قاسم09215123

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010656605ًحلٌمهانس نادر العبدهللا09215125

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05180010111ًهوٌدامرح سلٌمان عوض09215126

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05170008004ًبهٌجهوفاء جمٌل دروبه09215127

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05140024904ًصدٌقه سلٌمانأرٌج شٌبان قبقله09215128

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010648415ًختام الحفٌانحسٌن محمود الحفٌان09215137

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05120015864ًنجوهلما عبد الرحٌم جاروش09215138

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05100063482ًشفٌعهرنٌم احمد محمد09215139

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05150052969ًسمٌره سلٌماناندرٌنا حبٌب عل09215145ً

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05150052940ًمجدولٌنخوله عٌسى خضور09215150

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010408775ًمرٌم الحمدبشرى محمد المحمد09215155

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010629096ًعائشهسمر صطوؾ العبدو الخلوؾ09215156

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05110017604ًؼزهلودي حكمت حسن09215158

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010043682ًنادرهمروه حسن نعوس قرطبان09215159ً

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050070643ًتمامرزان زهٌر زٌنو09215161

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050079322ًناٌفهعمار احمد االطرش09215163

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب05070012300ًداللروال صالح زٌدو09215164

السابعةالمعهد التقانً الهندسًأدب06100024169ًمعٌنهوالء علً عٌاش9215168ً

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05030045243ًمولٌهٌوسؾ علً السلمان509215169القاعة الثامنة

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05100041712ًلبنانٌه رحالعلٌاء علً ملحم09215171

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05100049201ًسورٌاعباس احمد ٌوسؾ09215175

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب07250009595ًفاطمه حاج رضوانهبة ولٌد صالح09215176

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05100010987ًحمٌدههال جابر احمد09215177

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب06090084449ًنجاحرزان ابراهٌم الصافتل09215183ً

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05100074042ًمادلٌنزهٌر عبد العزٌز عٌسى09215185



الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05100018336ًمثٌلهعبد الحمٌد سلمان احمد09215188

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010696136ًالهام الرزوقروعه موفق جنٌد09215191

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05150026500ًلوديكنان محسن حسن09215195

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05020021680ًعزٌزهمحمد فارس عبد الرحمن09215196

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05020013818ًعبٌر الصالحسمٌه خالد عبد الرحمن09215198

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب07210070956ًرؼداءاسراء عبدالقادر الشاٌب09215199

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05040019853ًسمٌرهظالل عٌسى المٌهوب09215200

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010632631ًفاطمهعبله محمود موسى09215202

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010732957ًفطٌماسماء محمد كروش09215203

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب07090097554ًٌسرىنجوى عبد الكرٌم الدالل09215206

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05150061008ًرتٌبه منصورجهٌنه جابر منصور09215207

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05170003613ًسمٌهسالً عباس عون09215209

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب90050004942ًسحر الخلٌلًعمر عبد الناصر عٌد09215210

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05180015497ًمٌادهالما فٌصل حسٌن09215211

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05120006948ًرابحه سلٌماننور محمد جبور سلوم09215212

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010356639ًمٌساء سالمهناهد مجحم سالمه09215215

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05200034978ًنوفه العلً السوٌدانهاجر صالح الجمال09215216

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010356630ًسناء سالمهصبرٌه راكان سالمه09215217

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010554011ًضحٌهساره محمود الحمٌده09215221

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010271087ًسعادعلً نضال الحٌدر09215222

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05150029085ًباشهرلى فواز الضاهر09215223

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050005645ًزكٌهخدٌجة اسماعٌل الشٌخ خضر09215224

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010584575ًسهاموداد حسان لبان09215225

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05160028405ًامٌنهابراهٌم رمضان دٌب09215226

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010647470ًؼالٌههال محمد سالم الشهاب09215227

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010409217ًفاطمهمرفت هاشم الرهوان09215228

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05150041368ًالهامنور نورس سلوم09215230

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب07010073545ًسناء مكحلؼنوة سمٌر مناع09215231

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب07010060313ًمٌسرنور صبحً نحات09215232

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05050155405ًسكرهبسام محمد الحسن09215233

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب09010124792ًؼروب حٌدروفاء اٌمن نٌوؾ09215236

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05120039536ًسورٌاسها حمدان ساعود09215237

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05090024114ًجالٌت ابو حبلهسوزان عمار المقصود09215239

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05020102021ًداللنور جهاد الحاج احمد االبراهٌم09215240

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05190016599ًسورٌهماجده علً خضور09215241

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب14010052681ًسناءٌمنه ماجد حاج حسٌن09215245

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010612680ًمنىحسناء عدنان مشٌلح09215247

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05190002716ًرٌحانه عٌسىمنار عبد الرزاق عٌسى09215248

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب11050070110ًجمٌلهرؼد اسماعٌل دٌب09215250

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05070020633ًبدرٌه سلهبنسرٌن ابراهٌم سلهب09215251

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05120019445ًمهاسارا محمود حسن09215253

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05190030379ًهاله ؼصنسهاد محمد برهوم09215255

الثامنةالمعهد التقانً الهندسًأدب05010060505ًهدٌهرٌم طارق شقفه9215259



1مرسمالمعهد التقانً الهندسًأدب05010249080ًفطٌممنٌفة احمد المحمد12309215260مرسم

1مرسمالمعهد التقانً الهندسًأدب05010033012ًلطفٌه عروبنور محمد عروب09215261

1مرسمالمعهد التقانً الهندسًأدب05010624425ًفاطمهصفاء عادل شحود09215264

1مرسمالمعهد التقانً الهندسًأدب05010726784ًفطٌمهوٌان ناٌؾ الحمٌد09215265

1مرسمالمعهد التقانً الهندسًأدب05010615149ًماجده عروبمرام ابراهٌم السفران09215266ً

1مرسمالمعهد التقانً الهندسًأدب05120010106ًفتاةعال صالح حبٌب09215268

1مرسمالمعهد التقانً الهندسًأدب05180029939ًشما ضاهراحمد ابراهٌم ابراهٌم09215269

1مرسمالمعهد التقانً الهندسًأدب05100055753ًوجٌهاسالم محمد احمد09215270

1مرسمالمعهد التقانً الهندسًأدب11010207947ًصالحه الشٌخآسٌل موسى موسى الجاسم09215271

1مرسمالمعهد التقانً الهندسًأدب05010112711ًؼصونماري سلٌمان الٌاس09215273

1مرسمالمعهد التقانً الهندسًأدب05020005360ًندىفلك فاٌز العٌسى المحمد09215275

1مرسمالمعهد التقانً الهندسًأدب05010755931ًٌسرىمرٌم عبد المطلب كرٌج09215279

1مرسمالمعهد التقانً الهندسًأدب05220009161ًروزياٌات احمد العٌاش09215281

1مرسمالمعهد التقانً الهندسًأدب05010285317ًرأفتراما عبد السالم الفراحنتور09215282

1مرسمالمعهد التقانً الهندسًأدب05010141963ًرزقٌةهبة رجب حنبظل09215283ً

1مرسمالمعهد التقانً الهندسًأدب05090014882ًفادٌا االؼانوره قاسم فطوم09215284

1مرسمالمعهد التقانً الهندسًأدب05120050600ًمانٌهؼازي عبد الكرٌم سلمان09215285

1مرسمالمعهد التقانً الهندسًأدب05160045092ًنظٌرهرٌم فٌاض عل09215287ً

1مرسمالمعهد التقانً الهندسًأدب05010534076ًسمٌره محناٌهمحمود مروان عبد الباق09215291ً

1مرسمالمعهد التقانً الهندسًأدب05210022155ًمنىمرٌم عبد اللطٌؾ الشامٌة09215292

1مرسمالمعهد التقانً الهندسًأدب05010472956ًحنانامانً محمد األصفر09215296

1مرسمالمعهد التقانً الهندسًأدب05010490015ًمنىلمى محمد دٌب موسى باشا09215298

1مرسمالمعهد التقانً الهندسًأدب05120023014ًمهاشهد الحارس سودان09215300


