
أرقام الجلوسالعددالقاعة مكان االمتحان

المدرج االولالطب البٌطريتقنٌات كهربائٌة05010047267خشٌؾبرهان صالح عجاج10009200003المدرج األولالطابق االول

المدرج االولالطب البٌطريمٌكانٌك مركبات05180034306عزٌزة  أحمدعلً محمد صالح09200012

المدرج االولالطب البٌطريالرسم واإلنشاء الهندس05100000622ًدارٌن الٌاسلٌال فرٌد اسعد09200014

المدرج االولالطب البٌطريتعوٌضات سنٌة05200028553فاطمةنور محمد الشٌخ09200018

المدرج االولالطب البٌطريتربٌة فنٌة05160032454راؼدة وسوؾلبنا عٌسى ٌاسٌن09200019

المدرج االولالطب البٌطريالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05160003707مجٌدة عبداللطٌؾرٌم أحمد محمد09200022

المدرج االولالطب البٌطريتربٌة فنٌة05160032101ملكوالء محمود نٌصاف09200026ً

المدرج االولالطب البٌطريانتاج نبات05160024050ًرئٌفهكاترٌن كامل وقاؾ09200027

المدرج االولالطب البٌطريالشإون الفنٌة والبلدٌات05150010198حنانمً عدنان عٌد09200030

المدرج االولالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05200012421مٌادةٌارا نهاد رحال09200031

المدرج االولالطب البٌطريإدارة أعمال05010188273هندٌةهبة أحمد المحمد09200032

المدرج االولالطب البٌطريعالقات عامة05150030380فاطمه علًبشرى هالل الصالح09200033

المدرج االولالطب البٌطريإنتاج حٌوان05050096505ًندىٌمام أحمد الحمص09200038ً

المدرج االولالطب البٌطريالمساحة05150109357منا سمٌانؽم عٌس توتون09200042

المدرج االولالطب البٌطريهندسة البرمجٌات05120044819فاطمة الرعدونسعده ؼازي السعٌد09200051

المدرج االولالطب البٌطريهندسة البرمجٌات05010016049علٌه ؼناجنذٌر صالح ارحٌم09200053

المدرج االولالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05160032105فهٌدهكنده فاٌز نٌصاف09200055ً

المدرج االولالطب البٌطريأشجار مثمرة05050079468فرٌحةمها اسماعٌل مجر09200057

المدرج االولالطب البٌطريشبكات حاسوبٌة05050149386لمٌاأحمد رمضان الحسٌن09200063

المدرج االولالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010462268ورده الحسٌناسراء حامد الحسٌن09200074

المدرج االولالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05050146529عالآالء عمار العرنج09200084ً

المدرج االولالطب البٌطريهندسة وصٌانة الحواسٌب05160037269روسٌارإى عماد إسبر09200086

المدرج االولالطب البٌطريتربٌة فنٌة05160043969سعادعلً سلٌمان السعٌد09200092

المدرج االولالطب البٌطريتقنٌات كهربائٌة05150043784اسمهان ونوسراما ناٌؾ جمول09200093

المدرج االولالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05200004982سهامروال محفوض شموط09200100

المدرج االولالطب البٌطريانتاج نبات05200020538ًنداء العبدهللاكارمن سعٌد عفور09200103

المدرج االولالطب البٌطريالشإون الفنٌة والبلدٌات05030060831نهادنورفانا كامل ابراهٌم09200107

المدرج االولالطب البٌطريرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05200023455ًرجاء الصالحرنٌم محسن األسعد09200111

المدرج االولالطب البٌطريرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05150015658ًعواطؾعلً مصطفى الفران09200113

المدرج االولالطب البٌطريأشعة05200074616نده الجابرعلً موسى دٌاب09200114

المدرج االولالطب البٌطريالتدبٌر فندق04140007455ًمرٌمسراب حسن سالم09200115

 ظهراً  12صباحاً حتى 10 الساعة 2022-6 -12ٌوم األحد 

كلٌة الطب البٌطري

جامعة حماه

مركز امتحان محافظة حماه

توزٌع المتقدمٌن فً محافظة حماه من الفئة الثانٌة معاهد

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



المدرج االولالطب البٌطريلحام وتشكٌل إنشاءات معدنٌة05010763284حفٌظة الصموديمحمد نور محمد ؼسان القلفه09200116

المدرج االولالطب البٌطريالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05070039182امالهاجر قحطان السلمون09200117ً

المدرج االولالطب البٌطريمحاسبة05010679150أمونخالدة ذكرى قطاش09200127

المدرج االولالطب البٌطريانتاج نبات05010091422ًخدٌجةنرمٌن أحمد جركس09200129

المدرج االولالطب البٌطريتربٌة فنٌة04011171532رجاء االسماعٌلأسمهان أحمد العل09200133ً

المدرج االولالطب البٌطريلحام وتشكٌل إنشاءات معدنٌة05010056169ٌسرىهانً احمد سالمه09200134

المدرج االولالطب البٌطريأشعة05010243724علٌاء بكورأالء محمد بري09200144

المدرج االولالطب البٌطريتربٌة فنٌة06090079611رابٌازٌنب علً احمد09200147

المدرج االولالطب البٌطريأشعة05120019855فدوىنوار محمد سلٌمان09200150

المدرج االولالطب البٌطريبساتٌن04010764574حمٌرةفضل محمد الجاسم09200152

المدرج االولالطب البٌطريمحاسبة05140003236فائزه حبٌبجواهر عبد الهادي حبٌب09200158

المدرج االولالطب البٌطريشبكات حاسوبٌة05150012056رإى الفلودٌمه ٌاسر الهبش09200159

المدرج االولالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010110610براءه الزٌندانٌه حسام الحلو09200160

المدرج االولالطب البٌطريلحام وتشكٌل إنشاءات معدنٌة05120005308جٌداءعالء علً عباس09200161

المدرج االولالطب البٌطريرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05160000889ًؼزهعدنان علً دٌب09200164

المدرج االولالطب البٌطريتربٌة فنٌة05020064297حلٌمة الحسن القاسمنزهه خالد خالد09200167

المدرج االولالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة06010147598هدوىماري عادل عبود09200173

المدرج االولالطب البٌطريمٌكانٌك مركبات05010295041نجوىمحمد ابراهٌم قرفول09200174

المدرج االولالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05190019973نادٌارهؾ سمٌر ابراهٌم09200175

المدرج االولالطب البٌطريصٌدلة05100036075مها ابراهٌمروان محسن دال09200178

المدرج االولالطب البٌطريانتاج نبات05210021481ًسمٌرة الفرجوضحى محمد الحبٌو09200179

المدرج االولالطب البٌطريالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05160001490فاطمهلما منصور دنوره09200180

المدرج االولالطب البٌطريمطبخ وحلوٌات05150124171أمٌرةفاتن درؼام موسى09200181

المدرج االولالطب البٌطريتربٌة نحل05090017928سهام وردرإى عبد العزٌز ورد09200182

المدرج االولالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة04010176875نشمٌهبتول عبد الرحمن دربول09200183ً

المدرج االولالطب البٌطريإدارة أعمال05210005714نجاحدعاء عبد الرزاق اللبن09200184

المدرج االولالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010221405امل رٌحاويمروه سمٌر الشاوي09200186

المدرج االولالطب البٌطريتصنٌع مٌكانٌك05010349491ًخالدهمصعب أحمد األحمد09200190

المدرج االولالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010108146عائدة مؽمومةبتول حسن جدوع09200191

02010055144خدٌجةمحمد وسٌم محمد طالب حلوى09200195
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج االولالطب البٌطري

المدرج االولالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010522040وفاءروعه رئٌؾ الدامؽل09200201ً

المدرج االولالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010047395رٌما الخانًبانه حسان البصٌله09200205

المدرج االولالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010311506رندهحسناء جهاد بهنس09200207ً

المدرج االولالطب البٌطريالمساحة05150042766حنانرٌتا علً ابراهٌم09200211

المدرج االولالطب البٌطريتصمٌم داخل05050045564ًدالل الحلوحسٌن علً الضحاك09200212

المدرج االولالطب البٌطريمحاسبة05010386876لٌنا موسىاسراء مصطفى حمص09200214ً

المدرج االولالطب البٌطريالتصمٌم الداخل05020087425ًمرٌمعال محمد العلٌوي09200215

المدرج االولالطب البٌطريالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05010257317نسرٌنهدى فضل هللا المظلوم09200217



المدرج االولالطب البٌطريمخابر05090019311روٌدهمهند محمد شاكر09200223

المدرج االولالطب البٌطريبساتٌن05030023829شفٌقةشادٌا محمود ملحم09200224

المدرج االولالطب البٌطريبساتٌن05050135562لمٌسزٌنه احمد بدور09200227

المدرج االولالطب البٌطريشبكات حاسوبٌة05120013180سجٌعة األحمدرؼد ابراهٌم معط09200232ً

المدرج االولالطب البٌطريبساتٌن05050073848نجاحتهامة حسٌن زرٌقه09200235

المدرج االولالطب البٌطريشبكات حاسوبٌة05050103630مٌادةرؼد اسماعٌل القلفة09200244

المدرج االولالطب البٌطريالرسم واإلنشاء الهندس05050026769ًفاطمه علٌشهكرٌم جعفر علٌشه09200245

المدرج االولالطب البٌطريتبرٌد وتكٌٌؾ05160002423بٌجهؼدٌر هائل الضاهر09200247

المدرج االولالطب البٌطريشبكات حاسوبٌة05120014528ارٌج معروؾمٌس احمد حاتم09200249

المدرج االولالطب البٌطريؼذائ04060023613ًوحٌدهفادٌه شعبان مصري09200250

05010306435نجدٌهعالء جاسم محمد داوود09200252
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج االولالطب البٌطري

المدرج االولالطب البٌطريطب طوارئ05010696503عائشةهبه محمد موفق البؽدادي09200255

المدرج االولالطب البٌطريالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05010317247منىكاترٌن مازن الٌونس09200263

المدرج االولالطب البٌطريتربٌة فنٌة05020053795ؼادةسلوى مصطفى الرمضان09200265

المدرج االولالطب البٌطريتربٌة فنٌة05020037672ٌازي الحسٌنلٌال عبد العزٌز العلٌوي09200267

المدرج االولالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010122747زهرٌةحنٌن عدنان تتان09200268

المدرج االولالطب البٌطريأطراؾ إصطناعٌة05050166959نجاحلمٌس محمود المحسن09200274

المدرج االولالطب البٌطريإنشاءات عامة05010580136منىعبٌر ولٌد األروج09200277

المدرج االولالطب البٌطريانتاج نبات05100062870ًمنٌرةعدنٌة علً عبد هللا09200278

المدرج االولالطب البٌطريانتاج نبات02360150147ًثناءامٌنة محمود احمد09200285

المدرج االولالطب البٌطريإدارة أعمال05120043726فدوى الحسٌناٌماان ابراهٌم األحمد09200294

المدرج االولالطب البٌطريالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05050166543مٌساءلبانه احمد المحسن09200298

05010051725مٌرفتهند حازم الشوٌخ09200303
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج االولالطب البٌطري

المدرج االولالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010603880حاجهرهؾ عبد الستار االسعد09200304

المدرج االولالطب البٌطريمصارؾ05200072945علٌا عزواٌفا موسى عزو09200305

المدرج االولالطب البٌطريتربٌة فنٌة06040009888بدٌعهحنٌن نزار بشمان09200316ً

المدرج االولالطب البٌطريأشعة05050069291صباح رزوقبسمه منذر رزوق09200317

المدرج االولالطب البٌطريإنتاج حٌوان05140003278ًكسٌبهسمٌه ظرٌؾ سلوم09200319

المدرج االولالطب البٌطريالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05220026121مهافاطمة ؼسان المحمود09200322

المدرج االولالطب البٌطريانتاج نبات05100062874ًمنٌرهظبٌا علً عبد هللا09200325

المدرج االولالطب البٌطريعالقات عامة05100056664ٌسرىالٌمامة احمد الجاسم09200327

المدرج الثانًالطب البٌطريتبرٌد وتكٌٌؾ05120031679خدٌجةؼدٌر سلمان الموع10009200330ًالمدرج الثاني

المدرج الثانًالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010053266ماجدةهاجر حازم الملل09200334ً

المدرج الثانًالطب البٌطريالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05150060055روٌده حسنهرنٌم حسن المخلوؾ09200336

المدرج الثانًالطب البٌطريؼذائ05200076149ًانصاؾروبى عماد العباس09200341

المدرج الثانًالطب البٌطريالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05010473610ضٌاءبتول عبدالرحمن محمد قاسم09200348

المدرج الثانًالطب البٌطريطب طوارئ05030023677مفٌدةرزان ٌوسؾ الحسن09200351

المدرج الثانًالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010218312نجاحاحمد عبد اللطٌؾ محشٌة09200353



05070018681سنٌهنهله مصطفى الحرك09200355
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الثانًالطب البٌطري

04230041585ضحٌهمحمد جاسم الخالد09200356
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الثانًالطب البٌطري

المدرج الثانًالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05050157641اٌمانرهؾ صالح الصالح09200358

المدرج الثانًالطب البٌطريمٌكانٌك مركبات05150087357سوسنعلً محمد حسن09200359

05010336504ماجدهسالم عبد الرحٌم السراج09200361
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الثانًالطب البٌطري

المدرج الثانًالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05100049471فدوىفوزة هشام الحبوش09200365

المدرج الثانًالطب البٌطريمحاسبة05040033808سمرسارا محمد عٌد الجمٌل09200366ً

المدرج الثانًالطب البٌطريتربٌة فنٌة07010010796الهامفاطمة احمد شحادة09200367

المدرج الثانًالطب البٌطريمحاسبة05050078351نعمةٌمار عمادالدٌن خضر الشٌخ عل09200369ً

المدرج الثانًالطب البٌطريمحاسبة05050076772فاطمه العلًهالة محمد العل09200370ً

المدرج الثانًالطب البٌطريتقنٌات إلكترونٌة05010576344تركٌهجاسم محمد السنجار09200374

المدرج الثانًالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010108263شمسهبتول صفوان حمندي09200377

المدرج الثانًالطب البٌطريمحاسبة05070039985عهد الحلوسراب جمال عبد المعط09200383ً

المدرج الثانًالطب البٌطريمٌكانٌك مركبات05010235110امنةأحمد محمد الطماس09200387

المدرج الثانًالطب البٌطريمحاسبة05050118393فاطمهدٌانا محمد الحصري09200390

المدرج الثانًالطب البٌطريشبكات حاسوبٌة06040014886صفا طراشنورجان ثروت حمزه09200391

المدرج الثانًالطب البٌطريلحام وتشكٌل إنشاءات معدنٌة05200075714روزهسلٌم احمد الجوٌد09200410

المدرج الثانًالطب البٌطريالشإون الفنٌة والبلدٌات05050150922جهٌدهبسمه موسى العل09200415ً

05010444347نزهةشهال مصطفى االخرس09200420
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الثانًالطب البٌطري

المدرج الثانًالطب البٌطريتربٌة فنٌة05160029197ؼزهسوسن حبٌب عبد هللا09200421

المدرج الثانًالطب البٌطريمحاسبة05030059334ؼادهحال اسد السلٌمان09200424

المدرج الثانًالطب البٌطريتقنٌات إلكترونٌة04011189471فاديزٌنب محمد سعٌد فاعور09200429

المدرج الثانًالطب البٌطريعالقات عامة05160038035جولٌت دنورهلوجٌن محمود حمزه09200435

المدرج الثانًالطب البٌطريتربٌة فنٌة10050015553مرٌمشذى عزت عزات09200437ً

المدرج الثانًالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010570556ؼادهرنا عٌسى االبراهٌم09200439

المدرج الثانًالطب البٌطريالكترون05070015543صبرٌهروان نور الدٌن شاهٌن09200441

المدرج الثانًالطب البٌطريالمساحة05150073355هدىسوزان علً الحمود09200444

المدرج الثانًالطب البٌطريمصارؾ05160018484اعتدالرؼد جهاد سلٌمان09200445

المدرج الثانًالطب البٌطريمٌكانٌك مركبات05170045048نهادمجد سلمان حمود09200451

المدرج الثانًالطب البٌطريتعوٌضات سنٌة05200079956كوكبدٌانا آصؾ القٌصر09200453

المدرج الثانًالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010478285فاطمةرٌم عبد الكرٌم قسوم09200457

المدرج الثانًالطب البٌطريمصارؾ05120021598حمٌده أحمدعفراء عٌسى زاهر09200460

المدرج الثانًالطب البٌطريطب طوارئ05010648408داللبٌان محمد الحفٌان09200461

المدرج الثانًالطب البٌطريإنتاج حٌوان05010087560ًامنهعبد الهادي محمد الخراط09200462

المدرج الثانًالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010871160شمسهارٌج اسعد االسعد09200465

المدرج الثانًالطب البٌطريتقنٌات كهربائٌة05100009935حنان وردةامجد كرٌم جرجس09200472

المدرج الثانًالطب البٌطريمساعدات طبٌة05020034799سعاد الفارسابتسام سلٌم القسوم09200476

المدرج الثانًالطب البٌطريإدارة أعمال05160017026أنٌسهامٌرة حكمات خلٌفه09200477



المدرج الثانًالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05220003701ؼازٌه الصطٌؾاٌمان مسهوج المحمد09200478

المدرج الثانًالطب البٌطريانتاج نبات05160000803ًهنادي حمادرٌم احمد المحمود09200479

المدرج الثانًالطب البٌطريتربٌة فنٌة04030030173امٌرهرانٌا ناجد ٌاسٌن09200484

المدرج الثانًالطب البٌطرياتصاالت وتقانة معلومات05150099396محاسنمحمود عدنان زرٌفة09200485

المدرج الثانًالطب البٌطريشبكات حاسوبٌة05010226384حنان الطرشةانتصار محمود الشٌخ خالد09200487

المدرج الثانًالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05020076714فطومه العثمانؼفران عمر ابو عائشه09200490

المدرج الثانًالطب البٌطريتولٌد الطاقة الكهربائٌة05150108764داللعمار عارؾ سعود09200499

المدرج الثانًالطب البٌطريتقنٌات كهربائٌة04170048909زهرهفادي محمد البحري09200503

المدرج الثانًالطب البٌطريتربٌة فنٌة05170030580تؽرٌدسهى احمد حمدان09200508

المدرج الثانًالطب البٌطريانتاج نبات05110017199ًمروشجٌانا رفٌق مالوخ09200512ً

المدرج الثانًالطب البٌطريكهرباء05160029258شمٌله ونوسسحر عباس رمضان09200513

المدرج الثانًالطب البٌطريإنتاج حٌوان05010329613ًفهٌدهثرٌا حسٌن المحمد العمر09200514

المدرج الثانًالطب البٌطريتقنٌات إلكترونٌة05070043047هٌفاء ؼرٌبفاطمه احمد الصالح09200524

المدرج الثانًالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05160002700حٌاة منصوررٌتا ٌوسؾ محمود09200528

المدرج الثانًالطب البٌطريإدارة مكاتب سٌاحٌة وسفر05160004399نثرٌنتٌماء احمد بركات09200529

10270002954سعادحسنبلسم محمد عثمان09200531
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الثانًالطب البٌطري

المدرج الثانًالطب البٌطريالتصمٌم الداخل05220012912ًهدٌه االسعدسراء عبد الرزاق سبٌع09200533

المدرج الثانًالطب البٌطريصٌدلة10240015308هٌامماٌه سلٌمان مسعود09200535

المدرج الثانًالطب البٌطريالرسم واإلنشاء الهندس05150108362ًاسٌاسناء توفٌق مرع09200537ً

المدرج الثانًالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05050139564ندىهادٌة عبدهللا علوش09200541

المدرج الثانًالطب البٌطريوقاٌة عامة05010584812فاطمةحورٌة سلوم المصري09200542

المدرج الثانًالطب البٌطريمساعدات طبٌة05010656626حلٌمةعفاؾ محمد جوخدار09200543

المدرج الثانًالطب البٌطريصٌدلة05050089768ختامحنٌن حكمات حورٌة09200544

المدرج الثانًالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010259915امانهمرام عبد هللا النمر09200547

المدرج الثانًالطب البٌطريمصارؾ وتؤمٌن05010402117اسماءمدٌحة احمد سوداه09200548

المدرج الثانًالطب البٌطريانتاج نبات05030040729ًحفٌظهسمٌرة فارس السلوم09200550

المدرج الثانًالطب البٌطريانتاج نبات05040020072ًهٌامدرٌد فواز الحلوه09200551

المدرج الثانًالطب البٌطريمصارؾ وتؤمٌن05010402110اسماءساره احمد سواده09200552

المدرج الثانًالطب البٌطريالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05050062872فاطمةرحٌم خلٌل سوٌدان09200553

المدرج الثانًالطب البٌطريتحكم وأتمته05170019432حمٌدهمحمد ؼدٌر خلوؾ09200559

05050092277حٌاهامنة محمد حسٌنو09200564
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الثانًالطب البٌطري

المدرج الثانًالطب البٌطريالمساحة05100014978فاٌدهجونً جرجس عدره09200565

المدرج الثانًالطب البٌطريمطعم ومنهل05150047066بندراٌمان سلمان شاهٌن09200567

المدرج الثانًالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010042361فطومؼزوه عز الدٌن حران09200571

المدرج الثانًالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010156990هالةهبة محمد عامر الروم09200573ً

المدرج الثانًالطب البٌطريبساتٌن05010664171نادٌه المحمدمإمنه خالد االحمد09200579

المدرج الثانًالطب البٌطريإنتاج حٌوان05010408568ًحورٌة عبد اللطٌؾآٌه عبد السالم المحمد09200583

المدرج الثانًالطب البٌطريتربٌة فنٌة05200067926سناء االحمدهاجر طالل االحمد09200587



المدرج الثانًالطب البٌطريتقنٌات كهربائٌة05020034942مٌاسر الحاٌكحٌدره عمار الحاٌك09200589

المدرج الثانًالطب البٌطريجرارات وألٌات زراعٌة05010603565مرٌمباسل محمود المصري09200591

المدرج الثانًالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010430557فداءقمر محمد نور الهواري09200594

المدرج الثانًالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010430523فداءسوزان محمد نور الهواري09200597

المدرج الثانًالطب البٌطريإدارة أعمال05050050475هٌامرنا احمد شحود09200615

المدرج الثانًالطب البٌطريتخدٌر05100015408وصالمرح جرجس ابو حبٌب09200616

المدرج الثانًالطب البٌطريالمساحة05100015479وصال ٌعقوبساندي جرجس ابو حبٌب09200617

المدرج الثانًالطب البٌطريانتاج نبات05010470842ًارتهاز الخازممرٌانا وجٌه الحسٌن09200619

المدرج الثانًالطب البٌطريانتاج نبات05160037226ًزهورلبانه حبٌب محمد09200620

المدرج الثانًالطب البٌطريانتاج نبات05200090451ًحٌاةعائشة محمد الرحٌم09200623

المدرج الثانًالطب البٌطريتقنٌات إلكترونٌة05010154648سحر ؼزول بحريسالم محمد السواس09200625

المدرج الثانًالطب البٌطريتقنٌات إلكترونٌة05050138738لبنهسنا علً عسكور09200627

المدرج الثانًالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010296436انتصاردارٌن محمد المصري09200629

المدرج الثانًالطب البٌطريتبرٌد وتكٌٌؾ05150094789بسٌمهمنقذ احمد نصر09200630

المدرج الثانًالطب البٌطريهندسة وصٌانة الحواسٌب05050101017نهاسناء نعٌم زٌدان09200632

المدرج الثانًالطب البٌطريمحاسبة05030025656سعادعال احمد شلب9200648ً

المدرج الثانًالطب البٌطريتربٌة فنٌة05150027271خدٌجهعفاؾ علً حسن09200651

المدرج الثالثالطب البٌطريتقنٌات كهربائٌة05010075406ؼادةمٌسر صالح فاعور9009200655المدرج الثالث

المدرج الثالثالطب البٌطريمحاسبة11010304145امونه الحبٌببتول حسٌن الحمود09200657

المدرج الثالثالطب البٌطريمحاسبة05010159305فاطمهنور الهدى مصطفى شهاب09200660

المدرج الثالثالطب البٌطريتقنٌات إلكترونٌة05190018004ؼٌثى المنصورهبه هٌثم ونوس09200662

المدرج الثالثالطب البٌطريتقنٌات إلكترونٌة05150025155سعاد االحمدروان علً االحمد09200664

المدرج الثالثالطب البٌطريإنشاءات عامة05050157090نبٌهةاحمد اكرم شٌحه09200668

المدرج الثالثالطب البٌطريبساتٌن05140014612ورده العٌطهوداد ٌونس شعبان09200672

المدرج الثالثالطب البٌطريمصارؾ وتؤمٌن05150100919آمال وسوؾصبا موسى شالٌش09200673

المدرج الثالثالطب البٌطريأشجار مثمرة05150113144جهٌنابشرى رٌاض أسعد09200674

المدرج الثالثالطب البٌطريمساعدات طبٌة05100030103جازٌه الحمٌديمنى احمد االحمد09200679

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة فنٌة04010568522ؼٌداءمنى أحمد األبرش09200683

المدرج الثالثالطب البٌطريالمساحة05050150765مٌلٌنبشرى موسى مٌهوب09200686

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010289510هناءرهؾ مرعً الخضور09200687

المدرج الثالثالطب البٌطريتقنٌات إلكترونٌة05010009820سماح وحود باروديجودي محمد ؼانم العلوان09200688ً

المدرج الثالثالطب البٌطريتعوٌضات سنٌة05010406843رفٌدهبتول محمود مام09200702ً

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة فنٌة05100060523فضةعفراء صالح احمد09200703

المدرج الثالثالطب البٌطريتقنٌات إلكترونٌة05010165232روسٌهمٌسر عٌسى سلٌمان دنٌا09200708

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة فنٌة05030038496هٌفاءشذا نواؾ العبود09200711

المدرج الثالثالطب البٌطريالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن06110002989فرٌدةالرا حمزه حبٌب09200714

المدرج الثالثالطب البٌطريتبرٌد وتكٌٌؾ05050088321دالل الجر عتلًعارؾ عبد الكرٌم القطرٌب09200718

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة فنٌة05150042294حنانحال أٌمن ٌوسؾ09200721



المدرج الثالثالطب البٌطريإنشاءات عامة05160034795ٌسرىاٌفٌن علً خضور09200722

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010224390شعٌلهبتول عبد الكرٌم الصطوؾ09200723

المدرج الثالثالطب البٌطريشبكات حاسوبٌة02010009193بٌداء الحامدرشا ٌاسر محمد دٌب09200726

المدرج الثالثالطب البٌطريتخدٌر05050037662بٌداءحنٌن ناٌؾ عجوب09200732

المدرج الثالثالطب البٌطريأشعة05050174187هالهؼرام علً محفوض09200733

المدرج الثالثالطب البٌطريإنتاج حٌوان05120003250ًملك عٌسىراما محمد حسن09200734

المدرج الثالثالطب البٌطريإنتاج حٌوان05060004812ًنادٌهدارٌن اسماعٌل حمود09200738

المدرج الثالثالطب البٌطريالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05030012832روزهالٌن توفٌق محمد االبراهٌم09200739

05010478126زٌنبرزان مصطفى النشار09200743
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الثالثالطب البٌطري

المدرج الثالثالطب البٌطريإنتاج حٌوان05140009973ًرٌا ربٌعرشا نواؾ سلوم09200744

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05030081492جواهرروزان أحمد الدٌبة09200746

المدرج الثالثالطب البٌطريعالقات عامة05150110829الهاممٌس عز الدٌن االسكندر09200748

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05160028071هٌامأمل فرحان جفول09200752

المدرج الثالثالطب البٌطريهندسة البرمجٌات05160049269حمٌدهجمانه عباس الصالح09200754

المدرج الثالثالطب البٌطريشبكات حاسوبٌة05010312805ؼنٌمه خضورسارا احمد فتنه09200757

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة فنٌة05160035749فدوىدجى عٌسى اسماعٌل09200758

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05050067585ثروتربا بالل هرموش09200760

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05050067584ثروت الشمالًصبا بالل هرموش09200761

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010681498فاطمةرؼد رافع شٌخ مكارٌه09200772

المدرج الثالثالطب البٌطريبساتٌن04170083049نصره السلمٌانمٌساء جعفر العلوش09200775

المدرج الثالثالطب البٌطريالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05150067316نوال عبد الرحمنمنٌره معن االسعد09200778

المدرج الثالثالطب البٌطريهندسة وصٌانة الحواسٌب05010223682أحالمآالء ٌحٌى هندي09200780

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة04230013002فاٌزههبه حسن االبراهٌم09200785

المدرج الثالثالطب البٌطريبساتٌن04050031001سهٌالمادلٌن صافً الجردي09200789

05010326250سحرشهامة عمر حجازي09200792
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الثالثالطب البٌطري

المدرج الثالثالطب البٌطريمصارؾ05150081315سعادراما علً نصر09200794

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010588257جاكلٌن جروجٌاسمٌن فواز القزو09200796

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010548164ابتسامنٌرمٌن مخلص ملحم09200797

المدرج الثالثالطب البٌطريإنتاج حٌوان12160155669ًوسٌمه الخوريندى ناظم الخوري09200801

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010045902آمنةماجدة ؼالب عرفه09200803

المدرج الثالثالطب البٌطريمٌكانٌك مركبات05100060535سلوىمحمد احمد سلمان09200808

المدرج الثالثالطب البٌطريهندسة وصٌانة الحواسٌب05120009797كوكبعماد الدٌن حسٌن زٌد09200811

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010541983فائزهمرٌم محمد برادع09200816ً

المدرج الثالثالطب البٌطريمحاسبة05110031881حسنههٌفاء علً كاشوح09200820

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة فنٌة05020057628فرٌدةه أبو كشتوخدٌجه أحمد أبو كشتو09200824

المدرج الثالثالطب البٌطريتسوٌق05140034320سجٌعهشادٌا تٌسٌر الجرماش09200826ً

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010128608بثٌنةخلود عبد الحكٌم مرع09200827ً

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05020095088نعٌمهمرٌم علً بدٌوي09200828



المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة07090089741سهى ثرٌانور نادر النداؾ09200831

المدرج الثالثالطب البٌطريتقنٌات كهربائٌة05150053937وفبقةٌعرب محمد شدود09200833

المدرج الثالثالطب البٌطريصٌدلة05200091684نارٌمانساره حسن الخضور09200839

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010354988منتهاماٌا درزي اسعد09200842

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010603060عٌشة الرحٌمزٌنب سلٌمان ابراهٌم09200847

المدرج الثالثالطب البٌطريمصارؾ وتؤمٌن05010446865ؼادهفاطمه فاروق القواؾ09200848

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة04150005972انوبٌتمٌس جمٌل ٌوسؾ09200849

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010193047لٌلىاحالم موفق حرش09200851

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة فنٌة05100071959روضه الملحماالء واصل الشحاده09200852

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة فنٌة10180004646سماهرندى اٌمن احمد09200853

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05020054470ٌسرىفاطمة احمد الزود09200855

المدرج الثالثالطب البٌطريمحاسبة05010631006عبٌرؼفران ؼازي طرشان09200860

المدرج الثالثالطب البٌطريتقنٌات إلكترونٌة05010339987فاطمه ابو حربه النائباالء محمد رضا الصٌرف09200862ً

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة فنٌة05150113808فائزةهدى محمد اسعد09200863

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05030029785ابتسامروهٌؾ عادل شهدا09200865

المدرج الثالثالطب البٌطريعالقات عامة05120042634سهام حسٌنصفاء رواؾ السلٌمان09200872

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05200023464نهىماري مخائٌل زلٌق09200882

المدرج الثالثالطب البٌطريانتاج نبات05010096160ًمهامً حسن النشار09200885

المدرج الثالثالطب البٌطريالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05010185580حٌاتأٌه حماد السلٌمان09200888

المدرج الثالثالطب البٌطريمحاسبة05050044496عبٌرنور الهدى علً عطفه09200891

المدرج الثالثالطب البٌطريشبكات حاسوبٌة05050117507لٌلىسهر ابراهٌم فرحه09200892

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة04230013219الهامٌاسمٌن معٌن سلهب09200893

المدرج الثالثالطب البٌطريتصنٌع مٌكانٌك05010589771ًمرٌممصطفى رافع حاج عمر09200900

المدرج الثالثالطب البٌطريمٌكانٌك مركبات05010053297كفاء حاتمعبد الكرٌم مصطفى االفه09200902

المدرج الثالثالطب البٌطريمٌكانٌك مركبات05010207046نجاهمحمد حبٌب الدٌاب09200905

المدرج الثالثالطب البٌطرينقل ومواصالت05150056783مٌساءشروق مإٌد عاقل09200906

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010538894مٌادهشهامه حسن بكري السرمٌن09200907ً

05160023665امونامانه أحمد ابراهٌم09200908
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الثالثالطب البٌطري

المدرج الثالثالطب البٌطريتخدٌر05100001525هٌام شاهٌنمجد فواز مخول09200915

المدرج الثالثالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05120016004مرٌمرشا محسن الشحود09200917

المدرج الثالثالطب البٌطريمصارؾ وتؤمٌن05010298340شمسه البكوراالء كمال عسكر09200918

المدرج الرابعالطب البٌطريتسوٌق05140016215هٌام بدورعال آصؾ جمول9009200919المدرج الرابع

المدرج الرابعالطب البٌطريانتاج نبات05100051802ًفهٌمه الدٌابسمر محمد المصطفى09200926

05010666103ضحوكامنه عبد الستار الشام09200927ً
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الرابعالطب البٌطري

المدرج الرابعالطب البٌطريتربٌة فنٌة05150086229سمٌرهنؽم علً محرز09200932

المدرج الرابعالطب البٌطريلحام وتشكٌل إنشاءات معدنٌة05010376805سمٌرهمهدي نصر العل09200938ً

المدرج الرابعالطب البٌطريمخابر05100009921احالمنورشان جمٌل حنا09200939

المدرج الرابعالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05160034221فضةرنٌم علً الدرؼام09200940



المدرج الرابعالطب البٌطريمحاسبة05140030510منٌرهرحاب راقً عل09200943ً

المدرج الرابعالطب البٌطريتقنٌات إلكترونٌة05150094638ترٌاقماٌا ٌاسر سرحان09200957

المدرج الرابعالطب البٌطريتخدٌر05100001483كرٌمههٌا عبد هللا زٌدان09200965

المدرج الرابعالطب البٌطريإدارة أعمال05110024972ؼصونؼزار ضاهر ضاهر09200966

المدرج الرابعالطب البٌطريهندسة وصٌانة الحواسٌب05160014828أورٌناالنا احمد صبح09200969

المدرج الرابعالطب البٌطريهندسة البرمجٌات05010442142هندإٌناس مصطفى لحلح09200974

المدرج الرابعالطب البٌطريالمساحة05050006612ضحى طالبراما اسماعٌل الشٌحاوي09200976

المدرج الرابعالطب البٌطريالمساحة05200094046وئامعال محٌا السهٌان09200977

المدرج الرابعالطب البٌطريإدارة أعمال05160002778رجاءاخالص مصطفى ابراهٌم09200981

المدرج الرابعالطب البٌطريإدارة أعمال05010055180وفاء خلٌؾمنى عبد الرزاق كفري09200983

المدرج الرابعالطب البٌطريانتاج نبات05100008203ًسٌلفاماٌا حسان أبو سعد09200985

المدرج الرابعالطب البٌطريتقنٌات كهربائٌة05200077626امالحازم صالح المنصور09200986

المدرج الرابعالطب البٌطريانتاج نبات05110078044ًخدٌجهكوكب محمد سردي09200988

المدرج الرابعالطب البٌطريانتاج نبات05100011712ًوفاءنتالً بسام رٌشه09200991

المدرج الرابعالطب البٌطريانتاج نبات05100017681ًنداشام جمال بشالوي09200992

المدرج الرابعالطب البٌطريانتاج نبات04140051353ًمهى اسعدنتالً راتب خلٌل09200994

المدرج الرابعالطب البٌطريإدارة أعمال05150088793روسٌامروه كامل سعٌد09200996

المدرج الرابعالطب البٌطريإنتاج حٌوان05090022805ًمجدلٌن ابو حالوهرٌم منجد ابو حالوه09200998

المدرج الرابعالطب البٌطريتقنٌات إلكترونٌة05150082661مٌساءاروى حٌدر موسى09201000

المدرج الرابعالطب البٌطريالمساحة05020039160فاطمة الحسن الحلبًمٌساء محمود علً البكور09201005

المدرج الرابعالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010107256شمسةتماضر اسعد االسعد09201013

المدرج الرابعالطب البٌطريزٌنة وتنسٌق حدائق05050058192ٌسرهمرح مصطفى عٌاش09201020

05150083028حاجهسوزانه اسماعٌل عل09201027ً
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الرابعالطب البٌطري

المدرج الرابعالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010216237هدىعبٌر كامل النصر09201038

المدرج الرابعالطب البٌطريهندسة وصٌانة الحواسٌب05010191740خلودٌزن نظٌر فرح09201040

المدرج الرابعالطب البٌطريعالقات عامة05140013241شٌرٌن علًتٌماء أكرم صبٌح09201048

المدرج الرابعالطب البٌطريزراعات محمٌة05170032722فلايربٌان ٌونس ندي09201051

المدرج الرابعالطب البٌطريالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05120009710حنانرهؾ عدنان محمد09201068

المدرج الرابعالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010479705مٌاده االسعدوالء رئٌؾ حنتوش09201071

المدرج الرابعالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05020090192مرٌم الحسنامل عبد العزٌز االحمد09201073

المدرج الرابعالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05150117256لومٌس الزٌداناٌناس ٌحٌا سالمه09201075

المدرج الرابعالطب البٌطريتقنٌات كهربائٌة05160033710كوثرارٌج منٌر صقور09201079

المدرج الرابعالطب البٌطريمخابر05100010442هاله سلهبجمٌله رود اسبر09201082

المدرج الرابعالطب البٌطريطب طوارئ05100001676كولٌت جمعهساره فاٌز الحواط09201085

المدرج الرابعالطب البٌطريأشجار مثمرة05160033706منٌره زٌدونرمٌن احمد صقور09201086

المدرج الرابعالطب البٌطريالمساحة05200091218فاطمة علً سلٌمان صعباسماء عبد الحكٌم العبدو09201087

المدرج الرابعالطب البٌطريتبرٌد وتكٌٌؾ05160009192سماهرأحمد علً عل09201093ً

المدرج الرابعالطب البٌطريتدفئة وتهوٌة05010364378شمسهمازن محمد الحمٌدو09201097



المدرج الرابعالطب البٌطريانتاج نبات05160035110ًنظٌرهربا علً سالمه09201101

المدرج الرابعالطب البٌطريتربٌة فنٌة05040037497جمانه زنزولامانً عبد العزٌز الكردي09201105

المدرج الرابعالطب البٌطريشبكات حاسوبٌة05010545707احسان حدادمرٌم مهدي السوس09201108

المدرج الرابعالطب البٌطريأشعة05050096239مٌساءرهؾ محمد أبو قاسم09201109

05010547525ناهدهفاطمه أحمد العبس09201110ً
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الرابعالطب البٌطري

المدرج الرابعالطب البٌطريتقنٌات إلكترونٌة05150104953سحر خلٌلرهؾ نعٌم خضور09201111

المدرج الرابعالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010338654سحرشروق محمد التمر09201116

المدرج الرابعالطب البٌطريمحاسبة05010299664عبٌراٌات حسان تتان09201118

المدرج الرابعالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة10220023087تؽرٌدزٌنه علً محمد09201122

المدرج الرابعالطب البٌطريتربٌة فنٌة04180037049مرٌمفلاير حسٌن العموري09201123

المدرج الرابعالطب البٌطريشبكات حاسوبٌة05160044754رندهاالمٌره هبه علً الصبح09201126

المدرج الرابعالطب البٌطريتربٌة فنٌة05200024776سٌمونكادٌنا كربٌت اوهاكٌان09201127

المدرج الرابعالطب البٌطريمحاسبة05050038443نارٌمان حدٌدسٌلفا علً دٌب09201128

المدرج الرابعالطب البٌطريتصنٌع مٌكانٌك05010833410ًكوثراٌاد خالد التمر09201129

المدرج الرابعالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010102659مهاؼنى مرهؾ الشماع09201130

المدرج الرابعالطب البٌطريهندسة وصٌانة الحواسٌب05030025990رامٌاملك طالب العلً الٌوسؾ09201132

المدرج الرابعالطب البٌطريبساتٌن05010331217ضحى العٌدرٌم ؼازي فٌاض09201136

المدرج الرابعالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05100028687عذرةعائشة علً األجمد09201137

المدرج الرابعالطب البٌطريعالقات عامة05010226145مرٌملوندا نصر الدٌن العمار09201138

المدرج الرابعالطب البٌطريتقنٌات إلكترونٌة05010584938مطٌعهكوثر محمد تٌسٌر هدله09201139

المدرج الرابعالطب البٌطريإنتاج حٌوان05180022484ًكمٌرانلبانه مدٌن سلمان09201142

المدرج الرابعالطب البٌطريعلوم أؼذٌة05150058994نسرٌنلٌنا نزار عثمان09201144

المدرج الرابعالطب البٌطريالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05220002817نجمه العبٌدثرٌا خلؾ االحمد09201150

05160034460نادٌاوئٌام فإاد حسٌن09201153
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الرابعالطب البٌطري

المدرج الرابعالطب البٌطريمخابر بٌطرٌة05010269203ثناء برؼلؼزل أحمد حمد09201159

المدرج الرابعالطب البٌطريعالقات عامة05010431715سامٌه الدٌبوالء علً الدٌب09201160

المدرج الرابعالطب البٌطريالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05200092368مٌساءمٌرنا موسى عبد هللا09201165

المدرج الرابعالطب البٌطريتخدٌر05050100505هٌامنؽم اسماعٌل ابراهٌم09201167

المدرج الرابعالطب البٌطريالشإون الفنٌة والبلدٌات06090008482طرفهنٌروز محمود عل09201172ً

المدرج الرابعالطب البٌطريالمساحة05020008735انصاؾ شكٌرانبتول حسٌن شكٌران09201173

المدرج الرابعالطب البٌطريتربٌة فنٌة05030013824نجدٌةأمل أحمد الجردي09201175

المدرج الرابعالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010656816بشرىساره محمد عٌد البعجوري09201179

المدرج الرابعالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010656950بشرىاٌمان محمد عٌد البعجوري09201182

المدرج الرابعالطب البٌطريالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05150095842نادٌا ونوسنؽم محمد ناصر حسٌن09201187

المدرج الرابعالطب البٌطريمٌكانٌك مركبات05120009762نجٌدهخالد ندٌم ٌوسؾ09201190

المدرج الرابعالطب البٌطريمصارؾ وتؤمٌن05160049513مرٌمرنٌم معن دنورة09201192

المدرج الرابعالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05170025110دعدكنانة علً شحود09201194

المدرج الرابعالطب البٌطريمصارؾ وتؤمٌن05160025517فاطمه جورٌهشروق منٌر اسماعٌل09201195



المدرج الرابعالطب البٌطريمساعدات طبٌة05160007591مٌساء محمودمرام احمد عبد هللا09201196

المدرج الرابعالطب البٌطريإنتاج حٌوان05010182816ًلٌنالٌندا باسم نعسان09201199

المدرج الرابعالطب البٌطريحوسبة صناعٌة05050009552تمٌمهلمٌس جمال خلوؾ09201201

المدرج الرابعالطب البٌطريعلوم أؼذٌة05030059784سمٌحهماال مظهر عوض09201203

المدرج الرابعالطب البٌطريمطعم ومنهل05150073443فضةمحمد حسن سلوم09201205

المدرج الرابعالطب البٌطريإنتاج حٌوان04230029185ًؼفرانؼصن البانح حسن الجوران09201209ً

المدرج الرابعالطب البٌطريمساعدات طبٌة05100071439عائشهمرح محمد الصطٌؾ09201213

قاعة المفاضلةالطب البٌطريأشعة05220020987منارالقسومعبد الرحمن ٌوسؾ المصطفى12009201215قاعة المفاضلةالطابق األول

قاعة المفاضلةالطب البٌطريزراعات محمٌة05120018519فداءإٌناس عماد عبدهللا09201216

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010160772فاطمهمها حاتم الباكٌر09201217

قاعة المفاضلةالطب البٌطريالتدبٌر فندق10090015988ًبدٌعه شمسولورٌن ٌاسر عتٌق09201219

قاعة المفاضلةالطب البٌطريانتاج نبات05120043479ًموجؾحورٌه جاسم العمر09201220

قاعة المفاضلةالطب البٌطريحوسبة صناعٌة05120001757ظبٌه حمدانلٌن عماد سلوم09201222

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة فنٌة05030053130سمٌرهرٌم بهجت الفندي09201223

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010477954كرٌمهبشرى محمد قسوم09201226

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة04040007154ظهٌره أحمدربا سامً خضر09201227

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة فنٌة05020022359مزنهوفاء حسٌن عبد الرحمن09201228

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010160738فاطمه عوضساره حاتم الباكٌر09201231

قاعة المفاضلةالطب البٌطريمخابر05050090747رحابتٌماء كمال سالمه09201235

قاعة المفاضلةالطب البٌطريمحاسبة05050101291بٌانارٌج عبد الكرٌم بربر09201236

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05200006719منى هزٌممحفوض سمٌر عدٌره09201240

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05150074314مفٌدهٌارا محسن منصور09201241

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة فنٌة05030012560فاطمهنجاه ٌونس العل09201243ً

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتبرٌد وتكٌٌؾ05160041112فاطمةمحمد ابراهٌم الحسن09201245

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05150009968عبلةعتاب علً جوفان09201247ً

قاعة المفاضلةالطب البٌطريمحاسبة05160007558نادٌاٌاسمٌن محمد مخٌبر09201248

قاعة المفاضلةالطب البٌطريالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة04010362182نوالحنان عدنان بركات09201250

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة فنٌة05020085991ٌمٌنهلور نصر السلٌمان09201251

قاعة المفاضلةالطب البٌطريعالقات عامة05150088398فاطمه اسماعٌلاروى خلٌل عل09201253ً

قاعة المفاضلةالطب البٌطريانتاج نبات05160000556ًترٌاقسالؾ بركات منٌؾ09201255

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05120012820لٌلى األسودرٌما مصطفى الخضور09201257

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتبرٌد وتكٌٌؾ05010232137خلودحسٌن ٌحٌى المنصور09201261

05160030863فاطمة حمادمنال سلٌمان خضور09201264
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

قاعة المفاضلةالطب البٌطري

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010477472نادٌةفاطمة محمود الخالد09201266

قاعة المفاضلةالطب البٌطريمٌكانٌك مركبات05010716490فاطمةمحمد أحمد الحسٌن09201269

قاعة المفاضلةالطب البٌطريزٌنة وتنسٌق حدائق05050006139فٌروزنور نصر سعٌد09201270

قاعة المفاضلةالطب البٌطريهندسة البرمجٌات05010645141فاطمهطه احمد االبراهٌم09201274

قاعة المفاضلةالطب البٌطريانتاج نبات05150104525ًجمٌلهازدهار حافظ الفٌاض09201276



قاعة المفاضلةالطب البٌطريكهرباء05030015863حسٌبهنوره عٌسى السلمان09201281

قاعة المفاضلةالطب البٌطريمحاسبة05050042261وفاء زهرةسمٌه باسم زهرة09201282

قاعة المفاضلةالطب البٌطريمحاسبة05050003292هٌامؼنوه اكرم الشمال09201289ً

قاعة المفاضلةالطب البٌطريمحاسبة05050146495هناء حمودعبٌر عاصم الزمام09201291

قاعة المفاضلةالطب البٌطريالمساحة05200090097محاسنرشا ٌوسؾ محمد09201297

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتقنٌات إلكترونٌة05010524917قمرروان مصطفى الحمود الموسى09201300

قاعة المفاضلةالطب البٌطريالرسم واإلنشاء الهندس05220018829ًنجاحآالء محمد خٌر الدروٌش09201301

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05170041934اسمهانشهناز ٌحٌى نصر09201304

قاعة المفاضلةالطب البٌطريزٌنة وتنسٌق حدائق05150012129رٌمهأمانً محمود علو09201306

قاعة المفاضلةالطب البٌطريمحاسبة05010657622لبانةبراءة محمد المصطفى09201314

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتقنٌات كهربائٌة05160002777نظٌرهعلً نوفل مصطفى09201316

قاعة المفاضلةالطب البٌطريمحاسبة05150094701وفاءسمر محمد حسٌن09201317

قاعة المفاضلةالطب البٌطريإنتاج حٌوان05140022943ًشعلهلٌنا عكرمه شاهٌن09201326

قاعة المفاضلةالطب البٌطريالمساحة05160014028لٌلى سلٌمانسوسن موسى ابراهٌم09201330

قاعة المفاضلةالطب البٌطريجرارات وألٌات زراعٌة05120041846ؼبشهطارق محمد الجاسم09201331

قاعة المفاضلةالطب البٌطريمحاسبة05050101684ظنون الحسٌنأرٌج محمد الحسٌن09201334

قاعة المفاضلةالطب البٌطريعالقات عامة05160048874منتهىسهام محمود العكاري09201335

قاعة المفاضلةالطب البٌطريإدارة مكاتب سٌاحٌة وسفر05020063925وطفا العلًؼفران محمد عبد الحمٌد الحمزة09201336

قاعة المفاضلةالطب البٌطريإدارة أعمال05150075489رسمٌههٌام حسن االسكندر09201339

قاعة المفاضلةالطب البٌطريإنتاج05030055861لطٌفةاٌاد حسن االحمد09201344

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة07010001795أنصاؾمروة عبد الناصر رمضان09201345

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة07010095165خالدٌةجمٌل محمد جقمور09201346

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010410604أمل الكناٌاسمٌن هٌثم كالوك09201350

قاعة المفاضلةالطب البٌطريكهرباء05020101847زكٌةانعام عبد الكرٌم المحمد االبراهٌم09201358

قاعة المفاضلةالطب البٌطريعالقات عامة05010420654سعاداسماء مصطفى مك09201366ً

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05150080571صفاءبشرى عبد الكرٌم عمار09201371

قاعة المفاضلةالطب البٌطريالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05070022579مرٌمؼروب اسماعٌل قعبور09201376

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010712056ؼادةتسنٌم ؼسان معتوق09201377

قاعة المفاضلةالطب البٌطريهندسة البرمجٌات05010499030اٌماننوال محمد سالمة09201380

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة فنٌة05200066991رجاءمروه محمد االحمد09201385

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010418272ؼادةجودي بدٌع الحداد09201386

قاعة المفاضلةالطب البٌطريمحاسبة05090003415فاٌزهسوسن حسٌن الشعار09201387

قاعة المفاضلةالطب البٌطريمٌكانٌك مركبات05100025709فاطمةثائر ٌاسر بركات09201393

05010364628رجاءطله مازن الطنجٌر09201400
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

قاعة المفاضلةالطب البٌطري

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتقنٌات كهربائٌة05220005264شوقه صطٌؾاٌاد رحال الجاسم09201401

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتقنٌات كهربائٌة05160049669جهٌنهعلً ؼسان دنوره09201403

قاعة المفاضلةالطب البٌطريمٌكانٌك مركبات05090006502ؼصونفهد احمد زٌنو09201405

قاعة المفاضلةالطب البٌطريأسواق مالٌة05160002916مهىمانٌا مإٌد ابراهٌم09201408



قاعة المفاضلةالطب البٌطريتقنٌات كهربائٌة05050131479وفاء بدوررزان عمار زٌنو09201410

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05050012479كاترٌن المبٌضعبٌر سٌوؾ السقا09201414

قاعة المفاضلةالطب البٌطريبساتٌن05030043377فاطمهشذى حامد سالم09201416

قاعة المفاضلةالطب البٌطريإنتاج حٌوان05050051816ًعفاؾٌاسمٌن علً سعد09201425

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتقنٌات إلكترونٌة05150011955فاطمهزهراء عٌسى جرعتل09201428ً

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010204049فتاهسراء طالب الحسون الباكٌر09201434

قاعة المفاضلةالطب البٌطريشبكات حاسوبٌة05200077782ٌسٌرهعفراء رمضان عزو09201436

قاعة المفاضلةالطب البٌطريالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05160035341رضا محرزرهؾ ٌونس هزٌم09201438

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010840035هدى كزكزضحى عمر ابو علو09201439

قاعة المفاضلةالطب البٌطريعالقات عامة05110010530رئٌفهفادٌه حسن أسعد09201440

قاعة المفاضلةالطب البٌطريعالقات عامة05010476225عٌده خرٌبوقرإى اسكندر ملحم09201441

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة فنٌة04040011633خولة خلٌلًأمل وسام خلٌل09201442

قاعة المفاضلةالطب البٌطريالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05050149735مثٌلهصهباء محمد الدعبول09201444

قاعة المفاضلةالطب البٌطريمصارؾ وتؤمٌن05010013719لمٌاء صورانًرهؾ احمد شقق09201447ً

قاعة المفاضلةالطب البٌطريإنتاج حٌوان05050090544ًعفاؾفاتن فاٌز ابو قاسم09201448

قاعة المفاضلةالطب البٌطريالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05010959502روله الٌوسؾرزان اٌاد الدروٌش09201449

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010649397مرٌمبراءه نبهان محمد09201452

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010716342فادٌه فلفلعائشة مصطفى المصطفى09201453

قاعة المفاضلةالطب البٌطريهندسة وصٌانة الحواسٌب05100018330مرٌم عثمانعزٌز تٌسٌر عثمان09201456

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتقنٌات إلكترونٌة05030022719كاترٌنهدٌل حسٌن سالمه09201458

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010853879ملكاٌمان ابراهٌم القدور09201459

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010347933رتٌبةمٌس حسن فنان09201460

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010045844هدىبارعة احمد الشاؼوري09201464

قاعة المفاضلةالطب البٌطريانتاج نبات05110028470ًسعاد الٌسوؾحلومه محمد حداد09201468

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتقنٌات كهربائٌة08110012727ترفهكمال محمود الحسٌن09201471

قاعة المفاضلةالطب البٌطريهندسة وصٌانة الحواسٌب05120002300وجٌهاسومر محمد االبراهٌم09201473

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة07210083231ادٌبةانوار زكرٌا سرمان09201475ً

قاعة المفاضلةالطب البٌطريبساتٌن05180022251نجوا بدرانجنى عٌسى عمران09201477

05010105946روعهحسام أٌمن السبع09201479
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

قاعة المفاضلةالطب البٌطري

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة04010643792خضرههبه محمد عٌد عبود09201481

قاعة المفاضلةالطب البٌطريمصارؾ05200075985منالؼٌداء واصل االحمد09201485

قاعة المفاضلةالطب البٌطريمخابر05180018908آمال السالمحنان محمود حمود09201486

قاعة المفاضلةالطب البٌطريإنتاج حٌوان05170011987ًحمٌدههازار منٌر مخلوؾ09201492

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010093279آمنةسمر صالح نورة09201496

قاعة المفاضلةالطب البٌطريمصارؾ06090043892سهٌالحال محمد ٌوسؾ09201501

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05050061397مٌادةرهؾ بسام دبو09201503

قاعة المفاضلةالطب البٌطريمخابر بٌطرٌة05050028386اٌمان حبٌبنؽم رعد محفوض09201504

قاعة المفاضلةالطب البٌطريالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05050146801منٌرهاٌناس احمد البٌور09201506



قاعة المفاضلةالطب البٌطريانتاج نبات05120024130ًتؽرٌدبتول ابراهٌم الحمود09201507

قاعة المفاضلةالطب البٌطريالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05010943462لٌلىفاطمه ولٌد ٌاسٌن دال09201509ً

قاعة المفاضلةالطب البٌطريالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05010165035هناءرفٌؾ علً العل09201510ً

قاعة المفاضلةالطب البٌطريعلوم أؼذٌة06060009134سورٌا فاضلسماره حامد طه09201512

قاعة المفاضلةالطب البٌطريهندسة البرمجٌات05010652889وفاء الحسن الشٌخ التركاويراما عبد هللا السلوم09201517

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010611493سرسكمروه زٌاد الشٌخ09201525

قاعة المفاضلةالطب البٌطريالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05030058611هدوى عوضأمل نعٌم العوض09201526

05150109968فاطمهرانٌا عٌسى اسكندر09201527
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

قاعة المفاضلةالطب البٌطري

قاعة المفاضلةالطب البٌطريمصارؾ05070036228دعدهال دٌاب السلٌمان09201529

قاعة المفاضلةالطب البٌطريمٌكانٌك مركبات05160004573نوالسٌمون ؼازي سعد09201530

قاعة المفاضلةالطب البٌطريعالقات عامة05150084805أدٌبةاكتمال حبٌب شامٌه09201537

قاعة المفاضلةالطب البٌطريإدارة أعمال05010621908ترٌاقدارٌن فاٌز الحسٌن09201538

قاعة المفاضلةالطب البٌطريتربٌة فنٌة05150068719رباحزٌنب منٌر زٌفه09201541

المدرج الخامسالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010222556هٌامبشرى حسٌن مطر6009201545المدرج الخامسالطابق الثاني

المدرج الخامسالطب البٌطريتربٌة فنٌة05020075733خالدٌهعفاؾ سلٌمان الشٌخ عل09201546ً

المدرج الخامسالطب البٌطريمٌكانٌك مركبات05050134763فوزهمحمد خالد الهالل09201548

المدرج الخامسالطب البٌطريتقنٌات كهربائٌة05200091308سرورعمار علً ابراهٌم09201551

المدرج الخامسالطب البٌطريشبكات حاسوبٌة05020104958منىضحى ممدوح المحمد09201555

المدرج الخامسالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة10030043798سناءتهامه علً عل09201558ً

المدرج الخامسالطب البٌطريجرارات وألٌات زراعٌة05200098705فاطمهسٌؾ الدٌن حسن أحمد09201560

المدرج الخامسالطب البٌطريتصمٌم داخل05100028349ًخدٌجةحسٌن علً االحمد09201561

المدرج الخامسالطب البٌطريمٌكانٌك مركبات05050172448هناء العزواحمد خالد كنعان09201563

المدرج الخامسالطب البٌطريتقنٌات كهربائٌة05050169031فطٌنهٌامن كنهر فهد09201566

المدرج الخامسالطب البٌطريهندسة وصٌانة الحواسٌب05150033218اصفهمحمد محمود سالمه09201569

المدرج الخامسالطب البٌطريمخابر بٌطرٌة05010069722هالهإٌناس محمود موسى باشا09201571

المدرج الخامسالطب البٌطريالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05010614214اسعاؾاالء خالد حمٌدي09201574

المدرج الخامسالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010545434املروٌده محمود الشٌخ ٌوسؾ09201575

المدرج الخامسالطب البٌطريتقنٌات إلكترونٌة05010467387سوسن موسى باشاامانً ٌاسر النشار09201576

المدرج الخامسالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010184825مروهكوثر محمد ولٌد ٌونس09201577

المدرج الخامسالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010043289فاطمهأروى احمد الباكٌر09201579

المدرج الخامسالطب البٌطريالرسم واإلنشاء الهندس05010184787ًمروه ٌونسروان محمد ولٌد ٌونس09201581

المدرج الخامسالطب البٌطريتربٌة فنٌة05100027916مرٌمرقٌة خالد االحمد09201583

المدرج الخامسالطب البٌطريهندسة وصٌانة الحواسٌب05180015062نعمتزٌن الدٌن معٌن دٌوب09201584

المدرج الخامسالطب البٌطريالشإون الفنٌة والبلدٌات05150078522وضحاعفراء حاتم حسن09201586

المدرج الخامسالطب البٌطريالمساحة05100016593ضحٌة العلٌويهدٌل محمد العبد هللا09201591

المدرج الخامسالطب البٌطريتقنٌات إلكترونٌة05150084500وحٌدهمحمد محمود نادره09201594

المدرج الخامسالطب البٌطريأشجار مثمرة06090128108عواطؾمٌسون ابراهٌم سلٌمان09201595

المدرج الخامسالطب البٌطريكهرباء05160004564نوالسماره ؼازي سعد09201597



المدرج الخامسالطب البٌطريمصارؾ05010163239نضالشٌماء مصطفى القاسم09201600

المدرج الخامسالطب البٌطريأشعة05050028698صبرٌه سلٌمانأصاله محمد رزوق09201602

المدرج الخامسالطب البٌطريأسواق مالٌة05200020176ٌازيمحمود عبد السالم الصٌادي09201604

المدرج الخامسالطب البٌطريتقنٌات إلكترونٌة05150001453فاطمة النائبٌاسمٌن عمار خلؾ09201606

المدرج الخامسالطب البٌطريآلٌات05150087912منالٌعرب ٌحً دٌب09201615

المدرج الخامسالطب البٌطريشبكات حاسوبٌة05120013831منالامل ابراهٌم جوهرة09201617

المدرج الخامسالطب البٌطريشبكات حاسوبٌة06090050237مٌادههبه ٌوسؾ محمد09201619

المدرج الخامسالطب البٌطريهندسة وصٌانة الحواسٌب05180014724اكتمالوضاح فاروق الوسوؾ09201620

المدرج الخامسالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05060000530نجاحعبٌر ابراهٌم الوسوؾ09201622

المدرج الخامسالطب البٌطريتربٌة فنٌة05050073396نجوى السٌدمٌس علً السٌد09201623

المدرج الخامسالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05020040427جهٌدهنسرٌن عبد الفتاح العزو09201629

المدرج الخامسالطب البٌطريتربٌة فنٌة05020033941أمونكلثوم أكرم الفارس09201633

المدرج الخامسالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05020055375مرٌمؼفران ٌحٌى العلوش09201634

المدرج الخامسالطب البٌطريتربٌة فنٌة07210032269فطٌنة نبعةسوسن عبد الحمٌد ؼرٌب09201635ً

المدرج الخامسالطب البٌطريمحاسبة05030014620علٌاهٌفاء ؼالب الٌوسؾ09201636

المدرج الخامسالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة14040070976رشٌده رٌارٌم ابراهٌم سلوم09201638

المدرج الخامسالطب البٌطريهندسة وصٌانة الحواسٌب05120031217أمٌرةكنانه حسٌن الحلو09201642

المدرج الخامسالطب البٌطريهندسة وصٌانة الحواسٌب05150059526امال علٌاعلً ابراهٌم وسوؾ09201648

المدرج الخامسالطب البٌطريمٌكانٌك مركبات05010327076علٌهعلً دٌب نداؾ09201651

المدرج الخامسالطب البٌطريتربٌة فنٌة05220010807جمٌله دبدوبهدى علً عبدو09201654

المدرج الخامسالطب البٌطريهندسة وصٌانة الحواسٌب05160018400شفٌقه محمدماٌا ٌوسؾ محمد09201655

المدرج الخامسالطب البٌطريإدارة أعمال05160019569سمٌعهوفٌقه عبد العزٌز محمد09201656

المدرج الخامسالطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010349529ضٌاءزٌنه صفوان البن09201658ً

المدرج الخامسالطب البٌطريالكترون05010514619رئٌفةبٌرله فرٌد سعود09201659

المدرج الخامسالطب البٌطريتربٌة فنٌة05020090270كرٌمهسحر عبد الرحمن المشعل09201661

المدرج الخامسالطب البٌطريتربٌة فنٌة05010229502عربٌهاالء عبد الحمٌد المصري09201662

المدرج الخامسالطب البٌطريمٌكانٌك مركبات04010167620مرٌمعزالدٌن رمضان الحمٌد09201663

المدرج الخامسالطب البٌطريتدفئة وتكٌٌؾ وتبرٌد05010622639روٌدهفراس سلٌمان اسماعٌل09201671

المدرج الخامسالطب البٌطريهندسة وصٌانة الحواسٌب05150001457فاطمهرنٌم عمار خلؾ09201676

المدرج الخامسالطب البٌطريشبكات حاسوبٌة05150101249حاجه الحسٌنتٌماء ٌاسٌن جورٌه09201677

المدرج الخامسالطب البٌطريإدارة أعمال05150004356اٌمان داودسماح محمد درزٌه09201678

المدرج الخامسالطب البٌطريتقنٌات إلكترونٌة05150007868هالهرهؾ محمد القصاب09201679

المدرج الخامسالطب البٌطريزراعات محمٌة05190003022هٌام حسناٌه محمود دٌوب09201680

المدرج الخامسالطب البٌطريزراعات محمٌة05100036109رإىصبا أحمد عمر09201681

المدرج الخامسالطب البٌطريإدارة مكاتب سٌاحٌة وسفر05020053734جمٌلهرافع فٌض هللا الحمد09201686

1قاعة المطالعة الطب البٌطريالرسم واإلنشاء الهندس05120038767ًسعادعلً توفٌق ابراهٌم110009201689قاعة المطالعة الطابق الثالث

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05160048105مرٌمالرا زهٌر ابراهٌم09201701

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010714529صفٌهروٌده عزام التتان09201703



1قاعة المطالعة الطب البٌطريإدارة أعمال05120038603صبرٌهنسرٌن احمد فندي09201705

1قاعة المطالعة الطب البٌطريهندسة وصٌانة الحواسٌب05090014333رجاء المصريرفٌؾ ؼسان عٌاش09201706

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05100060076مطٌعه عٌسىسمٌا حسن صطوؾ09201718

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05200094120منٌرهبتول محمد عبد هللا09201720

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05020003405حشٌمه المحمدرجاء محمد السٌد محمد09201727

1قاعة المطالعة الطب البٌطريطب طوارئ02130095419خزنهمرٌم محمد العلً العٌسى09201728

1قاعة المطالعة الطب البٌطريإدارة أعمال05010177071باهٌهصفاء محمود المحمود09201732

1قاعة المطالعة الطب البٌطريانتاج نبات05100066626ًحلٌمه ابراهٌمبتول محمود وٌسؾ09201734

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05160001307لومٌس المحمدكاتٌا احمد سلوم09201737

1قاعة المطالعة الطب البٌطريأشعة05070043312ودادصبا بسام العل09201740ً

1قاعة المطالعة الطب البٌطريإدارة أعمال05150035419سمٌعهختام علً الخطٌب09201741

1قاعة المطالعة الطب البٌطريأشعة05110001445هٌامبثٌنه علً سعٌد09201746

1قاعة المطالعة الطب البٌطريانتاج نبات05150020117ًعائدههند حسٌن المٌر عل09201750ً

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05020045952خدٌجهاعتدال مإٌد الحمادي09201751

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05010237909منتهى النمررٌم محمد النمر09201752

1قاعة المطالعة الطب البٌطريهندسة وصٌانة الحواسٌب05150023398فطومهإسراء هٌثم العاص09201759ً

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05100024231بهٌجهرٌم ٌسار الجدعان09201760

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05150043838ردٌفه قاتولانصاؾ منٌر جمول09201763

1قاعة المطالعة الطب البٌطريانتاج نبات05010408890ًعفاؾ برصومرٌم سلوم االبراهٌم09201772

1قاعة المطالعة الطب البٌطريانتاج نبات05180013355ًامل عاصًعمار اسعد ملحم09201778

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتخدٌر10100040445كنانهرضا محمد مٌر أسعد09201780

1قاعة المطالعة الطب البٌطريهندسة وصٌانة الحواسٌب90050004612اخالص العمريهبة نضال خلٌل09201785

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتولٌد الطاقة الكهربائٌة05120022615صونٌااحمد عبد الحمٌد أسعد09201787

1قاعة المطالعة الطب البٌطريلحام وتشكٌل إنشاءات معدنٌة05160001285لومٌس المحمدمحمد احمد سلوم09201789

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05030040114شهٌرة السلومحبٌب عٌسى الصالح09201791

1قاعة المطالعة الطب البٌطريمصارؾ05120000478هٌامهٌام هٌثم حسن09201792

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتقنٌات كهربائٌة05150076327نجاحهمامه نجٌب محمد09201793

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05020016636زٌنبصبا خالد قناص09201794

1قاعة المطالعة الطب البٌطريانتاج نبات05100055325ًعبٌرهٌا عماد سلمان09201802

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05020067779خٌرٌهمٌساء بشٌر الشٌخ احمد الٌاسٌن09201805

1قاعة المطالعة الطب البٌطريشبكات حاسوبٌة05120049297ارٌنبدٌما احمد ساعود09201814

05010671087نجاحصبا عبد الرزاق الحالق09201816
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

1قاعة المطالعة الطب البٌطري

1قاعة المطالعة الطب البٌطريرسم05160019080رئٌسه رستمفرح عبد الرزاق مسلم09201818

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05220003675تركٌهرائد خالد محمد09201820

1قاعة المطالعة الطب البٌطريأشجار مثمرة05040015333بادٌهلبانه سامر األحمد09201823

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05160019082رئٌسهزٌنب عبد الرزاق مسلم09201825

1قاعة المطالعة الطب البٌطريأسواق مالٌة05150110534رئٌسةآالء أحمد االسكندر09201834

1قاعة المطالعة الطب البٌطريأسواق مالٌة05150024750سمٌعه العجًصبا منتجب المحمد09201836



1قاعة المطالعة الطب البٌطريالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05180022783فاطمهسناء فإاد عل09201841ً

1قاعة المطالعة الطب البٌطريانتاج نبات05120020643ًوحٌده محمدؼصون عباس عل09201847ً

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05200011878نهىسالً ابراهٌم خلوؾ09201849

1قاعة المطالعة الطب البٌطريعملٌات مكاتب أمامٌة05170028120نوفهمها محمد عٌسى09201850

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05200005874ؼادهرمى طالل شموط09201851

1قاعة المطالعة الطب البٌطريعالقات عامة05180022917ادٌبهحنان ابراهٌم محمد09201854

1قاعة المطالعة الطب البٌطريالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05200006734نجود جمعهعبٌر فرٌد زرزور09201857

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05200015216نهى عمرهرما ماهر برشٌن09201860ً

1قاعة المطالعة الطب البٌطريالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05150104785نداهنادي حامد جلول09201861

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05200009705فوزٌه ناصرجٌانا عزٌز الخوري09201866

1قاعة المطالعة الطب البٌطريهندسة البرمجٌات05070009868مالبٌناأشرؾ عماد العثمان09201872

1قاعة المطالعة الطب البٌطريحوسبة صناعٌة05160005340حلٌمه الحسٌنسمر محمد الؽانم09201873

1قاعة المطالعة الطب البٌطريمطعم ومنهل05190009302نوراهالٌت ٌاسٌن سلٌمان09201874

1قاعة المطالعة الطب البٌطريإنتاج حٌوان05140022311ًحٌاةسلوى جمٌل اسد09201881

1قاعة المطالعة الطب البٌطريعلوم أؼذٌة05150080950امتثالٌمام سلمان ضعون09201886

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة06200058930منٌهه دٌبفلك علً ٌونس09201887

05010449994فاطمهبٌان سعد الدٌن امصدر09201895
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

1قاعة المطالعة الطب البٌطري

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05010603873فاطمهسجى خالد االسعد09201901

05050093452مها عدلهمنال زٌاد الماؼوط09201902
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

1قاعة المطالعة الطب البٌطري

05030059810رفعاسوسانا نجٌب وسوؾ09201904
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

1قاعة المطالعة الطب البٌطري

1قاعة المطالعة الطب البٌطريمحاسبة05020093414خالدٌهعمر ٌوسؾ حٌالوي09201905

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05200008844مادلٌنرٌما سلٌمان حواضري09201906

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05200008467انصاؾزٌنه مروان صدٌر09201911

1قاعة المطالعة الطب البٌطريالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05080000980سوزانرفاء عماد الدٌن عورو09201912

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05020070180كرٌمه عبد السالمدعاء محمد الحسٌن09201913

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة10110031803ربٌحهزٌنه صالح محمد09201916

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010022879باسمهساره عمر النجار09201917

1قاعة المطالعة الطب البٌطريعلوم أؼذٌة05010547795جمولسمر هشام جمال09201920

1قاعة المطالعة الطب البٌطريزراعات محمٌة05120029948فاطمهحمدو أحمد األحمد09201931

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة04010845368نجاحنوره سعد الدٌن عبد هللا09201939

1قاعة المطالعة الطب البٌطريالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05030058658ؼٌدهسمر ندٌم حنا09201941

1قاعة المطالعة الطب البٌطريآلٌات05150069465مٌساءاحمد ٌوسؾ ناصوري09201943

1قاعة المطالعة الطب البٌطريمٌكانٌك مركبات10100030320سوسنظافر عدنان سلٌمان09201945

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتقنٌات كهربائٌة06100074019تماضرهاشم وفٌق عجٌب09201946

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05110091547سحرنؽم عدنان العثمان09201947

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتبرٌد وتكٌٌؾ05160033212مدٌنهعامر طالل محمد09201955

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05170030594ذكٌهكنده محمد حمدان09201957

1قاعة المطالعة الطب البٌطريهندسة وصٌانة الحواسٌب05170022353حورٌههدٌل محمد دٌب09201958



1قاعة المطالعة الطب البٌطريلحام وتشكٌل إنشاءات معدنٌة05150117217علٌهصالح ٌوسؾ صبح09201960

1قاعة المطالعة الطب البٌطريالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05160026921عناٌاتناره حسان الحسن09201961

1قاعة المطالعة الطب البٌطريمخابر05050019985فلايركمال محمد العباس09201964

1قاعة المطالعة الطب البٌطريأسواق مالٌة06120014969نهلهمٌساء ابراهٌم زهره09201968

1قاعة المطالعة الطب البٌطريزراعات محمٌة05050002883رئٌفهفادٌا علً االبراهٌم09201973

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05160030665سحر شعبانرٌم احمد الشعبان09201974

1قاعة المطالعة الطب البٌطريطب طوارئ05050019987فلايراالء محمد العباس09201981

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتخدٌر05050078755الهامراما علً زٌن09201983

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة04020026750امونسامٌه مٌسر االحمد09201996

1قاعة المطالعة الطب البٌطريهندسة وصٌانة الحواسٌب05050072538منالبتول وائل جعفر09202000

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05010056080سحرلٌلى بشار هبرة09202006

1قاعة المطالعة الطب البٌطريالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05220016563فادٌه الضامنرواء حسٌن الضامن09202007

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05010092712صفاءنجاح رٌاض المصول09202008

1قاعة المطالعة الطب البٌطريمخابر بٌطرٌة05010340629شذى الٌاسٌنمروه ماهر الٌاسٌن09202009

1قاعة المطالعة الطب البٌطريانتاج نبات05010189569ًؼٌداءماٌا عزو المحرز09202021

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتصنٌع مٌكانٌك05010850960ًسكرهعبد الرزاق حسٌن مصطفى09202025

1قاعة المطالعة الطب البٌطريالرسم واإلنشاء الهندس05010222100ًسعادبٌلسان كمال عقول09202027

1قاعة المطالعة الطب البٌطريبساتٌن05030006826محاسن العلًمحمد سلٌمان العل09202028ً

1قاعة المطالعة الطب البٌطريرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05200077276ًفدوىعبدهللا فواز الخرس09202030

1قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05010729300تؽرٌدٌازي حٌان دهنه09202038

1قاعة المطالعة الطب البٌطريأشعة05040022497داللمحسن بدر البروش09202042

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05010597470رشاأٌه أنس خان29009202051ًقاعة المطالعة 

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05030022516ؼازٌهفاطمه احمد الجعبو09202054

2قاعة المطالعة الطب البٌطريمحاسبة05010065775اٌمان النوٌرزٌنب عماد سفاؾ09202055

2قاعة المطالعة الطب البٌطريمساعدات طبٌة05010354388وكٌالشذا نظٌر كلخه09202059

2قاعة المطالعة الطب البٌطريالمساحة05010767197هناءسلمى عبد الرحمن رقٌه09202064

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05010230145أملقصً زٌاد مجحود09202067

2قاعة المطالعة الطب البٌطريانتاج نبات05150052742ًخدٌجهرزان احمد قشوه09202076

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05200011838بٌسرهدٌل الٌاس سكاؾ09202078

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتقنٌات إلكترونٌة10110031798وهٌبارنا صالح محمد09202079

2قاعة المطالعة الطب البٌطريمٌكانٌك مركبات05100027693خدٌجةاحمد خلٌلو الحمود09202084

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتعوٌضات سنٌة05010014118مرٌمهالة ؼازي الحسٌن09202086

2قاعة المطالعة الطب البٌطريإنتاج حٌوان05130011163ًخدٌجة عدٌرةفرح صدوح الدال09202087ً

05050107225وحٌدهزٌنه حسن سلطان09202090
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

2قاعة المطالعة الطب البٌطري

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05030032323صباحوداد عبد الرزاق العمر09202098

2قاعة المطالعة الطب البٌطريعالقات عامة05150059638بدٌعهنور بهجت حبٌب09202101

2قاعة المطالعة الطب البٌطريمطعم ومنهل05190010982ضحوهنادٌا علً ٌح09202102ً

2قاعة المطالعة الطب البٌطرينقل ومواصالت05150059682بدٌعهزٌنه بهجت حبٌب09202103



2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05010164751هاجرآالء تركً حبو09202106

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05010252574خالدٌهمارٌا عبد الكرٌم جعبو09202107

2قاعة المطالعة الطب البٌطريعالقات عامة05160010513وحٌدهصفاء محمد محمد09202108

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05010279556ساره الجٌجاويرهؾ محمود الجٌجاوي09202118

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتؤمٌن05160011406ؼادهأمانً امٌن حاطوري09202128

2قاعة المطالعة الطب البٌطريأشعة05200049826عائشه مرعًعلً محمود الحسٌن09202133

2قاعة المطالعة الطب البٌطريإدارة أعمال05010368332نادٌابشرى عٌسى استنبول09202134ً

2قاعة المطالعة الطب البٌطريالرسم واإلنشاء الهندس05070013707ًسمٌرةراما حسن خضور09202138

2قاعة المطالعة الطب البٌطريالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05030055465سمٌرهزٌنب حسٌن الحٌالوي09202144

2قاعة المطالعة الطب البٌطرينقل ومواصالت05160005516وحٌده سللومبشرى ٌاسر ربٌع09202147

2قاعة المطالعة الطب البٌطريهندسة وصٌانة الحواسٌب05160037859ثناءزٌنب صالح شبل09202148ً

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05170021855مهىرٌم نزار مخلوؾ09202152

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05010742174زهرهارٌج خالد الجابر09202157

2قاعة المطالعة الطب البٌطريالرسم واإلنشاء الهندس05150108375ًاسٌاماري توفٌق مرع09202160ً

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05011008104سمر سالمهتسنٌم ٌوسؾ الدٌوب09202161

2قاعة المطالعة الطب البٌطريعالقات عامة05150081153سمٌرهبتول سلٌمان عصفور09202163

2قاعة المطالعة الطب البٌطريزراعات محمٌة05150097915سلمىدٌاال عماد الحسنة09202169

2قاعة المطالعة الطب البٌطريمخابر بٌطرٌة05010603242منىرٌم سعاده جروج09202174

2قاعة المطالعة الطب البٌطريانتاج نبات05120013171ًهندٌهرشا عبدو حسٌنو09202175

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010477533سمٌرهامنه عبد الكرٌم الخالد09202176

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05030066086سناءنور رٌان االبراهٌم09202180

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05030064547سمٌرهفطٌم حسٌن حٌالوي09202184

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05030066121سناءعطاء رٌان االبراهٌم09202185

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05030052785حلٌمهفاطمه احمد الشحود09202187

2قاعة المطالعة الطب البٌطريمصارؾ وتؤمٌن05010257882علٌهصبحٌة زكرٌا جواد09202190

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010296572ابتساماسماء رحال المصري09202196

2قاعة المطالعة الطب البٌطريالشإون الفنٌة والبلدٌات05200090096ثراءلبانه حمدان محمد09202197

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05200096296مٌساء المحمدنهى علً مرشد09202200

2قاعة المطالعة الطب البٌطريهندسة وصٌانة الحواسٌب05050088739هالهلمى عدنان محمد09202203

2قاعة المطالعة الطب البٌطريانتاج نبات05160045845ًوحٌدهأحالم محمد قدار09202205

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05200073558نوره القطاننادٌن علً قطان09202206

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05200073557نورةورده علً قطان09202208

2قاعة المطالعة الطب البٌطريمساعدات طبٌة05150108973تقٌه العجًنٌرمٌن عٌسى العلوش09202211

2قاعة المطالعة الطب البٌطريإدارة أعمال05140005920هذبهتٌجان بهجت مسعود09202225

2قاعة المطالعة الطب البٌطريرسم05090016869سمٌرة األحمدآالء مجد الموع09202227ً

2قاعة المطالعة الطب البٌطريمحاصٌل حقلٌة05110031566سورٌهؼرام زرٌؾ جدٌد09202228

2قاعة المطالعة الطب البٌطريإدارة أعمال05050173945فهمٌهربا سلٌم العل09202231ً

2قاعة المطالعة الطب البٌطرياألسواق المالٌة05150064699زلفا بشورنرمٌن دٌب منصور09202232



2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05020072542عائشةنور اٌمان عبدو النمر09202243

05200114822بٌرتازوٌه عبد النور الصائػ09202248
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

2قاعة المطالعة الطب البٌطري

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05030060242جرجٌتانطوانٌت نجٌب طعمه09202249

2قاعة المطالعة الطب البٌطريأشجار مثمرة05160022520جومانه حلوهعزه محمود ملحم09202250

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05010274701هندؼزل عبد الحمٌد اللبابٌدي09202251

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010348988روعةابتسام سامر الشمال09202257ً

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05180000135كفااٌفون لٌوس حسٌك09202258

2قاعة المطالعة الطب البٌطريانتاج نبات05160031547ًابتسامفاتن محمود عساؾ09202261

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتقنٌات إلكترونٌة05010703752فاطمة الٌوسؾأمل صبحً عبد الخالق09202262

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05010317243سمٌهرشا محسن الٌونس09202264

05070014003مهامحمد سائر سعد09202267
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

2قاعة المطالعة الطب البٌطري

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05010692692سمٌرهشٌماء محمد عزام الزكار09202272

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05010050482نظٌره عزوسهام مؤمون عٌان09202275

2قاعة المطالعة الطب البٌطريصٌدلة05010426768فضهمٌاده طاهر االحمد09202284

2قاعة المطالعة الطب البٌطريشبكات حاسوبٌة05120037457منى رسالنهدٌل احمد اسماعٌل09202285

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05010694234خدوج الحمدؼدٌر خالد عباس09202294

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05010624347منال رجبعاتكه مخلص الخطٌب09202296

2قاعة المطالعة الطب البٌطريالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05030043874فلاير الحبٌبصبا ٌونس الحبٌب09202298

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05020106865ختام شقٌعمنال عمار شقٌع09202300

2قاعة المطالعة الطب البٌطريإنتاج حٌوان05020008786ًزٌنبعالء صطوؾ شكٌران09202302

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05050023015وعد قهوجًدٌمه عبد الرزاق داإد09202303

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة10020021486فاطمه علًسٌزان حامد حٌدر09202304

2قاعة المطالعة الطب البٌطريزراعات محمٌة05150110116مٌساءأمل ابراهٌم وسوؾ09202306

2قاعة المطالعة الطب البٌطريمحاسبة05010412224جهادروان حاتم بٌسك09202309ً

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05010285439مٌساءسمٌة احمد عجاج09202310

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05030024628جورٌه علًسناء سلمان المرع09202311ً

2قاعة المطالعة الطب البٌطريانتاج نبات05120019496ًجٌداء حمٌدانماٌا احمد الحسن09202319

2قاعة المطالعة الطب البٌطريبساتٌن05050125283كنانه منٌرلٌن مرٌد التناخ09202321ً

2قاعة المطالعة الطب البٌطريمصارؾ وتؤمٌن05030012738كوثرحنان سلٌمان المحرز09202325

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتخدٌر05120032823سعدهاسامه سلمان الموع09202327ً

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتؤمٌن05140026439فلاير خضرهفاطمة عدنان اسعد09202331

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05200022449فاطمة عرنوسرنا عبد المحمد09202341

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة فنٌة05210038542فاطمه الصطوؾسحر حسن المكاوي09202343

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة04010560501ناهدٌوال سلٌم حداد09202344

2قاعة المطالعة الطب البٌطريتربٌة موسٌقٌة05100033589نجاحارٌج ٌاسر عل09202346ً

مبنى كلٌة االقتصاد

القاعة األولىاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05010319556عٌده محمد علًأسماء عبد الكرٌم مصٌن7509202347ًالقاعة االولىالطابق الثاني

القاعة األولىاالقتصادتبرٌد وتكٌٌؾ05020053975فاطمهعالء عبد السالم ضامن09202350



القاعة األولىاالقتصادالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة02030003601ندٌمه خرمارزان خالد عالء الدٌن09202351

القاعة األولىاالقتصادالكترون05010601850نهادعبد هللا نبٌه نادر09202354

القاعة األولىاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05010257306مرٌملمى محمد كرٌحت09202355

القاعة األولىاالقتصادمساعدات طبٌة05020065977فاطمهنور مصطفى الحاج عبدهللا09202358

القاعة األولىاالقتصادالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05150079868ٌسراعال حامد داإد09202361

القاعة األولىاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05010880593واٌلهزٌنب موسى موسى09202369

القاعة األولىاالقتصادتقنٌات إلكترونٌة05010074156سحرحنٌن مخلص الصحن09202372

05010211571سهامحسان صالح ٌاسٌن09202375
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة األولىاالقتصاد

القاعة األولىاالقتصادتقنٌات إلكترونٌة05010153327سهاممصطفى مروان الدرع09202376

القاعة األولىاالقتصادتربٌة فنٌة05010303457سماهر حرفوشبراءة عبد العزٌز الدروٌش09202377

القاعة األولىاالقتصادالمعهد التقانً للحاسوب05010132914هدىبٌان احمد جوالق09202378

القاعة األولىاالقتصادالرسم واإلنشاء الهندس05010438391ًبثٌنهلمى عبد المجٌد العلوان09202379ً

05010277699مٌادةنسرٌن محمد منقذ الشكري09202381
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة األولىاالقتصاد

القاعة األولىاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05010242652ماجدةوئام جهاد قوجة09202382

القاعة األولىاالقتصادالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05010641745فوزاترفه ؼازي مؽمومه09202383

القاعة األولىاالقتصادتربٌة فنٌة05150115898هٌاملٌماء احمد عجٌب09202385

القاعة األولىاالقتصادعالقات عامة05150092743ؼٌداءفادٌا علً الحسنه09202388

القاعة األولىاالقتصادتربٌة موسٌقٌة04010589122سهامنوار قاسم حبٌب09202391

القاعة األولىاالقتصادالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05100047122ؼادهآٌه محسن الدٌوب09202393

القاعة األولىاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05220006512بدرٌهملهم خلوؾ العبٌد السعٌد09202394

القاعة األولىاالقتصادتخدٌر05100053477نصره حبٌبآالء ابراهٌم نزهه09202395

القاعة األولىاالقتصادأشعة05150029885نجاهحال جمٌل االسماعٌل09202396

القاعة األولىاالقتصادهندسة وصٌانة الحواسٌب10260027972فلايرالٌن احمد حسن09202399

القاعة األولىاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05160001783عبٌر سلومهبه هللا علً رمضان09202401

القاعة األولىاالقتصادشبكات حاسوبٌة05150032020منال سالمةٌانه رجب االسماعٌل09202406

القاعة األولىاالقتصادطب طوارئ05010491291ؼادهمرح دانٌال العكاري09202408

القاعة األولىاالقتصادتربٌة فنٌة05010163996نهاد اسعدمرٌم محمد اسعد09202409

القاعة األولىاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05030025715مرٌمسلسبٌل محمد الخلٌل09202414

القاعة األولىاالقتصادزراعات محمٌة05150090061نجاه شاويراما علً خضور09202415

القاعة األولىاالقتصادتربٌة موسٌقٌة10160105049فتحٌه سلٌمانسوسن جودت دروٌش09202416

القاعة األولىاالقتصادبساتٌن05040020133سالفهشٌماء ؼازي الحلوه09202417

القاعة األولىاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05030061635مسٌرهلورٌن جابر عصفور09202418

القاعة األولىاالقتصادعالقات عامة05150115012عبٌر االحمدوفاء سلمان خضور09202419

القاعة األولىاالقتصادعالقات عامة05200092906وعدلومٌدا ٌاسر نٌصاف09202421ً

القاعة األولىاالقتصادمحاسبة05120044641سهامٌاسمٌن عماد العطٌه09202422

القاعة األولىاالقتصادتربٌة فنٌة05010311334ٌسرىعال محمد االبراهٌم09202427

القاعة األولىاالقتصادتربٌة فنٌة05020056595املاحسان بشٌر العثمان09202428

القاعة األولىاالقتصادالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05010453057انٌسهوئام سلٌمان الدروٌش09202429



القاعة األولىاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05180014254سهام منصوراحالم احمد عل09202430ً

القاعة األولىاالقتصادانتاج نبات05120021735ًهندٌه الخابوريعبٌر عبدو حسٌنو09202434

القاعة األولىاالقتصادأسواق مالٌة05140027744شفٌقه سلٌمانفاطمه ٌوسؾ حبٌب09202437

القاعة األولىاالقتصادتربٌة فنٌة05150110705زٌنباٌناس علً عل09202438ً

القاعة األولىاالقتصادالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05150115068عبٌر االحمدلبانه سلمان خضور09202444

القاعة األولىاالقتصادالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05150101210فاتن زعروررؼد اسكندر ونوس09202448

القاعة األولىاالقتصادمخابر05010548988نجاحؼالٌه ابراهٌم كوٌدر09202452

القاعة األولىاالقتصادمطبخ وحلوٌات05160024265لٌلى عكبشرى عبد الكرٌم ابراهٌم09202456

القاعة األولىاالقتصادالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05010334793هاجر القاسماٌمان عبدالسالم الطومان09202468ً

القاعة األولىاالقتصادشبكات حاسوبٌة05010081510سونٌاوالء عزام شقفه09202470

القاعة األولىاالقتصادانتاج نبات05120042941ًنجمهٌاسمٌن صالح الناٌؾ09202472

القاعة األولىاالقتصادتربٌة فنٌة05160010644ابتهالماٌا اسامة سالم09202473

القاعة األولىاالقتصادانتاج نبات05120048487ًهدىإٌما عبد العزٌز سلٌمان09202477

القاعة األولىاالقتصادالشإون الفنٌة والبلدٌات05160021542ملكعفراء حسٌن حنطو09202478

القاعة األولىاالقتصادهندسة البرمجٌات05010479747ؼنجهلورٌس علً المعروؾ09202482

القاعة األولىاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05010213771نعٌمهرٌم كاسر الخازم09202487

القاعة األولىاالقتصادتقنٌات كهربائٌة06200021503بثٌنهبشار محمد اسماعٌل09202493

القاعة األولىاالقتصادانتاج نبات05110034212ًرباح الصوصرٌم عابد الشٌخ محمود09202495

القاعة األولىاالقتصادحوسبة صناعٌة05050054642أملاالء عرفان الشعران09202497ً

القاعة األولىاالقتصادشبكات حاسوبٌة05050112463رحابزهراء اسماعٌل ونوس09202498

القاعة األولىاالقتصادعالقات عامة05120050653رٌمه الحسنمرٌم احمد المزنه09202504

القاعة األولىاالقتصادعالقات عامة05010446048انٌسه الصالحرٌم احمد الطرٌؾ09202505

القاعة األولىاالقتصادإدارة أعمال05190021269فاطمه عروسنهال علً السعود09202509

القاعة األولىاالقتصادمساعدات طبٌة05010812149شمسهصبا محمد بدر االسعد09202517

القاعة األولىاالقتصادانتاج نبات05160031402ًصلوحلمٌس ابراهٌم حبقه09202518

القاعة األولىاالقتصادكهرباء05180008089هٌفاءمحمد ؼسان رسالن09202520

القاعة األولىاالقتصادكهرباء05030028692سمٌرهورد نبٌه العوض09202523

القاعة األولىاالقتصادنقل وموصالت ومساحة05140007568بهٌجهكمٌت سلٌمان سلٌمان09202526

القاعة األولىاالقتصادالمساحة07240142944هناء الشٌخاسراء عمار الشٌخ09202531

05010660039سمٌرهاٌمان عبد الرحٌم الخان09202536ً
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة األولىاالقتصاد

القاعة األولىاالقتصادتربٌة فنٌة05010239196صبحٌه بردانوفاء حسن عباس09202537

القاعة األولىاالقتصادمطعم ومنهل05010145888نجدهمحمد حمزه قٌس طرابلس09202538ً

القاعة األولىاالقتصادتربٌة فنٌة04010379762الٌثارجٌداء عبد العزٌز العل09202540ً

القاعة األولىاالقتصادانتاج نبات05030018244ًامٌرهوفاء عٌسى صارم09202547ً

القاعة األولىاالقتصادأشعة05220020965نهٌده ابراهٌمنور جمال المصطفى09202548

القاعة الثالثةاالقتصادهندسة وصٌانة الحواسٌب05030009317جورٌندةلورٌان جابر سالمة7509202551القاعة الثالثة

القاعة الثالثةاالقتصادالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05180017565الهام احمدهبه محمد احمد09202553

القاعة الثالثةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05010522845صبحٌهنسرٌن عبدو شٌحه09202559



القاعة الثالثةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05010522839صبحٌهشٌرٌن عبدو شٌحه09202561

القاعة الثالثةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة07090087881رناشهد محمد حامد الكامل09202565

القاعة الثالثةاالقتصادشبكات حاسوبٌة05120013691هناءدعاء محمد نعمه09202572

القاعة الثالثةاالقتصادزراعات محمٌة06120006330زٌن الداررامٌا عبد الكرٌم اسماعٌل09202575

القاعة الثالثةاالقتصادانتاج نبات05100012422ًنظمٌه عربمٌرنا بدٌع سلوم09202577

القاعة الثالثةاالقتصادالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05010252522مٌادهفاطمه انس الخلٌل09202582

القاعة الثالثةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05160045572مسٌرهرإى عدنان الرمضان09202588

القاعة الثالثةاالقتصادكهرباء05160036423سمٌره ونوسعبٌر خازم منصور09202590

القاعة الثالثةاالقتصادالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05030037512مٌسره دٌوبمالذ محمد العكاري09202593

القاعة الثالثةاالقتصادشبكات حاسوبٌة05160036886منهل سلمانهاجر محسن العٌسى09202599

القاعة الثالثةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة06100028177ولٌمزٌنب احمد محمد09202603

القاعة الثالثةاالقتصادالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05160032520فاطمةمحمود حسن زٌد09202606

القاعة الثالثةاالقتصادهندسة وصٌانة الحواسٌب05190007680وفاءجٌانا صبحً حامد09202610

القاعة الثالثةاالقتصاددواجن05030040480رده كلخهفادي ٌوسؾ كلٌمه09202613

القاعة الثالثةاالقتصادتربٌة فنٌة05020000091نائلةابتسام بكور البكور09202615

القاعة الثالثةاالقتصادزراعات محمٌة05150094774ثناءرٌم مالك ٌوسؾ09202616

القاعة الثالثةاالقتصادمخابر بٌطرٌة05060034662صفاءدعاء صالح األسعد09202623

القاعة الثالثةاالقتصادمحاسبة05010648643لمٌانور الهدى رٌاض مصري09202631

القاعة الثالثةاالقتصادعالقات عامة05120014925نصرهنور مشهور العل09202633ً

05010003388أملنوره عدنان الطٌار09202634
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثالثةاالقتصاد

05150027991ردٌفهجهان منٌر جمول09202635
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثالثةاالقتصاد

القاعة الثالثةاالقتصادانتاج نبات05100001177ًسمرحال هٌثم محفوض09202637

القاعة الثالثةاالقتصادالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05070032536ثراءكلودٌا جول بدره09202638

القاعة الثالثةاالقتصادتقنٌات إلكترونٌة05010182422سحررٌم ٌاسٌن سرٌو09202642

القاعة الثالثةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05030039691منتهاؼاندي رمضان العبود09202643

القاعة الثالثةاالقتصادانتاج نبات05150029965ًسمٌرهفرح لبٌد سالمه09202644

القاعة الثالثةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة10010093175احالمنؽم ؼسان حسن09202645

القاعة الثالثةاالقتصادمصارؾ وتؤمٌن05150029964سمٌره ابراهٌممرح لبٌد سالمه09202646

القاعة الثالثةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05100000870هٌامكلود ؼسان بولص09202647

القاعة الثالثةاالقتصادتربٌة فنٌة05190007597سحر حسنصبا عز الدٌن مصطفى09202650

القاعة الثالثةاالقتصادمٌكانٌك مركبات05160062102نظٌرةعلً عبد السالم عباس09202659

القاعة الثالثةاالقتصادالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05110012384ثرٌهأنور احمد النابلس09202661ً

القاعة الثالثةاالقتصادتقنٌات كهربائٌة05200077595امٌره حسنجعفر محمود الرمضان09202662

05030021127جولٌانامارلٌن جرجس العوض09202664
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثالثةاالقتصاد

القاعة الثالثةاالقتصادتربٌة فنٌة05140029146كوثر ٌوسؾرٌهام ٌوسؾ درباس09202668

القاعة الثالثةاالقتصادمصارؾ وتؤمٌن05210024203مٌساءبراءه ندٌم الشامٌة09202670

القاعة الثالثةاالقتصادهندسة وصٌانة الحواسٌب05120003745رجاءنور عٌسى رحٌل09202674ً

القاعة الثالثةاالقتصادإدارة أعمال05110018707فهمٌه المحرزرشا صالح المحرز09202675



القاعة الثالثةاالقتصادزٌنة وتنسٌق حدائق05170035343ثناء خنسهوالء احمد عبٌدو09202676

القاعة الثالثةاالقتصادمٌكانٌك مركبات05180009117نجاةعلً عماد المحمد09202682

القاعة الثالثةاالقتصادانتاج نبات05050086924ًأمٌرة شرتوحعال مازن شرتوح09202683

القاعة الثالثةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05050119062نومهفاطمه رشٌد الحسٌن09202684

القاعة الثالثةاالقتصادتربٌة فنٌة05010679303أمونراؼده ذكرى قطاش09202685

القاعة الثالثةاالقتصادالشإون الفنٌة والبلدٌات05160047377روادماجد سلٌمان االبراهٌم09202688

القاعة الثالثةاالقتصادالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05180008103عفاؾ الصالحلمى سلٌمان محسن09202697

القاعة الثالثةاالقتصادالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05160048049اكتمالصبا جمال ربٌع09202698

القاعة الثالثةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05100057390فدوهزهور حسٌن الصطوؾ09202699

القاعة الثالثةاالقتصادهندسة البرمجٌات05070015516امٌرهدٌمه هٌثم شاهٌن09202701

القاعة الثالثةاالقتصادمصارؾ وتؤمٌن05050109456روٌدهالٌسا جمٌل اسماعٌل09202703

القاعة الثالثةاالقتصادتقنٌات إلكترونٌة05010335027اٌمانفرح ممدوح مهاوش09202708

القاعة الثالثةاالقتصادمساعدات طبٌة05110102711حٌاهنهى عبد الكرٌم الٌوسؾ09202711

القاعة الثالثةاالقتصاد(متواجد قدٌما)إدارة 05150009602سحربشرى عدنان عٌد09202712

القاعة الثالثةاالقتصادعالقات عامة05010348975رٌمههناء ابراهٌم عبود09202713

القاعة الثالثةاالقتصادمخابر بٌطرٌة05020055805سهٌرتركٌه عبد العزٌز العبد السالم09202717

القاعة الثالثةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة06020027048اسًشٌرٌن ٌوسؾ خلٌل09202718

القاعة الثالثةاالقتصادتربٌة فنٌة05010368851صفاءضٌاء حمزه كنعان09202725

القاعة الثالثةاالقتصادتربٌة فنٌة06170012538هالهنورا فٌصل احمد09202726

القاعة الثالثةاالقتصادتبرٌد وتكٌٌؾ05070005695شمسهخالد عناد المبارك09202731

القاعة الثالثةاالقتصادهندسة البرمجٌات05010139260مرٌمامانً جهاد محمود09202733

القاعة الثالثةاالقتصادمخابر05010165829سعادفهد زٌاد افرنجٌه09202734

القاعة الثالثةاالقتصادهندسة البرمجٌات05200001275شذامارٌا رامً باش09202735ً

القاعة الثالثةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة04170057664هدىعمر عبد العزٌز فرزات09202740

10100026504نجٌحهلمٌس ٌعقوب عل09202741ً
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثالثةاالقتصاد

القاعة الثالثةاالقتصادتربٌة فنٌة05010199883سمررائده عبد اللطٌؾ ابراهٌم09202742

القاعة الثالثةاالقتصادتربٌة فنٌة05010016748فاطمة البرازيسالً عبد العزٌز درٌة09202745

07090084493روعةشاهٌناز مإٌد الشلح09202746
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثالثةاالقتصاد

القاعة الثالثةاالقتصادهندسة البرمجٌات05020014678اسمٌهفاطمة احمد الصباح09202748

القاعة الثالثةاالقتصادطب طوارئ05100001755هٌفاء دوٌبرهام نصر نجار09202749

القاعة الثالثةاالقتصادتربٌة فنٌة05010242966ماجدهدانٌا جهاد قوجه09202760

القاعة الثالثةاالقتصادتربٌة فنٌة05200097502مرٌم الخالدعفراء عبد المنعم العل09202761ً

القاعة الثالثةاالقتصادتربٌة فنٌة05020087031فاطمهبٌان عوض عساؾ09202763

القاعة الثالثةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05200017120ثرٌا العوضمٌرنا نهاد عوكان09202764

القاعة الرابعةاالقتصادرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع07090084572ًروعةٌحٌى مإٌد الشلح7509202765القاعة الرابعة

القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05200007841منى حنا جرادمٌاده منذر توما09202766

القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05200012032هناء حدٌدهماري درؼام بركات09202767

القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05200003075نوال قنابرنٌم نزٌه دعاس09202768



القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05210017679هدىمها شٌخو الحموٌه09202771

القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05120043064فاطمهساره خالد الصوران09202773ً

القاعة الرابعةاالقتصادانتاج نبات05220003154ًختامؼنى سالم المحمد09202774

القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05120043068خدٌجهمرٌم سالم الصوران09202775ً

القاعة الرابعةاالقتصادانتاج نبات05110021648ًابتسام االسعدرشا حافظ سالمه09202778

القاعة الرابعةاالقتصادتقنٌات إلكترونٌة05150005288مطٌعهسجى محمد الشٌخ عل09202788ً

القاعة الرابعةاالقتصادتقنٌات إلكترونٌة05150000698زٌنإٌالؾ فواز ابراهٌم09202790

القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05011006534بدٌعهراما عبد الجبار دهنه09202795

القاعة الرابعةاالقتصادالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05050089487مرٌم سكمانًهال علً احمد09202796

القاعة الرابعةاالقتصادسكرتارٌا05110001504سرٌة بناوينسرٌن مصطفى بناوي09202800

القاعة الرابعةاالقتصادتعوٌضات سنٌة07110035709موجفةأسماء حسٌن الطٌب09202807

القاعة الرابعةاالقتصادمٌكانٌك مركبات05150018536سمر عبٌدومحمد ناصر سعود09202811

القاعة الرابعةاالقتصادانتاج نبات05200076156ًٌوالساره عبد الكرٌم زلٌخه09202813

القاعة الرابعةاالقتصادالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05020050071سهامآالء زٌاد العبٌدي09202817

القاعة الرابعةاالقتصادهندسة وصٌانة الحواسٌب05050059398فاطمهسوسن فارس الحموي09202822

القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة04170057782نهلة فرزاتنسرٌن محمد أمٌن طالس09202823

القاعة الرابعةاالقتصادتقنٌات كهربائٌة05030034416مهدٌة الصالحخالد نواؾ شربوطل09202824ً

القاعة الرابعةاالقتصادإدارة أعمال05010368101مرٌمعبد المعٌن عبد هللا زٌنو09202828

القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05010575498ؼادهجورجً نزٌه عٌالن09202830

القاعة الرابعةاالقتصادالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05020116969هدىارٌج حٌان العثمان الفارس09202831

القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05010083421زهوهلوسً مروان سعود09202833

القاعة الرابعةاالقتصادانتاج نبات05160047058ًجمٌله ربٌعدٌما طالل ربٌع09202841

القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05010226546درزٌهمادلٌن خلٌل اسعد09202847

القاعة الرابعةاالقتصادشبكات حاسوبٌة05010252583سوسننور الهدى عمار جعبو09202848

القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة فنٌة05150064643نجودمٌس سعد مصطفى09202849

القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05160048010مرٌمردٌنه حسن البراهٌم09202855

القاعة الرابعةاالقتصادمخابر05070018833ندىمرح علً حٌدر09202860

القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05160045223مفبده ابراهٌممروى محمد نعامه09202862

القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة فنٌة10220046325سهام حمادينور رمضان حمدان09202865

القاعة الرابعةاالقتصادالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05010622553أملأمٌره خالد اسماعٌل09202866

القاعة الرابعةاالقتصادمخابر05100014799ختامماٌا بسام منصور09202867

القاعة الرابعةاالقتصادأشعة05220016791دعد االسعدمرٌم محمد االسعد09202868

القاعة الرابعةاالقتصاددواجن05030047712جمانهبتول حسن السلٌمان09202870

القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة فنٌة05010347501هٌله المباركمٌساء زٌاد العساؾ09202872

القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة فنٌة04010029713هالةحنان نصر شحود09202874

القاعة الرابعةاالقتصادؼذائ05150084536ًرجاء محمدصفاء محمد ابراهٌم09202876

القاعة الرابعةاالقتصادأسواق مالٌة05180025423سمٌرهصفاء مالك وسوؾ09202879

القاعة الرابعةاالقتصادالمعهد التقانً للحاسوب05160049692وجٌها شعبانتؽرٌد محسن الصالح09202882



القاعة الرابعةاالقتصادحوسبة صناعٌة05140019053نعٌمهمٌرنا حسان فوٌزه09202883

القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة فنٌة05010545272وكٌله االحمدساره عٌسى ابو عل09202885ً

القاعة الرابعةاالقتصادتخدٌر05010617304فادٌاامنه خالد الحسن09202886

القاعة الرابعةاالقتصادتقنٌات كهربائٌة05010759272منارمحمد دٌب حسٌن09202888

القاعة الرابعةاالقتصادوقاٌة عامة05010263037كوكبنبٌله نواؾ الخازم09202890

القاعة الرابعةاالقتصادالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05150114325تركٌه عمرنور مروان عمر09202893

القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة فنٌة05160023552طروبحال حسن االسعد09202894

القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05030007510رئٌسههبه حٌان المحمود09202897

القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة فنٌة05050088846خدٌجه الخطٌبسوزان ناصر النحالوي09202899

القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة04220037483بدٌعه عودهجٌانا صالح عوده09202901

القاعة الرابعةاالقتصادتقنٌات كهربائٌة05150067304رجهربٌع ٌوسؾ سالمه09202906

القاعة الرابعةاالقتصادالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05010666012سعادحال عفٌؾ عباس09202907

القاعة الرابعةاالقتصادإدارة أعمال10160156088مارٌهسمٌره محمد ابراهٌم09202919

القاعة الرابعةاالقتصادمخابر بٌطرٌة05010408734هدى موسىبٌان بسام الصباغ09202923

القاعة الرابعةاالقتصادهندسة وصٌانة الحواسٌب05120029497سروه محفوضنٌفٌن عٌسى محفوض09202925

القاعة الرابعةاالقتصادالمعهد التقانً للحاسوب04010727821اروىرإى موفق الملوح09202929ً

القاعة الرابعةاالقتصادالتدبٌر فندق05010159686ًأمٌرهبتول سعد الدٌن الباكٌر09202932

القاعة الرابعةاالقتصادإدارة أعمال05010665925منىرجاء فٌاض عباس09202935

القاعة الرابعةاالقتصادالمعهد التقانً للحاسوب05160036912نجٌبهبتول ٌحٌى حسن09202941

القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة فنٌة05140020140بسٌمهٌانا مقصود عل09202943ً

القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة فنٌة05020050119بسٌمه العبد هللادٌانه فرحان العبٌدي09202944

القاعة الرابعةاالقتصادالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05050008444اسراء قاسمهدٌل أحمد شمه09202946

القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة فنٌة05170046570ؼادهمرح هاشم نجال09202957

القاعة الرابعةاالقتصادأسواق مالٌة10020027722دوالتدٌما سهٌل سقور09202958

القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة فنٌة05010603165محاسننورهان حسن ابراهٌم09202964

القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة فنٌة05030018350رئٌسه العٌسىفاطمه محمد ابراهٌم09202965

القاعة الرابعةاالقتصادتسوٌق05150028566نصوحهٌا عباس السلوم09202966

القاعة الرابعةاالقتصادعالقات عامة05140024318مدٌنهاحسان عدنان جرماش09202967ً

القاعة الرابعةاالقتصادالمساحة05010296107نزهه مجحودنسٌبه حسٌن حسون السودٌن09202971

القاعة الرابعةاالقتصادتربٌة فنٌة05050045586رابعه نصرههبة علً نصره09202972

10180008805نهادأرٌج رمضان عل09202981ً
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الرابعةاالقتصاد

القاعة الرابعةاالقتصادانتاج نبات05100041093ًسورٌامارٌا صالح حسٌن09202982

القاعة الرابعةاالقتصادزٌنة وتنسٌق حدائق05010700030كوثر كرٌمنور حسان هبره09202991

القاعة الخامسةاالقتصادانتاج نبات05140021485ًسمٌرهكلٌله جودت احمد9009202994القاعة الخامسة

القاعة الخامسةاالقتصادتربٌة فنٌة05010925310فضه الشبهرمٌساء عبد الرحمن المحسن09202996

القاعة الخامسةاالقتصادإنتاج حٌوان05090014233ًروٌده عٌاشتهامه عدنان عٌاش09202997

القاعة الخامسةاالقتصادبساتٌن05170016645نجاح علًوالء سمٌع عل09202999ً

القاعة الخامسةاالقتصادإدارة أعمال05040003009مهدٌهصفاء ناجً أخرس09203002



القاعة الخامسةاالقتصادطب طوارئ05150057333سلوىمٌار محسن عٌد09203003

القاعة الخامسةاالقتصادصٌدلة05050135729نعمهحال شعبان المحمد09203007

القاعة الخامسةاالقتصادهندسة وصٌانة الحواسٌب05120050877نجاحمحمد علً محبوبه09203009

القاعة الخامسةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05170022458هندسعاد مهنا شدود09203010

القاعة الخامسةاالقتصادمحاسبة05150006540خدٌجةمً رسالن حشوم09203012

القاعة الخامسةاالقتصادتربٌة فنٌة05010803987امٌنهمالذ محمد توفٌق السلوم09203014

القاعة الخامسةاالقتصادهندسة وصٌانة الحواسٌب05010565941صبرٌهعبد الصمد خالد الخلٌؾ09203015

القاعة الخامسةاالقتصادمحاسبة05010607407ابتسام نوٌرٌاسمٌن عبد المعٌن نوٌر09203016

القاعة الخامسةاالقتصادمحاسبة05010699720امل سواريرافت ناجح كرٌج09203017

القاعة الخامسةاالقتصادعلوم أؼذٌة05050119829نهلهافتكار سلٌمان المحمود09203025

القاعة الخامسةاالقتصادالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن10270020728انعامنورمان محمد حسٌن09203026

القاعة الخامسةاالقتصادمخابر05170004610ؼصون عوضسونٌا رٌاض هاشم09203031

القاعة الخامسةاالقتصادرسم05030027753سالم عطٌهآٌه خضر ملحم09203033

القاعة الخامسةاالقتصادصٌدلة05140005431فاطمةمٌس عمار سلوم09203036

القاعة الخامسةاالقتصادبساتٌن05050134477سحرعبٌر حسٌن صهٌون09203039ً

القاعة الخامسةاالقتصادعلوم أؼذٌة04190051726سمٌرهمرٌم علً الدٌوب09203042

القاعة الخامسةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة06020061559احكامزٌنب سالم عبده09203043

القاعة الخامسةاالقتصادصٌدلة05140004386هدى ؼنومزٌنه زٌان حمٌدوش09203044

القاعة الخامسةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05020054474تركٌهبشرى عبد الحمٌد الزود09203045

القاعة الخامسةاالقتصادالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة03320012063ؼفران حموداالء عزٌز موسى09203046

القاعة الخامسةاالقتصادالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05170041129داللرٌما صدوح صبره09203047

القاعة الخامسةاالقتصادمخابر03320012068مٌساءزٌنه رٌاض موسى09203049

القاعة الخامسةاالقتصادتربٌة فنٌة05020035826شامهرضٌه رضوان الخطاب09203060

القاعة الخامسةاالقتصادكهرباء05020088598مرٌمدارٌن علً خضور09203068

القاعة الخامسةاالقتصادهندسة البرمجٌات05010163968نهادرنده محمد اسعد09203069

05050147501مرٌمافامٌا حسٌن البٌور09203071
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الخامسةاالقتصاد

القاعة الخامسةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05150064054نداءرإى محمد حداد09203073

القاعة الخامسةاالقتصادالمعهد التقانً للحاسوب05160022876رانٌا العلًمً احمد ابراهٌم09203074

القاعة الخامسةاالقتصادالمساحة05160020686جورجٌتعلً موسى أحمد09203076

القاعة الخامسةاالقتصادانتاج05090026092سمٌحةمصطفى ممدوح محمد09203083

القاعة الخامسةاالقتصادشبكات حاسوبٌة05160006014انعامسناء صالح مخلوؾ09203092

القاعة الخامسةاالقتصادتقنٌات كهربائٌة05160029231سمرحٌدر علً فاعور09203093

القاعة الخامسةاالقتصادمخابر05070023466فاطمهآالء ٌحٌى سلهب09203095

05160015725كرٌمهكفاح نادر محفوض09203096
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الخامسةاالقتصاد

القاعة الخامسةاالقتصادتقنٌات إلكترونٌة90050000839ؼٌثاء العابو الشهابًاحسان عبد اللطٌؾ ٌوسؾ09203100

القاعة الخامسةاالقتصادمحاسبة05110019978دالل المدللؼنى فاٌز الور09203102

القاعة الخامسةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05010227586نٌبالوالء ابراهٌم األخرس09203107

القاعة الخامسةاالقتصادتقنٌات إلكترونٌة05150083048انصاؾرزان علً عل09203108ً



القاعة الخامسةاالقتصادمخابر بٌطرٌة05010285637اٌماناٌناس مإٌد الباكٌر البرازي09203109

القاعة الخامسةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05010311053سمٌره الؽضهالفت فٌصل الؽضه09203110

القاعة الخامسةاالقتصادشبكات حاسوبٌة05120043001حٌات الحسننجوى ابراهٌم الرعدون09203114

القاعة الخامسةاالقتصادمعالجة فٌزٌائٌة05160048654سهٌله النمرمرح عبد الكرٌم عك09203123

القاعة الخامسةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05010275436عبٌرمارٌنا سالم العبدهللا09203129

القاعة الخامسةاالقتصادمحاسبة10120001685جمٌلهربى عبد اللطٌؾ محمد09203136

القاعة الخامسةاالقتصادالطاقات المتجددة05160018946زٌنبجعفر سمٌر سلٌمان09203138

القاعة الخامسةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05150102086سوسنرندا محمد حجة09203139

القاعة الخامسةاالقتصادتقنٌات إلكترونٌة06110052297نادٌامٌساء ٌوسؾ سالم09203141ً

القاعة الخامسةاالقتصادهندسة البرمجٌات05050165841الفتدٌما سلٌمان محفوض09203142

القاعة الخامسةاالقتصادإدارة أعمال05020019638ٌمنروان صفوان عبدالرحمن09203143

القاعة الخامسةاالقتصادهندسة البرمجٌات05160021701ندى حشمهوفاء عدنان عفٌؾ09203146

القاعة الخامسةاالقتصادإدارة أعمال05190017915رحٌله قطفًحنان فهد دٌوب09203147

القاعة الخامسةاالقتصادانتاج نبات05150076676ًوجٌههصبا سلمان كوسا09203149

القاعة الخامسةاالقتصادتربٌة فنٌة05010612960ٌسرهالهام عامر المصري09203150

القاعة الخامسةاالقتصادتربٌة فنٌة02360031219مردٌه قاسمفاطمة محمود محمد09203162

القاعة الخامسةاالقتصادمصارؾ وتؤمٌن11010086466هالهصبا عبد هللا النجم العبد هللا09203164

القاعة الخامسةاالقتصادتربٌة فنٌة05010260574اسٌاقمر ماجد كاجوج09203166

القاعة الخامسةاالقتصادإدارة أعمال05010129603ٌسرىعبٌده محمود دعبول09203169

القاعة الخامسةاالقتصادمساعدات طبٌة05200022860نادٌاكرٌستٌن فٌراس خشٌف09203170ً

05010510313وفاءفاطمة مصطفى الدباغ09203174
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الخامسةاالقتصاد

القاعة الخامسةاالقتصادتربٌة فنٌة05060009931ضحٌه المظهرمحاسن نمر الجبر09203175

القاعة الخامسةاالقتصادمساعدات طبٌة05050007516فاطمه التناخًهبه علً شمٌس09203176

القاعة الخامسةاالقتصادمحاسبة05090013080هناء الخلٌلساره قاهر جاكٌش09203183

القاعة الخامسةاالقتصادهندسة البرمجٌات05090013079هناء الخلٌللٌلى قاهر جاكٌش09203190

05010523907سورٌةنور كسار حدٌدي09203192
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الخامسةاالقتصاد

القاعة الخامسةاالقتصادالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05070013259الهاممروه قطلبً القطلب09203193ً

القاعة الخامسةاالقتصادرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع06100075384ًاحالمحسام علً شاهٌن09203204

القاعة الخامسةاالقتصادمحاسبة10280007072دعد ابراهٌمأولٌانا محمد محمود09203209

القاعة الخامسةاالقتصادطب طوارئ07090093199ذكاءلمى جهاد مخزوم09203211

القاعة الخامسةاالقتصادتربٌة فنٌة05010215550فٌحاءمٌسم برهان لطف09203220ً

القاعة الخامسةاالقتصادتربٌة فنٌة05010674235خالدهنور ماجد حلفاوي09203227

القاعة الخامسةاالقتصادتربٌة فنٌة05010726304منىفرح حٌان الشام09203229ً

القاعة الخامسةاالقتصادعلوم أؼذٌة05150004642سلمىشهد محمد حبٌب09203232

القاعة الخامسةاالقتصادتقنٌات كهربائٌة05010082474فاطمةمحمد عبد الرحمن القسوم09203236

القاعة الخامسةاالقتصادإنتاج حٌوان05130026494ًبٌروتٌهرشا ؼالب حسن09203238

القاعة الخامسةاالقتصادإدارة أعمال05150073779حنانبتول حسن علوش09203241

القاعة الخامسةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05170040045رؼداءحبوب احمد اسعد09203248



القاعة الخامسةاالقتصادتعوٌضات سنٌة05160026652عبٌرحنٌن علً حمدان09203251

القاعة الخامسةاالقتصادإدارة أعمال05150020406نهى الشٌخ حسنمً عبد هللا الحلو09203256

القاعة الخامسةاالقتصادمحاسبة05200093560نجٌبهسالم محمد الجداوي09203257

القاعة الخامسةاالقتصادطب طوارئ05220011587هدى حمٌديعالء مصطفى قاسم09203258

القاعة الخامسةاالقتصادتربٌة فنٌة05160010203راؼدهعبدهللا سمٌر ربٌع09203261

القاعة الخامسةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة10100006713سمٌرهرإى محمد دٌوب09203271

القاعة الخامسةاالقتصادالمساحة05030024770جمٌلهنسرٌن ٌوسؾ الونوس09203272

القاعة الخامسةاالقتصادتربٌة فنٌة05010452440صفاءلٌانا حنا حبٌب09203283

القاعة الخامسةاالقتصادإدارة أعمال05030044790نهالنبال مطانس العوض09203286

القاعة السادسةاالقتصادانتاج نبات05120037942ًحنانرٌمه صالح حسن2409203289القاعة السادسة

القاعة السادسةاالقتصادمصارؾ وتؤمٌن05050191921عبٌر الحاٌكبشرى ٌقظان شاهٌن09203293

القاعة السادسةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة10090085283منىنؽم نبٌل سخ09203294ً

القاعة السادسةاالقتصادبساتٌن05050083521سلوىشهد معتز حسٌنو09203296

القاعة السادسةاالقتصادالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05200007025نجود شٌخ الشبابفدى ماجد فراشه09203301

القاعة السادسةاالقتصادالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05200009925فادٌه فالحهرنا اكرم دومط09203302

القاعة السادسةاالقتصادتربٌة فنٌة05010502987عالسالم محمد ورار09203305

القاعة السادسةاالقتصادالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05150048876رؼدهرشا محمد سلٌمان09203309

القاعة السادسةاالقتصادالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05160031649مروشروعه عباس محمود09203313

القاعة السادسةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة10230004959عبٌر الجهنًعال خضر عاص09203322ً

القاعة السادسةاالقتصادتربٌة فنٌة05020090113حلٌمة المشعلرٌم قاسم المشعل09203325

القاعة السادسةاالقتصادتصمٌم داخل05150006521ًهناءاٌه حسٌن حمامة09203328

القاعة السادسةاالقتصادعالقات عامة05140027594امائل هاللهراما محسن علوش09203329

القاعة السادسةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05030045051سارهسناء عٌسى هوٌدي09203337

القاعة السادسةاالقتصادطب طوارئ05030049162اسعاؾ الطباعفاٌزه علً حلوان09203340ً

القاعة السادسةاالقتصادتبرٌد وتكٌٌؾ05050108779منىمحمد عبد الكرٌم سلٌم09203344

القاعة السادسةاالقتصادوقاٌة عامة05050090344فاطمهر شٌد اكر م ٌاؼ09203346ً

القاعة السادسةاالقتصادالمساحة05030057549سارهاٌلٌا عٌسى هوٌدي09203351

القاعة السادسةاالقتصادالتصمٌم الداخل05010572520ًلٌلىنهله اكرم نونو09203353

القاعة السادسةاالقتصادأسواق مالٌة05030058642نهالسامح مطانس العوض09203354

القاعة السادسةاالقتصادالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة02150048755ماجدهنرٌمان عبد الحمٌد اقجه09203356

القاعة السادسةاالقتصادتربٌة فنٌة05010457811املتماضر بسام مؽربل09203368

القاعة السادسةاالقتصادمخابر بٌطرٌة05050113715خدٌجهفاطمه الزهراء محمود جوخدار09203370

القاعة السادسةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05010078235ختمهعبٌر محمد الحسٌن العور09203371

القاعة السابعةاالقتصادشبكات حاسوبٌة05010948847ؼٌداء طالبشٌم طالب طالب2409203372القاعة السابعة

القاعة السابعةاالقتصادحوسبة صناعٌة05150033127فاطمهنبراس محمود حسن09203373

القاعة السابعةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05010440235اعتمادنور حسٌن الخالد09203375

القاعة السابعةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05050008420نعماتنوره سامً خلوؾ09203376

القاعة السابعةاالقتصادعالقات عامة05140032707منٌرهناهد ؼسان وطفه09203380



القاعة السابعةاالقتصادأشعة05140006197سمرماٌا رائق درٌوس09203381

القاعة السابعةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة05010047312امنٌه حمادةدعاء ؼزوان المصري09203383

القاعة السابعةاالقتصادتربٌة موسٌقٌة02320145368سمٌحهدالٌا هٌثم أسد09203384

05010739773سناءلٌنا ؼسان كردي09203385
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة السابعةاالقتصاد

القاعة السابعةاالقتصادتخدٌر05070041000مظلهنعمت صالح السعلو09203388

القاعة السابعةاالقتصادتربٌة فنٌة05010391275سناء الدقاقسهام ؼسان كردي09203390

القاعة السابعةاالقتصادتربٌة فنٌة05020062334وفاء الرجبختام مراد العزو المراد09203392

القاعة السابعةاالقتصادتربٌة فنٌة05010560259عفاؾ العدلحسٌن محمد سالمه09203401

القاعة السابعةاالقتصادمٌكانٌك مركبات05010615783نوفهاحمد عدنان الحسن09203403

القاعة السابعةاالقتصادمخابر بٌطرٌة05210001444بدرٌهصبا زٌاد الحسون09203408

القاعة السابعةاالقتصادرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05010677893ًرنده المعراويلمى محمد نذٌر المعراوي09203410

05010045441صفاء صلٌعًلندا عبد هللا كربجها09203416
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة السابعةاالقتصاد

القاعة السابعةاالقتصادؼذائ05050026910ًنظٌرهلٌنا محمد ٌاؼ09203418ً

05010235949شهامههبه هللا جمال فطراوي09203419
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة السابعةاالقتصاد

القاعة السابعةاالقتصادمٌكانٌك مركبات05180032801مفٌدهجابر علً عل09203420ً

القاعة السابعةاالقتصادهندسة البرمجٌات05050142028نسباٌفلٌن ٌوسؾ ضاهر09203421

القاعة السابعةاالقتصادحوسبة صناعٌة05010141464رندهلمى محمد حمشو09203422

القاعة السابعةاالقتصادتعوٌضات سنٌة05010854451روعهنجاح سامً الصواؾ09203424

القاعة السابعةاالقتصادتربٌة فنٌة05010233885صفافرح طالل المدهلل09203425

مبنى كلٌة التربٌة

القاعة الرابعةالتربٌةتربٌة فنٌة05010314256صفابٌان طالل المدهللا7509203426القاعة الرابعة

القاعة الرابعةالتربٌةمحاسبة05010843739ؼازٌه المحمداالء عبد الوهاب الحندل09203429ً

القاعة الرابعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05010197525ندوهروان عبد هللا لحلح09203430

القاعة الرابعةالتربٌةتربٌة فنٌة05010277786مرٌم الٌوسؾفاطمة ٌوسؾ الٌوسؾ09203432

القاعة الرابعةالتربٌةالتصمٌم الداخل05010453582ًخٌرٌةسماح فواز شام09203437ً

القاعة الرابعةالتربٌةمخابر05190013631تمره دروٌشؼزل محسن عل09203441ً

القاعة الرابعةالتربٌةتربٌة فنٌة05030054265خدٌجهأمٌنه ابراهٌم جمعه09203442

القاعة الرابعةالتربٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05010236747فاتن العباسسومر حمزه العباس09203443

القاعة الرابعةالتربٌةصٌدلة05160048593ندىارٌج ندٌم الحسٌن09203444

القاعة الرابعةالتربٌةدواجن05140013821أمٌالهدى راضً حسن09203449

القاعة الرابعةالتربٌةتخدٌر05100021454منفٌه االحمدكنده احمد السمٌر العوٌد09203458

القاعة الرابعةالتربٌةاألسواق المالٌة05050054209فاطمهرإى حسٌن القطرٌب09203462

القاعة الرابعةالتربٌةشبكات حاسوبٌة05150060366موزهعال احمد لولو09203464

القاعة الرابعةالتربٌةعالقات عامة05100034247رنا شبانًنؽم ابراهٌم منصور09203471

القاعة الرابعةالتربٌةانتاج نبات05140003513ًسمٌرهبنٌه جودت أحمد09203472



القاعة الرابعةالتربٌةعالقات عامة05120034989مرٌم سلٌمانٌارا ٌونس جالد09203473

القاعة الرابعةالتربٌةتؤمٌن05180022312نزٌهاآٌا صالح سلٌمان09203476

القاعة الرابعةالتربٌةمساعدات طبٌة05020034150عائشهبهٌجه عبد الؽنً الٌوسؾ09203478

القاعة الرابعةالتربٌةتربٌة فنٌة05150055993مرٌمابتسام فٌصل بدور09203479

القاعة الرابعةالتربٌةشبكات حاسوبٌة05010214319الهام عباسسوار نصر سعود09203480

القاعة الرابعةالتربٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05120018337اسعاؾ السالمنارٌمان جمال سالم09203481

القاعة الرابعةالتربٌةالمساحة05010214561الهامخدٌجه نصر سعود09203482

القاعة الرابعةالتربٌةتربٌة فنٌة05010175981دعدرزان ابراهٌم المحمود09203484

القاعة الرابعةالتربٌةشبكات حاسوبٌة05010214519الهامنوار نصر سعود09203485

القاعة الرابعةالتربٌةانتاج نبات05100011954ًسعده فرحهصفاء بطرس نسب09203486

القاعة الرابعةالتربٌةتقنٌات كهربائٌة05100012061سعده فرحههمسه بطرس نسب09203487

القاعة الرابعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05150065168نادٌاحال صالح حمود09203488

القاعة الرابعةالتربٌةالرسم واإلنشاء الهندس05010231001ًفكتورٌانجمه نصر االحمد09203489

القاعة الرابعةالتربٌةتربٌة فنٌة05010216261نجاحرهؾ طالب النصر09203490

القاعة الرابعةالتربٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن04010931862امٌمه زهورلبابه بدر الدٌن شاوٌش09203492

القاعة الرابعةالتربٌةعالقات عامة05150096892حٌاةماٌا سهٌل ابراهٌم09203494

القاعة الرابعةالتربٌةانتاج نبات05010058439ًوفاءقمر خالد عزكور09203495

القاعة الرابعةالتربٌةعالقات عامة06010316598فاطمهمروه محمد دٌودٌك09203496

القاعة الرابعةالتربٌةأشجار مثمرة05180013627شٌرٌن شلدحراما موسى الورد09203498

القاعة الرابعةالتربٌةكهرباء05180008008لٌلى حالقكنان نزٌه ٌوسؾ09203500

القاعة الرابعةالتربٌةمصارؾ05100007937هٌامرآفه حسٌب الدٌب09203501

القاعة الرابعةالتربٌةبساتٌن05050124024سناء وردهمرام علً شرتوح09203502

القاعة الرابعةالتربٌةتربٌة فنٌة07110059435روضهخزامه حسان جنك09203503ً

القاعة الرابعةالتربٌةالمساحة05050115002ؼفرانرهؾ محمود السلٌمان09203505

القاعة الرابعةالتربٌةتربٌة فنٌة05150082662نوالادٌنا عز الدٌن عل09203506ً

القاعة الرابعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05010187260سمروالء ماهر قصرٌن09203507

القاعة الرابعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة04170015918مرٌمامنه ؼازي الورده09203512

القاعة الرابعةالتربٌةتربٌة فنٌة05010687779نظٌرهشٌرٌن عبد الرحمن العلوش09203514

القاعة الرابعةالتربٌةعالقات عامة05150023928بدرٌهمنى علً خلؾ09203515

القاعة الرابعةالتربٌةعالقات عامة05150076328نادٌهزٌنب وفٌق محمد09203518

القاعة الرابعةالتربٌةزٌنة وتنسٌق حدائق05150111481نورةمٌساء محمد دروٌش09203519

القاعة الرابعةالتربٌةمصارؾ وتؤمٌن05160029171مهى االسعدمرام حسن فاضل09203520

القاعة الرابعةالتربٌةصٌدلة05160018481نجاحهدٌل بدر سلٌمان09203521

10260023988ؼفرانبدٌعه عٌسى ضوا09203522
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الرابعةالتربٌة

القاعة الرابعةالتربٌةتربٌة فنٌة05020056982مكٌهجومانا عبد الستار النبهان09203529

القاعة الرابعةالتربٌةشبكات حاسوبٌة05010290452روعههال جهاد الدٌن الرحمون09203530

القاعة الرابعةالتربٌةالشإون الفنٌة والبلدٌات05160000291نبراسسامٌه محمد منٌؾ09203532

القاعة الرابعةالتربٌةشبكات حاسوبٌة05010453531خٌرٌهفاطمه فواز شام09203534ً



القاعة الرابعةالتربٌةزراعات محمٌة05030023668رجاءحال نظٌر االحمد09203535

القاعة الرابعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05170009656سمٌرهلورٌت محمود شاهٌن09203538

القاعة الرابعةالتربٌةتربٌة فنٌة05020040328عائشهحمٌده عبد هللا الحاج حمود09203539

القاعة الرابعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05150095399وكٌلهمنال ٌوسؾ سعود09203545

القاعة الرابعةالتربٌةمخابر-كٌمٌاء عام 04020094811نؽمفاطمه مٌسره الموسى الفرمل09203548ً

القاعة الرابعةالتربٌةتقنٌات إلكترونٌة05160047683ثناءهانً سلٌمان الخضر09203549

القاعة الرابعةالتربٌةشبكات حاسوبٌة05150000054وفاءازهار علً برهوم09203550

القاعة الرابعةالتربٌةشبكات حاسوبٌة05150086150جمٌلة حمادحماد محمد عزٌت09203552ً

القاعة الرابعةالتربٌةشبكات حاسوبٌة05050088644نوال الدٌوببشرى نزٌه سلوم09203554

القاعة الرابعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05010621378سلوىاكرام محمد دٌاب09203557

القاعة الرابعةالتربٌةأشعة05120028746طهرانسلٌمان صالح دٌوب09203558

القاعة الرابعةالتربٌةهندسة وصٌانة الحواسٌب05010388434وجٌههمحمد عبد هللا الكردي09203564

القاعة الرابعةالتربٌةتربٌة فنٌة06100074401سحررانٌا عبد العزٌز سعد09203565

القاعة الرابعةالتربٌةتصمٌم داخل05150013963ًسعادمحمد حسن داإد09203566

القاعة الرابعةالتربٌةالمعهد التقانً للحاسوب05100027932منىعلً محمد الحمود09203568

القاعة الرابعةالتربٌةصٌدلة05180020489نوفهوالء سلٌم أحمد09203569

القاعة الرابعةالتربٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05150041428ٌسرى شمسوؼنوه عزٌز سلوم09203575

القاعة الرابعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة04010000992فادٌهرشا احمد الدٌب09203576

05150048016رقٌهمنار جمٌل رستم09203577
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الرابعةالتربٌة

القاعة الرابعةالتربٌةعالقات عامة05190034139الٌانماٌا محمود ٌح09203579ً

القاعة الرابعةالتربٌةمساعدات طبٌة05030040939منٌفهوسام حسن كلٌمة09203586

القاعة الرابعةالتربٌةتربٌة فنٌة05010040846كوثر البذوٌرآالء محمد أمٌن ؼفٌر09203588

القاعة الخامسةالتربٌةمحاسبة النفقات05030007124سعادبشرى رجب السلوم7509203596القاعة الخامسة

القاعة الخامسةالتربٌةالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05020024389فاطمةاٌمان محمد الدعبول09203600

القاعة الخامسةالتربٌةالمعهد التقانً القانون05160048265ًعبٌرمنى محمد ٌوسؾ09203602

القاعة الخامسةالتربٌةالمساحة05150024931سالمرهام حسن خضور09203603

القاعة الخامسةالتربٌةمٌكانٌك مركبات05010466376فاطمهسلمان محسن الجاموس09203605

القاعة الخامسةالتربٌةمحاسبة05140027914خدٌجهصادق رفعات عبٌدو09203607

القاعة الخامسةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05200011654فادٌا برشٌنًندى ٌوسؾ حصن09203609ً

القاعة الخامسةالتربٌةأسواق مالٌة05150007932نجوىافراح علً حمص09203611ً

القاعة الخامسةالتربٌةتخدٌر05170041790سخٌهؼٌداء ناٌؾ ٌوسؾ09203616

القاعة الخامسةالتربٌةانتاج نبات05010170643ًنزهه العلًابتسام خلٌل السلٌمان09203620

القاعة الخامسةالتربٌةهندسة وصٌانة الحواسٌب05090004899سلوىلمى علً عثمان09203621

القاعة الخامسةالتربٌةانتاج نبات05100043288ًوردهعال علً خضره09203626

القاعة الخامسةالتربٌةإدارة أعمال05180013476عزٌزه علًكاترٌن عارؾ العل09203636ً

القاعة الخامسةالتربٌةتربٌة فنٌة10230013665فائزهلٌنا أحمد عروس09203638

05050161938ندىهبه محمد القصٌر09203641
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الخامسةالتربٌة

القاعة الخامسةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة06060012782لٌلىؼرام ٌحٌى حمود09203645



القاعة الخامسةالتربٌةتخدٌر05120009062لٌنادلع محمد ابراهٌم09203646

القاعة الخامسةالتربٌةتربٌة فنٌة06200055499عروبةهٌفاء علً سلمان09203656

القاعة الخامسةالتربٌةمصارؾ05120013363نجود محمدروان محسن الخٌر09203657

القاعة الخامسةالتربٌةالمساحة05120013364نزهه الخٌرآالء ؼٌث الخٌر09203659

القاعة الخامسةالتربٌةالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05010442983نهاد نصرمحمد عباس حٌدر09203665

القاعة الخامسةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05120023695ماجدهأدٌبه أحمد سالم09203667ً

القاعة الخامسةالتربٌةهندسة البرمجٌات04010113985ملكؼصون عبد الجبار سبسب09203668ً

القاعة الخامسةالتربٌةتقنٌات كهربائٌة05030037546حٌاتخضر حامد كٌجان09203672ً

القاعة الخامسةالتربٌةآلٌات05100046466وضحهبشار عادل علٌشه09203674

القاعة الخامسةالتربٌةالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05050166526نعماتمرح علً المحسن09203679

القاعة الخامسةالتربٌةرسم05180009794انطوانٌت محفوضرهؾ افراٌم عاص09203681ً

القاعة الخامسةالتربٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05110023642اسٌامرح ابراهٌم سعٌد09203686

القاعة الخامسةالتربٌةجرارات وألٌات زراعٌة05030065901صبحٌهنضال ٌوسؾ شنو09203692

القاعة الخامسةالتربٌةتربٌة فنٌة04040003964تماضرنور فائز ابراهٌم09203693

القاعة الخامسةالتربٌةحوسبة صناعٌة05150042661حمٌده محمدرٌم محمد جمول09203694

القاعة الخامسةالتربٌةمطبخ وحلوٌات05180009743انطوانٌتروعه افراٌم عاص09203696ً

القاعة الخامسةالتربٌةمصارؾ05150106788وحٌده رسوقلٌن عدنان زوبه09203697

القاعة الخامسةالتربٌةمصارؾ05050085924هٌامفادٌا علً الحسن09203698

القاعة الخامسةالتربٌةمحاسبة05050085886خدٌجههال محمد الحسن09203701

القاعة الخامسةالتربٌةانتاج نبات05010544075ًنادٌارزان ناظم نقوال09203702

القاعة الخامسةالتربٌةمساعدات طبٌة04180057655ندىملك ناصر شندوخ09203704

القاعة الخامسةالتربٌةشبكات حاسوبٌة05190003662نداحبه عبد الحسٌن حسن09203708

القاعة الخامسةالتربٌةتربٌة فنٌة05030060704مفٌده المحمودوفاء محمد بدور09203714

القاعة الخامسةالتربٌةعالقات عامة05180030694ؼزالةسعاد شهاب الدٌن حمدوش09203722

القاعة الخامسةالتربٌةإدارة أعمال04010091028ؼادهاحالم عبد الهادي الشعار09203728

القاعة الخامسةالتربٌةمخابر05100015581ارٌجرهام سهٌل عباس09203736

القاعة الخامسةالتربٌةتخدٌر05120002384سمرسٌمه منقذ حسن09203739

القاعة الخامسةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05010493738نهادنور عطٌه السعد09203740

القاعة الخامسةالتربٌةمٌكانٌك مركبات05010499196فاطمةعالء زكرٌا المحمد09203745

القاعة الخامسةالتربٌةمصارؾ05120048600سمربتول فرٌد عل09203748ً

القاعة الخامسةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة06230005131هٌام حمٌديعالء نضال عدره09203752

القاعة الخامسةالتربٌةهندسة البرمجٌات05010456979منىمرح مروان ازعٌط09203753

القاعة الخامسةالتربٌةتربٌة فنٌة10100020114ارٌج ٌوسؾصبا عبود سلٌمان09203754

القاعة الخامسةالتربٌةصٌدلة05160025864سناءاروى ٌاسٌن الٌاسٌن09203755

القاعة الخامسةالتربٌةالمساحة05150117239سعادرٌم ٌونس محمد09203757

القاعة الخامسةالتربٌةتربٌة فنٌة05210002983ملكمنار مروان االعرج09203759

05050086304هالةحال اسماعبل رستم09203764
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الخامسةالتربٌة

القاعة الخامسةالتربٌةعالقات عامة05150010204ٌمنىآٌه حسان عٌد09203765



القاعة الخامسةالتربٌةانتاج نبات05140003967ًوجٌهامشٌره رامً محفوض09203769

القاعة الخامسةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05150003222نجاحفاطمه احمد خلؾ09203773

القاعة الخامسةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05150000979فاطمة كعدهنورا محمد الدٌب09203774

القاعة الخامسةالتربٌةعلوم أؼذٌة05150012299حنٌنمرٌم ٌوسؾ رٌشه09203777

القاعة الخامسةالتربٌةالرسم واإلنشاء الهندس05010308995ًسامٌه الخالدمرٌم نصر المحمد09203785

القاعة الخامسةالتربٌةمخابر05200098030سمر حسٌنرشا سلٌمان حسن09203786

القاعة الخامسةالتربٌةمصارؾ05120018721الهاماٌه حسان اسماعٌل09203788

القاعة الخامسةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05010186022املمٌسم رفعت السلطان09203789

القاعة الخامسةالتربٌةعلوم أؼذٌة05010388289نسرٌنبتول احمد نزار قنوت09203792

القاعة الخامسةالتربٌةالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05010163983نهادفاطمة محمد اسعد09203793

القاعة الخامسةالتربٌةبساتٌن05060002697فلكصفاء محمد خٌر مطر سلٌم09203795

القاعة الخامسةالتربٌةالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05010236778فاطمةمارٌا محمد النمر09203801

05050124998رٌماسالً بشار حمزه09203805
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الخامسةالتربٌة

القاعة الخامسةالتربٌةعالقات عامة05140010016وظٌفههبة عبد المنعم حسٌن09203808

القاعة الخامسةالتربٌةإدارة أعمال05140010024وظٌفههناء عبد المنعم حسٌن09203810

القاعة الخامسةالتربٌةنقل وموصالت ومساحة05150049929توفٌقهمرٌم نصر السقر09203812

القاعة الخامسةالتربٌةتربٌة فنٌة05050102915اسعاؾنور ؼسان حمود09203813

القاعة الخامسةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05050102935عنانجوهره عدنان حمود09203814

القاعة الخامسةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05140000997نهاوندرامً رفعت حسن09203817

القاعة الخامسةالتربٌةهندسة البرمجٌات05010602766سهاد اجنٌدسالم عبد الؽنً مراد آؼا09203818

القاعة الخامسةالتربٌةمصارؾ05140001759سفٌرهؼرام عزٌز رسوق09203819

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05190033568كوثررنٌم ابراهٌم وسوؾ7509203820القاعة السادسة

القاعة السادسةالتربٌةتخدٌر04010253203سحرمحمود محمد امٌن عابد09203826

القاعة السادسةالتربٌةتقنٌات كهربائٌة05150066998ثناء العبودعلً ابراهٌم جنٌد09203827

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة فنٌة05010854555زهره الزعبًنور عارؾ حاج محمد النعسان09203831

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة فنٌة05060001626فادٌافاتن محمد البطٌح09203835ً

القاعة السادسةالتربٌةمخابر بٌطرٌة05010632770مرٌمحمٌده وجٌه عبد الرحمن09203836

القاعة السادسةالتربٌةهندسة البرمجٌات05160020221ؼادهحنان سلٌمان خلٌفه09203837

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة فنٌة05200053137هٌامزٌنب فٌصل الحسن09203842

القاعة السادسةالتربٌةبساتٌن05010035486ملكهرنا احمد سلٌمان09203844

القاعة السادسةالتربٌةتقنٌات إلكترونٌة05050032416فاطمهكرٌم محمد العتر09203849

القاعة السادسةالتربٌةطب طوارئ05010289940مٌساءمحمد مصطفى محمود09203855

القاعة السادسةالتربٌةبساتٌن05070038601ضحٌهبشار محمد السلم09203856ً

القاعة السادسةالتربٌةإدارة أعمال05120045565امنهوفاء فاروق العلوش09203861

القاعة السادسةالتربٌةالمساحة05140025132رٌمازٌنب ٌوسؾ طه09203865

القاعة السادسةالتربٌةرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05010298244ًرقٌهشادي احمد شحود09203867

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05010305946وصالفرح محمد االبراهٌم09203868

القاعة السادسةالتربٌةأشعة05160028567فوزبه رمضانفاطمه احمد حاتم09203874



القاعة السادسةالتربٌةانتاج نبات05100052649ًلٌلىامل محمد معال09203880

القاعة السادسةالتربٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05150071429نبٌههرٌم سمٌر حسن09203882

القاعة السادسةالتربٌةتقنٌات كهربائٌة05160047260تركٌهمنذر حسن الٌوسؾ09203893

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة فنٌة06020086687رٌحانهمً ناصر ناصر09203894

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05010642258شمس الحسٌننور الهدى عامر الخضٌر09203897

القاعة السادسةالتربٌةانتاج نبات05130024343ًكاملة الزنبورمروه مالك منصور09203899

القاعة السادسةالتربٌةإدارة أعمال05110028488سعاد الٌسوؾعال محمد حداد09203912

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة فنٌة05200000569مٌادهندى كرٌم الٌاس09203913

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05010120849نعماتملك سلٌمان نجٌبه09203921

القاعة السادسةالتربٌةآلٌات05150111961مجٌدهٌحٌى ٌوسؾ محمود09203924

05050046832مٌاده الحاج زٌنحٌاة أحمد الشٌخ حمدون09203928
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة السادسةالتربٌة

القاعة السادسةالتربٌةمٌكانٌك مركبات05050056999امل احمدرامً هٌثم عزو09203929

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05190020964سناءمها احمد عل09203930ً

القاعة السادسةالتربٌةمحاسبة05010266014ملكهلولو عبد الملك محمدسعٌد09203934

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05010730166رنازٌنه رٌاض الموسى09203935

القاعة السادسةالتربٌةتقنٌات كهربائٌة05190017621نهىعلً حامد ربٌع09203939

القاعة السادسةالتربٌةشبكات حاسوبٌة05010712179خلود حلفاويسوزان زكرٌا الطٌار09203940

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة فنٌة05010344579مرٌم كرزونهدى رٌاض زكٌه09203941

القاعة السادسةالتربٌةالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05190019811انصاؾعال سلٌمان رٌحان09203945ً

القاعة السادسةالتربٌةانتاج نبات05200027029ًاٌمانلمٌاء موسى الصٌادي09203946

القاعة السادسةالتربٌةشبكات حاسوبٌة05010694396هٌفاءبتول محمد دٌب الخراط09203948

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة فنٌة05010545610سهامامٌنة زٌاد الشٌخ ٌوسؾ09203950

القاعة السادسةالتربٌةشبكات حاسوبٌة05010172656وصفٌه ادلبًاسراء صفوان الدوري09203951

القاعة السادسةالتربٌةتقنٌات إلكترونٌة05010022179ثورهمإمنة امجد عروب09203952

القاعة السادسةالتربٌةالرسم واإلنشاء الهندس05030021585ًسوزانٌاسمٌن ٌوسؾ حنا09203953

القاعة السادسةالتربٌةطب طوارئ05010307946سهٌراالء معاوٌه قبالوي09203955

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة04020043310سهامرزان صادق ضومط09203957

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة فنٌة05030045432هناءعبٌر خلٌل الجبٌل09203959ً

القاعة السادسةالتربٌةعلوم أؼذٌة04060018592امالنهى منجز حٌدر09203964

القاعة السادسةالتربٌةتقنٌات إلكترونٌة05010542421سوزانالنا عبد الحمٌد تفتنازي09203966

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة10260023117بسٌمةدٌمه عبد الحمٌد ابراهٌم09203972

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة فنٌة04220061665منٌره االستانبولًثناء ندٌم االستانبول09203977ً

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة فنٌة05200071502فطٌمرقٌه ٌاسٌن الخالد09203978

القاعة السادسةالتربٌةصٌانة أجهزة طبٌة05050128922ردٌنهنؽم ابراهٌم بدره09203979

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة10280005014جمٌلهربا علً سعادات09203980

القاعة السادسةالتربٌةإنتاج حٌوان05050003632ًٌاسمٌنبسمه مصطفى الجرؾ09203992

القاعة السادسةالتربٌةانتاج نبات05100023973ًسمر فرحهساره جرجس سنكري09203997

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة فنٌة05200016978ؼصونماري ماجد شعاع09204003



القاعة السادسةالتربٌةخراطة وتسوٌة05010149683فهٌدهحسٌن احمد عصٌان09204007

القاعة السادسةالتربٌةهندسة البرمجٌات05150075649جانٌتحسن محمود الحسن09204010

05160013029علٌارشا رعد خضور09204011
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة السادسةالتربٌة

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة فنٌة06010397227فهٌمهعفراء محمد عمار09204012

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05200015352هدىمها ولٌد طجٌن09204023ً

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05200019483رشا شموطرنا جورج الشٌخ09204025

القاعة السادسةالتربٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05150057455ابتسامراما محمود النجم09204031

القاعة السادسةالتربٌةتصنٌع مٌكانٌك05010683521ًفكرٌهعلً عدنان العساؾ09204032

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة04220004764سوسننؽم علً النمره09204035

القاعة السادسةالتربٌةمخابر05150059973كفارنا فٌصل شمة09204042

القاعة السادسةالتربٌةصٌدلة05150043419ودادمرٌم منذر محمد09204043

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة فنٌة05030025860حلٌمةلمٌا محمد الخلٌل09204046

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05150059101جومانةروان ٌوسؾ صالح09204052

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05150075086الهام بسٌسهرؼد جمال نصرا09204053

القاعة السادسةالتربٌةالرسم واإلنشاء الهندس05050085537ًامامه ونوسبٌلسان ؼازي حٌدر09204055

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05150067633وهٌبهخلود ناظم جرجس09204056

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05160013643عبٌر السعدزٌنب انور االحمد09204057

القاعة السادسةالتربٌةرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05150059085ًجومانهاناس ٌوسؾ صالح09204059

القاعة السادسةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05150093537فاٌزهوردة ابراهٌم خضور09204060

القاعة السادسةالتربٌةالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05160045743منى العٌسىسماره رٌاض دعبول09204061

القاعة السابعةالتربٌةطب طوارئ05050129207ردٌنه مرجاويؼنوه ابراهٌم بدره7509204065القاعة السابعة

القاعة السابعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05170010365سراءاالء وفٌق دٌب09204067

القاعة السابعةالتربٌةتربٌة فنٌة05010750109هنىسامٌه محمود عبد الكرٌم09204068

القاعة السابعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05150036086ؼندرزهور هاشم الحٌلون09204069ً

القاعة السابعةالتربٌةتربٌة فنٌة05020040887وضحهنادٌه محمد المشعان09204073

القاعة السابعةالتربٌةصٌانة أجهزة طبٌة05150084872سهاماحمد محمد العٌسى09204075

القاعة السابعةالتربٌةتقنٌات كهربائٌة05030054247خدٌجهٌحٌى ٌوسؾ الخلٌل09204076

القاعة السابعةالتربٌةشبكات حاسوبٌة05050098217رائده سعدرٌام اسماعٌل دٌوب الشعران09204077ً

القاعة السابعةالتربٌةمٌكانٌك مركبات05010211055منىابراهٌم محمد االحمد09204078

القاعة السابعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05010571598نزٌههكوكب عبد الكرٌم توما09204092

القاعة السابعةالتربٌةاإلنشاءات العامة06220000436حفٌظه جزعهوسٌم راٌق فاطمه09204097

القاعة السابعةالتربٌةالرسم واإلنشاء الهندس06090079877ًمٌساءشآم تمام مٌهوب09204098

القاعة السابعةالتربٌةانتاج نبات05160012850ًسوسناالء محمد بدور09204101

القاعة السابعةالتربٌةمٌكانٌك مركبات05010691173فرنجٌه األحمدمحمد مهدي صالح المنصور09204104

القاعة السابعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05050144666فاتنكرستٌن باسم النجار09204105

القاعة السابعةالتربٌةطب طوارئ05020019597رفٌقةفاطمة الزهراء مصباح عبد الرحمن09204106

القاعة السابعةالتربٌةشبكات حاسوبٌة05170045769سلٌمهالرا محمد العل09204107ً

القاعة السابعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05100049399ؼفرانآالء احمد الجاسم09204111



القاعة السابعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة06150044241ابتسام شاهٌنرشا هانً شاهٌن09204120

القاعة السابعةالتربٌةتربٌة فنٌة05160012746روعهكرٌمه احمد الٌوسؾ09204128

القاعة السابعةالتربٌةالمعهد التقانً للحاسوب05050166984لٌلىسماره أحمد المحسن09204129

القاعة السابعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة10030019003نادٌااٌمان محمد اسماعٌل09204134

القاعة السابعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة07110018200فٌحاءجمان وائل السرمان09204137ً

القاعة السابعةالتربٌةشبكات حاسوبٌة05050028036تؽرٌدٌارا رامز عبدو09204138

القاعة السابعةالتربٌةالمعهد التقانً للحاسوب05010426582رفعهعبد الرحمن ؼازي الخلؾ09204139

القاعة السابعةالتربٌةرسم06170020113منىحال سمٌر عمران09204140

القاعة السابعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05200001363رٌمهمرٌانا فادي الٌوسؾ09204141

القاعة السابعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05200011820فرٌدهزٌنه ندٌم خلوؾ09204144

القاعة السابعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05100060061سمٌهتؽرٌد خضر المحمد09204146

القاعة السابعةالتربٌةرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05100049489ًحسنهخالد حمزه احمد09204147

القاعة السابعةالتربٌةتربٌة فنٌة04220087765صبا الونوسلٌال رواؾ الجمعه09204148

القاعة السابعةالتربٌةتسوٌق05100037741رشٌده سلٌمانعناء ٌوسؾ سعٌد09204149

القاعة السابعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة04220048285ثناءرزان سلٌم المحمد09204150

القاعة السابعةالتربٌةالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05040010468أمٌره الحسنسوزان ؼازي المحمد09204156

القاعة السابعةالتربٌةهندسة وصٌانة الحواسٌب05200095508اعتدالاالء منذر سلٌمان09204159

القاعة السابعةالتربٌةمساعدات طبٌة05200008419رنامارٌنا فادي سلٌم09204161

05010077815ابتسامبٌان محمد الحمٌدي09204162
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة السابعةالتربٌة

القاعة السابعةالتربٌةالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05220023471فضهرنا احمد الحمدو09204171

القاعة السابعةالتربٌةطب طوارئ05150042200مٌلٌاروان وجٌه حسن09204172

القاعة السابعةالتربٌةالرسم واإلنشاء الهندس05150003588ًبدرٌهؼفران مصطفى المشرق09204178ً

القاعة السابعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05030010421حبقةحكٌمة حامد داود09204179

القاعة السابعةالتربٌةتربٌة فنٌة04060026870اتحادرهؾ عبد هللا شمسو09204183

القاعة السابعةالتربٌةمطبخ وحلوٌات05150003579بدرٌهتؽرٌد مصطفى المشرق09204197ً

القاعة السابعةالتربٌةصٌدلة05150100615سمردٌنا موفق ابراهٌم09204200

القاعة السابعةالتربٌةتربٌة فنٌة10160074480هناء الباٌكًٌاسمٌن احمد ادرٌس09204201

القاعة السابعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05170047243ثراءدٌانا صالح خشوؾ09204202

القاعة السابعةالتربٌةشبكات حاسوبٌة05150072164فٌروزمٌس مفٌد محفوض09204203

القاعة السابعةالتربٌةمصارؾ وتؤمٌن05030057101روكسن العٌدمارٌا سالمة العٌد09204209

القاعة السابعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05180001193جوزفٌنرنٌم عزام دٌب09204211

القاعة السابعةالتربٌةانتاج نبات05120048449ًفضهسوزان علً دٌوب09204213

القاعة السابعةالتربٌةمخابر05120050315دولة جؽٌلًعلً عثمان ساعود09204215

القاعة السابعةالتربٌةتخدٌر05070010126نهادجعفر ؼٌاث الشٌخ ابراهٌم09204219

القاعة السابعةالتربٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05020092637سعادعال محمد الفرقش09204221

القاعة السابعةالتربٌةمحاسبة05010066417آمنهقوت القلوب محمد حفٌان09204227

05010582091فدوىاسراء بهجت زكٌة09204229
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة السابعةالتربٌة

05020019481نو الهدىهانً ولٌد المحمود09204231
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة السابعةالتربٌة



القاعة السابعةالتربٌةمٌكانٌك مركبات05010048596حلومٌاسٌن ٌوسؾ الحٌدر09204232

القاعة السابعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05090002850افتكارنؽم قاسم زٌدان09204233

القاعة السابعةالتربٌةجرارات وألٌات زراعٌة06020054361حورٌهاحمد مكائٌل القاض09204238ً

القاعة السابعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05020054927آمون السعودمروه سلٌمان علوش09204252

القاعة السابعةالتربٌةطب طوارئ05010770216ختامالٌمامه عبد الرزاق حاج سلٌمان09204254

القاعة السابعةالتربٌةمساعدات طبٌة05010139249مرٌمحلٌمه جهاد محمود09204255

القاعة السابعةالتربٌةزراعات محمٌة05120015317انصاؾتهانً سلمان محمود09204257

القاعة السابعةالتربٌةانتاج نبات05100054617ًنشٌدههدٌل ابراهٌم سلٌمان09204270

القاعة السابعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05150090303مفٌدهزٌنب خضر العلوش09204277

القاعة السابعةالتربٌةعالقات عامة05140016541منٌرهلمٌس رشٌد بقٌل09204280ً

القاعة السابعةالتربٌةالتصمٌم الداخل05010351151ًعائشةخنساء سلٌم االشقر09204282

القاعة السابعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة04140054930ماجدهلودي جورج داود09204287

القاعة السابعةالتربٌةؼذائ05160023384ًهٌفاء حٌدرشذا علً حماد09204289

القاعة السابعةالتربٌةهندسة وصٌانة الحواسٌب05150042189مٌلٌانبال وجٌه حسن09204293

القاعة السابعةالتربٌةانتاج نبات05100007187ًسهام جامعؼزالن دٌب عثمان09204298

القاعة السابعةالتربٌةأشعة05030055325خدٌجههدى احمد الخلٌل09204301

القاعة السابعةالتربٌةمصارؾ وتؤمٌن05180022736ختامرؼد هٌثم محمد09204306

القاعة السابعةالتربٌةالشإون الفنٌة والبلدٌات05140004543ندى دؼمانرهؾ شهٌد سلٌمان09204307

القاعة السابعةالتربٌةهندسة وصٌانة الحواسٌب07030007658نهٌدةمرٌم محمدعمران حبوش09204310

القاعة التاسعةالتربٌةتربٌة نحل05120016769منى دٌبوهٌفاء أحمد فندي7509204312القاعة التاسعة

القاعة التاسعةالتربٌةتمرٌض05140036333فاطمة درباسنبٌال ابراهٌم علً عٌسى09204313

القاعة التاسعةالتربٌةوقاٌة عامة05150064639نجود صالحكنانة سعد مصطفى09204323

القاعة التاسعةالتربٌةوقاٌة عامة05030043997لولو حنااحالم عٌسى حنا09204329

القاعة التاسعةالتربٌةمخابر-كٌمٌاء عام 05030079955شهٌرهمحسن كاسر سقر09204331

القاعة التاسعةالتربٌةانتاج نبات05140000289ًخزامةوهٌبه شفٌق حسن09204336

القاعة التاسعةالتربٌةتسوٌق05140002703وجٌده علىبانا علً محمد09204338

القاعة التاسعةالتربٌةرسم04010402082نوال العبد هللامحمد حسان ابراهٌم09204342

القاعة التاسعةالتربٌةمحاسبة05010507128ؼالٌهبراءه ؼسان خلٌؾ09204347

القاعة التاسعةالتربٌةمحاسبة05010477777عائده حاتمنور خالد زوزه09204350

القاعة التاسعةالتربٌةمٌكانٌك مركبات05030035324فاطمهخالد حكمت محمد09204354

القاعة التاسعةالتربٌةتربٌة فنٌة05030072097نجدٌةحال عدنان السلوم09204355

القاعة التاسعةالتربٌةتدفئة وتهوٌة05010431812مهاعبد الرحمن ٌحٌى االصفر09204356

القاعة التاسعةالتربٌةطب طوارئ05160044936سعادرنا علً قدار09204368

القاعة التاسعةالتربٌةتبرٌد وتكٌٌؾ05010314548جالءبالل خالد البارودي09204376

القاعة التاسعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05010964976احالمحال محمد الدروٌش09204377

القاعة التاسعةالتربٌةتربٌة فنٌة05190007220علٌاؼادة علً ابراهٌم09204380

القاعة التاسعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05010703862فاطمهبتول مصطفى القرمه09204381

القاعة التاسعةالتربٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05170039868حسنهحال محمد دٌبو09204383



القاعة التاسعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05010024249فطومنور عبد هللا الخضٌر09204392

القاعة التاسعةالتربٌةتربٌة فنٌة05010263167منىساره محمدزاكً رزاز09204396

القاعة التاسعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05100069119انصاؾمروه محمد العل09204400ً

القاعة التاسعةالتربٌةمحاسبة05010712114سهامزٌنب عمر الخلٌؾ09204405

القاعة التاسعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05200091204مطٌعهمها احمد العبدو09204407

القاعة التاسعةالتربٌةهندسة البرمجٌات05010565760ضٌاءاٌمان محمدجمال مسطوالحلب09204409ً

القاعة التاسعةالتربٌةتربٌة فنٌة05010434347حٌاةرهؾ ناصر الدٌب09204411

القاعة التاسعةالتربٌةمحاسبة05120000848مرٌم حسٌننسرٌن صالح العكاري09204413

القاعة التاسعةالتربٌةتربٌة فنٌة10170012198ناهده عباسرٌمٌن رفعت احمد09204415

القاعة التاسعةالتربٌةالمعهد التقانً للحاسوب05010118000فاتنسالً منٌر الحالق09204417

القاعة التاسعةالتربٌةالمعهد التقانً للحاسوب05010548155حنانشعاع محمد خٌر قدور09204418

القاعة التاسعةالتربٌةتربٌة فنٌة05010227018فادٌهرنده حسن المحمد09204419

القاعة التاسعةالتربٌةالمعهد التقانً للحاسوب05010566670مهاعائشة محمد نور الطرن09204428

القاعة التاسعةالتربٌةتقنٌات إلكترونٌة06210004817زكٌهاٌمان مزدهر سلٌم09204432

القاعة التاسعةالتربٌةإدارة أعمال05100045554ؼزالهرٌم احمد حسن09204433

القاعة التاسعةالتربٌةهندسة البرمجٌات05010926999شهامهالنه حسان الروم09204435ً

القاعة التاسعةالتربٌةتؤمٌن05110000626وظٌفهسهٌر اسماعٌل المحمد09204441

القاعة التاسعةالتربٌةالمساحة05010552010وعدشهد محمد عامر عربش09204444

القاعة التاسعةالتربٌةالمساحة05010404715مرٌم كجكوجمٌس جمال خورشٌد09204445

القاعة التاسعةالتربٌةتقنٌات كهربائٌة05160006810منٌرهعبد الكرٌم عدنان خضور09204446

05010441649ابتسامسمر عبد المعٌن فحلة09204451
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة التاسعةالتربٌة

القاعة التاسعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05160000978ظاللنؽم واثق شحود09204468

القاعة التاسعةالتربٌةسكرتارٌا06200015782ملكههٌام معٌن سلطان09204470

القاعة التاسعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05010169540ٌوالمركرٌت الٌان سرور09204472

القاعة التاسعةالتربٌةعالقات عامة05140007146عنود سلمانبتول نادي أسبر09204474

القاعة التاسعةالتربٌةتربٌة فنٌة05010302762نعٌمه القاسمفاطمة حسن االبراهٌم09204476

القاعة التاسعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة90050006017فلايرؼدٌر محمود سوداح09204483

القاعة التاسعةالتربٌةأسواق مالٌة05140004573حورانٌهمها حمود إبراهٌم09204489

القاعة التاسعةالتربٌةإنشاءات عامة04060019076رٌافادٌة محمد خالد الشام09204490ً

القاعة التاسعةالتربٌةالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05070014138كهرمانراما علً الحساس09204498

القاعة التاسعةالتربٌةتربٌة فنٌة10130017302نزهه بشارههدى جاد الٌاس09204502

05010062353آٌاترٌم عبد الجبار قاسم09204506
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة التاسعةالتربٌة

القاعة التاسعةالتربٌةعلوم أؼذٌة05070031336ماردٌنوفاء احمد ابو اسماعٌل09204512

05010166723امٌنهمرح سمٌر التمر09204515
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة التاسعةالتربٌة

القاعة التاسعةالتربٌةشبكات حاسوبٌة05010556334ازدهارفاطمه حسان شهاب09204518

القاعة التاسعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05170039767روزٌهروان سلمان حسن09204519

القاعة التاسعةالتربٌةاألسواق المالٌة05100049063شهده ابراهٌمبسٌنه علً خنٌسه09204524

القاعة التاسعةالتربٌةتربٌة فنٌة05010258837فاطمهؼزل عبد المنعم الخطٌب09204526



القاعة التاسعةالتربٌةزراعات محمٌة05120016570لٌلىسناء طالب حمدوش09204530

القاعة التاسعةالتربٌةشبكات حاسوبٌة05010162890فاطمةأسماء سعد الكردي09204531

05010400591فاطمه االبراهٌماٌمان احمد الحسٌن09204532
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة التاسعةالتربٌة

القاعة التاسعةالتربٌةتبرٌد وتكٌٌؾ05010013531منىمحمدجالل مصطفى الجمال09204537

القاعة التاسعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة07010162483أمٌنة ؼزالصفاء محمد ؼزال09204538

القاعة التاسعةالتربٌةإنتاج حٌوان05170031133ًزرٌفهسامر سلمان جوهره09204539

القاعة التاسعةالتربٌةتربٌة فنٌة05010343722منىوفاء محمد سلٌم الحسن09204540

القاعة التاسعةالتربٌةرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05010692026ًفاطمهخدٌجه عبد العزٌز الدرٌس09204541

القاعة التاسعةالتربٌةعلوم أؼذٌة05050038190مٌادهجلنار نبٌل القصٌر09204542

القاعة التاسعةالتربٌةبساتٌن05050065948أودانور عزام حمادي09204547

القاعة التاسعةالتربٌةتربٌة فنٌة05010347797امنهشٌرٌن حسٌن الشالش09204550

05010291184رانٌامروه محمد العمر09204554
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة التاسعةالتربٌة

القاعة التاسعةالتربٌةأشعة05120008695مهاٌوسؾ ؼسان مهنا09204559

القاعة التاسعةالتربٌةمصارؾ وتؤمٌن05160034594جمٌلهابراهٌم علً االحمد09204569

القاعة التاسعةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05010655292اٌمانمجدلٌن فراس الشحود09204571

القاعة التاسعةالتربٌةهندسة وصٌانة الحواسٌب05150100226فتاةحٌاة عثمان خٌر بٌك09204573

05160050361سعادمارلٌن صالح بلٌل09204581
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة التاسعةالتربٌة

القاعة التاسعةالتربٌةتربٌة فنٌة05120044663عٌوش الشٌخدعاء عمار العلً العطٌه09204582

القاعة الثامنةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05160024672ٌسره قنواتًرٌم نصر مصطفى2409204583القاعة الثامنة

القاعة الثامنةالتربٌةشبكات حاسوبٌة05180022475هدى سلٌمانحال مظهر سلمان09204589

القاعة الثامنةالتربٌةتربٌة فنٌة05160019788بدٌعهمٌاده عباس عساؾ09204593

القاعة الثامنةالتربٌةتربٌة فنٌة05010017400منىرهؾ أمٌر القوجه09204602

القاعة الثامنةالتربٌةالمساحة05180014156كهرمان سلٌمانرٌتا عٌسى العل09204603ً

القاعة الثامنةالتربٌةدواجن05180033067حبابهتؽرٌد ابراهٌم معروؾ09204609

القاعة الثامنةالتربٌةالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05200090496ؼادهحنان محمد الدروٌش09204610

القاعة الثامنةالتربٌةتربٌة فنٌة05020044000ابتسامؼفران محمد النبهان09204612

القاعة الثامنةالتربٌةهندسة وصٌانة الحواسٌب05120046226فاطمهمحمد جمعه الضاهر09204613

القاعة الثامنةالتربٌةانتاج نبات05100028726ًنوفهةاالحمدمحمد خالد العبد هللا09204616

القاعة الثامنةالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05100024435هدى التاجرمحمد أمٌن مصطفى الخضر09204619

القاعة الثامنةالتربٌةإدارة أعمال05050040856بسٌمهختام جابر العل09204626ً

القاعة الثامنةالتربٌةمحاسبة05060004565مدٌحةسمر نورس عبدو09204627

05100020811نزهه القدورفهٌده ابراهٌم المشعان09204629
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثامنةالتربٌة

القاعة الثامنةالتربٌةتقنٌات إلكترونٌة05050020048منىراما محمد فطوم09204633

القاعة الثامنةالتربٌةمخابر بٌطرٌة05050094361اسعاؾ كفارؼده احمد العمر09204634

القاعة الثامنةالتربٌةتربٌة فنٌة07170021093فضٌلة سلهبمنى محمد فائز حمجو09204635

القاعة الثامنةالتربٌةانتاج نبات05140013598ًمرٌمبتول صادق صقر09204636

القاعة الثامنةالتربٌةإنتاج حٌوان06120007297ًزرقةفاطمة علً عل09204641ً

القاعة الثامنةالتربٌةعالقات عامة05140006682حٌاة حمودسالم سودٌؾ صبح09204642



القاعة الثامنةالتربٌةالشإون الفنٌة والبلدٌات05150042663نهٌده ابراهٌملجٌن محمد عل09204646ً

القاعة الثامنةالتربٌةمٌكانٌك مركبات05010546520سهاماحمد باسل سلٌمان09204649

القاعة الثامنةالتربٌةالتصمٌم الداخل05150055776ًشادٌاآٌه ابراهٌم لولو09204652

القاعة الثامنةالتربٌةانتاج نبات05120033064ًناهًنارٌمان جمال ساعود09204654

مخبر التقنٌاتالتربٌةإدارة أعمال05010199651بدٌعهنبٌله احمد الدال2409204657ًمخبر التقنيات

مخبر التقنٌاتالتربٌةانتاج نبات05120031690ًلطٌفه سلومهدى محمود سلوم09204658

مخبر التقنٌاتالتربٌةتربٌة فنٌة04220046715كرواناالء كامل المبارك09204660

مخبر التقنٌاتالتربٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن08010006913جملٌهعال صافً محمود09204673

مخبر التقنٌاتالتربٌةتربٌة فنٌة06020067453سحرمرح برهان ارناإط09204674

مخبر التقنٌاتالتربٌةتربٌة فنٌة05010578784امٌنهبشرى محمد العوٌر09204679

مخبر التقنٌاتالتربٌةانتاج نبات05150002931ًسعادخدٌجه علً ضوا09204680

مخبر التقنٌاتالتربٌةالمساحة05020079947روٌدهسراب خالد السعود09204682

مخبر التقنٌاتالتربٌةمصارؾ05150054847أمٌرة سلٌمانرنا محمد وسوؾ09204685

مخبر التقنٌاتالتربٌةالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05150048189صفاءهدٌل مإٌد ملحم09204686

مخبر التقنٌاتالتربٌةتقنٌات كهربائٌة06090087361ودادشذا نبٌل اٌوب09204697

مخبر التقنٌاتالتربٌةتصمٌم داخل05020043659ًنعٌمهنبٌله عبد الكرٌم الخطٌب09204699

مخبر التقنٌاتالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05010091546عهدحنان ٌوسؾ عبود09204700

مخبر التقنٌاتالتربٌةمٌكانٌك مركبات05010456708فردوسرعد مصطفى العوٌر09204702

مخبر التقنٌاتالتربٌةتربٌة موسٌقٌة05170046563لورٌسبشار عٌسى عبود09204706

مخبر التقنٌاتالتربٌةتربٌة فنٌة05030027002انٌسه محفوظورود علً الونوس09204708

05150043057شفٌقهفاطمه احمد جمول09204713
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

مخبر التقنٌاتالتربٌة

مخبر التقنٌاتالتربٌةتقنٌات كهربائٌة05150063066منٌرهعلً محمد وسوؾ09204717

مخبر التقنٌاتالتربٌةأشعة05220021649سعدهنور عبد الكرٌم ضامن09204720

مخبر التقنٌاتالتربٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05140036053امٌرهحنان شحٌدة خواشق09204721ً

مخبر التقنٌاتالتربٌةمٌكانٌك مركبات05150028632نصوح المحمودسلٌمان عباس السلوم09204727

مخبر التقنٌاتالتربٌةتربٌة فنٌة05070015344بدرٌهرإى محمد الحاج حسٌن09204731

مخبر التقنٌاتالتربٌةالمساحة05030062664صبحٌهاحمد ٌوسؾ شنو09204733

مخبر التقنٌاتالتربٌةمخابر بٌطرٌة05160044693سٌم ابراهٌمرٌم أسد عل09204742ً

1ممر التربٌةطب طوارئ10120015418سعادنسرٌن علً عباس15009204750ممر الطابق األرضي

1ممر التربٌةمطعم ومنهل05150077150لٌنديمً احمد عٌسى09204751

1ممر التربٌةانتاج نبات05160048816ًتفاحهبٌان محمد العٌسى09204754

1ممر التربٌةتقنٌات إلكترونٌة05010026793مروهؼزل فخر االسعد البكري09204760

05010591506منىمنال ولٌد المحسن09204761
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

1ممر التربٌة

1ممر التربٌةعلوم أؼذٌة05180008346رئٌفه األحمدرٌم علً رضوان09204762

05010550180ٌسرىسامً احمد شحود09204763
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

1ممر التربٌة

1ممر التربٌةتربٌة فنٌة10270004518سهامرنا محفوض اسعد09204764

1ممر التربٌةعالقات عامة05160049704نواعمصبا ابراهٌم تركٌه09204766

1ممر التربٌةانتاج نبات05140019767ًروسٌه جورٌهمرفه عقل صالح09204767



1ممر التربٌةتربٌة فنٌة05030047557وكٌلهلما ٌوسؾ العل09204771ً

1ممر التربٌةالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05150009634نبٌلهنور سنان عٌد09204782

1ممر التربٌةإدارة أعمال05040017480مرٌم خضورلبنه عماد سلوم09204787

1ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05200022824نلًسالً عصام جسري09204789

1ممر التربٌةبساتٌن05150115904هٌام خضورالٌن احمد عجٌب09204792

1ممر التربٌةؼذائ05010103575ًجمانهعال علً الحسن09204796

1ممر التربٌةعالقات عامة05100038923هاله خزامإلفت محسن درٌوس09204797ً

1ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05010759839فطٌممرٌم بسام هوٌس09204800

1ممر التربٌةأشجار مثمرة05040017510مرٌمهبه عماد سلوم09204804

1ممر التربٌةتقنٌات كهربائٌة05160020688مرٌمنضال صالح خرما09204807

1ممر التربٌةتربٌة فنٌة05170017894ثناء عنقابٌسان محمد خلٌل09204810

1ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05130004081هٌامرٌم أسعد حمودي09204811

1ممر التربٌةعملٌات مكاتب أمامٌة05160000879نادٌاظبٌه ؼسان منٌؾ09204812

1ممر التربٌةرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05130029575ًمطٌعه ؼنومروال احمد حسن09204813

1ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05160049664مرٌمختام معن دنوره09204817

1ممر التربٌةإدارة أعمال05100015493مرٌومةلوسً عاٌد أسعد09204818

1ممر التربٌةانتاج نبات07240121743ًسمٌرهماٌا نضال حداد09204820

1ممر التربٌةمحاسبة05010711207فاطمهلما ؼسان الدومان09204825ً

05160025501شهٌرهموسى محمد اسماعٌل09204827
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

1ممر التربٌة

1ممر التربٌةهندسة وصٌانة الحواسٌب05150100813هٌفاءحمدو محمد دٌوب09204829

1ممر التربٌةتخدٌر05010090901داللأحمد محمد مخٌبر09204838

1ممر التربٌةالتصمٌم الداخل05010989464ًسعاد المحمودزٌنب عٌسى بلوك09204841

1ممر التربٌةتربٌة فنٌة05050148277أمٌمهسوزان علً الدعبول09204845

1ممر التربٌةتربٌة فنٌة06160011592بحرٌه مصطفىروال سلٌم اسكندر09204853

1ممر التربٌةانتاج نبات05160007877ًامٌرةوسام محمود حمدان09204860

1ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05010539241رٌما  عنبرفلاير حسان شماس09204869

1ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05200018947مٌسا نجاركارولٌن فٌلٌب جمعه09204872

1ممر التربٌةإدارة أعمال05050055242ترٌادامل ناصر ناصر09204880

1ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05190008701هناءمٌس طالب عٌسى09204881

1ممر التربٌةانتاج نبات05050172485ًشاها الحمشومنى محمد كنعان09204893

1ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05010331922منىزٌنب سهٌل العلٌوي09204894

1ممر التربٌةأسواق مالٌة05020083051هاجربراء محمد الحاج عل09204895ً

1ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05170043523حمٌده حسنرهام فاٌز قاسم09204896

1ممر التربٌةإنشاءات عامة05050018610خدٌجهحال احمد شاهٌن09204912

1ممر التربٌةالشإون الفنٌة والبلدٌات10230017171فادٌاسناء احمد خضر09204913

1ممر التربٌةزراعات محمٌة05190016980فاٌزهسرٌه علً حسن09204916

1ممر التربٌةمحاسبة05050148994كوكبتؽرٌد محمد الٌوسؾ09204921

1ممر التربٌةتبرٌد وتكٌٌؾ05160034854فوزهٌوسؾ عٌسى زٌزفون09204922



1ممر التربٌةالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05040009902مٌساء النخلهعالء بدر صالح09204923

90050005263نظمٌةفاطمة خالد احمد09204924
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

1ممر التربٌة

2ممر التربٌةتبرٌد وتكٌٌؾ05160034860فوزه صالحمجد عٌسى زٌزفون25009204929ممر الطابق الثاني

2ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة03140003872فاطمهمرفد محمد فرحه09204930

2ممر التربٌةالمعهد التقانً للحاسوب90050005862حنانروان سامر احمد09204932

90050004802نظمٌةرٌهام خالد احمد09204938
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

2ممر التربٌة

2ممر التربٌةتعوٌضات سنٌة05200011475مادلٌنكارال محفوض حصن09204946ً

05010482168نادٌابٌان ادٌب زرٌق09204951
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

2ممر التربٌة

2ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05020000163حشٌمة الرحالأمل توفٌق الرحال09204955

2ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة04010277228بهٌجهروكٌت بٌٌر ؼطاس09204958

2ممر التربٌةدواجن05160000668مشٌرهولٌم هجر منٌؾ09204960

2ممر التربٌةهندسة البرمجٌات05010245877ؼالٌهنور سمٌر عطار09204968

2ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05150036559سورٌاسوزان صقر ونوس09204969

2ممر التربٌةتؤمٌن05140006503نبٌها ؼصونرٌماح منهل ؼصون09204972

2ممر التربٌةتربٌة فنٌة04170038715لٌنارشا هٌثم فرزات09204974

2ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05010645731حنانرزان عدنان التركاوي09204976

2ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05010272739مرٌمرزان ابراهٌم الهالل09204978

2ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة90050002442فاطمة جمعةعهد محمد رشٌد09204990

2ممر التربٌةتؤمٌن05130013384سهٌال محفوضحنٌن هدوان خضور09204992

2ممر التربٌةتقنٌات إلكترونٌة05150022898سحراسراء حسٌن بهلوان09204995

2ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05010997300رٌمه حدادالنا جورج العبود09204998

2ممر التربٌةالتصمٌم الداخل05010448678ًسروه حلوانًهبه محمد شمو09205000

2ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05010768055نزٌههمٌري طارق نونو09205001

2ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة04010392599هٌامرإى نعٌم ادرٌس09205005

2ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة07210098312حنانعائشة البتول ٌوسؾ هنداوي09205009

2ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05010506303صفٌةناهد هالل المرع09205012ً

2ممر التربٌةالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05010586803هاجرهبه علً طومان09205017

2ممر التربٌةتبرٌد وتكٌٌؾ05010438125رجاءعلً طارق ابً عٌشه09205023

2ممر التربٌةانتاج نبات05010663223ًلٌناإناس رضوان فرج09205024

2ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة90050006729سناءقمر محمد عبد العزٌز09205028

2ممر التربٌةتربٌة فنٌة05010345523أمٌنة الضاٌعهبة ٌوسؾ رجب09205035

2ممر التربٌةتربٌة فنٌة05010563158سمر بنكه العدسشهامه محسن السٌد المصري09205036

2ممر التربٌةتربٌة فنٌة05010037140فاطمةبدور عمر موسى باشا09205039

2ممر التربٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05100038989منالساره ولٌد رزق09205042

2ممر التربٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05070007391صباخدٌجة وهب العثمان09205046

2ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05200017582رٌتاسالً منهل بصبوص09205047

05010266108خدٌجهرنا رٌاض خلوؾ09205050
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

2ممر التربٌة

2ممر التربٌةهندسة وصٌانة الحواسٌب05010343938فرٌدهمإمنه محمد سعده09205053



2ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05020096144تركٌهربا عبد الرحمن القاسم09205055

2ممر التربٌةهندسة وصٌانة الحواسٌب05010568429املزاهر احمد قرطاوي09205058

2ممر التربٌةأشعة05010563684ثلجهساره محسن اشرف09205061ً

2ممر التربٌةالتصمٌم الداخل05010519092ًهاله شمهؼصون محمد خٌر صوران09205063ً

2ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05020056656ٌسرىضحى محمد نور العمر09205065

2ممر التربٌةتربٌة فنٌة05010256252مرٌمامنه علً الشٌخ قدور09205067

2ممر التربٌةرسم05010666371سمٌره الدروٌشمرٌم محمد نور نداؾ09205068

2ممر التربٌةطب طوارئ05020024834هدىهدٌل بشار الحمٌد09205069

2ممر التربٌةتصنٌع مٌكانٌك05010566981ًصبحٌهحمدو محمد الصالح09205070

05010127274ندىاسماء صالح فرحات09205071
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

2ممر التربٌة

2ممر التربٌةمحاسبة05010118386خدٌجهنور راشد الراشد09205072

2ممر التربٌةهندسة البرمجٌات05010132075ندىفاطمة الزهراء ؼسان جوالق09205076

2ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05160046581نجالء االبراهٌمرزان عادل العبود09205078

2ممر التربٌةتقنٌات كهربائٌة05160033873عبٌرهالٌسار نور الدٌن وسوؾ09205079

3ممر التربٌةتربٌة فنٌة05160028737صباحلما ابراهٌم حالق35009205084ممر الطابق الثالث

3ممر التربٌةالمعهد التقانً للحاسوب07110072052سحرجمانه رضوان الكنج09205085

3ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة04170030630عائشهاٌمان سلٌمان طالس09205087

3ممر التربٌةإدارة أعمال05150080177انعامسمر ٌونس عمار09205090

3ممر التربٌةتخدٌر05100071552ولٌدهعزه عدنان ورده09205097

3ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05160044154لور الحسنوعال بسام االحمد09205101

3ممر التربٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05180000172لطٌفة حسٌكرنٌم مارون حسٌك09205103

3ممر التربٌةزراعات محمٌة10090122112عزٌزهسماهر ابراهٌم اسماعٌل09205105

05050058274لٌندانور اسعد زهره09205109
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

3ممر التربٌة

05160047882خطٌرهرهؾ فهد العثمان09205111
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

3ممر التربٌة

3ممر التربٌةتقنٌات إلكترونٌة05050058299لٌندا الشمالًمروه اسعد زهره09205113

3ممر التربٌةالمعهد التقانً للحاسوب05020040410خولهرٌمه ابراهٌم الحاج حمود09205114

05190004678فتاة علًرٌم شرٌؾ موسى09205117
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

3ممر التربٌة

04120024060عزٌزهربى حسٌن المرع09205118ً
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

3ممر التربٌة

3ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05170041227نجاحمرام محمد ٌوسؾ09205119

3ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05170014326مدٌحةوعد صادق ٌوسؾ09205123

3ممر التربٌةوقاٌة عامة05050102962فتاهراما محمد زٌنو09205126

3ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05050103004فتاهنسرٌن محمد زٌنو09205127

3ممر التربٌةمطبخ وحلوٌات05150065206منىحنان ؼسان حمود09205137

3ممر التربٌةمحاسبة05150017035مرحصبا عدنان الراشد09205139

3ممر التربٌةطب طوارئ05030049389اكتمالدٌانا كامل الحسن09205140

3ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05120014556تؽرٌدرٌمه ؼازي عدله09205141

3ممر التربٌةمحاسبة05050102411عبٌرالنا علً زٌنو09205142

3ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة10230023344فاطمه الحسناروى محمود عساؾ09205144



3ممر التربٌةرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05050006825ًوصالزبٌده راتب استانبول09205147ً

3ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05050114196صباحربا علً العاٌق09205148

3ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة07110030639صفاءأمانً حسن الخطاب09205150

3ممر التربٌةتربٌة فنٌة05010527179مرٌمؼصون اسماعٌل الفارس09205153

3ممر التربٌةمخابر بٌطرٌة05050102548فتاةوالء متكال زٌنو09205154

3ممر التربٌةتخدٌر05050102453فتاةوئام متكال زٌنو09205156

3ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة10160105045فتحٌهرإى جودت دروٌش09205163

3ممر التربٌةطب طوارئ05050078401عبٌرنؽم أكرم الشٌخ عل09205178ً

3ممر التربٌةتربٌة فنٌة05010502605امالهٌا موسى دٌب09205185

3ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05030058537لوردارهؾ ماهر الجروج09205187

3ممر التربٌةتخدٌر05030056135سفٌرهأحمد محمد ابراهٌم09205189

3ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05190021915ؼصونرنٌم علً محفوض09205191

3ممر التربٌةانتاج نبات05100005596ًفرٌزهعال فرٌد قوندراق09205192

3ممر التربٌةتسوٌق05100003221عالرشا اٌمن دعبول09205195

3ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05180014308سامٌةحنان محسن سلوم09205199

3ممر التربٌةأشعة05150051489مجدولٌنهال سامر قٌمر09205202

3ممر التربٌةسكرتارٌا06020015548حوا دوه جًوفاء ابراهٌم رومٌه09205207

3ممر التربٌةانتاج نبات05110018337ًزهٌه الخضرفادٌه سلٌم االطرش09205210

3ممر التربٌةأشعة05120012130ازدهار حسٌننؽم وائل خضور09205213

3ممر التربٌةالمعهد التقانً للحاسوب05090025502هٌام ؼٌبورنٌروز اكرم خروص09205215

3ممر التربٌةأشعة05170045953ٌسرىحمزه كامل محسن09205216

3ممر التربٌةتربٌة موسٌقٌة05010731917كتٌبه االسماعٌلؼٌداء زعلو السلٌمان09205226

05150027370ٌسٌرهرفا نزار خطٌب09205229
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

3ممر التربٌة

3ممر التربٌةرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05220006581ًسورٌهمحمود وحٌد العبٌد السعٌد09205231

3ممر التربٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05050023121رٌمرهام نزار داإد09205234

3ممر التربٌةمصارؾ وتؤمٌن05150096338ٌسٌره فاضلرنا نزار خطٌب09205235

مبنى كلٌة طب االسنان

القاعة األولىطب األسنانتبرٌد وتكٌٌؾ05160044118رؼٌدهمٌسم ؼازي االحمد6009205236القاعة االولىطابق اول

القاعة األولىطب األسنانمصارؾ وتؤمٌن05150003952نسرٌنحنٌن علً خلؾ09205240

القاعة األولىطب األسنانمٌكانٌك مركبات05160044140سمٌرهماهر محمد االحمد09205247

القاعة األولىطب األسنانتبرٌد وتكٌٌؾ05160044146رؼٌده االحمدفائز ؼازي االحمد09205249

القاعة األولىطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05190004322ندىبتول حكمت عٌسى09205251

القاعة األولىطب األسنانتربٌة فنٌة05170008214مهامرح سلٌمان مصطفى09205253

القاعة األولىطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05150063529موبٌلٌا داودهداٌا احمد شعبان09205255



القاعة األولىطب األسنانانتاج نبات05160008292ًمنىاٌفان احمد قاسم09205256

القاعة األولىطب األسنانالرسم واإلنشاء الهندس05010704965ًالهام هٌفهعلٌا عبدالناصر ؼٌانه09205257

القاعة األولىطب األسنانتربٌة موسٌقٌة04230013371سمٌرههال حمزي سلهب09205273

القاعة األولىطب األسنانتربٌة موسٌقٌة04230013367سمٌره بركاتمها حمزي سلهب09205275

القاعة األولىطب األسنانشبكات حاسوبٌة05010782631رٌمهماٌا عدنان الخازم09205278

القاعة األولىطب األسنانشبكات حاسوبٌة05010228319كوكبختام محمد سلٌمان09205281

القاعة األولىطب األسنانتربٌة فنٌة05150069443عناٌاترٌم رمضان ناصوري09205282

القاعة األولىطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05160006967فاطمهثراء محمود محمد09205283

القاعة األولىطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05200012146دٌانادٌمه اسعد عقاد09205284

القاعة األولىطب األسنانالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05150042060رؼداء جبرهرنٌن نزٌه وسوؾ09205285

القاعة األولىطب األسنانشبكات حاسوبٌة05050116064فاطمةؼزل عبد الكرٌم الشحاده09205292

القاعة األولىطب األسنانهندسة البرمجٌات05030006956انتصارنسرٌن هٌثم زٌدان09205295

القاعة األولىطب األسنانتربٌة فنٌة05050146589منٌرهربا احمد البٌور09205296

القاعة األولىطب األسنانالشإون الفنٌة والبلدٌات05150132647سبالءلبنى رئٌؾ الٌوسؾ09205297

القاعة األولىطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05120010737سمٌره الشلًثراء ؼازي وسوؾ09205299

القاعة األولىطب األسنانشبكات حاسوبٌة01010599409سمر برازيهناء ؼٌاث اورفل09205300ً

القاعة األولىطب األسنانتربٌة فنٌة05200023513ثناء اسعدنادٌن مٌالد صبؽه09205301

القاعة األولىطب األسنانتصمٌم داخل05050079896ًهالنؽم أكرم دهمان09205302

القاعة األولىطب األسنانرسم05140031690حٌاةكاتٌا اسكندر داإد09205303

القاعة األولىطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05030041504حبوسرانٌا حرب حنا09205310

10140004352فاطمة فٌاضمنال أحمد صالح09205312
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة األولىطب األسنان

القاعة األولىطب األسنانتربٌة فنٌة07090093240فاطمةحال ٌوسؾ العاه09205322ً

القاعة األولىطب األسنانالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05190005567سمٌرههدٌل ابراهٌم اسماعٌل09205328

القاعة األولىطب األسنانتسوٌق05180008551فداءعلً رمضان حسن09205333

القاعة األولىطب األسنانتربٌة موسٌقٌة06220008174جمٌلهفداء حكمت فوزي09205335

القاعة األولىطب األسنانانتاج نبات05100014467ًادٌبهطارق فواز السلوم09205337

القاعة األولىطب األسنانتربٌة فنٌة06220008207جمٌلههنادي حكمت فوزي09205338

القاعة األولىطب األسنانأشعة05200063249هاجرصالح الدٌن حمزه األمان09205341

القاعة األولىطب األسنانوقاٌة عامة05010468067عزٌزه المعروؾسواح علً المعروؾ09205345

القاعة األولىطب األسنانالطاقات المتجددة05120030575املٌنخلٌل فاطر حٌدر09205348

القاعة األولىطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05030042504وزٌرهفادٌا فهد االحمد09205357

القاعة األولىطب األسنانتخدٌر09010110775هندٌهفاطمه زٌدان العلً الجرو09205361

القاعة األولىطب األسنانمخابر بٌطرٌة05010578116رٌم دهٌمشصبا هشام دهٌمش09205362

القاعة األولىطب األسنانإدارة أعمال05140020025حسنهصفاء كاسر عدٌره09205363

القاعة األولىطب األسنانالشإون الفنٌة والبلدٌات05030050114بندرهبا ابراهٌم الحاتم09205365

القاعة األولىطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05220001594مرٌمعزام خالد الضاهر09205367

القاعة األولىطب األسنانبساتٌن04010122516حسنهنداء احمد المحمد09205368

القاعة األولىطب األسنانتربٌة فنٌة05160045979سورٌاجانٌت محسن السلٌمان09205371



القاعة األولىطب األسنانبساتٌن05190032378فاتنعبٌر نادر سلوم09205374

القاعة األولىطب األسنانسكرتارٌا05100007103اودٌتنور ابراهٌم خلٌل09205381

القاعة األولىطب األسنانهندسة البرمجٌات05010636124نادٌه عبدالكرٌمهدى هشام النعسان09205384

القاعة األولىطب األسنانتقنٌات كهربائٌة06090011403رابٌه صقرزٌنب سمٌر حمود09205386

القاعة األولىطب األسنانالتصمٌم الداخل05010431340ًفاطمههبه علً الدٌب09205387

القاعة األولىطب األسنانمصارؾ وتؤمٌن05070015921الهامضحى سلٌمان الخالد09205391

القاعة األولىطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05200001069نلً نجمرٌم موسى الحج09205392

القاعة األولىطب األسنانالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05010697048منىارٌج محمد اسعد09205393

القاعة األولىطب األسنانؼذائ05130011660ًنجاح الدالًبشرى ضاحً عباس09205397

القاعة األولىطب األسنانتقنٌات إلكترونٌة05050068212رمالؼزل اسامه الخطٌب09205401

القاعة األولىطب األسنانأسواق مالٌة05060002592سالملمعه فواز الصطوؾ09205403

القاعة األولىطب األسنانمطبخ وحلوٌات05150014637فاطمهتٌسٌر ابراهٌم الحزوري09205404

القاعة األولىطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05050143925ندىؼزل احمد عباس09205405

القاعة األولىطب األسنانصٌانة أجهزة طبٌة05160033187هالهرهؾ نضال زٌد09205414

القاعة األولىطب األسنانالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05150077821انعامؼزل عٌسى عاص09205418ً

القاعة الثانٌةطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05160011446نادٌابتول احمد سلوم4009205419القاعة الثانيةالطابق الثاني

القاعة الثانٌةطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05120029606نهادسهام احمد سلٌمان09205421

القاعة الثانٌةطب األسنانتربٌة فنٌة07010150473خدٌجةعمر محمود االحمد09205436

القاعة الثانٌةطب األسنانمصارؾ05050039912جمٌلهمنار اكرم عبدو09205440

القاعة الثانٌةطب األسنانهندسة البرمجٌات05150075106مانٌاصبا أمٌل نصرا09205443

القاعة الثانٌةطب األسنانطب طوارئ05150116826محاسنرندا عبد الكرٌم دٌبو09205445

القاعة الثانٌةطب األسنانتربٌة فنٌة05010121281حسنهزٌنب محمد مصطفى09205447

القاعة الثانٌةطب األسنانتربٌة موسٌقٌة10120010521بسمانورا ٌس حمود09205448

القاعة الثانٌةطب األسنانالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05220006103شمسه االحمد الحسنبشرى عناد المطلق09205457

القاعة الثانٌةطب األسنانالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05220005708عطور المنصوربراءه محمد العلً الثلج09205458ً

القاعة الثانٌةطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05030015891مٌادةشهامة حسن السلمان09205459

القاعة الثانٌةطب األسنانلحام وتشكٌل إنشاءات معدنٌة05160046366جمٌلهرائد احمد الونوس09205461

القاعة الثانٌةطب األسنانصٌدلة05060002214صوفٌاحسن رئٌس عبدو09205468

القاعة الثانٌةطب األسنانانتاج نبات05150035451ًعواطؾمرفت محمد نٌصاف09205474ً

القاعة الثانٌةطب األسنانمٌكانٌك مركبات05200052406عٌشهٌاسٌن ابراهٌم المحمد الدناور09205476

القاعة الثانٌةطب األسنانتبرٌد وتكٌٌؾ05050104124امالعلً مصطفى حورٌه09205481

القاعة الثانٌةطب األسنانصٌدلة05160024380حنان حلوهحال حبٌب حسٌن09205485

القاعة الثانٌةطب األسنانتربٌة موسٌقٌة06050025145هنادهلبنى ابراهٌم شمه09205487

القاعة الثانٌةطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05020150343زٌنب العمرمرٌم خالد الشٌخ09205501

القاعة الثانٌةطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05010716341نجوىدعاء منجد البٌرقدار09205502

القاعة الثانٌةطب األسنانشبكات حاسوبٌة05010401116عائده امنهنورهان رضوان دقاق09205508

القاعة الثانٌةطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05200004816رتٌبه بربررانٌه مٌالد جراد09205511

القاعة الثانٌةطب األسنانمطعم ومنهل05190005000نجاح شدودفٌحاء محمد سلٌمان09205513



القاعة الثانٌةطب األسنانمخابر-كٌمٌاء عام 05150084144مفٌدهامنه محمد محمد09205514

القاعة الثانٌةطب األسنانإنتاج حٌوان05140035818ًمجدولٌن وطفهمها كامل ؼنٌجه09205518

القاعة الثانٌةطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05100031463نزهه ملحمرشاء احمد سقر09205525

القاعة الثانٌةطب األسنانتربٌة فنٌة05200004267دٌاناندى هانً عوكان09205526

القاعة الثانٌةطب األسنانمطبخ وحلوٌات05160032505نعماتلٌلى احمد زٌد09205527

القاعة الثانٌةطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05200008420ؼادهتٌما زٌاد سلو09205535

القاعة الثانٌةطب األسنانتقنٌات كهربائٌة04140046295هناءمرٌم محمد عبد الحمٌد09205542

القاعة الثانٌةطب األسنانمساعدات طبٌة05100048335صبحٌه االحمدأسماء عبد هللا العبٌد09205545

القاعة الثانٌةطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05200009703اسناتجٌما كابً الصدٌر09205547

القاعة الثانٌةطب األسنانالشإون الفنٌة والبلدٌات05160025384احالم الحمدانبشرى ٌونس دٌاب09205550

القاعة الثانٌةطب األسنانمصارؾ وتؤمٌن05030028902أسماء الخربوطلًإبتسام ٌوسؾ العزو09205555

القاعة الثانٌةطب األسنانمصارؾ وتؤمٌن05160018848كرٌمه الحاٌكالرا عٌسى نصره09205562

القاعة الثانٌةطب األسناننقل ومواصالت05160026396دارٌنرشا موسى وسوؾ09205563

القاعة الثانٌةطب األسنانالمعهد التقانً للحاسوب06010296307حمٌدهساره سمٌر صالحه09205566

القاعة الثانٌةطب األسنانمصارؾ05060000433امٌرهعال خضر الوسوؾ09205568

القاعة الثانٌةطب األسنانمطبخ وحلوٌات05160001136خزنههوٌدا حسن عٌود09205572

القاعة الثانٌةطب األسنانعلوم أؼذٌة05010083802هدىخلود خلٌل عمران09205577

القاعة الثالثةطب األسنانأشعة05160049643مرٌمهبه احمد رستم7009205593القاعة الثالثةالطابق الثالث

القاعة الثالثةطب األسنانتقنٌات إلكترونٌة05010414571فداءساره مجد سلمو09205596

القاعة الثالثةطب األسنانمصارؾ05120010388سمٌرهصفاء أحمد شاهٌن09205598

القاعة الثالثةطب األسنانتربٌة فنٌة05010414568فداءأسماء مجد سلمو09205601

القاعة الثالثةطب األسنانتربٌة موسٌقٌة04030052353هٌامرهؾ فواز السالمه09205604

القاعة الثالثةطب األسنانلحام وتشكٌل إنشاءات معدنٌة05100037313فهمٌهمعٌن محمد ٌعقوب09205605

القاعة الثالثةطب األسنانتقنٌات كهربائٌة05140020384شماحكٌم خرفان الجرماش09205606ً

القاعة الثالثةطب األسنانمطبخ وحلوٌات05050151460فردوس جرديٌحٌى ابراهٌم جردي09205608

القاعة الثالثةطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05030059721فلايرٌاسمٌن ظهٌر عوض09205612

القاعة الثالثةطب األسنانمصارؾ وتؤمٌن05010669443سمرماري عصام الطرن09205615

القاعة الثالثةطب األسنانمصارؾ وتؤمٌن05010268870فادٌة سبع العربمرٌم نصر الوهٌب09205619

القاعة الثالثةطب األسنانالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05170025977لٌالنادٌن عبدو ادرٌس09205620

القاعة الثالثةطب األسنانمٌكانٌك مركبات05010353032كهربٌوسؾ عبد العزٌز الخلؾ09205621

القاعة الثالثةطب األسنانالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05090013473رحاب دٌبمروه حمدو شاوٌش09205622

القاعة الثالثةطب األسنانتصنٌع مٌكانٌك05010053690ًامٌنهمصطفى خالد الخلؾ09205625

القاعة الثالثةطب األسنانهندسة البرمجٌات05200054592منى الحسنشهناز نزار المصطفى09205627

القاعة الثالثةطب األسنانتولٌد الطاقة الكهربائٌة05150098387اكتمالعالء ابراهٌم ابراهٌم09205628

القاعة الثالثةطب األسنانهندسة وصٌانة الحواسٌب05150098357فاتن العلًعلً حامد ابراهٌم09205633

القاعة الثالثةطب األسنانالمساحة05030035161جمانه شنوسمٌة عبد الباسط الطالب09205641

القاعة الثالثةطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05010189989دعدرٌم عباس دلخ09205643

القاعة الثالثةطب األسنانتربٌة موسٌقٌة10150003475سعادرفا نبٌل سلٌمان09205645



القاعة الثالثةطب األسنانتقنٌات كهربائٌة05010416131آنسعبد الرحمن فاٌز الكالس09205647

القاعة الثالثةطب األسنانمساعدات طبٌة05010226022رٌمهبٌان مخلص موصلً كردي09205652

القاعة الثالثةطب األسنانمحاسبة05010363838بٌانأسماء خالد الكردي09205654

القاعة الثالثةطب األسنانإنتاج حٌوان05050020187ًدالل الجرعتلًهبه عبد الكرٌم القطرٌب09205658

القاعة الثالثةطب األسنانانتاج نبات05100002102ًسعادٌاسمٌن مٌخائٌل سلوم09205661

القاعة الثالثةطب األسنانتربٌة فنٌة05050100325سهٌرمنال رفٌق نٌوؾ09205662

القاعة الثالثةطب األسنانلحام وتشكٌل إنشاءات معدنٌة05150089731سركسجعفر احمد ورده09205663

القاعة الثالثةطب األسنانتسوٌق05140020406أدٌبهعلً ٌوسؾ طه09205664

القاعة الثالثةطب األسنانعالقات عامة05140008233منى شعباناٌناس ولٌد عل09205673ً

القاعة الثالثةطب األسنانمحاسبة05010109807نوالمنى نعسان العلوان09205675ً

القاعة الثالثةطب األسنانمٌكانٌك مركبات05120050343نوفهعلً اٌاد جؽٌل09205676ً

القاعة الثالثةطب األسنانعالقات عامة05140040900لورنسامل مصطفى سلوم09205680

القاعة الثالثةطب األسنانتربٌة فنٌة05010312527سلوىمٌساء مصطفى الرٌس09205681

القاعة الثالثةطب األسنانتصنٌع مٌكانٌك05010314093ًشهلهسند نصر العمر09205685

القاعة الثالثةطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05100002002تمامهبه الٌاس السعد09205686

القاعة الثالثةطب األسنانتخدٌر05200038166نجودرإى محسن العٌسى09205689

القاعة الثالثةطب األسنانجرارات وألٌات زراعٌة05010276025موجفهمحمد ؼازي الحمود09205692

القاعة الثالثةطب األسنانتربٌة فنٌة05010990782هدىاٌالؾ ابراهٌم خلؾ09205693

القاعة الثالثةطب األسنانرسم05010099264هنادي هبرهفاطمة محمد نذٌر تركمان09205694ً

القاعة الثالثةطب األسنانتربٌة فنٌة05010399075منىمروه رٌاض طقم09205696

القاعة الثالثةطب األسنانتربٌة فنٌة05160029255جوهٌنهالرا محمد رمضان09205697

القاعة الثالثةطب األسنانعالقات عامة05100004199ادٌبةرهؾ ادٌب ضاهر09205698

القاعة الثالثةطب األسنانشبكات حاسوبٌة05150052638فاطمةوسام محمود النجار09205699

القاعة الثالثةطب األسنانتربٌة موسٌقٌة09010160976وفاءاسراء محمد أمٌن الحاج فهد09205701

القاعة الثالثةطب األسنانإدارة أعمال09030076851فوزٌهالهام احمد المداد09205706

05150001355هدىرهؾ نزار خلؾ09205709
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثالثةطب األسنان

القاعة الثالثةطب األسنانانتاج نبات05100004339ًمهانور بدٌع فرحه09205710

القاعة الثالثةطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05010128670زعٌلهأمل خالد السخن09205712ً

القاعة الثالثةطب األسنانتربٌة فنٌة05010114144طلهبتول ماهر صوي09205714

القاعة الثالثةطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05050016941رابعهحسناء مصعب دعاس09205715

القاعة الثالثةطب األسنانبساتٌن05150012124كوكبزٌنب احمد علو09205716

القاعة الثالثةطب األسنانتبرٌد وتكٌٌؾ05010214419زهره الكلسامر ولٌد المحمود09205718

القاعة الثالثةطب األسنانتربٌة فنٌة05050100285نارٌماننهى احمد رمضان09205720

القاعة الثالثةطب األسنانهندسة وصٌانة الحواسٌب10100014770عاصفهرنا ٌاسٌن احمد09205723

القاعة الثالثةطب األسنانمطعم ومنهل05160014482منٌفهوسام فإاد جمول09205726

القاعة الثالثةطب األسنانأشجار مثمرة05150094945بشرهآٌه ٌوسؾ شاهٌن09205727

القاعة الثالثةطب األسنانتربٌة فنٌة05050110859فاطمةامنة عصام برازي09205729

القاعة الثالثةطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05050159984نارٌماننور بشار القصٌر09205730



القاعة الثالثةطب األسنانانتاج نبات05100002832ًفاتنعالء سامً السعد09205736

القاعة الثالثةطب األسناندواجن05040010543جهٌده الخلٌلحٌدر حسٌن ابراهٌم09205737

القاعة الثالثةطب األسنانتربٌة فنٌة04010021662عزٌزهمٌس حسن االسعد09205738

القاعة الثالثةطب األسنانتعوٌضات سنٌة05120038219رقٌهشادي محمود علوش09205739

القاعة الثالثةطب األسناندواجن05010295536ؼادهفرهود عبد القادر فرهود09205740

القاعة الثالثةطب األسنانإنتاج حٌوان05090018337ًابتسامهبه سمٌر الدٌوب09205742

05010512417هٌفاءزٌنب موفق عتٌق09205744
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثالثةطب األسنان

القاعة الثالثةطب األسنانالتصمٌم الداخل05030020211ًعبٌر عساؾرزان موفق العبد هللا09205747

القاعة الثالثةطب األسنانهندسة البرمجٌات05120032442اسمهانبدور بركات علوش09205749

القاعة الثالثةطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05150001291هدىعال نزار خلؾ09205756

القاعة الثالثةطب األسنانانتاج نبات05150010915ًصباحرنا بدر الدٌن نعوؾ09205758

مخبر التشرٌحطب األسنانتعوٌضات سنٌة05010480098دعدتهانً عبد الكرٌم قسوم3009205759مخبر التشريحالطابق الثالث

مخبر التشرٌحطب األسنانتربٌة فنٌة05100022074سورٌهمرح احمد المصطفى09205761

مخبر التشرٌحطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05030058549هٌفهمرام جرجس الجروج09205762

مخبر التشرٌحطب األسنانتقنٌات إلكترونٌة05010482312حنانسالم سالم الرمضون09205771

05100043087تمام االبراهٌمأواز تامر الكردي09205772
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

مخبر التشرٌحطب األسنان

05110025855آمنهرٌم حسٌن محمد09205774
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

مخبر التشرٌحطب األسنان

05150097083سعدهرقٌه توفٌق البدر09205776
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

مخبر التشرٌحطب األسنان

05010040194فاطمةسهام ولٌد ارحٌم09205777
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

مخبر التشرٌحطب األسنان

مخبر التشرٌحطب األسنانصٌانة أجهزة طبٌة05010401635سوسنراما صبري عمار09205778

مخبر التشرٌحطب األسنانانتاج نبات05100017643ًسنٌرنورما سعد دٌاب09205783

مخبر التشرٌحطب األسنانانتاج نبات05100010136ًأمٌره منصورتمام الٌاس دٌب09205785

مخبر التشرٌحطب األسنانطب طوارئ04140001458محاسنهبه نمر نداؾ09205787

مخبر التشرٌحطب األسنانأشجار مثمرة06160031774دروٌشهسوزان وجٌه حسن09205794

مخبر التشرٌحطب األسنانانتاج نبات10170011001ًهدىرنا صالح حسن09205796

مخبر التشرٌحطب األسنانتصنٌع مٌكانٌك05010624303ًرقٌهسامر ولٌد شحود09205797

مخبر التشرٌحطب األسنانتربٌة فنٌة05030031504علٌاعلً قاسم الخالؾ09205800

مخبر التشرٌحطب األسنانانتاج نبات05100011415ًنادٌه ابو زٌدنادٌن هزاع عرب09205804

مخبر التشرٌحطب األسنانالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05200014801نهالرنا كمال سكاؾ09205806

مخبر التشرٌحطب األسنانعلوم أؼذٌة05010198368هناءرنا هالل درؼام09205809

مخبر التشرٌحطب األسنانتربٌة فنٌة05100068699سحرهدٌل محمد الحمٌده الخالد09205810

مخبر التشرٌحطب األسنانالمساحة05010271094تماضرماٌا عناد الخضر09205811

مخبر التشرٌحطب األسنانتدفئة وتهوٌة05010558413هناءطة عبد الرحمن ورار09205812

مخبر التشرٌحطب األسنانالتصمٌم الداخل05220017429ًفضهمنى احمد ابو العٌون09205817

مخبر التشرٌحطب األسنانعالقات عامة05150115936سكٌنهعدره بركات المعروؾ09205819

مخبر التشرٌحطب األسنانتربٌة فنٌة05020088729فاطمةملك علً الخلٌل09205827

مخبر التشرٌحطب األسنانهندسة البرمجٌات05010314214فرٌدهشهباء حسن العمر09205830

مخبر التشرٌحطب األسنانتربٌة فنٌة05010063579ؼٌداءامانً محمد بشٌر قزو09205835



مخبر التشرٌحطب األسنانإدارة أعمال05150122793حسنهعبٌر عٌد ناعم09205842

05010617088ختامفاطمه عبد هللا قاسم اؼا09205846
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

مخبر التشرٌحطب األسنان

مخبر التشرٌحطب األسنانمحاسبة05050123719حٌاةتسنٌم احمد داهود09205852

المدرج الكبٌرطب األسنانشبكات حاسوبٌة05050123721حٌاة الجرؾآالء احمد داهود12009205853المدرج الكبيرالطابق الرابع

المدرج الكبٌرطب األسنانمصارؾ05140018759سطوه عنومامل محمد فوٌزه09205858

المدرج الكبٌرطب األسنانانتاج نبات05120048855ًفلايرنور أحمد ساعود09205862

المدرج الكبٌرطب األسنانإنتاج حٌوان04010684301ًكرجٌهلبانه فاٌز النقري09205864

المدرج الكبٌرطب األسنانهندسة وصٌانة الحواسٌب05180030940سلٌفٌاعلً جهاد شبول09205865

المدرج الكبٌرطب األسنانسكرتارٌا05100053194ٌسره الخضوررنا وفٌق عٌسى09205866

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05140025933حسنه معالفراس نجدات عٌسى09205871

المدرج الكبٌرطب األسنانمٌكانٌك مركبات05050020320خدٌجه ونوسعلً تمٌم ونوس09205872

المدرج الكبٌرطب األسنانالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05200024514نعٌمهفاتن جمال ابراهٌم09205873

المدرج الكبٌرطب األسنانهندسة وصٌانة الحواسٌب05160029497ندىمجدولٌن منصور فاعور09205875

المدرج الكبٌرطب األسنانانتاج نبات05100003453ًكرٌمهزهور فاٌز الٌوسؾ09205876

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05200024512نعٌمه طنوسفال جمال ابراهٌم09205882

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة موسٌقٌة10230001884منٌرهلما محمد عمار09205885

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة فنٌة05050077577سرورروكسان اسماعٌل حربا09205886

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة موسٌقٌة10140005769خدٌجه حمودختام عابد عل09205890ً

المدرج الكبٌرطب األسنانالمعهد التقانً للحاسوب05150001418اٌمانمصطفى سامر زٌنو09205893

المدرج الكبٌرطب األسنانمحاسبة05180034256فادٌه شامًلٌن رمٌز سلٌم09205901

المدرج الكبٌرطب األسنانمحاسبة05150043763فلاير رستماروى سلٌمان جمول09205903

المدرج الكبٌرطب األسنانعلوم أؼذٌة05020114459رنا الخطابزٌنه احمد الخالد09205904

المدرج الكبٌرطب األسنانأشعة05100036241عبٌرصبا احمد ٌوسؾ09205906

المدرج الكبٌرطب األسنانبساتٌن05150030585مٌاده الشحودآالء حسٌن الشحود09205912

04010151400شادٌهعفراء صالح حمود09205922
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الكبٌرطب األسنان

المدرج الكبٌرطب األسنانأشجار مثمرة05150017295سمر منصورٌاسمٌن حسن السٌد عل09205929ً

المدرج الكبٌرطب األسنان(متواجد قدٌما)إدارة 05190003856سكٌنهلٌلى معال ونوس09205930

المدرج الكبٌرطب األسنانرسم04030014614رجاءثناء احمد العبدهللا09205935

المدرج الكبٌرطب األسنانمطبخ وحلوٌات05150001399هناء صالحهحنٌن عمار مزق09205939

المدرج الكبٌرطب األسنانمخابر05030045436فضهرٌم فاٌز الجبٌل09205947ً

المدرج الكبٌرطب األسنانالتصمٌم الداخل05010481420ًوكٌلهسوسن سلٌمان المعروؾ09205949

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05010960191دالل اسعدرٌم محمد االسعد09205950

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05200077532خدوجنرمٌن علً اسبر09205951

المدرج الكبٌرطب األسنانكهرباء05030059751رمالاٌه سمٌر عوض09205955

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05010358747دالل أسعدآٌة محمد االسعد09205956

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة فنٌة05010620364نهٌده حسنمٌس باسل حسن09205959

المدرج الكبٌرطب األسنانتقنٌات إلكترونٌة05160020620منى احمدرهؾ فاٌز احمد09205961

المدرج الكبٌرطب األسنانطب طوارئ05010340951مظله العبطاننوال ابراهٌم الحسٌن09205968



المدرج الكبٌرطب األسنانمصارؾ05150070986سهامهمسه كمال ابراهٌم09205971

المدرج الكبٌرطب األسنانتقنٌات إلكترونٌة05160020626منى احمدرؼد فاٌز احمد09205975

المدرج الكبٌرطب األسنانتخدٌر07010058052امل سرمٌنًقمر محمد عماد برهوم09205976

المدرج الكبٌرطب األسنانمصارؾ05150070982سمٌرهدٌمه احمد ابراهٌم09205977

المدرج الكبٌرطب األسنانزراعات محمٌة05190012839صباحمرح امٌن سلمان09205980

المدرج الكبٌرطب األسنانهندسة وصٌانة الحواسٌب05190012632حنانلمى عبد الرحمن عباس09205984

المدرج الكبٌرطب األسنانهندسة وصٌانة الحواسٌب05190012630حنان محمودروان عبد الرحمن عباس09205988

المدرج الكبٌرطب األسنانهندسة وصٌانة الحواسٌب05190012398سمٌحهرٌم مفٌد عالن09205989

المدرج الكبٌرطب األسنانالتصمٌم الداخل05010642129ًبسمه النهاررهؾ خلٌؾ الخضر09205990

المدرج الكبٌرطب األسنانبساتٌن05010570141نزٌهةوجٌهة الٌاس الدٌبان09205991

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05010161113نادٌهوالء ضاهر نداؾ09205992

المدرج الكبٌرطب األسنانانتاج نبات05110006800ًمرٌموزنه محمد أبو رفقه09205999

المدرج الكبٌرطب األسنانمصارؾ05140021336أمٌنه  حسنهال مخلص قبقل09206003ً

المدرج الكبٌرطب األسنانانتاج نبات05110006765ًمرٌمنادٌن محمد ابورفقه09206004

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة فنٌة05010067668حمٌدهسراء علً الشمال09206006ً

المدرج الكبٌرطب األسنانانتاج نبات05160002745ًنظٌرهرامونا نوفل مصطفى09206014

المدرج الكبٌرطب األسنانزراعات محمٌة10120000990سهٌلهمروى امٌن محمد09206019

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة فنٌة10030033532سكٌنه خضورسهى عٌسى حسٌن09206021

المدرج الكبٌرطب األسنانأشجار مثمرة05170009245شادٌههانٌه محمد خمٌس09206022

المدرج الكبٌرطب األسنانهندسة البرمجٌات05010239497حلٌمهاٌات عبد الكرٌم بردان09206024

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05160011093حمامه بركاتبشرى عٌد محمود09206032

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة موسٌقٌة04040003527منىنؽم منٌر قزي09206034

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة فنٌة05010585090ناهدفاطمة مروان الدٌاب09206035

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة فنٌة05120011061رانٌا احمدرهام رمضان ابراهٌم09206037

المدرج الكبٌرطب األسنانمٌكانٌك مركبات05010553427صافٌهمحمد خالد شحود09206042

المدرج الكبٌرطب األسنانانتاج نبات05140020187ًزٌنبحال علً عل09206050ً

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة موسٌقٌة04120093777هدىنورما سلمان وسوؾ09206051

المدرج الكبٌرطب األسنانوقاٌة عامة05150089472هندعبٌر نهاد هواش09206054

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة فنٌة04170001032أسعاؾالفت خضر العل09206055ً

المدرج الكبٌرطب األسنانصٌدلة05190033555امٌرهاحمد ممدوح محمود09206060

المدرج الكبٌرطب األسنانمٌكانٌك مركبات05010600540ؼصون االسماعٌلماهر ٌاسر االسماعٌل09206061

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05010790871روعه مطرآٌه نزار جاوٌش09206062

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05150075566سهٌلهأمٌرة أحمد سالمه09206068

المدرج الكبٌرطب األسنانأعمال إدارٌة05050073798ؼٌداء السٌدنور احمد السٌد09206069

المدرج الكبٌرطب األسنانتقنٌات كهربائٌة05200074643حٌاةعلً محسن حمود09206070

المدرج الكبٌرطب األسنانشبكات حاسوبٌة05170001387ماجدهرٌم فخري عون09206071

المدرج الكبٌرطب األسنانتقنٌات إلكترونٌة05010428689هناديمحمد شرٌؾ محمدمظفر كٌالن09206078ً

المدرج الكبٌرطب األسنانتقنٌات إلكترونٌة05150109621منالمحمد موسى عباس09206079



المدرج الكبٌرطب األسنانتصمٌم داخل05150057569ًلٌنابتول علً النجم09206081

المدرج الكبٌرطب األسنانانتاج نبات05180015059ًرنا الدٌوبرٌتا مازن عٌسى09206083

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة فنٌة05160056759جوهٌنهمرح محمد رمضان09206088

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة فنٌة05160050827ناٌفً حمدندى محسن حبقه09206090

المدرج الكبٌرطب األسنانمٌكانٌك مركبات05150109632منالمجد موسى عباس09206092

المدرج الكبٌرطب األسنانانتاج نبات05100035627ًكوكب العجًهادي محمود الشاعر09206095

المدرج الكبٌرطب األسنانبساتٌن05170018028بسٌمهٌاسمٌن صالح سلٌمان09206099

المدرج الكبٌرطب األسنانالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05030047235نوالملك عباس السماعٌل09206103

المدرج الكبٌرطب األسنانهندسة البرمجٌات05150106346حسناء المحمودعال ماجد محفوض09206105

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة فنٌة05030058275هناء الصالحرٌم احمد الصالح09206106

المدرج الكبٌرطب األسنانطب طوارئ05010726020ؼادهشذى خالد العساؾ09206107

المدرج الكبٌرطب األسنانالشإون الفنٌة والبلدٌات05030047877فاطمه الجفلملك حسن ملحم09206108

المدرج الكبٌرطب األسنانعالقات عامة05170025918زٌنبوالء محمد كنجو09206109

المدرج الكبٌرطب األسنانالشإون الفنٌة والبلدٌات04220053410زهرهسوسن نضال جح09206110ً

المدرج الكبٌرطب األسنانانتاج نبات05120026422ًنجٌدهاحالم عٌسى لولو09206113

المدرج الكبٌرطب األسنانالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة04180023017امنهمرٌم نعسان النعسان09206114

المدرج الكبٌرطب األسنانالشإون الفنٌة والبلدٌات05030057805هناء الصالحبشرى احمد الصالح09206119

المدرج الكبٌرطب األسنانمصارؾ05050012289زولٌاآالء اسكندر القشاش09206120

المدرج الكبٌرطب األسنانانتاج04220053057حسٌبهجٌانا احمد الحسن09206121

المدرج الكبٌرطب األسنانمصارؾ05050166923عرنهحنان اٌمن المحسن09206127

المدرج الكبٌرطب األسنانالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05030054326أمٌنهلبابه عبد الرحمن مصطفى09206128

المدرج الكبٌرطب األسنانهندسة البرمجٌات10170039114حبابه الدالًعزٌزه سلٌمان السلٌمان09206131

المدرج الكبٌرطب األسنانإنتاج حٌوان05030015322ًجمٌلهراما حمدان الحالق09206140

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة فنٌة05010115056وضحةسحر حسن اسعد09206143

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة فنٌة05090013019دعد الوسوؾندى عبد الكرٌم الصالح09206150

المدرج الكبٌرطب األسنانتقنٌات إلكترونٌة05050044755كرٌمهحسن احمد االحمد09206151

المدرج الكبٌرطب األسنانمصارؾ05160022516اعتدالنهى ٌوسؾ ملحم09206154

05010419924امنةروضة حسن طواش09206162ً
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الكبٌرطب األسنان

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05200071057نكوه المحمدخدوج حمزه المحٌمٌد09206173

المدرج الكبٌرطب األسنانشبكات حاسوبٌة05050100515عبٌر الراعًنوره فإاد ٌازج09206176ً

المدرج الكبٌرطب األسنانالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05150084245فادٌةبلسم محسن عٌسى09206178

المدرج الكبٌرطب األسنانعلوم أؼذٌة05090008125رجاء عبدوهبه حسٌن عبدو09206181

المدرج الكبٌرطب األسنانالرسم واإلنشاء الهندس05090012511ًامٌره سوٌدانمرٌم علً ٌوسؾ09206182

المدرج الكبٌرطب األسنانمصارؾ05120014185ؼانارؼد عٌسى عالء الدٌن09206186

المدرج الكبٌرطب األسنانالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة04220017435نداءآٌه سلٌمان معروؾ09206188

المدرج الكبٌرطب األسنانمخابر-كٌمٌاء عام 05050106384شهٌدهسحر علً الجرؾ09206192

المدرج الكبٌرطب األسنانأسواق مالٌة05010196499أملعدنان حافظ المحمود البرق09206194

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05200003155سهىرٌما كرٌم خوري09206197



المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة فنٌة06100006756رفٌقهلما ابراهٌم حمامه09206206

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة موسٌقٌة05160001288وصال منٌؾتٌماء محمد سلوم09206209

المدرج الكبٌرطب األسنانهندسة وصٌانة الحواسٌب05010163823عزٌزهربى محمود اسعد09206212

المدرج الكبٌرطب األسنانمصارؾ05120003107لٌنا عدلهلجٌن أحمد أبو علوش09206217

المدرج الكبٌرطب األسنانتربٌة فنٌة05100023852ؼادهمحمد شحاده الدهش09206218

المدرج الكبٌرطب األسنانصٌدلة05100008836الٌسهدٌل سمٌر سعٌفان09206219

05010056522ٌسرىمحمود جمعة دٌب09206223
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الكبٌرطب األسنان

المدرج الكبٌرطب األسنانكهرباء05140015717فاطمهحمزه فهٌم بقعاوي09206233

المدرج الكبٌرطب األسنانعالقات عامة05100049989منواكنده ٌوسؾ أبو خرزه09206234

مبنى كلٌة اآلداب بناء جنوب الملعب

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010588606فادٌهفرح ابراهٌم عبو7509206236المدرج االولالطابق االول

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010501373ؼٌداءدانٌه طالب طالب09206241

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05150029958عفٌفهجٌانا منهل المحمود09206249

المدرج األولاالداب جنوب الملعبانتاج نبات05110013587ًانتصار شاوٌشرفٌدا محمود المحٌمٌد09206252

المدرج األولاالداب جنوب الملعبهندسة البرمجٌات05140003563منٌفه ٌوسؾرٌتا اٌمان عل09206254ً

المدرج األولاالداب جنوب الملعبالشإون الفنٌة والبلدٌات05030039289سمٌره محمودناهد محمد الدٌب09206268

12060047674بنانرهؾ زهٌر الزرزور09206269
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج األولاالداب جنوب الملعب

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05190030372مهاامٌمه معال معروؾ09206273

المدرج األولاالداب جنوب الملعبانتاج نبات05100052645ًهناءرزقخوله رزق دٌوب09206280

المدرج األولاالداب جنوب الملعبالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05220012153نادٌاهدى سالم العبد اللطٌؾ09206282

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتسوٌق05160004995مرفتفتون احمد مصطفى09206289

المدرج األولاالداب جنوب الملعبانتاج نبات05120023077ًحٌاة شاهٌنلٌدٌا علً الحسن09206291

المدرج األولاالداب جنوب الملعبجرارات وألٌات زراعٌة05050016382ؼراءنبٌل مصطفى الدعاس09206292

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010254704لٌنداهٌا محسن القاسم09206293

المدرج األولاالداب جنوب الملعبالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن06100067639سعدةزٌنب عبد الحمٌد عمار09206294

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتسوٌق05200090497سهٌالمروه انس حمدو المصطفى09206295

المدرج األولاالداب جنوب الملعببساتٌن05090013041دعد الوسوؾبتول عبد الكرٌم الصالح09206303

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة10260020245خدٌجهرزان محمد عمران09206304

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05170001019رٌم سلٌماناالء رمضان قاسم09206313

المدرج األولاالداب جنوب الملعبالرسم واإلنشاء الهندس05020108622ًهدى الٌونسخلود أحمد شاوردي09206314

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05030045332وردهنسرٌن عٌسى تٌشون09206316

المدرج األولاالداب جنوب الملعبمساعدات طبٌة05010326381خدٌجهسراء ساٌر مصٌن09206317ً

المدرج األولاالداب جنوب الملعبمصارؾ وتؤمٌن05010424598امنٌه سالمرهام محمد الكفت09206318

المدرج األولاالداب جنوب الملعبمصارؾ وتؤمٌن05160009106فاطمهكنانه علً عضٌمه09206320

المدرج األولاالداب جنوب الملعبمصارؾ وتؤمٌن90050005645وفاءمجدولٌن فإاد احمد09206321

المدرج األولاالداب جنوب الملعب(متواجد قدٌما)إدارة 05160025295نجٌبهدعاء محمد دٌاب09206323

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05150003600امٌنههدى محمد المشرق09206324ً



05160004708فاطمهآنا علً سلٌمان09206325
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج األولاالداب جنوب الملعب

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05100006854مٌرناجلٌلة نضال دوٌب09206326

المدرج األولاالداب جنوب الملعبإنشاءات عامة05050173582أمٌره زٌنومٌس محمد حمد09206327

المدرج األولاالداب جنوب الملعبانتاج نبات05100000744ًرنهرشا جالل محفوض نقوال09206332

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتؤمٌن05110032505فاٌزه ضاهربثٌنه طراد طوبر09206335

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة10120010899مرامنارٌمان ٌاسر ابراهٌم09206336

المدرج األولاالداب جنوب الملعبالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05070030400وفاءرانٌا عبد الكرٌم شاهٌن09206342

المدرج األولاالداب جنوب الملعبعلوم أؼذٌة05160008576امنهلٌنا ابراهٌم خضور09206349

المدرج األولاالداب جنوب الملعبالمعهد التقانً للحاسوب05150047177حسناءماجده حامد حمود09206354

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05030021949شادٌة الحمادهحنان علً الحمادة09206356

المدرج األولاالداب جنوب الملعبإنتاج حٌوان05050049727ًسمٌرهنسرٌن مخلص من09206369ً

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05030025638وحٌدهمها ابراهٌم المرع09206371ً

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05020041106فاطمه نزال العلًمرٌم عبد الجبار محمد الحسن09206372

المدرج األولاالداب جنوب الملعبمطبخ وحلوٌات06170010121سلمى مرعًنداء علً محمد09206382

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05160004144فاطمهلبنى أحمد وسوؾ09206385

المدرج األولاالداب جنوب الملعبعالقات عامة05120033421صدٌقهوفاء محمد الموع09206388ً

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة02230009879دٌبه فانًاالء ٌونس العقٌل النصر09206389

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010275399فاتن المصريلٌن عٌسى الحسن09206391

المدرج األولاالداب جنوب الملعبؼذائ05170032856ًعائدهاٌه هللا دٌاب سالم09206395

المدرج األولاالداب جنوب الملعبالتصمٌم الداخل05050018662ًأمٌره الدٌباتٌارا ماهر الدٌبات09206398

المدرج األولاالداب جنوب الملعبهندسة البرمجٌات05050155614صبرٌهندى علً الجردي09206399

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتقنٌات كهربائٌة05190005626ؼادهخضر نزار صقر09206401

المدرج األولاالداب جنوب الملعبهندسة وصٌانة الحواسٌب05120033428سهٌلهٌاسمٌن حسٌن الموع09206409ً

المدرج األولاالداب جنوب الملعبصٌدلة05170004595تؽرٌدعلً احمد هاشم09206412

المدرج األولاالداب جنوب الملعبشبكات حاسوبٌة06010305782هندصبا سمٌر احمد09206414

المدرج األولاالداب جنوب الملعبهندسة وصٌانة الحواسٌب05120027066ؼانادٌنا نعٌم خطٌب09206416

المدرج األولاالداب جنوب الملعبالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05120036285خدٌجه باشاانؽام طاهر ٌوسؾ09206425

المدرج األولاالداب جنوب الملعبالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05150095516ملكرٌم محمد سعود09206426

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتقنٌات إلكترونٌة05010115284سمٌرةمرام محمد الحاج زٌن09206433

المدرج األولاالداب جنوب الملعبمحاسبة05010275396فاتن المصريمٌس عٌسى الحسن09206436

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة06110008905عوازلٌاسمٌن هالل عٌد09206438

المدرج األولاالداب جنوب الملعبانتاج نبات10090068977ًعفاؾكنده محمد بالل09206442

المدرج األولاالداب جنوب الملعبإنتاج حٌوان04220048423ًأقبالرؼد آصؾ الشعبان09206446

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010376520ؼٌثاءلٌلٌان ٌاسر القاسم09206448

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة06200102964اماللما عز الدٌن دروٌش09206450

المدرج األولاالداب جنوب الملعبإدارة أعمال05120005719نادٌهاٌمان محمد الحامد09206452

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة07090147599حسناءرمزٌة محمد خٌر الحمزة الربٌع09206454

المدرج األولاالداب جنوب الملعبمحاسبة07090147611حسناء دوديفاطمة محمد خٌر الحمزة الربٌع09206455



المدرج األولاالداب جنوب الملعبؼذائ04220070727ًرئٌسهرزان ٌوسؾ النٌسان09206470ً

المدرج األولاالداب جنوب الملعبوقاٌة عامة06100060987جومانهرنا حبٌب حبٌب09206471

المدرج األولاالداب جنوب الملعبمصارؾ وتؤمٌن05100052561فٌضهنادٌن خالد العمر09206472

05010325599بشرىزٌن عبد الوهاب كالس الحلب09206479ً
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج األولاالداب جنوب الملعب

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتصنٌع مٌكانٌك05010773918ًعٌشهحسٌن عبد المعٌن الفارس خلوؾ09206483

المدرج األولاالداب جنوب الملعبرسم04010900015ٌسرىساندي محمد مخلوؾ09206486

المدرج األولاالداب جنوب الملعبالمساحة05150082817هناءرٌم حسٌن عل09206487ً

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05210016393خدٌجهمنار علً القدور09206490

المدرج األولاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة07210076023سعادهزار محمد حمام09206494ً

المدرج األولاالداب جنوب الملعبالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05100059523وفاءمٌرنا اٌاد زاهر09206495

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة04230010417متٌندهحال علً ٌوسؾ7509206502المدرج الثانيالطابق األول

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبخراطة وتسوٌة05010531359ؼندؾعز الدٌن طالل الدور09206505

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05030043858ؼنجهامال ٌاسٌن السلوم09206516

05150025000هوٌدهرهؾ محمد حمدان09206518
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعب

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبنقل ومواصالت05140012090مفٌدهلورٌن مطٌع طٌبا09206520

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبتقنٌات إلكترونٌة05010546885وعدحال محمد عامر عربش09206521

05210003586فاطمة زٌدانؼنى ٌحٌى العوض09206523
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعب

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبتقنٌات إلكترونٌة05010674232ذكاءقمر مكرم قبش09206525

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبإنتاج حٌوان05050034644ًرباؼدي طارق مٌوس09206526

05200089218ابتسامساره خالد المشعل09206530
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعب

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05150074925مدٌحهناهد جابر معروؾ09206531

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05150008134رجاءبسمه اسماعٌل عطفه09206534

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبمحاسبة05010264571لمٌاءقمر معد الشٌخ هانً الكردي09206535

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05170025403ندٌمهرٌمٌن عٌسى الحسٌن09206538

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبالمساحة05010458934أدٌبهمنار الٌان العساؾ09206542

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبصٌدلة05120029033دالل مباركمٌس رٌاض سلٌمان09206548

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05120050902كوكب الحشٌوفداء علً عباس09206552

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبهندسة البرمجٌات05010718624سماح النشاراسماء عزام جنٌد09206558

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05200003169نجودفادٌه عطٌه خوري09206560

05010497278سماحصبا محمد خالد كؾ الؽزال09206561
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعب

05070017366خدٌجهكناز جمر الخدام09206566
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعب

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبانتاج نبات07120005917ًتماثٌلسامٌه كرمو الشحود09206569

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبانتاج نبات05200011718ًروعه السلومنسرٌن فرٌد سكاؾ09206570

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبانتاج نبات05140001595ًمرٌممارٌن صقر هٌفا09206576

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبانتاج نبات05150116070ًمحاسنرشا محمد عٌسى09206577

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبانتاج05170007499نهله سلومؼنوه سمٌر بركات09206579

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبتقنٌات إلكترونٌة06230010489نجوىحسن سلمان صالح09206584

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبالمعهد التقانً للحاسوب05010386802زكاءنور عزام حمص09206585ً



المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبتقنٌات إلكترونٌة06230012083فتاتهزام علً عمران09206587

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبمٌكانٌك مركبات05030015645اكتمالٌزن علً القاسم09206591

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05150115073مفٌده دروٌشهدى محمد خضور09206595

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010143749نادٌاتسنٌم بسام الطحان09206602

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبشبكات حاسوبٌة05050043919ؼادهاشرؾ علً الصلٌب09206609

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبهندسة وصٌانة الحواسٌب05160034412روسٌا الحسنأمانً عٌدو االحمد09206610

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبانتاج نبات05110012469ًامٌرهحسام سلٌمان الحسنو09206612

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبتبرٌد وتكٌٌؾ05050054045فاٌزهٌوسؾ محمد نعوف09206617ً

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبلحام وتشكٌل إنشاءات معدنٌة05150006783زٌنباحمد ؼٌاث قهوج09206622ً

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبرسم05020103827انتصارثرٌا خالد قٌبارو09206624

05010191072صبحٌةنسرٌن مصباح الطٌار09206625
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعب

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010261347حنانساره عبد الرحمن الدبس09206627

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010353951رجاءؼنا ؼالب جمعه09206629

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05020076794عائشهخدٌجه عبد هللا احمد09206632

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010653565رفاهدالل محمد الشقق09206637ً

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05020079964صفا بكورآالء ؼازي نمر09206638

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبانتاج نبات05040038119ًامٌرهلبانه حسٌن العلوش09206639

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبمحاسبة05010066477املدعاء جهاد سفاؾ09206643

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010555815هنوؾ االجطلمروه خالد العل09206647ً

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبمصارؾ05120029005لٌلى اسماعٌلأرفاد تٌسٌر اسماعٌل09206652

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة07110044138كوثرأسماء أنس طعان09206654

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05210013559مرٌم العوضهبه عادل زعتور09206656

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبؼذائ05050008079ًاعتدالرزان اسماعٌل المٌر09206657

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبالمساحة05100019817نوالٌمامة محمد الحمودي09206658

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبطب طوارئ05150022191رباب جرعتلًصفا ابراهٌم ابراهٌم09206660

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05120036284خدٌجه باشاعال طاهر ٌوسؾ09206663

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبانتاج نبات05080023458ًداللحسنٌه سلٌمان الحماد09206671

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05190008089مدٌحهلور علً سلمان09206673

05110024378رتٌبه ناعمرنا عمر ناعم09206675
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعب

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبالهندسة البٌئٌة05050061526زٌنبلمى فاضل حسٌنو09206685

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبسكرتارٌا05120014694فضةرزان محمد أمون09206687

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010637539ؼزل البارودياسماء محمد تمام الصباغ09206693

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبمصارؾ وتؤمٌن05010427481وفاءبتول احمد المحمد09206694

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبكهرباء05100005416مٌرناحنا بسام عراج09206695

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبتولٌد الطاقة الكهربائٌة05050097025وفاء صطوؾرئٌؾ نبٌل دٌوب الشعران09206699ً

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05010285509مرٌمفاطمه طه عجاج09206707

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبهندسة البرمجٌات05010057359كفاءجودي خالد ابو طوق09206711

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05160041651ًسهٌالأمجد نوفل حسن09206713



المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبلحام وتشكٌل إنشاءات معدنٌة05090022437مرٌمعامر علً سلٌمان09206717

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبهندسة البرمجٌات05150098942امالمحمد عباس عده09206718

05050093400عبٌر طالبمرح عبد الرزاق الشٌحاوي09206719
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعب

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبشبكات حاسوبٌة05010659773مٌسونجمٌل عمار النبهان09206723

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبمحاسبة05050059835سحر طالبمرح علً الشٌخ ٌاسٌن09206726

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05020097193ؼصونبدٌعة محمد سلٌم القاسم09206727

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05010160330ناجٌهزهراء محمد نجدت الدحروج09206729

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05200005139كرٌمه دونهزهور الٌاس باشا09206734

المدرج الثانًاالداب جنوب الملعبمصارؾ05150097913سهام الحسنهمٌس رجب الحسنه09206735

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبمصارؾ05090005735دعدعال عبود عبود7509206744المدرج الثالثالطابق الثاني

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبعالقات عامة06190016054بحرٌهرهؾ سمٌر بركات09206745

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05120038203اسمهاناصاله علً شبان09206752ً

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010765876امنةنور مروان دبوري09206754

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05170035352ثناءحنان احمد عبٌدو09206755

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبأسواق مالٌة05100017943ؼادهشروق ٌاسر الخابوري09206758

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05170021580عبٌر ابراهٌمارٌج علً خدام09206759

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبمصارؾ وتؤمٌن05150097924سعاد رحالزٌنه بهاء الحسنه09206760

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبعالقات عامة05100000769وطفه دٌوبملك رفٌق خابوري09206761

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتسوٌق05010389359هدىمارٌه كمال الصارم09206776

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05150074822وداد الخضورمٌس هالل الخضور09206778

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتبرٌد وتكٌٌؾ05010395711زٌناتأنس عبد الكرٌم أزهر09206783

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبعالقات عامة05120004842ؼاده ابراهٌمجمٌله ندٌم شعبان09206784

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبالتدبٌر فندق05150114276ًنجاههاله محمد عمر09206788

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبمخابر05120003085نورة الٌوسؾلٌنا محمد أبو علوش09206794

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05050155597ؼاده سلٌمزٌنه محمد الجردي09206796

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة08090005243هدىمحاسن سمٌر اٌلٌا09206807

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05150018377فاتنآٌه صفوان الفٌل09206808

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05150020818امالٌانجوى طارق ٌوسؾ09206823

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة10100006065لٌلىبشرى مالك ابراهٌم09206824

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتقنٌات إلكترونٌة05150028602سعادخزامى علً عل09206830ً

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05050150739زٌنبكرم عزٌز دلول09206837

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05050027705أمٌره القصٌرحٌاة ناجح الحاج09206840

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة04230010057فلايرلما محمود دال09206846ً

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة04040021095مزٌدا صالحهنادي رضوان الشقٌؾ09206851

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة07090087512عائدةبراءة عبد الباسط ؼرٌب09206853

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبعالقات عامة05100041647بربهانزهور ثابت سالمه09206858

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبإنشاءات عامة05050108363نجاح دٌوببٌداء عبد هللا كلثوم09206863

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010876879ملكندى فارس تركاوي09206867



المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبالتصمٌم الداخل05010668566ًنبٌلهرنٌم محمد جاجه09206868

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبالشإون الفنٌة والبلدٌات05170028022اؼانٌارزان نصر جوهره09206870

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05150021749حبابهبتول عدنان دٌوب09206874

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبطب طوارئ05150077421مرٌمارٌج عٌسى حسون09206875

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبإنتاج حٌوان05050102967ًنجاحاٌمان محً الدٌن زٌنو09206876

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة04140040304لٌالمنال حسٌن احمد09206877

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبانتاج نبات05200028278ًآمنه السوٌدانخالد حسن الخلٌل09206885

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبنقل وموصالت ومساحة05190015937رانٌارنٌم فإاد حموي09206888

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة06220037637فلايربشرى سعٌد ظبوط09206899

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010510586وصالكرٌستٌنا جهاد حالق09206915

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010313121نور الهدىثناء وجٌه الٌونس09206916

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعببساتٌن04190059475مهدٌهنادٌا محمود علوش09206918

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبهندسة البرمجٌات05120030570جمٌلهجنان محمد حٌدر09206920

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05100016753نجودرٌم علً الحمدوش09206926

05100022477ؼزالهجواهر ٌاسٌن المشعان09206927
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعب

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبإنشاءات عامة05150093278هدى عمارنوال محمد عمار09206936

05160007369اعتدال دٌبووالء محمد عبد هللا09206937
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعب

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبالرسم واإلنشاء الهندس05010161075ًازدهار البكورفاطمة حسان سرٌو09206938

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة10270016859حٌاةؼٌداء محمد خلٌل عل09206940ً

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبصٌدلة05160002621نهٌدهدنٌا محمد عل09206941ً

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتؤمٌن05160029193عزٌزه الداوودرهؾ محمد حسٌن09206942

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعببساتٌن05150093305هدىرهام محمد عمار09206943

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبمطبخ وحلوٌات05190010485ظهٌره ٌوسؾالهام هالل كوسا09206944

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05030041128زهرٌهٌاسمٌن ابراهٌم بطمان09206947

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبعالقات عامة05180011088عدوٌه االسعدمها احمد حسن09206948

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبطب طوارئ05030064940هٌفاءسالم حمدان كٌسٌن09206951ً

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05010316052جمٌلهمرح احمد الرجب09206953

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05160044673رامٌارهؾ احمد عل09206957ً

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتخدٌر05220011388حٌاهفارس خالد الحسون09206963

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05170045867الهامفاضل مصطفى سلٌمان09206968

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05050053582ندىاسماعٌل مدٌن ابو قاسم09206969

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05010567607ؼصونمها عبد السالم الحاج09206971

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتسوٌق05010207649هناديفاتحه محمد شعالن الحرٌري09206974

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتصنٌع مٌكانٌك05010703372ًمائدةعالء عبد الرحٌم تلٌت09206976ً

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبمخابر05020113278اسماءفاطمه محمد فالحه09206977

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة10240003401جنانمٌرنا سلٌمان مٌهوب09206981

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبوقاٌة عامة05050018865حلٌمهربى كامل الحفٌان09206984

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05150023864مهابتول هٌثم مرهج09206987



المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبالشإون الفنٌة والبلدٌات05190014755ندىراما ظهٌر اسعد09206991

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05170041523وردهمرٌم احمد ثلجه09206993

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبالمساحة05150112354وداد كرٌديلجٌن حسام الدٌن خضور09206994

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبهندسة وصٌانة الحواسٌب05060046517عبٌرعال هٌثم الدال09206999ً

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبعالقات عامة05200094416نجاح بدورروجٌان صالح األحمد09207001

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة04011135513رانٌا نديلورنس كمال الشركة09207005

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتسوٌق05100036799كلٌمهعندلٌب عبد القادر ٌوسؾ09207006

المدرج الثالثاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05150026401سحر زلؾمرح ٌوسؾ كوسه09207016

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبشبكات حاسوبٌة02090041076مرٌمنور عبد القادر االحمد7509207022المدرج الرابعالطباق الثالث

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة10230023627صالحه علًمً كامل محمود09207026

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05030041433صبحٌهكفاح ابراهٌم اسماعٌل09207035

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010222829سوسنفاطمه نزار الحمود09207036

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05160007776داللؼنوه نعٌم القاري09207038

05160034538شفٌقهسمره دٌب وسوؾ09207039
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعب

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبإدارة أعمال05140035123ثرٌهنرمٌن محمد سلٌمان09207040

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبعالقات عامة05160007739نورٌهرئام ناصر الدٌاب09207042

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبأسواق مالٌة06160026258تمامتٌماء ضاحً دؼمان09207045

05010576099سكٌنهبشرى محمد نورس الجٌجاوي09207053
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعب

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتقنٌات كهربائٌة10160135238فادٌامرٌم محمد حامد09207055

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبمساعدات طبٌة05050169245سعادرٌما محمود محمد09207060

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتقنٌات كهربائٌة05160048305رولهزٌنب ؼالب الحسن09207067

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبعالقات عامة05050098870هناءجولٌا عماد الدٌن السلوم09207081

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبانتاج نبات05120037568ًتمرهاٌلٌان محمد حٌدر09207082

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبإدارة أعمال05120049153حمٌدههال محمد ساعود09207084

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتؤمٌن05030008015منىجلنار أحمد بدور09207087

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتقنٌات كهربائٌة05090011489علٌا زهرهفردوس محمد استانبول09207088ً

05010097690ناهدرجاء خلدون خان09207089ً
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعب

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبمحاسبة05050093009روالرنٌم منذر ونوس09207092

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبمصارؾ05050093030روال ونوسرٌم منذر ونوس09207094

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05200013978هدىندى كرٌم ٌعقوب09207098

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتقنٌات كهربائٌة05160010796محاسنشذا سلٌمان العل09207102ً

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتقنٌات إلكترونٌة06090019525سحرفرح جابر زدابه09207106

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبزراعات محمٌة05120007923فاطمه علوشحنٌن موسى أبو دره09207107

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبعالقات عامة10110010281عمٌدا علًبلسم نضال محفوض09207108

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتقنٌات إلكترونٌة06090107498امٌرهفرح محمد عمار09207109

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتؤمٌن05120012723جمانهمنار محمد سلوم09207111

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05150095917وفاءؼزل محمد صالح09207112

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبزٌنة وتنسٌق حدائق05060035524هٌام زعرورمٌس جمال زعرور09207119



المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبانتاج نبات05140007614ًبصٌره محمدصبا ٌوسؾ سلوم09207120

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05010326172ابتسام هرموشسوسن اصؾ العثمان09207122ً

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبمٌكانٌك مركبات05100003752سعادحسن شرٌؾ الحسن09207124

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتخدٌر05140017897حفٌظهاحمد حٌدر مخلوؾ09207126

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبمٌكانٌك مركبات05140032091مرٌمسمإال محمود احمد09207129

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة07010068718سلوىؼفران احمد جمال09207131

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبآلٌات05050058172جٌداء عٌاشمحمد عدنان عٌاش09207132

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05150019181سعادخوله عصام حسامو09207133

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبانتاج نبات05120015138ًنادٌا مصطفىحنان علً محمد09207134

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتخدٌر05030060035نادٌهكارولٌن فإاد حنا09207136

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبهندسة البرمجٌات05140017922مناصؾحمزه مٌمون مخلوؾ09207138

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبمخابر05150026181هٌامنوره محمود شاوٌش09207140

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبمخابر بٌطرٌة05010022290فاطمةبتول اسامة عروب09207145

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبالمعهد التقانً للحاسوب05050103686احالمتهامه محمد الحالق09207146

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبالمساحة05160027782ابتساممحمد عدنان ابراهٌم09207147

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبانتاج نبات10220035472ًنجوى مرهجرٌما لإي سلٌمان09207149

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبالمعهد التقانً للحاسوب05050170890ثناءاٌمان اكرم عبدهللا09207151

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05010520234هاال حدٌدمٌس باسل ضاهر09207152

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبالتصمٌم الداخل05110105369ًخالدٌهخوله محمد الحسٌنو09207156

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010564443انطوانٌت زٌادهرٌتا نزٌه العبود09207160

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05010729970جهٌدهجولٌا عادل الخضور09207171

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبهندسة البرمجٌات05010583960عائده دبساويهبه هللا عبد الرحٌم سلطان09207172

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبمساعدات طبٌة05050146916ابتهالربا علً العل09207174ً

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05180027846عبٌر علًهبه سمٌر عل09207178ً

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبعالقات عامة05100056713هٌفاءؼنوه محمد سقر09207183

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبمساعدات طبٌة05050132822هدىبتول حسن الحٌدر09207184

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتقنٌات كهربائٌة05220013777نور دبدوبثائر أحمد الضامن09207187

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبالمساحة05120012120روزه حمٌدههال عزٌز صبوح09207188

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05100056701شهٌرهعهد عبد العزٌز صقر09207190

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتبرٌد وتكٌٌؾ05160009249نوفهأحمد صالح قاسم09207194

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05200016031ندىآنا ؼٌث فالحه09207195

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبمحاسبة05050008801حنان سٌفوهبه ولٌد عوده09207200

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبهندسة البرمجٌات05050059185زٌنبزٌنه أحمد كبار09207202

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة10280017976سامٌهعلً احمد صقر09207206

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبإدارة أعمال05070014836مرٌم الخدامرابعه فخر الدٌن عفوؾ09207207

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبمخابر05010454011نوفة الدروٌشنداء محمد الدروٌش09207210

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05020062480فطٌمسمٌره حسن بلوظ09207212

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتعوٌضات سنٌة05120043416نصره الضاهروالء خالد األحمد09207213



المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة10280006413هاللمى محمد محمد09207214

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبمخابر90010267251شادٌة الحسٌنفاطمة كمال حمدان09207219

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبالشإون الفنٌة والبلدٌات05010563873ؼرامنور الصباح مازن دبساوي09207226

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبهندسة البرمجٌات05010495444زهرهسالفه عبد الرزاق المراد09207229

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05030059744علٌامٌاده راشد المحرز09207232

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبالمساحة05010636509عدلة العمرهادٌه عبد الرزاق العمر09207233

المدرج الرابعاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05220022523خالدٌة االحمدجنات مخلص االحمد09207240

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010230181خٌرٌة مجحوددره حسٌن مجحود3009207242القاعة الثانيةالطابق الثاني

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05220020736ختامخلود حسن المصطفى09207248

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعبالمساحة05050158043ثراءعلً هٌثم خلٌفة09207250

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعببساتٌن05170013699فاطمةآصؾ سالم االفصع09207256

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05200017246سمٌرهانا ندٌم زحلوق09207258

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعبالتدبٌر فندق05050147083ًلٌنانور مصطفى سمون09207259

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعبنقل ومواصالت05050079790عتاب الحالقبشرى محً الدٌن جمول09207260

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعبالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05160034045هناءنور محمد ٌاسٌن09207263

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعبانتاج نبات05210015165ًكسرهنوفه مثقال الرجو09207264

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعبالتصمٌم الداخل05160023358ًٌسرى السلٌمانربا محمد حماد09207270

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعبالتصمٌم الداخل05010623896ًعٌشههٌفاء وحٌد حاج محمد09207271

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعبمٌكانٌك مركبات05030036809عواشمصطفى ٌاسٌن الحسٌن09207272

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05010364727عائدهنورمان سابا الدٌوب09207275

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05010063577سهاممٌسم ؼسان سفاؾ09207286

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعبالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05010674843وضحهلٌلى سهٌل نعسان09207287

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعبإدارة أعمال05120024770صباحرشا عبد الرزاق دعبول09207291

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعبمصارؾ05050008791ماجده شاوٌشصبا حسٌن عوده09207294

05150105364نجوىنور عزت حسن09207295
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعب

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعباألسواق المالٌة05140034947رسمٌهفاتن ٌوسؾ عمٌره09207303

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة04220003428شرٌفهاطالٌه محمود العل09207308ً

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعبالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05010736351ٌسرىهبا حسن العل09207310ً

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعباإلنشاءات العامة05110021577سامٌهانتصار احمد العل09207311ً

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعبانتاج نبات05100009991ًحنان وردهكاتٌا كرٌم جرجس09207314

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة10160045684هدىزٌنه محمود احمد09207316

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعبتؤمٌن05120048411افتكارحنٌن اسامة محمد09207317

05150057871اسعاؾعفراء ابراهٌم موسى09207318
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعب

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعبتخدٌر05140035477مروشهنادي مرشد خلٌفة09207319

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعبانتاج نبات05160027450ًفطوم علوشرشا كاسر الشٌخ عل09207323ً

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعبنقل ومواصالت05150124357انتصارضحى ٌوسؾ ساعود09207324

القاعة الثانٌةاالداب جنوب الملعبمحاسبة05010702448عبٌررانٌا محمود هنداوي09207326

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05140035821سعدىعفراء محمد عدره19009207327ممر رقم الطابق االول



1ممر رقم االداب جنوب الملعبمخابر05160042285ملكهروان ٌوسؾ الربعون09207328ً

1ممر رقم االداب جنوب الملعبأشجار مثمرة05200090502ٌسرىمنى محمود الدروٌش09207330

1ممر رقم االداب جنوب الملعبمصارؾ وتؤمٌن05010374008هٌاصفا جهاد الخان09207333ً

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتجاري مصرف05010491429ًرجاءحنان خضر السراج09207336

1ممر رقم االداب جنوب الملعبالتصمٌم الداخل05010426097ًفطٌمعال حسٌن الخضر الشنتوت09207340

1ممر رقم االداب جنوب الملعبالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05050075980فاطمه النحاسمرٌم عبد الكرٌم بصل09207343

1ممر رقم االداب جنوب الملعبإنتاج حٌوان06220001971ًوفٌقهكنانه مٌمون صالح09207350

1ممر رقم االداب جنوب الملعبعالقات عامة05050068213فاطمهبسمه جمال الدٌن ملوح09207355ً

1ممر رقم االداب جنوب الملعبإدارة أعمال05050024434ختام بكورتسنٌم خالد بربر09207362

1ممر رقم االداب جنوب الملعبمحاسبة05160004800حسنانسرٌن محمود ابراهٌم09207364

1ممر رقم االداب جنوب الملعبمحاسبة05010145418خنساء أبو الفقراءسوزان محمد أبو الفقراء09207371

1ممر رقم االداب جنوب الملعبمصارؾ05120024000لورٌسلبانه إٌاد مثلج09207372

1ممر رقم االداب جنوب الملعباإلنشاءات العامة05010027232فاطمةلٌنا زكرٌا كٌزاوي09207378

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتصمٌم داخل05010333787ًقمرهزار صالح الدٌن زعتٌن09207379ً

1ممر رقم االداب جنوب الملعبهندسة البرمجٌات05050124867سهٌر شهابفرح أٌمن ٌاؼ09207381ً

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتؤمٌن05120051389رٌم ؼازيرإى موسى ؼازي09207382

1ممر رقم االداب جنوب الملعبالرسم واإلنشاء الهندس05010054386ًفادٌه البوشًنور عمر الخان09207390ً

1ممر رقم االداب جنوب الملعبانتاج نبات05100037412ًنظٌمه محمدهال هود اسماعٌل09207392

05010609506اٌمانامٌره سامر الحلبٌه09207396
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

1ممر رقم االداب جنوب الملعب

1ممر رقم االداب جنوب الملعبزراعات محمٌة10030002676ردٌنهاٌهام اٌسر تقال09207397

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة04170055082شادٌهاٌمان محمود طالس09207401

1ممر رقم االداب جنوب الملعبانتاج نبات05150056700ًناهً اسعدصفٌه علً محمود09207403

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010116320زلفىنور نصٌر الحالق09207405

1ممر رقم االداب جنوب الملعبمساعدات طبٌة05010009440رندهدالٌا مسعؾ عمار09207406

1ممر رقم االداب جنوب الملعبشبكات حاسوبٌة05050132088رٌمرنٌن اكرم القطلب09207408ً

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05050069845مها الخطٌبفرح احمد الخطٌب09207409

10090126017ؼاده تلٌجهرسٌل رمضان رحال09207410
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

1ممر رقم االداب جنوب الملعب

1ممر رقم االداب جنوب الملعبنقل ومواصالت05180009143ابتسامبلسم هٌثم منصور09207413

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05170050654لٌالسكٌنه عزٌز محمد09207417

1ممر رقم االداب جنوب الملعبهندسة البرمجٌات06090101467فاطمهزٌنب حسن خضور09207420

1ممر رقم االداب جنوب الملعبجرارات وألٌات زراعٌة06020056683عطٌهصالح جهاد جبور09207426

05050153128حمرهانتصار حسٌن الشحود09207427
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

1ممر رقم االداب جنوب الملعب

1ممر رقم االداب جنوب الملعبانتاج نبات05160044136ًرتٌبهشذى احمد عاص09207428ً

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05200002465عائده نجارنادٌن تامر الضاهر09207434

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05200008465نهى داللهادٌه كرٌم صدٌر09207437

1ممر رقم االداب جنوب الملعبالمساحة05050046233املهادي ولٌد حبٌب09207442

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتقنٌات كهربائٌة06020033524زٌنباصؾ كامل امهنا09207452

1ممر رقم االداب جنوب الملعبشبكات حاسوبٌة05010389758ملك المؽربًهند احمد مٌاسه09207459



1ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05010218077صباحبتول زٌاد النشم09207465ً

1ممر رقم االداب جنوب الملعبالمعهد التقانً الزراع04010450436ًشمسههند حسٌن الحسٌن09207466

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05160027296عزٌزه العلًدالٌا فائز الحسن09207467

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتصمٌم داخل05010638378ًوصالاالء مروان الحاج09207468

1ممر رقم االداب جنوب الملعبطب طوارئ07110060789خدٌجةمرٌم محمد سلوم09207469

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتصمٌم داخل05010285770ًامٌرهمرٌم ٌاسٌن الرحال09207477

1ممر رقم االداب جنوب الملعبالتدبٌر فندق05180024703ًحمٌدهنتالٌا محمد جعفر09207480

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة10180005778ربٌحهسهى محمد محمد09207484

1ممر رقم االداب جنوب الملعبمصارؾ05130026397جمٌلهمرح محمد حمدان09207489

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010043554مرفت العمرسالم حمدو الحزوان09207491ً

1ممر رقم االداب جنوب الملعبطب طوارئ05010111060منىزاهر حسان رحٌم09207496

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010050185رولى الفرا حنتورنادٌن عبد الجلٌل زؼلول09207498

1ممر رقم االداب جنوب الملعبالتصمٌم الداخل05010149449ًنورلمى عمر الخان09207500ً

1ممر رقم االداب جنوب الملعبمصارؾ05120025499منىمحمود محمد الحاٌك09207501

1ممر رقم االداب جنوب الملعبالمعهد التقانً للحاسوب05010239907مٌادهرشا حٌان القوج09207506ً

1ممر رقم االداب جنوب الملعبأسواق مالٌة05100011244رفٌقه العجًرند سمٌر فرٌج09207507

05150002409خدٌجه الشٌخ علًمنى انور شبٌب09207509
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

1ممر رقم االداب جنوب الملعب

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتقنٌات كهربائٌة05150015397نجوى حسامونوره انس حسامو09207510

05010626660نزههدعاء محمد سعٌد الطوٌل09207519
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

1ممر رقم االداب جنوب الملعب

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05020021583مرٌممنال عبد هللا العتر09207522

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتقنٌات إلكترونٌة05050003145هاالٌمام رائد الدبٌات09207528

1ممر رقم االداب جنوب الملعبالتصمٌم الداخل05010159590ًسهاموالء كامل الباكٌر09207530

1ممر رقم االداب جنوب الملعبؼذائ05050007003ًمنى السقانور محمد المحمد09207532

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتقنٌات كهربائٌة05050007017فاطمهاحالم خلٌفه المحمد09207535

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010340003رٌمدٌنا خالد الصٌرف09207537ً

1ممر رقم االداب جنوب الملعبؼذائ05160021545ًأمٌره حنطوإٌباء حسن حنطو09207543

1ممر رقم االداب جنوب الملعبالتصمٌم الداخل05010291721ًامٌنةؼٌداء تٌسٌر العبدهللا العبد الرحمن09207545

14020067661ٌسرى الدعاسصفاء محمود الحوران09207551ً
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

1ممر رقم االداب جنوب الملعب

1ممر رقم االداب جنوب الملعبهندسة البرمجٌات05050088872سعادروان علً اسماعٌل09207562

1ممر رقم االداب جنوب الملعبالمساحة05160021541امٌره حنطواالء حسن حنطو09207563

1ممر رقم االداب جنوب الملعبعلوم أؼذٌة05190009771ؼصون ٌوسؾبتول محمود ابراهٌم09207567

1ممر رقم االداب جنوب الملعبهندسة البرمجٌات05050103422نجاح السكاؾٌمار علً المول09207569ً

1ممر رقم االداب جنوب الملعبهندسة البرمجٌات05050038006فاطمه الحموينؽم اسماعٌل موسى09207571

1ممر رقم االداب جنوب الملعبانتاج نبات05110027218ًاٌمان العٌسىبتول ابراهٌم المحمود09207578

1ممر رقم االداب جنوب الملعبمطبخ وحلوٌات05150008033كوثر فاعورنوال طالل هواش09207580

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05010443923امٌنه السلومفاطمه محمود السلوم09207581

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010244487كفاحمً محمد الٌوسؾ09207589

1ممر رقم االداب جنوب الملعبمحاسبة05210004636سارهمادلٌن حسٌن الرحمون09207593



1ممر رقم االداب جنوب الملعبمٌكانٌك مركبات05010107377مٌادهأدٌب عبد هللا الحاج09207597

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتبرٌد وتكٌٌؾ05050031514رجاء السٌدمحمد علً ابو اسماعٌل09207599

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05200021950نادٌاسلٌم جبران كرم09207600

1ممر رقم االداب جنوب الملعبدواجن05010274568كوكبمحرز اسعد الحٌدر09207603

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010736374بدٌعهمحمود احمد العٌسى09207605

1ممر رقم االداب جنوب الملعبتقنٌات إلكترونٌة05050007692كاترٌناٌهم حرب الراع09207607ً

1ممر رقم االداب جنوب الملعبمحاسبة05010366448رجاءتسنٌم ؼسان فرج09207614

1ممر رقم االداب جنوب الملعبمساعدات طبٌة05090004555ختامعنان مورٌس زٌدان09207615

1ممر رقم االداب جنوب الملعبالرسم واإلنشاء الهندس05010407541ًرضٌهنسرٌن محمد بشٌر حاتم09207616

1ممر رقم االداب جنوب الملعبهندسة البرمجٌات05010215587هدىسالم عبد الناصر لطف09207617ً

1ممر رقم االداب جنوب الملعبأسواق مالٌة05050088266مها دخٌلؼزل عماد خدوج09207623

1ممر رقم االداب جنوب الملعبإدارة أعمال05150052977فادٌاارجوان عماد مخلوؾ09207627

1ممر رقم االداب جنوب الملعبإدارة أعمال05020078669سحرأمل جابر القاسم09207629

2ممر رقم االداب جنوب الملعبمحاسبة05010526695سمٌره رحالمروة زكرٌا السطور29009207635ممر رقم الطباق الثاني

05150072312خزونبٌان سلٌمان حاصوري09207639
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

2ممر رقم االداب جنوب الملعب

2ممر رقم االداب جنوب الملعبالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05090013059لٌنا الجرريلٌال محمد جاكٌش09207640

2ممر رقم االداب جنوب الملعبالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05220025048آمنهمرٌم عمر الحمدو09207641

2ممر رقم االداب جنوب الملعبزراعات محمٌة05140033659نهىمنوى جهاد بناوي09207647

2ممر رقم االداب جنوب الملعبالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05100041335ؼامرا ابو كحلهمٌدٌا عزٌز سعٌد سقر09207649

2ممر رقم االداب جنوب الملعبالتصمٌم الداخل05160010339ًحٌاةنجاة علً خطٌب09207652

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05010731116سندسامانً موفق العٌسى09207653

2ممر رقم االداب جنوب الملعبانتاج نبات05140011611ًهندمحمد راشد ابراهٌم09207656

2ممر رقم االداب جنوب الملعبمخابر05120012516مٌساءكاترٌن دروٌش سلٌمان09207658

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة10240002468وفاءلمى وحٌد حمود09207671

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة06100000152نعمى سعودسهر معن عثمان09207676

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتبرٌد وتكٌٌؾ10100005227امٌرهعصام حمزه الشعار09207678

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتصمٌم داخل05100028678ًعذرهعمر علً االحمد09207679

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010322991رانٌالجٌن عٌسى نداؾ09207686

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة04220011666لٌالاٌمان ٌوسؾ جدوع09207688

2ممر رقم االداب جنوب الملعبمصارؾ وتؤمٌن05160005737ابتسام سلٌمانلٌندا علً عبد هللا09207690

2ممر رقم االداب جنوب الملعبالشإون الفنٌة والبلدٌات05150112711مجد السلومنور محمود عكاري09207697

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05200015697نجٌبه حداددٌانا ابراهٌم جربوع09207699

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتجاري مصرف05150106191ًخشفهسراء عادل عل09207700ً

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتجاري مصرف05150106071ًخشفهرهؾ عادل عل09207704ً

2ممر رقم االداب جنوب الملعبعالقات عامة05150047947فائقهعال سعٌد سلٌمان09207707

2ممر رقم االداب جنوب الملعبالمساحة05010209672ودادمٌس اسامه مسعود09207714

2ممر رقم االداب جنوب الملعبعالقات عامة05160032772وحٌدهرٌم احمد سرحان09207720

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05190011283نبٌلهلجٌن نبٌل محمد09207721



2ممر رقم االداب جنوب الملعبتؤمٌن10150013840ؼصن عٌودجهان علً عل09207731ً

2ممر رقم االداب جنوب الملعبهندسة وصٌانة الحواسٌب05120012875تماثٌل علوشساندي محمد عباس09207732

2ممر رقم االداب جنوب الملعبمطبخ وحلوٌات05150123242فاطمهمواهب هاشم عل09207735ً

2ممر رقم االداب جنوب الملعبآلٌات05150046830كوثر ابراهٌمسلٌمان محمد سلٌمان09207736

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05050143129نادرهحنان أحمد السلٌمان09207740

05050053754فدوى الحصريمرح عبد هللا كلول09207742
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

2ممر رقم االداب جنوب الملعب

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05050152590عمشهدرٌد تركً العجٌب09207744

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتقنٌات إلكترونٌة05050053760فدوى الحصريحنان عبدهللا كلول09207745

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة10010005074مرٌمارٌج ٌوسؾ خضور09207746

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة04170045667لمٌسسلمى قاسم اٌوب09207747

2ممر رقم االداب جنوب الملعببساتٌن05050051809فوزهثرٌا محمد المحمد09207749

2ممر رقم االداب جنوب الملعبمٌكانٌك مركبات05100002068سمٌره الٌوسؾطارق الٌاس اسعد09207751

2ممر رقم االداب جنوب الملعبشبكات حاسوبٌة05100012743رحابفادي رائد الدٌوب09207752

2ممر رقم االداب جنوب الملعبمخابر-كٌمٌاء عام 05030065127سمٌرهعٌسى عبد اللطٌؾ الحسٌن09207762

2ممر رقم االداب جنوب الملعبالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05170024148ؼٌداءسمر عٌسى حالق09207768

2ممر رقم االداب جنوب الملعبمخابر05120038864نقٌهسها عبد الخالق جاروش09207769

2ممر رقم االداب جنوب الملعبمطعم ومنهل05050103188سمٌرهماهر محمد بصل09207775

2ممر رقم االداب جنوب الملعبمساعدات طبٌة05150054515أمانة عثمانالرا محمد سالم09207778

2ممر رقم االداب جنوب الملعبؼذائ05050020372ًمحاسنمارجٌنا نبٌل السالم09207779

2ممر رقم االداب جنوب الملعبإنتاج حٌوان05050056930ًفٌروزتٌماء حسن مرٌم09207782

2ممر رقم االداب جنوب الملعبانتاج نبات05100002854ًسمٌرة الٌوسؾناٌا الٌاس أسعد09207787

2ممر رقم االداب جنوب الملعبمحاسبة05010366169احسانقمر مهند المصري09207788

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05050043989هدىرنٌم احمد حمود09207790

2ممر رقم االداب جنوب الملعبدواجن05110016765امتثالصبا سجٌر الزامتل09207791ً

2ممر رقم االداب جنوب الملعبهندسة وصٌانة الحواسٌب04010176861سمٌرهمصطفى فاٌز احمد09207793

2ممر رقم االداب جنوب الملعبمصارؾ وتؤمٌن05010104881نورهقمر محمد مشاٌخ09207794

2ممر رقم االداب جنوب الملعبهندسة وصٌانة الحواسٌب05150109892مدٌحهٌارا ؼسان موسى09207801

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05010322899حاجهسمٌره محمد دٌب الٌوسؾ09207804

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05050074997بثٌنهنوار هٌثم زٌد09207806

05050070589رمالرؼد ابراهٌم هرموش09207810
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

2ممر رقم االداب جنوب الملعب

2ممر رقم االداب جنوب الملعبالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05180042871مها القاسمرشا محمد الحجل09207826

2ممر رقم االداب جنوب الملعبالمعهد التقانً للحاسوب05010657875كفىاحالم محمد سعٌد االسعد09207827

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05180030773مٌادهلجٌن عماد زرٌقا09207831

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة04170017745مرٌمهدى عامر اباظ09207832

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05160045711نجودسامٌنا عبد هللا حسٌن09207838

2ممر رقم االداب جنوب الملعبمخابر05170006190لٌلى محفوضحنٌن حمدان حمدان09207839

2ممر رقم االداب جنوب الملعبالمعهد التقانً للحاسوب05050091636سحاب سلٌمانمحمد حسٌن زرٌق09207840ً

05180030991بدرٌهرٌما رشٌد لٌلى09207842
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

2ممر رقم االداب جنوب الملعب



2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05170023546جمٌلة بلولرنا كمال ابراهٌم09207850

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05160002934فاطمهنور محً الدٌن القاسم09207856

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010420365منالراما عبد المنعم الحزوان09207868ً

2ممر رقم االداب جنوب الملعبإنشاءات عامة05080024650تٌسٌره داووداسمهان حسن سلٌم09207869

2ممر رقم االداب جنوب الملعبمحاسبة05010505442هالهروان ابراهٌم قراصٌه حامضه09207871

2ممر رقم االداب جنوب الملعبزٌنة وتنسٌق حدائق04150028021مٌساءزٌنه حافظ سلٌمان09207872

2ممر رقم االداب جنوب الملعبهندسة البرمجٌات05090001673روزانا الشعاررهؾ لإي الشٌخ ابراهٌم09207878

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05030008944ؼالٌههاله خلٌل الخضور09207880

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05170028353ٌاسمٌن حمدلما عبد اللطٌؾ درداري09207881

2ممر رقم االداب جنوب الملعبانتاج نبات05150006545ًمٌساء البٌطارؼزل محمد أبو ادرٌس09207882

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05170030736فاطمهسهام حسن جوهره09207884

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010162868حنان المللًكولستان محمد الملل09207886ً

2ممر رقم االداب جنوب الملعبالتصمٌم الداخل05050206262ًهٌام عدرهزٌنه منذر حوٌجه09207888

2ممر رقم االداب جنوب الملعبسكرتارٌا05090026130ماجدهنسرٌن عدنان محمد09207891

2ممر رقم االداب جنوب الملعبسكرتارٌا10090034867املدارٌن ؼسان احمد09207894

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة10260032507نظٌرههالة عماد ابراهٌم09207895

2ممر رقم االداب جنوب الملعبالمساحة05010586135الهام سالمًبشرى بدر العٌسى09207898

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة04230010115ندىدٌانا وفٌق دال09207899ً

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05170007666سهٌله دروبهلونا بهجت دروب09207900ً

2ممر رقم االداب جنوب الملعبكهرباء06040028161خدٌجهمً مٌسم الجون09207904ً

2ممر رقم االداب جنوب الملعبهندسة وصٌانة الحواسٌب02010009510بٌداءبوران ٌاسر محمد دٌب09207906

2ممر رقم االداب جنوب الملعبانتاج نبات05100053952ًسمٌره جنودامانً اسعد احمد09207907

2ممر رقم االداب جنوب الملعبعالقات عامة05120008427عتابٌاسمٌن علً أبو دره09207908

2ممر رقم االداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة04011021033مرٌم االحمدنجاح خالد البرجس09207910

2ممر رقم االداب جنوب الملعبزراعات محمٌة05150091649بدرٌهلبانه علً شاوي09207911

2ممر رقم االداب جنوب الملعبمساعدات طبٌة05150095383خضرهسلمى ٌوسؾ سعود09207912

2ممر رقم االداب جنوب الملعبأشعة05150012506رإىاٌمان علً شما09207915

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبمساعدات طبٌة05050018176نجاحلٌال فاٌز زٌدان7409207916ممر أرضي

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبالرسم واإلنشاء الهندس05200074597ًفرٌدهصفاء محمد الحسن09207920

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبانتاج نبات05010463409ًسهٌلة اسعدرنٌم محمد دٌوب09207923

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبمخابر05060034953سحر ضوارزان حسن زعرور09207926

05050112783مدٌحه داإدلونا أكرم بصو09207928
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

ممر أرضًاالداب جنوب الملعب

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05200071131فطٌمرؼده أنس المحٌمٌد09207932

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05050005149ًحنانعلً صالح سٌفو09207934

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة04080007370أمالسلمى سلٌمان العٌسى09207935

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05200097490فطٌمٌوسؾ احمد المحمد09207938

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05200014619كرٌمهمٌرنا ندٌم نجار09207940

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05150041172سٌسلٌه خوريٌارا ظرٌؾ مخائٌل09207946



ممر أرضًاالداب جنوب الملعبزراعات محمٌة05120002639سكٌنه صالحرامٌا حسن خلٌفه09207950

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05140015117مجٌرهاٌمان عدنان مرع09207951ً

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبالمعهد التقانً للحاسوب05050002977مرٌمباسل تمٌم عزوز09207952

ممر أرضًاالداب جنوب الملعببساتٌن05060010133هٌامرزان محمد تقال09207953

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05030007233نمٌلةمرٌم حسن السلمان09207961

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05030007438مجٌدة السلمانٌاسمٌن محمد نور الدٌن09207970

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبكهرباء05120047579بدٌعه محمودحنٌن طالب شوشان09207971

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05220003673خالدٌهمهند نعمان محمد09207974

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبمخابر-كٌمٌاء عام 05010379925فوزه الجاهلصبا توفٌق احمد09207980

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن07100083642سوسن الرحمونبثٌنة فواز الراؼب09207982

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبالمعهد التقانً للحاسوب05050064097بٌانهبه عز الدٌن الحلو09207984

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبتقنٌات كهربائٌة06020048440نبٌههرٌم ابراهٌم ابراهٌم09207989

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبأشعة05160041716فرٌزهابراهٌم جابر ابو ناقور09207992

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05020106238مرٌمأبرار عبد السالم العلوش09207993

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبكهرباء05110001166جمٌلههال دٌوب سعٌد09207998

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبمصارؾ وتؤمٌن01010714562مها برازيمروه احمد اورفل09208005ً

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبمخابر بٌطرٌة05050109137سمر رزوقزٌنه عدنان رزوق09208008

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبسكرتارٌا05120031948ناهً علوشمشٌره فإاد حسون09208012

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبمحاسبة05010612135منارٌم عزام االبراهٌم09208015

05150045458نورهعال محمد حمود09208017
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

ممر أرضًاالداب جنوب الملعب

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبتقنٌات إلكترونٌة05150072769فاطمهمارٌا ٌاسر سالمه09208018

05010459887رائدهرشا عدنان السراقب09208020ً
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

ممر أرضًاالداب جنوب الملعب

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبتقنٌات إلكترونٌة05150046815امٌرهوالء ابراهٌم محمد09208021

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبالمعهد التقانً للحاسوب05160027394ناٌفه فشتوكربا ٌاسٌن فشتوك09208024

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبمٌكانٌك مركبات05010328054فاطمهعبد الكرٌم عامر داود09208026

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبأشعة05120012717فاتنماٌه عٌسى سلٌمان09208030

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبعالقات عامة05140024416عناٌاتلمٌس ؼسان هالله09208037

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05090019254ختام فطومنؽم ملحم ؼال09208046ً

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبشبكات حاسوبٌة05010694380خالده قروانًفاطمة حسان الخراط09208047

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة04040025340هناء احمدسها ٌونس سلٌمان09208049

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05090003041لبنىمٌرنا قحطان الحالق09208056

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05200011568امٌرهشهامه نزار حمٌش09208066

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05100038688فٌروز حسنمٌس تٌسٌر ابو كحله09208067

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبتسوٌق05140032708اٌنابثٌنه رضوان وطفه09208074

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05010713461شمسهزٌنب محل الجاسم09208078

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبالمعهد التقانً للحاسوب05050110458امنةسٌما اسماعٌل حربه09208080

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبالمعهد التقانً للحاسوب05050142851رندهرنا عمار محمود09208081

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبانتاج نبات05160039467ًمجٌدهنادٌن عبدو درداري09208096



ممر أرضًاالداب جنوب الملعبالمساحة05030049406امالقصً أحمد الحسن09208097

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبتؤمٌن05100050634فاطمهرهؾ امٌر رزق09208099

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010314485سمر التمرفاطمة محمد العمر09208103

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبهندسة البرمجٌات05010274647ورود الحسٌنالرا عٌسى الحٌدر09208105

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبتؤمٌن05100050665ردٌنازٌنه هواش دٌوب09208107

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبرسم05010668890روضهراما بشار جاجه09208108

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة04030030171امٌرهرٌما ناجد ٌاسٌن09208119

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05120017151ندٌمه شعبانمٌس ٌونس حسن09208129

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبتقنٌات إلكترونٌة04060005360جولٌتعفراء محمد العل09208130ً

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05200020908سالمجٌما فارس نعمه09208136

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبطب طوارئ05220024601حبوسخالدٌه خالد المحمود09208138

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبإنتاج حٌوان04010529303ًفادٌه صبرهلورٌس فرح صبره09208141

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05050031262معٌنهرإى فوزي عدره09208146

ممر أرضًاالداب جنوب الملعببساتٌن05170028055فاطمةامل احمد درداري09208150

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05200016370شمسهنسرٌن فواز البازٌد09208153

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05220020682زعٌله الحصرمسوسن احمد االسعد09208168

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05120007927رٌمحنان محمد صقر09208175

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبإنتاج حٌوان05160018508ًوحٌدهباسمه توفٌق مٌهوب09208176

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبالتصمٌم الداخل04010451735ًامٌرهرنٌم عبد العلً الٌونس حٌدر09208180

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة04220051396جانٌتسوزان ٌاسر العباس09208182

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبهندسة البرمجٌات05200086180صبحٌهلمٌا محمد الصٌادي09208185

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبرسم05011005878منى العثماننارٌمان محمد العثمان09208190

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبإنتاج حٌوان05090000860ًنوال زٌنوفاٌز اسماعٌل زٌنو09208197

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبمساعدات طبٌة05170004764سعاد صالحنوار احمد نعمه09208200

ممر أرضًاالداب جنوب الملعبتؤمٌن05140016386شهٌره معالشذى محمد ٌوسؾ09208204

المستودعاالداب جنوب الملعبانتاج نبات05020077905ًؼٌداءرٌام احمد المحمد9009208210المستودع

المستودعاالداب جنوب الملعبتخدٌر05010634724مإمنه جعبانسالم محمد علً الخان09208211ً

المستودعاالداب جنوب الملعبمصارؾ وتؤمٌن05010475059نعمات المصطفىساره ؼازي المصطفى09208213

المستودعاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05140006937سورٌااصاله نواؾ جدٌد09208219

المستودعاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة06090023496رقٌهبتول عدنان عبد هللا09208237

المستودعاالداب جنوب الملعبهندسة وصٌانة الحواسٌب05070039179آمالآٌه قحطان السلمون09208238ً

المستودعاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05200003145زهوهرنا لوبٌن العوض الجلق09208241ً

المستودعاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05090001660مٌسلونمٌس مصطفى الشٌخ ابراهٌم09208248

المستودعاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05200020784حنانماٌا عفٌؾ نمو09208250

المستودعاالداب جنوب الملعبمساعدات طبٌة05180014586حمٌده ٌوسؾسمر محمود الوسوؾ09208253

المستودعاالداب جنوب الملعببساتٌن05160006376نسٌبهماجدولٌن رشٌد لحلح09208255

المستودعاالداب جنوب الملعبالمعهد التقانً للحاسوب05140003793سوسم علًأودٌت ناجً عل09208257ً

05160012224هٌامخلود احمد عٌسى09208259
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المستودعاالداب جنوب الملعب



المستودعاالداب جنوب الملعبشبكات حاسوبٌة05160033865نادٌه محمودبشرى حسٌن حبقه09208261

المستودعاالداب جنوب الملعبالكترون05160000465ٌمنىسماره أسد منٌؾ09208264

المستودعاالداب جنوب الملعبزٌنة وتنسٌق حدائق05030046730ؼاده جبٌلًرانٌا ٌاسٌن الجبٌل09208265ً

المستودعاالداب جنوب الملعبطب طوارئ05030046716زٌنبٌارا حسٌن الجبٌل09208274ً

المستودعاالداب جنوب الملعبمخابر-كٌمٌاء عام 05030024433وصٌفهصالح ابراهٌم احمد09208277

المستودعاالداب جنوب الملعبالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05150028800فاطمةمرح عمر طالب09208279

المستودعاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة10030026096فدوىهدٌل عبد الرحمن بالل09208282

المستودعاالداب جنوب الملعبالمساحة05010566619رٌما زلٌقهدٌل فٌصل القسام09208283

المستودعاالداب جنوب الملعبزراعات محمٌة10260006469أسٌا ٌوسؾسهى حسن شعبان09208284

المستودعاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05200099463رانٌا النجاردٌمه حٌان انطكل09208288ً

المستودعاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05200011346رنا بلجوسهدٌل هٌثم البٌطار09208295

المستودعاالداب جنوب الملعببساتٌن04130039185لوٌزا الشمالًمٌري ؼسان باظه09208298

المستودعاالداب جنوب الملعبمحاسبة10160013789شهٌرهاولٌفا جرجس صباغ09208303

المستودعاالداب جنوب الملعبرسم05030011589صبحٌهوفاء محمود المحمود09208305

المستودعاالداب جنوب الملعبمخابر بٌطرٌة05050119743بدرٌهرٌم جمال الصوران09208308ً

المستودعاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010381086رٌا دقاقٌارا منقذ الترك09208313

05150050954سٌطهفٌحاء خلٌفه ادرٌس09208329
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المستودعاالداب جنوب الملعب

المستودعاالداب جنوب الملعبتقنٌات كهربائٌة05160008744مٌادهسوزان محمود السلٌمان09208333

المستودعاالداب جنوب الملعبالمعهد التقانً الزراع05140020399ًضٌاسناء محمود طه09208338

المستودعاالداب جنوب الملعبالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05090001252وفاءمها علً محفوض09208339

المستودعاالداب جنوب الملعبالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05070019784هدىعبٌر اسماعٌل شاهٌن09208340

المستودعاالداب جنوب الملعبتقنٌات كهربائٌة04010608139فاطمهوعد زٌدان وسوؾ09208342

المستودعاالداب جنوب الملعبمساعدات طبٌة05160027489نوالدعاء علً ملحم09208343

المستودعاالداب جنوب الملعبشبكات حاسوبٌة04010323636ازدهارزهراء اكرم عل09208346ً

المستودعاالداب جنوب الملعبمصارؾ05120014329سمٌره عزٌزهنرمٌن محمد محمد09208350

المستودعاالداب جنوب الملعبشبكات حاسوبٌة05010926326سناء المصريرنٌم احمد العساؾ09208351

المستودعاالداب جنوب الملعبمحاسبة05160001801روزه كاجاننسرٌن هانً ابراهٌم09208353

المستودعاالداب جنوب الملعبأسواق مالٌة05120031108ؼروبلونا طالب الٌاس09208354

المستودعاالداب جنوب الملعبعالقات عامة05150005072رئٌسه الحدادرإى علً الشٌخ عل09208355ً

المستودعاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05120020675نجدكنانه احمد محسن09208356

المستودعاالداب جنوب الملعبإدارة أعمال05180000207عفٌفه قاروطناهد ؼطاس دٌب09208361

المستودعاالداب جنوب الملعبعالقات عامة05120048363طهرانرٌتا حسٌن حداد09208363

المستودعاالداب جنوب الملعبإدارة أعمال05050037489سهٌرمٌس علً قداحه09208364

المستودعاالداب جنوب الملعبانتاج نبات05110093689ًنبههمحمد احمد حبش09208372

05010564450صباحماٌا عبد العزٌز العبود09208376
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المستودعاالداب جنوب الملعب

05010223651لطفٌهامانه عبد الفتاح مشٌلح09208378
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المستودعاالداب جنوب الملعب

المستودعاالداب جنوب الملعبهندسة وصٌانة الحواسٌب05120040559عٌوش العارؾاالء حمود الحسٌن09208379

المستودعاالداب جنوب الملعبتسوٌق05010664267سعادعبٌدة محمد السماعٌل09208380



المستودعاالداب جنوب الملعبإنتاج حٌوان05050081275ًؼاده هدالراما ابراهٌم دٌوب09208385

المستودعاالداب جنوب الملعبالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05110001138وضحه الدالًلجٌن عبد الكرٌم طه09208392

المستودعاالداب جنوب الملعببساتٌن05020089016فاطمةاسماء علً الخلٌل09208395

05150006488ٌمنسناء احمد حشوم09208414
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المستودعاالداب جنوب الملعب

المستودعاالداب جنوب الملعبمحاسبة05030058624رتالدنٌا نورس العوض09208415

المستودعاالداب جنوب الملعبأشجار مثمرة05150022135رٌم درداريدٌانا عصام الدال09208416ً

المستودعاالداب جنوب الملعبطب طوارئ05050109810فدوهوالء علً شمسٌن09208418

المستودعاالداب جنوب الملعبانتاج نبات05160045846ًسمٌرهالٌازا سلٌمان قدار09208422

المستودعاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010606040حناناسماء فاٌز الخوام09208424

المستودعاالداب جنوب الملعبانتاج نبات05120039486ًعرنهمجدلٌن جمٌل محمد09208425

المستودعاالداب جنوب الملعبمٌكانٌك مركبات05010207780سمرمصطفى محمد النور الحسٌن09208426

المستودعاالداب جنوب الملعبمٌكانٌك مركبات05010032234فطٌممهنا احمد الشٌحان09208430

المستودعاالداب جنوب الملعبتخدٌر05070023600ختاممصطفى عماد الدٌن ضعون09208431

المستودعاالداب جنوب الملعبزٌنة وتنسٌق حدائق05150068743تؽرٌدماري مولً جرجس09208432

المستودعاالداب جنوب الملعبلحام وتشكٌل إنشاءات معدنٌة05060009761أمالمحمد ؼازي السلوم09208435

المستودعاالداب جنوب الملعبرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05020023503ًرضٌهاحمد رزوق الرمضان09208437

المستودعاالداب جنوب الملعبهندسة البرمجٌات05150048621فتاهعلً محمد مطر09208438

المستودعاالداب جنوب الملعبؼذائ05150070001ًمنى سٌدهناصٌؾ الٌاس نعمه09208440

المستودعاالداب جنوب الملعبانتاج نبات05160048029ًؼالٌهباسل محمد ربٌع09208445

المستودعاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05010237979رولهمرح ابراهٌم نعمه09208448

المستودعاالداب جنوب الملعبأسواق مالٌة05170000953بسٌماعلً حبٌب خلٌل09208452

المستودعاالداب جنوب الملعبمساعدات طبٌة05010033515منىمروه محمد حمشان09208453

المستودعاالداب جنوب الملعبمحاسبة05010712724ندا حمشانوعد احمد كرٌش09208454

المستودعاالداب جنوب الملعبالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05150116026زٌنبعفراء محمد عٌسى09208455

المستودعاالداب جنوب الملعبمخابر بٌطرٌة05020039907سارهأحمد محمود الحسن الحلب09208457ً

المستودعاالداب جنوب الملعبرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05020008624ًبسٌمهعبد العزٌز مصطفى الرحال09208462

المستودعاالداب جنوب الملعبهندسة البرمجٌات05150032864فادٌافاطمة احمد المحمود االحمد09208466

المستودعاالداب جنوب الملعبهندسة وصٌانة الحواسٌب05010176441منىفاطمة الزهراء محمود الرزق09208467

المستودعاالداب جنوب الملعبتصمٌم داخل05010108259ًحنانبٌان محمد شنتوت09208472

المستودعاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010735898ردٌنهعفراء اكرم االخرس09208473

المستودعاالداب جنوب الملعبأسواق مالٌة05010088270ٌاسمٌنرنا سمٌر حداد09208474

المستودعاالداب جنوب الملعبمحاسبة05180019380املعال عادل شاهٌن09208481

المستودعاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05010160862هٌفاءحنٌن فاٌز الزبدي09208490

المستودعاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05010699601حنان الحلبٌةمإمنة عبد الكرٌم الكردي09208493

المستودعاالداب جنوب الملعبتربٌة موسٌقٌة05100003762سعادسراب بدٌع دوٌب09208496

المستودعاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05020082377فاطمهمكٌه جهاد العمر09208501

المستودعاالداب جنوب الملعبشبكات حاسوبٌة05160044805صفاءؼزل ٌاسٌن عل09208504ً

المستودعاالداب جنوب الملعبتربٌة فنٌة05010566564فوزي سلٌمانمارٌسا انور القسام09208505



المستودعاالداب جنوب الملعبعالقات عامة05140003768منٌفه ٌوسؾروشان اٌمان عل09208506ً

مبنى كلٌة الهندسة المدنٌة

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010329509نوالوالء عماد بركات9009208507المدرج االول 

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05140003790سهٌالمهران مرشد عل09208508ً

المدرج األولالهندسة المدنٌةتبرٌد وتكٌٌؾ05160021666امال حسناحمد عادل عفٌؾ09208509

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010447417حمدهبنان محمد تٌسٌر السلوم09208517

المدرج األولالهندسة المدنٌةانتاج نبات05130024367ًنوال العكشلقاء محمد منصور09208525

المدرج األولالهندسة المدنٌةمحاسبة05160048328نعٌمه ابراهٌمرٌتا توفٌق السلو09208526

المدرج األولالهندسة المدنٌةاإلنشاءات العامة05010491180سعادصبا علً سلطان09208527

المدرج األولالهندسة المدنٌةعلوم أؼذٌة05150077827هاله حمودراما ٌاسر احمد09208528

المدرج األولالهندسة المدنٌةوقاٌة عامة05010343584مهدٌةرجاء عبد الجلٌل برشٌن09208529

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05050151191راٌزهمٌسم هٌثم دٌوب09208531

المدرج األولالهندسة المدنٌةعالقات عامة05050113162هند كنجو السلٌمانهازار محمد كنجو09208533

المدرج األولالهندسة المدنٌةهندسة وصٌانة الحواسٌب05120021583شذى سلومصبا رافع عبدهللا09208539

المدرج األولالهندسة المدنٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05180009123سحر حسنرفا عٌسى منصور09208544

المدرج األولالهندسة المدنٌةزراعات محمٌة05120021618شذى سلومالٌسار رافع عبد هللا09208545

المدرج األولالهندسة المدنٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05120009547عائدهرهام محمد جروا09208546

المدرج األولالهندسة المدنٌةمطعم ومنهل05050077593شفٌقه حسٌنورٌتا هشام قادر09208547

المدرج األولالهندسة المدنٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05010109859كلٌمةالهام طالب الحسٌن09208549

المدرج األولالهندسة المدنٌةعالقات عامة05120020502مرٌم صوٌفًسالؾ ٌوسؾ زعتر09208553

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05030038659لٌناأمنة عبد السالم االحمد09208554

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05020094522خدٌجهروان زٌاد صابون09208558

المدرج األولالهندسة المدنٌةإدارة أعمال05010204078عنود الحمادعمر احمد الحسٌن09208567

03030036681زٌنبلبابه احمد ؼبٌس09208568
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج األولالهندسة المدنٌة

المدرج األولالهندسة المدنٌةانتاج نبات05120037540ًسهٌال علٌويمنار عابد رضوان09208570

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة10110029907فاطمة محمدتٌماء كامل شٌحه09208572

المدرج األولالهندسة المدنٌةالمساحة05160040077ملكهاالء فهد الحسن09208574

المدرج األولالهندسة المدنٌةهندسة وصٌانة الحواسٌب05170040617ودادهمسه سٌحان ٌحٌى09208577

المدرج األولالهندسة المدنٌةمصارؾ وتؤمٌن07210135937خدٌجة عمريؼفران محمد الجسري09208578

05050011597حفٌدهمنى مصطفى الخدام09208586
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج األولالهندسة المدنٌة

المدرج األولالهندسة المدنٌةبساتٌن05010123627نزٌههرامٌا نعٌم نٌسان09208602

المدرج األولالهندسة المدنٌةالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة04140050475نهال محفوضرٌم جرجس سلوم09208606

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010265583فردوس االبراهٌمأرٌج احمد كنجو09208607

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010587989رامٌا نٌساننتالً سٌمون زٌود09208608

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة10010152346زٌنامرح مالك محمد09208610

المدرج األولالهندسة المدنٌةآلٌات05110022868بثٌنهمحمد حسن اسماعٌل09208611

المدرج األولالهندسة المدنٌةالمساحة05030034932ندى وزٌرهالة حكمات شربوطل09208615ً



المدرج األولالهندسة المدنٌةأطراؾ إصطناعٌة05010016766سمٌرهروان محمد فٌصل رحٌم09208616

المدرج األولالهندسة المدنٌةتعوٌضات سنٌة05020091279خولهفادٌة محمد طاهر الشٌخ09208618

المدرج األولالهندسة المدنٌةتقنٌات كهربائٌة04170044065آمنهمحمد طارق أحمد زٌاد الحاج عل09208621ً

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010627718سعادسلمى ضاهر الخضر09208624

المدرج األولالهندسة المدنٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن10100013802لطٌفهحسن منذر حسن09208625

المدرج األولالهندسة المدنٌةالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05150106173منىمها سلٌمان عل09208627ً

05050123614فادٌهرإى احمد السلٌمان09208628
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرج األولالهندسة المدنٌة

المدرج األولالهندسة المدنٌةرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05100038175ًرنجوس رضوانسامٌه ٌونس الدرٌوس09208630ً

المدرج األولالهندسة المدنٌةتسوٌق05140029865ندوه ٌوسؾودٌان راجً أبوعمشه09208632

المدرج األولالهندسة المدنٌةالمساحة05100044328هوٌدهبسنت طارق نٌش09208637ً

المدرج األولالهندسة المدنٌةانتاج نبات05160007107ًكوكبنسرٌن علً صبح09208646

المدرج األولالهندسة المدنٌةعالقات عامة05150105977كماله موسىلٌنا اكرم عل09208647ً

المدرج األولالهندسة المدنٌةتقنٌات إلكترونٌة05010507756توفٌقهرؼده محمد السالمه09208652

المدرج األولالهندسة المدنٌةالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05160032683اعتدال محمدمارٌه معن ابراهٌم09208655

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05010241176جمٌلهوسام علً العباس09208658

المدرج األولالهندسة المدنٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن02380008353بسنه علًكرٌمه حسن شٌخ ابراهٌم09208659

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة10220017029سعادعبٌر احمد ٌوسؾ09208668

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010236626منتهىربا محمد النمر09208671

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05200034095ؼانافرح برهان القربه09208677

المدرج األولالهندسة المدنٌةهندسة وصٌانة الحواسٌب05170006763هٌامرٌم مصطفى شاهٌن09208686

المدرج األولالهندسة المدنٌةمخابر بٌطرٌة05050135630ابتسام طالبهوان امٌن نصره09208695

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05020053002هندرحاب محمد عسكر الرجب09208696

المدرج األولالهندسة المدنٌةمصارؾ وتؤمٌن90050006264نادره شقفةكرم هللا اكرم طه09208717

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05100001462نورهمرح بدٌع سعٌد09208718

المدرج األولالهندسة المدنٌةالمساحة05140020920فاطمهٌارا منٌر قبقل09208721ً

المدرج األولالهندسة المدنٌةمصارؾ05150071846ندا الحسٌنرزان نوفل فشتوك09208722

المدرج األولالهندسة المدنٌةشبكات حاسوبٌة05200088414حنان علًأرٌج تامر صقر09208723

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة04230029228نوفهلواء اصؾ الجوران09208730ً

المدرج األولالهندسة المدنٌةشبكات حاسوبٌة05050048368فادٌهرفاء بسام دٌوب09208733

المدرج األولالهندسة المدنٌةتخدٌر05160001312نجوىروان كمال الدٌب09208735

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05160025362فطٌمسندس زٌدان القطعان09208737

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05120029416فطوممٌرانا محمد دٌوب09208739

المدرج األولالهندسة المدنٌةانتاج نبات05100045860ًسعادرٌم احمد نٌسان09208741ً

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة04010673331شمسهبٌان عبد الرحٌم الشام09208744ً

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05180011440نجالبراءه فإاد مصطفى09208747

المدرج األولالهندسة المدنٌةإدارة أعمال05200027796شاها السلٌمانصفا محمد كرٌم09208748

المدرج األولالهندسة المدنٌةانتاج نبات05100050398ًبدٌعه سلٌمانلطٌفه رفعت سلٌمان09208749

المدرج األولالهندسة المدنٌةانتاج نبات05100066184ًوزٌره جنٌدسلوى حسن حسن09208750



المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010570542نزٌههمٌرٌام سمٌر االبراهٌم09208751

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05030044054هند الشمالًرانٌة احمد الحاتم09208756

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010570546نزٌههسٌفان سمٌر االبراهٌم09208760

المدرج األولالهندسة المدنٌةمٌكانٌك مركبات05010467067حٌاةعمار ندٌم النٌربٌه09208767

المدرج األولالهندسة المدنٌةالرسم واإلنشاء الهندس05160049184ًلواء ضاهرماٌا عٌسى الناصر09208769

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05200011586امٌرهمٌس عبود البٌطار09208770

المدرج األولالهندسة المدنٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05030008700شفٌقةمحٌا ٌحٌا الذهب09208773

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05010618070امٌنةرائدة عبد الرحمن جلعوط09208774

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05200012203مانٌاأنجً مجٌد قدٌسه09208775

المدرج األولالهندسة المدنٌةمصارؾ وتؤمٌن05160025256دعدوفاء لإي القطعان09208779

المدرج األولالهندسة المدنٌةالتصمٌم الداخل05020076054ًلٌلى السلٌمانمرٌم محمود المحمود09208781

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05170016434مرٌمروعه راسم دٌوب09208783

المدرج األولالهندسة المدنٌةعالقات عامة05150117119الهامندى معروؾ العلوش09208786

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة06020046287منى عبد هللااسماء ادٌب جرٌكوش09208787

المدرج األولالهندسة المدنٌةهندسة وصٌانة الحواسٌب05050113021جمانامرام صدر الدٌن المال09208788

المدرج األولالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05200006234أروىكارمن معن دعاس09208789

المدرج األولالهندسة المدنٌةإنتاج حٌوان05050055079ًسمٌره ؼالًرشا قٌس زهره09208790

القاعة األولىالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة04120068340سناء االحمدانتصار نصر العكاري4809208791القاعة االولى

القاعة األولىالهندسة المدنٌةالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05010297110آالء دبسفاطمه فارس سودٌن09208793

القاعة األولىالهندسة المدنٌةتجاري مصرف05010168980ًطالصبحٌه جاسم نصر09208794

القاعة األولىالهندسة المدنٌةإدارة أعمال10160137381دٌلٌااٌناس كامل سلٌمان09208796

القاعة األولىالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05200005894هناءلمى سمعان شموط09208797

القاعة األولىالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05010493310بثٌنة الكرديسندس ؼزوان عدي09208800

القاعة األولىالهندسة المدنٌةصٌدلة05150088077انتصار ٌوسؾروان أٌمن عل09208804ً

القاعة األولىالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010158566هالهتسنٌم احمد الروم09208806ً

القاعة األولىالهندسة المدنٌةإدارة أعمال05010725719ناهدصفاء حٌان دخلله09208807

القاعة األولىالهندسة المدنٌةهندسة وصٌانة الحواسٌب05170008947محاسنمها أحمد سلمان09208815

القاعة األولىالهندسة المدنٌةهندسة البرمجٌات05030008679بدٌعةمعمر عبد الكرٌم الذهب09208820

القاعة األولىالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05200017853هٌامندى جرجس نجار09208826

القاعة األولىالهندسة المدنٌةاألسواق المالٌة05010053384سهام ؼالًشٌرٌن محمد البارودي09208830

القاعة األولىالهندسة المدنٌةشبكات حاسوبٌة05100004496هاال عٌسىرٌم امٌن فرحة09208832

القاعة األولىالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05200013675ؼادهرٌنا هٌثم ٌعقوب09208836

القاعة األولىالهندسة المدنٌةانتاج نبات10270002284ًامٌنهمٌاده علً عل09208838ً

القاعة األولىالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05150025421مسٌرهراما ٌونس بركات09208840

القاعة األولىالهندسة المدنٌةأشعة05100006715امٌرهمحسن عبود سلوم09208842

القاعة األولىالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010332726مدٌحة الطماسهدى هٌثم نبهان09208852

القاعة األولىالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010228324مٌساءمرٌم محمود العثمانل09208853ً

القاعة األولىالهندسة المدنٌةإدارة أعمال05090026101سمٌحه محمدرامٌا ممدوح محمد09208855



القاعة األولىالهندسة المدنٌةمٌكانٌك مركبات05150079283نوهادخضر مصلح محمد09208861

القاعة األولىالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010418017ندىفر ح تٌسٌر هرموش09208862

القاعة األولىالهندسة المدنٌةانتاج نبات10010002417ًجمٌلهختام فواز عل09208864ً

القاعة األولىالهندسة المدنٌةالكترون05050152075سمرههال رفعت حاج حسن09208866

القاعة األولىالهندسة المدنٌةتسوٌق05140026527نهدا حسنبتول صالح حسن09208869

القاعة األولىالهندسة المدنٌةانتاج نبات05150071539ًروزيآٌه موسى الحسٌن09208870

القاعة األولىالهندسة المدنٌةهندسة البرمجٌات05010157295طله حبالنور محمد طارق الصباغ09208879

القاعة األولىالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05050009827خدٌجهروٌده عبد الرزاق الحسن09208887

القاعة األولىالهندسة المدنٌةمطبخ وحلوٌات05150033488وجٌههختام علً عادله09208890

القاعة األولىالهندسة المدنٌةهندسة وصٌانة الحواسٌب05010014721وفاءفراس عبد الناصر الشاوي09208894

القاعة األولىالهندسة المدنٌةتخدٌر05050079908حرٌهمهند علً زٌدان09208899

القاعة األولىالهندسة المدنٌةرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05110031588ًسرسك مسعودولٌم نظمات جدٌد09208901

القاعة األولىالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05010639930منىخنساء حٌان عاص09208907ً

القاعة األولىالهندسة المدنٌةهندسة البرمجٌات05010042590جمانة بستانًمخلصه اسامه الحمدي09208924

القاعة األولىالهندسة المدنٌةالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05160000563ترٌاقعروة بركات منٌؾ09208928

القاعة األولىالهندسة المدنٌةأشعة05160003388ؼٌداءصادق احمد حاتم09208930

القاعة األولىالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05160011120فاطمهمانٌا محمود سوٌقات09208931

القاعة األولىالهندسة المدنٌةإدارة أعمال05160000360فاٌزةمهند علً صالح09208933

القاعة األولىالهندسة المدنٌةالتصمٌم الداخل05150042238ًشهٌدةنادٌن بدر ٌوسؾ09208942

القاعة األولىالهندسة المدنٌةانتاج نبات05150089894ًحسنلٌنا احمد خلؾ09208949

القاعة األولىالهندسة المدنٌةمصارؾ05050152539عبٌرهٌارا احمد العجٌب09208951

القاعة األولىالهندسة المدنٌةالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05010058987مسٌرهرسمٌه صقر المحمد09208952

القاعة األولىالهندسة المدنٌةألبسة جاهزة05090013082عتابهٌا فٌصل جاكٌش09208955

القاعة األولىالهندسة المدنٌةالمعهد التقانً للحاسوب05010430889محاسنفهمٌة جمال حاتم09208969

القاعة األولىالهندسة المدنٌةبساتٌن05050054558رٌمهالزهراء حسن الشٌخ ٌاسٌن09208978

القاعة األولىالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة10230012794أمٌرة ابراهٌمحال سلمان ابراهٌم09208980

القاعة األولىالهندسة المدنٌةانتاج نبات05200096873ًحلٌمهشهٌده منٌر فاضل09208984

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05140026046رفٌقهصفاء موهل ؼصون4809208990القاعة الثانية

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05140006236سالم اسدمً رضا سلوم09208992

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةوقاٌة عامة05200096874حلٌمهعزٌزه منٌر فاضل09208994

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةانتاج نبات05140008842ًخرماأقبال فٌصل ضاهر09208995

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05020016591مرٌمشادٌه خالد الحموده09208997

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةهندسة البرمجٌات05010298441خالدهرشا احمد دبساوي09209002

05050118303بدرٌهعائده جمال الصوران09209003ً
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌة

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05050028716ربٌعهرزوقبسمه محمد رزوق09209005

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05110003063امٌره المحمودافتكار سلٌمان المحمود09209014

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةشبكات حاسوبٌة05070015532باسمةنٌرمٌن طارق شاهٌن09209016

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةانتاج نبات05120005108ًسعادسوسن أحمد أبودره09209017



القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة10120009489هناءسوار ابراهٌم حمود09209022

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةالشإون الفنٌة والبلدٌات05150024757ابتساممروه فإاد مصطفى09209026

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05170038547آسٌابشرى محمد وسوؾ09209029

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةرسم04150011197هندنادٌن سرحان ابراهٌم09209035

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05100028548هٌام سٌؾازدهار امٌر دٌوب09209038

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةإنتاج حٌوان05010582713ًنظٌرهربى احمد الداود09209042

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةتقنٌات كهربائٌة05150047170سلمى حمودمحمد فاٌز حمود09209052

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05160009268سهادمٌس ابراهٌم الحمدان09209053

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةالمساحة05030040032رجاءمحمد أحمد الدٌب09209059

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةؼذائ04010675211ًعلوٌه االشقرسمر عباس الحمدان09209061

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةآلٌات05010416938سهام الدٌبحسن ٌوسؾ الطرابلس09209068ً

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةأسواق مالٌة05050103958لمٌس الشٌخ خضراناره برهان سعد09209070

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةانتاج نبات05100057951ًفاطمهابراهٌم محمد المحٌمٌد09209083

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةهندسة وصٌانة الحواسٌب07010053075ربٌعةصفا مصطفى قبٌشو09209084

05140008763لٌال حسنرٌما علً نعامه09209089
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌة

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةانتاج نبات05140033423ًسجٌره وطفهعبله خرفان عٌسى09209092

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةتقنٌات كهربائٌة05050134253سنٌهٌحٌى فاضل تركٌه09209095

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة10170018195نهال حسنرشا محمد داود09209098

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة10170018199نهال حسنعبٌر محمد داود09209099

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةشبكات حاسوبٌة05010225034صباحٌمامه حٌان االحمد09209101

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05100028844مرٌمزٌاد محمد ٌوسؾ09209102

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةأشعة05050034820ظافره الصالحرنٌم اسماعٌل خضور09209105

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةطب طوارئ05160048555سمررهؾ ٌاسر الحماده09209106

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةالمساحة05150008060مرٌممٌرفت نورس الشعار09209108

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05200006194سحرسالً موفق شموط09209113

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05200000459دٌاناجٌما زٌاد المقصقص09209114

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةتقنٌات كهربائٌة05160035793فاتن ونوسهدٌل صالح ونوس09209116

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05200004769تؽرٌدجٌنا ولٌد لحلوح09209118

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةالرسم واإلنشاء الهندس05010207504ًرٌما االخرساٌمان سمٌر الحسٌن09209121

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05200021275ابتسامجٌنا حبٌب الخوري09209130

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةالتصمٌم الداخل05010156560ًؼالٌهلٌن عبد الكرٌم ارفل09209133ً

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةمخابر بٌطرٌة05010036530انتصارسفانه عالء الدٌن ابو علو09209141

05200077536مرٌمهاله محسن ونوس09209142
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌة

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةعالقات عامة05120048224وجٌهالبنى حسن حسن09209145

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةمطبخ وحلوٌات05150002556خدٌجهشٌرٌن ابراهٌم درزٌه09209149

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةمخابر بٌطرٌة05160032434سعادرزان احمد الشحادة09209150

القاعة الثانٌةالهندسة المدنٌةالتصمٌم الداخل05010151437ًبشرىمٌسم ؼسان قنبر09209153

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةإدارة أعمال05100039466عزٌزهؼصون ؼسان ابو كحله4609209155القاعة الثالثة



القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةمصارؾ وتؤمٌن05160041525كوكبرٌم صالح صالح09209164

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةإنتاج حٌوان05010526002ًشعٌلهعائشه محمد السطور09209167

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةأطراؾ إصطناعٌة05010321081فائزهزٌنب محمد سنو09209171

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05020026763ًتركٌهمصطفى احمد الضامن09209174

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةأشجار مثمرة05170043837علٌامجدلٌن محمد البرو09209175

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010247551فضهآالء سلٌمان ابراهٌم09209181

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة06020025180نجاحمجدلٌن ادٌب فٌاض09209183

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة10020022501امٌره االحمددعاء علً ٌوسؾ09209193

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05140011287ًمدٌحه طراؾحمزه معتز اسماعٌل09209196

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05010696661عواطؾمرٌم محمد فإاد البؽدادي09209201

05010371598سحرهبه عبد الرزاق الصالح09209204
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌة

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة90050006568فادٌاهبة محمود الشٌخ هود09209205

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05010009908ضحىهٌا صالح الدٌن الشب09209206

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05080016436سهامزٌنه علً الحاج حسٌن09209214

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةالتصمٌم الداخل05010634105ًسناء علً زٌنومرٌم عبد العزٌز االبراهٌم09209216

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة10230026439أمالبانا عدنان حمود09209217

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةمحاسبة05160010416كتٌبهرند محمد جورٌه09209221

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010275032لٌله العلًسالم محمد الحسن09209222

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةمصارؾ05150116548بشرىدٌانا نصر سلوم09209224

05010325581بشرىنورا عبد الوهاب كالس حلب09209226ً
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌة

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةالكترون05150034750نجاحوئام نزار محمد09209231

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةحوسبة صناعٌة05120050206رفٌدهرٌم عبد اللطٌؾ محمد09209233

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010194322امٌنهاٌمان محمد دٌب عبد الرزاق09209236

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةتدفئة وتهوٌة05010696989رجاءعمار سمٌر دلول الؽنج09209238

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةنقل وموصالت ومساحة05140008974عزٌزههدٌل محسن سلٌطٌن09209243

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةمطعم ومنهل05160004866شهٌده بدوراٌاد سلٌمان فندي09209244

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةمصارؾ05150059245فداءحنان علً حسن09209246

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةسكرتارٌا05200080106فاطمةاٌمان حسٌن الصطٌؾ09209261

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05010587726مادلٌنهدٌل ستٌؾ نصار09209269

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةصٌدلة04010421634سمردٌما محسن بلول09209271

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةمحاسبة05010273065عٌدهعزٌز خضر الهالل09209274

05070023626ابتسام سلهبسمٌه حاتم سلهب09209275
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌة

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةأشعة05090001580لمٌسهال سامر حٌدر09209278

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةهندسة البرمجٌات05010324223نعٌمه عٌسىهبه سلٌمان عٌسى09209279

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةانتاج نبات05100016016ًنزههشٌرٌن احسان عٌسى09209282

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05020055925جمٌله الحسنهدى عبد هللا الحسن09209286

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةسباكة ونماذج05030033472مرٌم دعبولاسماعٌل علً دعبول09209294

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةمصارؾ وتؤمٌن05030058365رانهنارند حكمات حداد09209295



القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05010655318عائشهفاطمه محمد الشحود09209297

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةانتاج نبات05050017374ًنعٌمةحنان عدنان السالمة09209301

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةانتاج نبات05120026473ًامنهرشا محمد حبٌب09209302

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05010020725فاطمه المخزمبٌان عبد السالم الحمص09209305ً

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةعلوم أؼذٌة05150028367رامٌامارٌمار سقراط حسٌن09209306

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05020087062صبحٌهشٌرٌن محمد مشعل09209313

05010452604ٌسرىفاتن عدنان التركاوي09209315
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثالثةالهندسة المدنٌة

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةمساعدات طبٌة05120046446اٌمانهٌا مرعً الحمود5009209318القاعة الرابعة

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010443396ابتسامحال نزٌه أسبر09209322

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةأشعة05190010831فتاة حسنمرح هاشم خضور09209324

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05100006672كوكبمروه علً ابو كحله09209325

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةالمعهد التقانً للحاسوب05150047769مارٌهدعاء محمد عل09209327ً

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةتدفئة وتهوٌة05020428193صبرٌهعبد الجبار عبد الرزاق مارتٌنه09209328

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05210016408امونمروه حسن القدور09209331

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةدواجن05020074788سهامرمضان احمد الحٌدر09209346

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة90050000248صبحٌة حاٌكملٌحة شاهر السعدي09209349

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05050000119نوار ؼٌبورآالء بسام الحاج حسٌن09209350

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةمحاسبة05010392432ابتسامتهانً محمد أٌمن قزلباش09209354

05160009519سهام مرهجسها محسن شمسو09209359
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌة

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةتقنٌات كهربائٌة05030033487نعٌمهمازن عبد العزٌز دعبول09209361

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌة(قدٌم)إدارة 05010080367هالهعزه عبد المجٌد الجمال09209363

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةعالقات عامة05140014631انتصاررهؾ منذر بورٌش09209365

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةهندسة البرمجٌات05010199812فٌحاءدٌانا فهد الجاجة09209370

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةمخابر05010666363نجاح كفترزان احمد كفت09209372

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05200014080سعاد شموطدٌنا جمٌل عجاٌق09209373ً

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةتقنٌات إلكترونٌة05010626357بدرٌهعبد هللا رٌاض بارودي09209374

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة10020024529ؼاده محمدنورا احمد دروٌش09209382

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةمخابر بٌطرٌة05010110541اٌمانضحى حسٌن علوان09209383ً

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05160006325وجٌهه سلٌمانراما صالح عباس09209384

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةالمساحة07010178014هدىآٌة ابراهٌم مظلوم09209385

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةالمساحة05160013285حلوهامانً حسٌن فاعور09209388

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010816227فٌحاءدعاء ماهر وهب09209389ً

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةهندسة البرمجٌات05020020857منالعفراء جهاد الشٌخ09209390

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةمخابر بٌطرٌة05010742881مهاتركٌه ماجد قبالن09209392

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةتصمٌم داخل05180014523ًعبٌر عٌسىمحمد رمضان اسعد09209395

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةمٌكانٌك مركبات05170021891سمٌرهكرم محسن مخلوؾ09209399

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05160008042لورٌسمرح محمد ٌوسؾ09209400

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05150050999وحٌدهلما محمد سلٌمان09209401



القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةانتاج نبات05140017267ًامٌرهفادٌه مخلوؾ دٌب09209403

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05170012158لٌندههدٌل رمضان أحمد09209412

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةبساتٌن05150104967فاطمهسامٌه كاسر خضور09209413

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةتخدٌر05150084130ارٌسكاترٌن عمران محمد09209414

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةالتدبٌر فندق05150019348ًزٌنبفٌحاء حسٌن سمعول09209416

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةالتدبٌر فندق05150027904ًالهامنسرٌن ٌوسؾ سالم09209417ً

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةهندسة البرمجٌات05010283015فاطمهنور حسن الطماس09209418

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةصٌدلة05160017800مسٌالرهؾ احمد رمضان09209422

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةانتاج نبات05140010164ًامٌنةمركزٌت محمد داللة09209425

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05200006224سحرسامً موفق شموط09209426

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05020071602ًنجاء الشٌخ احمدعبد الحمٌد احمد الشٌخ احمد09209427

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة07110069885هدىنسرٌن شعالن عباس09209435

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةمحاسبة07110069850هدىأنوار شعالن عباس09209451

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةكهرباء05120032612فتنهمجد فرٌد سعد09209454

05150051992خدٌجهروال ٌونس جورٌه09209455
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌة

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةتقنٌات كهربائٌة05100062921حمٌده الحجةثراء عٌسى ٌونس09209456

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةإدارة أعمال05150053657هندبلسم خلٌل حمدان09209458

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةمخابر05020004537عائشهوعد عبد الجلٌل الصطٌؾ09209467

القاعة الرابعةالهندسة المدنٌةعالقات عامة05140034718وفٌقهرٌم محمود نصور09209469

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05070001091مادلٌنشٌرٌن فواز الزعٌم5409209470القاعة الخامسة

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةانتاج نبات05110007877ًسمٌعهلٌنا حسن دٌوب09209475

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةهندسة البرمجٌات05010667135نهلهمالك عبد العزٌز عثمان09209477

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةمٌكانٌك مركبات05010636530مرٌمباسم رضوان الحاج09209480

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةإدارة أعمال05100050111هاجرلقاء جمٌل ٌوسؾ09209481

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةمصارؾ05190016936وفاءمرح علً حداد09209484

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةتبرٌد وتكٌٌؾ05030066068وفاءباسل نادر االبراهٌم09209485

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةإنتاج حٌوان05160039620ًامٌرهارٌج احمد الٌوسؾ09209487

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05150067505سمٌرهمحمود محمد عبدهللا09209493

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةتخدٌر05120050541حسنهدعاء عبد هللا العل09209497ً

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05170039720هنودكاترٌن مطٌع حسن09209500

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن06220005683اٌمانولٌم حسام معافا09209501

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةمطبخ وحلوٌات05180029473لولو سلوملوتس هٌثم عٌسى09209504

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةإدارة مكاتب سٌاحٌة وسفر05010174949مروه ضاهروسٌم سمعان سمعان09209509

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05030059133سلٌمهمٌساء الٌان شهدا09209510

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةأسواق مالٌة05060001243ؼٌداءآالء علً عبدو09209517

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةمٌكانٌك مركبات05010482110فطٌماسعد مصطفى حجو09209530

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةعالقات عامة05040009951اسعاؾلمً عدنان العلوش09209533

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةإنتاج حٌوان05030022198ًشرٌفه الخضرعذاب منٌؾ االحمد09209534



القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةزراعات محمٌة05180034808ؼٌثاء حبٌبراما علً عباس09209535

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05010189829روضةرقٌه محمد الجزار09209542

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05200009548دعدجٌما سامر اسعد09209543

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةهندسة وصٌانة الحواسٌب05020005514مروهإٌاد قطحان العوض09209547

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةتقنٌات إلكترونٌة06010079321بصٌرههدٌل بركات مخٌص09209549

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05200091201جومانًماٌا عدنان فاضل09209554

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05220026151فاطمهدٌمه خالد دٌوب09209556

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة04020116474سرابرزان اكرم عوده09209561

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةالمعهد التقانً للحاسوب05140021727نجوىلبنه عطاؾ ٌوسؾ09209565

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05010293549عندلٌبٌارا علً العل09209566ً

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةتؤمٌن05120031017هٌفاءرٌناد أحمد صارم09209570

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةإنتاج حٌوان05050006373ًندىنور عبد الكرٌم الشٌحاوي09209573

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةعالقات عامة05120038821ٌسرىكنانه احمد جاروش09209580

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةانتاج نبات05100000913ًكرٌمهرامٌا مدحت اسبر09209581

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05200016266زاهٌهرانٌا توفٌق حسٌن09209587

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةشبكات حاسوبٌة05120038869ٌسرى حكٌممارٌنا احمد جاروش09209588

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةالمساحة05080051946خولهسلمى نواؾ الفندي09209590

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةتسوٌق05050169332نوالشذى محمد خلٌل09209592

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةانتاج نبات05100013848ًفرٌدهسمر عبدهللا حنا09209595

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةتخدٌر05200078218مهى ونوسهابٌل علً حسن09209597

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةمٌكانٌك مركبات05100024201خالدٌهخلدون محمد العبٌد09209601

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة07210057761فاطمةعائشة ابراهٌم سبلو09209602

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةتجاري مصرف05050064418ًزهرههال ؼٌاث ابراهٌم09209606

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05160010083شهٌدهشذا محمد سلٌمان09209607

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةإدارة أعمال05160046716نزهة المحرزتؽرٌد ابراهٌم الدعبول09209610

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةإدارة أعمال07090192784عروبةرٌم باسم الٌوسف09209613ً

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةلحام وتشكٌل إنشاءات معدنٌة05120024117وفٌقهاحمد طارق ثلجه09209615

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05160044255حلوهمهى جمال الرمضان09209616

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةؼذائ05050001355ًسوزان الحاج حسٌنساره لورنس عبٌدو09209621

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةنقل ومواصالت05150119307كوكبمنال سلٌم فاعور09209625

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05100039988ًنجاحمحمد أحمد حجٌره09209633

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن04010463589نهادسلوى محمد الحبٌب09209637

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةهندسة البرمجٌات05010227537عبٌرآٌه عبد الرحمن خرفان09209639

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةعالقات عامة05140019700حسنهشذى اسعد بردان09209642

القاعة الخامسةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05160001598نوالرإى علً قربٌش09209647

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05200136585خدٌجهلمى شحاده الملحم6209209648القاعة السابعة

05150103451قمررانٌا ماجد حربا09209652
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة السابعةالهندسة المدنٌة

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةالمعهد التقانً للحاسوب07110066802ؼصوننور صالح دٌاب09209654



القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة06040013452نادرهحٌاة حافظ اٌوب09209659

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتقنٌات كهربائٌة05160000037بثٌنههال شمعون منٌؾ09209660

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةالمساحة05030003174فاطمهسناء فإاد الجبٌل09209673ً

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة06040013443نادرهلورٌن حافظ اٌوب09209677

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةالرسم واإلنشاء الهندس05010354349ًبسمةدانٌة سمٌر عسكر09209680

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةاألسواق المالٌة05150052723ابتسامأالء ٌوسؾ حسن09209681

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05010452529ؼادهفاطمه احمد الحالق09209688

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةإدارة أعمال05010227914حنانرٌجٌنا رٌاض الدٌب09209691

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05010518995رٌمآنجل عماد حساب09209693

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة04010086342صافٌهسالم احمد فإاد الموسى09209694

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةالمساحة05010518917رٌمآنا عماد حساب09209695

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةانتاج نبات05100003300ًوساممرح جرجس طعمه09209701

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةمصارؾ وتؤمٌن05150061824هٌامعلٌا عزت دٌبوس09209713

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتسوٌق05130010672بلسممروى منٌؾ زعرور09209716

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةاتصاالت وتقانة معلومات05100062951سعادزٌنب نعٌم اسماعٌل09209720

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن02040020600وردهختام ٌحٌى الحاج09209726ً

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010219480انصاؾرهؾ موسى السلٌمان09209732

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةمحاسبة03050014903مرٌمحنان خالد محجوب09209740

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةأشعة05120021932وحٌده أحمدثرٌا ابراهٌم تجور09209743

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةنقل ومواصالت05010156997هوٌداساره اٌمن الباكٌر09209756

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةصٌدلة05050011853سمٌرههبه احمد جاكٌش09209758

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةصٌدلة05170042222هٌلٌنلٌال علً البرو09209762

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05160012750روعه خزامحال احمد الٌوسؾ09209767

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةأسواق مالٌة05010354374فوزٌههٌا عبد هللا احمد09209769

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010434795سوزانهٌا محمد الدٌب09209775

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05200017958لٌلى زروؾساره كامل عوكان09209781

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05200009154سهٌله البٌطاررٌتا سالم الشٌخ09209790

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05010158688كرامهٌسرى عبد هللا الروم09209791ً

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتقنٌات كهربائٌة05070036158شهٌره الدٌابموسى حٌدر الدٌاب09209799

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةطب طوارئ05070023602عناٌاترؼد هنٌد ضعون09209801

05010170182سوسنرفاه أنور كبرٌته09209803
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة السابعةالهندسة المدنٌة

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة10130002215هٌفاءروعه صبري تلٌجه09209804

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةمصارؾ وتؤمٌن05010231102نعماتزاهً محمد كامل زهٌه09209808

05140032448حبٌبهعزه عماد احمد09209810
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة السابعةالهندسة المدنٌة

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةمحاسبة05010812236كفارشا محمد جناح09209820

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةلحام وتشكٌل إنشاءات معدنٌة05220015990نهٌدهمحسن صالح القسوم09209824

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتسوٌق05200090413وجٌهه ملحمحنان فٌصل الدروٌش09209827

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05200084998مهازٌن عبد الناصر القاسم09209831



القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة10090021382امٌرهرٌم احمد سلمان09209837

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة10090018264امٌنه فاتههبه جمٌل اٌوب09209838

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة04010773890ترٌاقندىش محسن العباس09209839

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة04010447270فاطمهامارة ابراهٌم بدور09209842

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة10140002304حنانهبه اٌمن محمد09209843

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتخدٌر05220024444رهٌجهنور حسٌن االبراهٌم09209844

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتقنٌات كهربائٌة05200080364آمنه الجوادؼسان عدنان السماعٌل09209845

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتقنٌات كهربائٌة05120048718كروانحسٌن عبدو حسن09209848

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتخدٌر04011074375هدىساره خالد هالل09209849

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة06040007794جولٌتهٌا محمد علً بشمان09209851ً

05010371074زمزمنهله كرمو ٌاسٌن09209855
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة السابعةالهندسة المدنٌة

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةالمعهد التقانً للحاسوب06200057948عائده زودهعلً جمال معال09209856

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05200014364ٌوالمارٌا جورج نجار09209857

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة06040007791جولٌتهال محمد علً بشمان09209858ً

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05150022648فاطمه ابو ادرٌسمً حسٌن نمنوم09209860

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05200006914ٌوالشادي ابراهٌم سلٌم09209861

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05160009374نوفاعفراء حامد العل09209866ً

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05010022444وفاءرانٌه مظهر جالود09209869

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة06220004250وظٌفهاتحاد اسماعٌل اسماعٌل09209875

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةالرسم واإلنشاء الهندس05150103038ًسوسنهٌا ابراهٌم سلٌمان09209879

القاعة السابعةالهندسة المدنٌةتدفئة وتهوٌة05010344327خدٌجه العثمانلًعبد هللا احمد علً ه09209882ً

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05070008336امالرٌمه عدنان منصور4209209883القاعة الحادية عشر

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةالمساحة05090001757شهٌدهمصطفى رضوان حٌدر09209884

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة10140008959زكٌهروال حسن ابراهٌم09209887

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةمساعدات طبٌة05200003349سمرماري ٌوسؾ شموط09209889

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةتقنٌات إلكترونٌة05160015665منىعلً كمال صافٌتا09209896

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05190017252سمٌره ابراهٌمصفاء عزٌز معال09209897

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05100036365عزٌزهارٌج ابراهٌم ابراهٌم09209898

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05190007830ودادؼنوه محمد محمود09209900

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةبساتٌن05050109388هندروال عٌسى سٌفو09209903

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةتعوٌضات سنٌة05010332737فاطمةسالم احمد المحمد العمر09209905

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةتقنٌات إلكترونٌة06010320285منالمرام ٌوسؾ جوبه09209908

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةصٌدلة07110090872سارهسناء حسٌن السٌد09209909

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة10160010206عبٌرعال احمد ٌاسٌن09209914

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05050027077نجاحدالٌن محمود طالب09209919

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة07090039070صباحرولى هٌثم العوض09209923

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةدواجن05090001538لٌلىروعه موفق كفا09209925

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05050051436املمنال مصطفى ورده09209933



القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05030051082رتٌبةلونا ٌونس ابراهٌم09209934

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةعالقات عامة05100008594لٌنامنى عامر دعبول09209944

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05160039984مجٌدهرنٌم محسن حمزه09209947

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةشبكات حاسوبٌة05030047827هاله ابراهٌممرح بسام ملحم09209951

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة04170078219عزٌزهعدنان حسام فرزات09209954

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةانتاج نبات05040034450ًابتسام العلًنؽم ٌونس العل09209958ً

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةالشإون الفنٌة والبلدٌات05030022777رجاءعلً نظٌر االحمد09209963

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةمٌكانٌك مركبات05150115022حبوبحمزه حسن خضور09209966

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةمصارؾ05010325427كتورهٌفاء فواز السموع09209968

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05030044568هٌام السلٌمانمٌس فارس السلٌمان09209975

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010227915هٌاممً عماد دٌب المحمد09209979

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةإدارة أعمال05050027757خدٌجهلٌنا حسٌن فرحه09209980

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05020084015حنانرهام عبد الكرٌم االبراهٌم09209981

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05030058661الما عوضمارٌسول محسن حنا09209982

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةبساتٌن05030008907فٌكةدعاء احمد الرمضان09209983

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةسكرتارٌا05140006230نجاحلبنى ثابت سلوم09209987

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةصٌانة أجهزة طبٌة05150051350سالمعلً مالك عل09209995ً

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةمصارؾ وتؤمٌن05150037264كالٌا المحرزفرح باسل االبراهٌم09209996

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةإنشاءات عامة05010697037نزههمادلٌن عزٌز حمد09209998

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة04150005403رٌم كراكٌتزٌنه حسام كراكٌت09210003

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05010285950رٌمجودي جهاد لبابٌدي09210004

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010732179هنداٌات خالد المصطفى09210012

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05010845765عهد الحٌطساره احمد فرحات09210015

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05020026927فاطمةنارٌمان احمد كنجو09210022

القاعة الحادٌة عشرالهندسة المدنٌةانتاج نبات05100008464ًامالمٌس ناظم ؼنوم09210031

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05110016625بصٌره منٌؾكنده اسماعٌل صبٌح6609210032القاعة الثانية عشر

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةالمعهد التقانً للحاسوب05150014651لٌنامحمد أحمد راض09210033ً

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةشبكات حاسوبٌة05010692929سمٌره زكٌهدٌمه محسن السفاؾ09210039

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةمصارؾ وتؤمٌن05010714594نجاحراما محمد التتان09210044

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةتقنٌات كهربائٌة05010349789زهرهمحمد احمد الترك09210045

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةشبكات حاسوبٌة05050122722هٌفاء ٌاؼًؼنوه علً ٌاؼ09210048ً

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةصٌدلة05010249052علٌاوالء احمد الٌوسؾ09210050

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةلحام وتشكٌل إنشاءات معدنٌة05150025954امٌرهمالك محمد عثمان09210057

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةتقنٌات كهربائٌة05030008239هاجرباسل حكمت سالمة09210062

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةتقنٌات إلكترونٌة05050028687شادٌه رزوقهبه قصً رزوق09210063

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010331227دعدسماح مراد فٌاض09210068

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةتقنٌات إلكترونٌة05050020423هاال فرجوئام عبد هللا العبد هللا09210070

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةإنتاج حٌوان06090044832ًعدبةسلوى عٌسى الٌاسٌن09210084



القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةتقنٌات كهربائٌة05150116765هٌفاءعنقاء محسن سلوم09210093

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010487307امالعبٌر اسكندر العقداوي09210094

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةعالقات عامة04170045453نادرهفاطمه خالد العرموش09210096

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةإنتاج حٌوان05070038982ًتؽرٌد معماررند حسٌن معمار09210098

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةمحاسبة05010687460مٌاده الطٌاررنٌن دهام الطٌار09210099

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05100012500نورةزٌنه جرجس عراض09210104ً

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةمصارؾ06160029594نورنزبراءة ثابت عمٌري09210113

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةتقنٌات كهربائٌة05070034935مٌساءاحمد نصر نعنوع09210114

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةإنشاءات عامة02320031820مسٌلةرهام حسٌن حالق09210115

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةالمعهد التقانً للحاسوب04040026280فاطمه العلًبتول اسماعٌل عل09210117ً

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةإنشاءات عامة05030009816آسٌارفاه حامد العل09210121ً

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةهندسة وصٌانة الحواسٌب06160041431رامٌهسوزان ؼانم شبٌب09210124

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05010367423وداد العلًلٌلى احمد اسعد09210129

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةالمعهد التقانً للحاسوب05010000740بشرىطلة محمد العل09210133ً

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05120016454روزهمجدلٌن محمد الحمود09210140

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة06110069738فادٌهنادٌا قصً حسن09210141

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةإدارة أعمال05050064119رامٌه فطوممرفت محمد الحلو09210143

05010000744بشرىدعاء محمد العل09210144ً
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌة

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةانتاج نبات05130012995ًجمٌلة حمودياحمد سابق حمودي09210148

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05030037525مسٌره العكاريلما سعٌد العكاري09210153

05030005052ؼادةروان عبد هللا المصطفى09210154
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌة

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05010563881ؼرامهبة مازن دبساوي09210160

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010045581جمٌلهزهاء موسى الرحٌل09210168

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05160009258مرٌمنور سلٌمان الحمدان09210170

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةهندسة البرمجٌات05010052108الهام وهبه كوجهبٌان حكم البوش09210171ً

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةتخدٌر05120019873شادٌهمٌس الرٌم هٌثم حبٌب09210173

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةانتاج نبات05010175507ًمهجهرٌسكا مرهج نادر09210183

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةكهرباء05130032286مرٌمسبال محمد خضور09210184

05030023226شهٌرهحسان صبحً االبراهٌم09210185
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌة

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010560402عفاؾ العدلحسن محمد سالمه09210186

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةمٌكانٌك مركبات05150031563ؼصون وسوؾمصطفى مالك السلٌمان09210187

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةمٌكانٌك مركبات05150031565ؼصون الوسوؾمنٌؾ مالك السلٌمان09210189

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةهندسة البرمجٌات05050049981اسٌمهالنا بسام زٌن09210193

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05140011784ثرٌا عٌسىرامٌه محمود خضر09210197

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةعالقات عامة05100064996نهٌدهؼالٌه سلٌمان عون09210198

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05170020942بدٌعهاٌمان حسن سلٌمان09210200

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةإنتاج حٌوان05050006855ًتمٌمه السامحشٌرٌن احمد شحود09210205

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05120049795هٌام الخضورالرا محسن محمد09210218



القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةانتاج نبات05170041048ًشمسهشرٌفه ٌوسؾ حمود09210221

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010458975كوكبرفى أمٌل عساؾ09210222

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةمحاسبة05150025998مٌساء الشٌخنهى حسٌن الحموي09210225

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةسكرتارٌا05170047790ؼطاسهؼٌثاء عزٌز حواط09210227

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةالمساحة05010348201ؼازٌه شرٌتحآٌه حمد الشالش09210230

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةتمرٌض07220039531فاطمة الٌوسؾحنان سهٌل العمر09210232

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةمٌكانٌك مركبات05010365444هالهمحمد منذر محمد هٌثم قربان بارودي09210233

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةشبكات حاسوبٌة05050173021خنساء منًلٌما سامً جمول09210234

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةمخابر بٌطرٌة05010292405هناء محمدسوار مرعً الخضور09210235

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةشبكات حاسوبٌة05050117928سحر الحسنامٌره كمال جعمور09210236

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05020078651اسعاؾلمً حسن الراس09210237

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةتخدٌر05120039564لٌلىملك بهجت ساعود09210239

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةشبكات حاسوبٌة05070025634مها الفارسدٌمه اٌمن كلثوم09210240

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05120020010حنانرنٌم هالل ساعود09210248

القاعة الثانٌة عشرالهندسة المدنٌةتبرٌد وتكٌٌؾ09010197427امٌنه صالحؼٌاث مبارك العبٌد09210255

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةتبرٌد وتكٌٌؾ05160030114سهٌله ابراهٌمشعبان عبد الحمٌد ملحه4209210256القاعة الثالثة عشر

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010655524رٌمادٌانا ماهر محناٌه09210260

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةمٌكانٌك مركبات05030036259عنودراتب وجٌه دعبول09210263

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةانتاج نبات05100075875ًحٌاةاٌه اكرم حمود09210267

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةالرسم واإلنشاء الهندس05150134716ًهناء وسوؾلٌنا علً وسوؾ09210270

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةالمساحة05200094712نجاح عمرنؽم ؼازي االحمد09210271

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةدواجن05010415758نورهرشا محمد دٌب دؼموش09210280

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةمطعم ومنهل05150060160فاطمهالرا شفٌق قاسم09210282

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05200048580نور الهدىمنى الروح حكمات دناور09210290

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةطب طوارئ05010211042امٌرةسلٌمان محمد االحمد09210293

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة07210057837أمٌة قزموزهتون محمد قزموز09210296

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة07110009388مرٌمارٌج نزار النجم09210297

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةالمعهد التقانً للحاسوب05150014797عفراءعبد هللا محمود عبود09210302

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةلحام وتشكٌل إنشاءات معدنٌة05110022636امٌنه سعٌدٌوسؾ محمد عل09210303ً

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةتقنٌات كهربائٌة05210043539هناءٌوسؾ مصطفى البكور09210304

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةطب طوارئ05010613509هٌامصفاء عبد الجبار البكور09210305

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةمٌكانٌك مركبات05010587855ضحىعبد الحمٌد مصطفى بدر09210306

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05010141254سمٌرههناء محمد حنبظل09210309ً

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05010689415فادٌهفوز ولٌد الصمودي09210310

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةهندسة وصٌانة الحواسٌب05120030171مرٌموائل عبد العزٌز عباس09210311

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةمحاسبة05140001315مروشرٌفا حمٌدوش اسعد09210323

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05200008272رٌناماري سلوم عوش09210324

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05180000800سلوىماٌسه خازم حبش09210325



القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةإدارة أعمال05050045049سمر الحاج حسٌنماٌا أسعد ٌاؼ09210328ً

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةلحام وتشكٌل إنشاءات معدنٌة05050033347اسعاؾاؼٌد نورس ٌاؼ09210333ً

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05010986491ثناءزهراء محمد الرزوق09210335

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةتقنٌات كهربائٌة05200028226صبحٌه المصطفىخلدون عبد الكرٌم الحلو09210339

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05020027357نوؾمنى ابراهٌم العزو09210343

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةمخابر05110103917امنةعبد الكرٌم ابراهٌم عز الدٌن09210346

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05010304464عائشةفاطمة محمد حسون09210347

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةالتصمٌم الداخل05200017115ًمٌادهزٌنه عماد عوكان09210353

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةالرسم واإلنشاء الهندس05010513439ًاصطبارفاطمه زٌاد دهبان09210354

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةهندسة البرمجٌات05010184928صباحساره الٌاس الٌاس09210355

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةمصارؾ05010355187اسمهان سالمهمرام محمود سالمه09210357

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةصٌدلة05050125096اسمهاندٌانا منذر رجب09210359

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةعالقات عامة05090010557سامٌهفاطمه توفٌق القهوج09210360ً

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةتقنٌات كهربائٌة05200055556خوله الدٌريرأفت محمد الدٌري09210362

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةصٌدلة05220024622خلودمرضٌه فصٌح المحمٌد09210364

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةالشإون الفنٌة والبلدٌات05170018056فٌروزنرمٌن رمضان سلٌمان09210365

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةاألسواق المالٌة12170026341فاٌزه الحمصًلجٌنه محمد الخضر09210367

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةهندسة البرمجٌات05200086551اعتدالآمنه حٌان الدروٌش09210368

القاعة الثالثة عشرالهندسة المدنٌةتصمٌم داخل05010425991ًؼادهمكٌه حمدو السراقب09210369ً

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة07010093407حنانثناء محمد الناعم4809210376القاعة الرابعة عشر

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةتقنٌات إلكترونٌة05010687872نظٌرهرنٌم عبد الرحمن العلوش09210379

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة07010132587عزٌزةرنا محمد ادٌب حمرون09210382

05180006447نعامهنوار حسٌن صالح09210383
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌة

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةتقنٌات كهربائٌة05010263573مرٌمانس ناٌؾ االسعد09210385

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةمحاسبة05050008052هٌامنؽم عبد الكرٌم عٌد09210387

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةالمساحة05150052834صفاء محمدرنٌم عبد الكرٌم جاهل09210388

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةتقنٌات إلكترونٌة05050078369عبٌرشذى اكرم الشٌخ عل09210390ً

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةدواجن05140007510مهجهاسعد محمد محفوض09210391

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةمحاسبة05050062651سعادسوزان محمد ثلجه09210392

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05010541010املمرام هاٌل المحمد09210401

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةبساتٌن05030015829حبقةنزهة حامد الداود09210403

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةتقنٌات كهربائٌة05200098725وجٌههفادي فٌصل الدروٌش09210406

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةكهرباء05010616039اتحادمحمد عبد المنعم الحسن09210415

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةمحاسبة05050120796ؼادهالزٌنه تمٌم ورده09210416

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05200000561مٌادةمٌرٌه طالل الشحود09210418

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةمصارؾ وتؤمٌن05160036813ترٌاق وسوؾفاتن محمد حسن09210420

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةتؤمٌن05120035735لمٌسرٌتا ابراهٌم ابراهٌم09210425

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةتخدٌر05050043930هٌفاءارٌج علً الصلٌب09210429



القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05190017255سمٌرهنائله عزٌز معال09210431

05200091959ؼسانً فاضلبشار كرٌم فاضل09210433
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌة

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05070026357نجومه ادرٌسبٌان محمد العلً ادرٌس09210439

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةانتاج نبات05100014840ًعبٌرانتصار سٌمون سنكري09210446

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05160007756مارينؽم علً العٌسى09210450

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05050045031هاال ٌاؼًبشار رائد ٌاؼ09210460ً

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةعالقات عامة05050039996وعدألٌن أسامة جبر09210465

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة10090032461سلمى مسعودفاٌزه علً اسبر09210467

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010219806فاطمةؼنوه ٌوسؾ الٌونس09210480

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05170041429وفاء محمدؼرام معتز المرشد09210495

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةكهرباء05050078694محاسنبشار محمد سٌفو09210497

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةانتاج نبات05100002043ًادٌبهرنا الٌاس السعد09210501

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةانتاج نبات05100005705ًرتٌبه داودسنا سمٌر وسوؾ09210504

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةمخابر-كٌمٌاء عام 05030063779ابتسام المحمودامجد معروؾ احمد09210507

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌة(متواجد قدٌما)إدارة 05100015400عزٌزهورود عبد الرزاق الكوكو09210508

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةتدفئة وتهوٌة10040014709منىاحمد جابر محمود09210514

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةتسوٌق05050121242امٌمه حٌدررهام جهاد عارفه09210515

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةتخدٌر05120032499رجاء اسماعٌلسلمان ؼاندي صوٌف09210516ً

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05010255652وكٌله الخازمرٌم سلٌمان الملحم النمر09210533

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة04040015594ندوهمها رشٌد عٌسى09210536

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةعالقات عامة05190016834ناهدينهى علً فٌاض09210538

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةهندسة البرمجٌات05010132824سهام نوفلصبحً ٌحٌى المولى09210544

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةهندسة وصٌانة الحواسٌب05150054406نجومه دٌابمٌس منٌر سالم09210547

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةإدارة أعمال05150059604بندر حبٌبحال ابراهٌم حبٌب09210549

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةأعمال إدارٌة05050129537سناءابتسام محمد ونوس09210550

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةإدارة أعمال05050137750رجاءمٌس توفٌق العكش09210553

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةهندسة وصٌانة الحواسٌب05180015727امل دٌبمروه احمد دٌب09210557

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05120010855كرٌمهأرٌج حسن مشكل09210573

القاعة الرابعة عشرالهندسة المدنٌةمٌكانٌك مركبات05050175151حبوسعبد الرحمن سلٌمان عز الدٌن09210575

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةجرارات وألٌات زراعٌة05010096996مخلصةمحً الدٌن محمد ٌاسٌن البؽاج3009210583القاعة الخامسة عشر

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05070003728مٌاده ابو خضرشذى وائل عروس09210585

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةهندسة وصٌانة الحواسٌب05200014033رندهجٌما عٌسى قالوٌز09210586

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةهندسة وصٌانة الحواسٌب05140028838حمٌدهابراهٌم شحاده معروؾ09210592

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةشبكات حاسوبٌة05010854024رودٌهحنان موسى اسعد09210596

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة04140042456منىامٌره علً خضور09210597

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةصٌدلة05140007137شهٌرهعبٌر رضٌان أسبر09210602

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةبساتٌن05010346933سورٌةؼفران علً سالمه09210610

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةالشإون الفنٌة والبلدٌات05150024734كلودعلً نزار مصطفى09210611



القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة06220013966نادٌانؽم محسن صالح09210616

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة10160158229اسماءؼرام علً حسن09210619

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05150028030جمٌله ابراهٌمظالل ٌوسؾ مصطفى09210624

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةمخابر05150006906سوسنخدٌجه علً الهٌبة09210628

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةمصارؾ05120035736سمٌره مثلجرٌم محمود برهوم09210631

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةتسوٌق05170004831سمٌرة سلٌمانسلٌمان محسن ور09210647

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05030063346كرٌمهمنتها موسى العٌد09210649

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةهندسة البرمجٌات05120013393امٌمهلٌنا علً ملحم09210650

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05200000292منى الدٌوبرٌتا ابراهٌم عبد هللا09210652

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةإنتاج حٌوان04130056087ًمرٌانانسرٌن نزٌه حافظ09210658

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةانتاج نبات05010736137ًروضهاالء محمد كزكز09210659

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةشبكات حاسوبٌة05030022260اعتدالحنان صالح المحمود09210663

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةانتاج نبات05110059179ًأمنٌهخدٌجه منذر الصالح09210667

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةإنتاج حٌوان05050038195ًمٌادهألٌسار نبٌل القصٌر09210671

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05010575749صباحسلمى ابراهٌم شحود دٌاب09210674

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةمصارؾ05050055637سعاد احمدصفاء جمال االبراهٌم09210685

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05050012548ناجٌههال سمٌر السقا09210687

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةمساعدات طبٌة05170018773امٌرهمرٌم ادٌب منصور09210689

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةالمساحة05170018319سهاملٌال ملك بلول09210692

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةؼذائ05170051363ًهٌامرهؾ منٌؾ سلٌمان09210704

القاعة الخامسة عشرالهندسة المدنٌةتقنٌات إلكترونٌة06100070602صفاءجعفر بسام خضور09210709

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةانتاج نبات05170011575ًتركٌهسوزان شحود قبالن4209210710القاعة السادسة عشر

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةمساعدات طبٌة05010317108ابتسامآمنة محمد الرجب09210717

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةبساتٌن05050110335لنادٌانا ناصر دٌبه09210719

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة07010137375فاتنآٌة محمد أمٌن مرتٌن09210720ً

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة04230029841دعداطالل سامً سعود09210722

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةالكترون05150110561سحرجلنار طاهر المحمد09210733

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةتقنٌات إلكترونٌة05150005855نسرٌن اسماعٌلرنٌم عامر ادرٌس09210736

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةمحاسبة05140020994وضحهنسرٌن ؼازي البقٌل09210737ً

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05150031525اٌؽارسها جمال مرهج09210741

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةاسواق مالٌة05010301874آمنهسماح نصر الطحان09210747

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة10260001136امٌرهشذى سلٌمان سلٌمان09210750

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةالشإون الفنٌة والبلدٌات05220011931رضٌه اسودسمر صبري الحسون09210752

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05010298608علٌهسمٌحه نادر توت09210756ً

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةتصمٌم داخل05180020493ًشهٌرهعلً احمد حسن09210757

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05060002512رسمٌهكرزون حسٌن عبظو09210763

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةتؤمٌن05120038970لمٌسرامٌا لإي عٌسى09210765

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةكهرباء05010679944خدٌجهدالل ٌونس السلوم09210767



القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة فنٌة05020078481منىروضه محمد القاسم09210771

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةمصارؾ05070005655فلايرمرح سلٌمان الحسن09210772

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةلحام وتشكٌل إنشاءات معدنٌة05050077525ظهورشرٌؾ نصر الدٌن قادر09210775

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05050024475هدىسماهر حسان بربر09210782

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةمصارؾ05140028017مهجهرشا جودت صالح09210795

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةمخابر بٌطرٌة04180035041مرٌمنورا محمد االحمد09210800

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةأسواق مالٌة05140024979كوثررٌتا واسق خٌوه09210807

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة05200032737جورٌهرشا عبد العزٌز الحسن09210813

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةأسواق مالٌة05140031872ابتسامماٌا نزٌه محمد09210816

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةمٌكانٌك مركبات05010595363فاطمهوسام محمد البكور09210822

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةهندسة البرمجٌات05010270725داللاسماء احمد الصطوؾ09210829

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةوقاٌة عامة05090018508روٌدهالهام محمد الحاج09210832

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةالتصمٌم الداخل05050003295ًوفاءاالء ؼٌاث الشمال09210833ً

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةتخدٌر06100009337زبٌدهمً عٌسى مكنا09210835

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةانتاج نبات05140019641ًصبا المصطفىدلع فهد عدٌره09210836

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05170006426ازدهارلٌالن مجٌر عبود09210841

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة10090063731فوزه العصملك محمد ابراهٌم09210844

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05050147572فردوس العزووهٌبة عبد الكرٌم العز الدٌن09210853

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةمٌكانٌك مركبات10090100613ملككرٌم اسامه سٌفو09210854

05090001340رجاءمارٌا محمد كفا09210856
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌة

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةانتاج نبات05140003577ًفوزٌهسمر سعٌد اسماعٌل09210863

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةتقنٌات كهربائٌة05010585525خالدٌهسلٌمان خالد المصري09210869

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةتولٌد الطاقة الكهربائٌة05180008167فاطمه خاكًبراءه احمد ٌوسؾ09210871

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةتربٌة موسٌقٌة07210067935نورةقمر محمد دٌب ؼزول09210882

القاعة السادسة عشرالهندسة المدنٌةالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05090001703فردوسنور حسٌن الشٌخ ابراهٌم09210886

مبنى الكلٌة التطبٌقٌة

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة فنٌة05100055760هندساره محمود احمد10209210899المدرج

المدرجالتطبٌقٌةهندسة وصٌانة الحواسٌب05050159000مٌساءآالء جابر سركل09210901

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة فنٌة06150008777ادٌبهوالء رفٌق الصوا09210913

05050051143فاطمةٌلذر فوزي عٌسى09210915
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرجالتطبٌقٌة

المدرجالتطبٌقٌةتجاري مصرف05220022902ًرجاءآالء ولٌد االحمد09210917

المدرجالتطبٌقٌةصٌدلة05050213286الهام العكشلٌنا شرٌؾ المبٌض09210918

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة فنٌة05010522870مرٌمشذى اٌلٌا شٌحة09210919

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة موسٌقٌة05100029392هناء حسنرٌم حمدان مكٌدوش09210926

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة فنٌة05010020959فاتنمجد خالد القصاب09210927

المدرجالتطبٌقٌةالرسم واإلنشاء الهندس05150103725ًهدىٌارا رٌاض محمود09210938

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة موسٌقٌة10270003131سكٌنهانجال محمد وسوؾ09210952



المدرجالتطبٌقٌةتربٌة فنٌة05170042419زرٌفهسنا ؼسان سلٌمان09210954

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة فنٌة05010296734ندى سودٌنمرٌم محمد سودٌن09210958

المدرجالتطبٌقٌةإنتاج حٌوان05050158051ًنهٌدهلوسً فجر حمدان09210959

المدرجالتطبٌقٌةهندسة البرمجٌات05010266433فاطمةٌاسمٌن هشام قنبر09210962

المدرجالتطبٌقٌةوقاٌة عامة06040030169سلمىنان علً دٌوب09210970

المدرجالتطبٌقٌةالمساحة05150112955عبٌرسوسن محمود اسعد09210974

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة موسٌقٌة05140033116رؼداءمٌساء حسن حسن09210976

المدرجالتطبٌقٌةكهرباء05140020902نبٌههروان علً حمودي09210984

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة فنٌة05010367110سلمىحنان خلٌل السٌد09210990

05050064511سمٌرةنسرٌن فواز السٌد09210992
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرجالتطبٌقٌة

المدرجالتطبٌقٌةإدارة أعمال05050063501امٌرهختام عقاب السٌد09210993

المدرجالتطبٌقٌةمحاصٌل حقلٌة05140027288امٌنه عٌسىبٌداء توفٌق هالله09210996

المدرجالتطبٌقٌةمخابر بٌطرٌة05090007444علٌا رحمهمٌس حسٌن بعرٌن09210997ً

المدرجالتطبٌقٌةكٌمٌاء صناعٌة05170009467سمٌرهٌحٌى محمود شاهٌن09211004

المدرجالتطبٌقٌةصٌدلة05170006895سعادحمٌده حسن ملحم09211010

المدرجالتطبٌقٌةعالقات عامة05170006991رؼٌبهمرح احمد عبدو09211013

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة فنٌة04080024915شهٌدهزٌنب محمد السلوم09211015

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة موسٌقٌة07210058212مفٌدة النصوحهنادي أحمد منٌر ٌبرق09211016

المدرجالتطبٌقٌةصٌدلة05140007316عجوبه شهٌرهماٌا مفٌد شهٌره09211027

المدرجالتطبٌقٌةتدفئة وتهوٌة05010533560خدٌجه الرحمونعبد المنعم محمود الجابر09211038

المدرجالتطبٌقٌةهندسة البرمجٌات05010088537سلمىرٌم انور البكري ؼنامه09211042

المدرجالتطبٌقٌةالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05170017006كرٌمً حٌدررإى ابراهٌم عل09211047ً

المدرجالتطبٌقٌةانتاج نبات05150065789ًثمرراما محفوض نادر09211049

المدرجالتطبٌقٌةمصارؾ10110001446دلٌله محموددارٌن علً زٌنب09211060

05010542891علٌه النعسانزهره محمود الخلوؾ09211062
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرجالتطبٌقٌة

المدرجالتطبٌقٌةمخابر بٌطرٌة05070036515أمٌنه العٌسىنور الهدى مصطفى الوسم09211063ً

05090001488ازدهارمنال فاٌق حٌدر09211067
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرجالتطبٌقٌة

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة موسٌقٌة05100023406سعاددٌانا ٌوسؾ سمره09211079

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة فنٌة04140042997ندىأمانً ٌاسر محمد09211082

المدرجالتطبٌقٌةتقنٌات إلكترونٌة06100032381منٌرههبا عماد اسماعٌل09211091

المدرجالتطبٌقٌةمحاسبة05010572598منٌرهراما ناظم نونو09211094

المدرجالتطبٌقٌةانتاج نبات05010052842ًصفٌهاسماء عبد الحكٌم كردي09211096

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة موسٌقٌة05010344790عنودبسمه محمد خٌر صطوؾ09211097

المدرجالتطبٌقٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05030025131سمٌره االبراهٌممحمد موسى الوسوؾ09211098

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة فنٌة05010052734صفٌهعال عبد الحكٌم كردي09211102

المدرجالتطبٌقٌةالشإون الفنٌة والبلدٌات05160010548امٌمهمرام ابراهٌم سالم09211103

المدرجالتطبٌقٌةنقل وموصالت ومساحة05160021087اعتمادزٌنب فإاد بالل09211105

المدرجالتطبٌقٌةإنشاءات عامة05150092959سكر احمدهند علً خٌربك09211116



المدرجالتطبٌقٌةتربٌة موسٌقٌة05150000899فاطمهعلً احمد الراض09211117ً

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة موسٌقٌة10230003287فاطمةعالء سمٌر حسن09211125

المدرجالتطبٌقٌةالشإون الفنٌة والبلدٌات05190008154نهىحال بدر وسوؾ09211127

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة فنٌة05010357456هدىدنٌا رضوان قصاب09211128

المدرجالتطبٌقٌةهندسة وصٌانة الحواسٌب05010110819روعةؼفران عبد الرزاق الشحنة09211129

المدرجالتطبٌقٌةانتاج نبات05120023467ًلٌمونهٌاسمٌن صالح سلٌمان09211137

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة موسٌقٌة05200017512هالدٌما بسام مهنا09211143

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة موسٌقٌة05200013341نجاحمٌرنا فهد نجار09211144

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة موسٌقٌة05200013613سمٌرهنادٌن رامً ٌعقوب09211145

المدرجالتطبٌقٌةالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05150078465فدوىهدٌل حسٌن حسن09211150

المدرجالتطبٌقٌةتقنٌات إلكترونٌة05010527366مهادعاء محمد سلٌم الكردي09211159

المدرجالتطبٌقٌةالمساحة05030029371سلوهسها عبد الرزاق اسماعٌل09211160

المدرجالتطبٌقٌة(متواجد قدٌما)إدارة 05170046567رؼٌباؼاده ابراهٌم حسن09211168

المدرجالتطبٌقٌةتبرٌد وتكٌٌؾ05160013313لٌناكامل عماد رستم09211176

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة فنٌة05010459012شهٌرةملك متري عساؾ09211177

المدرجالتطبٌقٌةإدارة أعمال05140012318منٌرهدالٌا ندٌم التع09211179

المدرجالتطبٌقٌةهندسة وصٌانة الحواسٌب05030010067هنديخضر محمد الرمضان09211180

المدرجالتطبٌقٌةأسواق مالٌة05160011034وزٌره العمشهآسٌا ٌونس الحسن09211187

المدرجالتطبٌقٌةهندسة البرمجٌات05010580349خدٌجةزٌاد كمال الحسن09211189

05010547621ناهدهانعام أحمد العبس09211191ً
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرجالتطبٌقٌة

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة فنٌة05010548338عزوزعال مٌلٌد الجمال09211192

المدرجالتطبٌقٌةانتاج نبات05100050562ًكوثرعفراء كاسر دٌوب09211193

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة فنٌة05010548422رماأرٌج مطانٌوس الجمال09211198

المدرجالتطبٌقٌةالتصمٌم الداخل05150010939ًسوسننرمٌن علً داإد09211202

المدرجالتطبٌقٌةمصارؾ وتؤمٌن05050109381صفاءهبة ٌاسر السخري09211203

05010045336حزامً الرهوانعال نجٌب الحداد09211204
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرجالتطبٌقٌة

المدرجالتطبٌقٌةرسم05010281306انعام العلًعال موسى عمران09211208

المدرجالتطبٌقٌةتسوٌق05100050417الهامرٌم أدٌب سلٌمان09211217

المدرجالتطبٌقٌةصٌدلة05020022350رفٌقهعالء مصباح عبد الرحمن09211221

المدرجالتطبٌقٌةلحام وتشكٌل إنشاءات معدنٌة05010477609نادٌهدحام احمد الخالد09211224

المدرجالتطبٌقٌةمٌكانٌك مركبات05010582918عبٌرصقر عبد الكرٌم السالمه09211228

المدرجالتطبٌقٌةسكرتارٌا05150070635نجٌده حساندٌانا احمد عل09211230ً

المدرجالتطبٌقٌةالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05050004630فاطمهلبنى عدنان الدبٌات09211236

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة موسٌقٌة05050137130رٌزامرنا نصر ابو اسماعٌل09211238

المدرجالتطبٌقٌةانتاج نبات05140003736ًفرٌزهأمجد أمٌن سلمان09211240

المدرجالتطبٌقٌةتجاري مصرف05070043821ًفاطمهاٌمان جمال زٌتون09211244ً

المدرجالتطبٌقٌةسكرتارٌا05010145241نادرهنور زٌاد العلوان09211245ً

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة موسٌقٌة05020074920فاطمهشذى أحمد محمد خالد09211253



المدرجالتطبٌقٌةكهرباء05030016763لودي النادرآنا مرشد بواكم09211255

المدرجالتطبٌقٌةطب طوارئ05160008281سعادنسرٌن عبدو المصطفى09211259

المدرجالتطبٌقٌةالمساحة05050072221لمٌسرنا علً كردٌه09211269

المدرجالتطبٌقٌةطب طوارئ05030022956ؼنجهنارٌمان حسن الحسن09211274

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة موسٌقٌة05050160345رومندهمارٌا ظاهر فطوم09211276

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة فنٌة07010075862ندىحال هٌثم مناع09211280

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة موسٌقٌة05100023398سعادمنال ٌوسؾ سمره09211287

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة موسٌقٌة05010518990كرٌمهجٌما الٌاس حساب09211289

المدرجالتطبٌقٌة(قدٌم)إدارة 05050130370مدٌحهملك ناصح سلهب09211295

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة فنٌة05210033113صبحٌةتؽرٌد ٌوسؾ الجوٌر09211303

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة فنٌة05020061266حفٌظهرجاء ابراهٌم العزو09211305

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة فنٌة07020029272فاطمهاالء احمد االحمد09211314

المدرجالتطبٌقٌةاألسواق المالٌة05030019741هٌاملٌان مسلم الدرؼام09211315

المدرجالتطبٌقٌةإدارة أعمال05140010770انٌسهمجدلٌن شهٌد دٌوب09211322

المدرجالتطبٌقٌةتربٌة موسٌقٌة07110017052مجٌدةسالم احمد الحمو09211326

القاعة األولىالتطبٌقٌةتقنٌات إلكترونٌة05170018095سمٌهطالب انٌس سلٌمان2509211327القاعة االولى

القاعة األولىالتطبٌقٌةتقنٌات إلكترونٌة05150027606نهلىشعٌب محمد عنقا09211328

القاعة األولىالتطبٌقٌةطب طوارئ05010182905فاطمهرنا احمد ابراهٌم09211329

القاعة األولىالتطبٌقٌةتسوٌق05140025439هٌامسلمان عقل عدٌره09211331

القاعة األولىالتطبٌقٌةتبرٌد وتكٌٌؾ05010649857امٌنهعالء احمد االسماعٌل القاسم09211334

القاعة األولىالتطبٌقٌةطب طوارئ05170027193هناءماٌا جمال سالم09211337

القاعة األولىالتطبٌقٌةبساتٌن05210020325هٌامهبه حسٌن البكور09211341

القاعة األولىالتطبٌقٌةتخدٌر05140002014فداءهال رعد حمٌده09211343

القاعة األولىالتطبٌقٌةتصمٌم داخل05020049996ًسهاموالء زٌاد العبٌدي09211346

القاعة األولىالتطبٌقٌةمحاسبة05170011376رٌمهحكٌم شعبان دٌب09211352

القاعة األولىالتطبٌقٌةكهرباء05150072226بندرصبا راتب جفول09211354

القاعة األولىالتطبٌقٌةهندسة البرمجٌات05010933665فاطمهنور زٌن العابدٌن جوالق09211359

القاعة األولىالتطبٌقٌةشبكات حاسوبٌة05010608160فاطمهردٌنه عناد السلوم09211360

القاعة األولىالتطبٌقٌةأشعة05010513501حسناء سرمٌنًعالء ابراهٌم ؼزال09211364

05150029269داللامال علً القرق09211365
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة األولىالتطبٌقٌة

القاعة األولىالتطبٌقٌةكهرباء05120013629أرٌجابراهٌم سالم سوادي09211366

القاعة األولىالتطبٌقٌةالتصمٌم الداخل05050090890ًؼادهجمانه رشٌد العطار09211367

القاعة األولىالتطبٌقٌةالمساحة05110064179سهامنور ضمران الفجر09211371

القاعة األولىالتطبٌقٌةإنتاج حٌوان05220020643ًعٌوشنجوى نجٌب المصطفى09211373

القاعة األولىالتطبٌقٌةتربٌة فنٌة04120050378روزٌنهؼزل فرٌد ناصٌؾ09211374

القاعة األولىالتطبٌقٌةتخدٌر05190007795روسٌا اسعدرنا صالح سلمان09211375

القاعة األولىالتطبٌقٌةتربٌة فنٌة05010221319رفدهنعمت محمد عزكور09211379

القاعة األولىالتطبٌقٌةتصمٌم داخل05010221676ًاسٌانور عمر العمر الدخٌل09211380



القاعة األولىالتطبٌقٌةالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05030058280لطٌفهوئام نبٌه االبراهٌم09211382

القاعة األولىالتطبٌقٌةشبكات حاسوبٌة05020105652رؼداء خضورآالء علً خضور09211384

القاعة الثانٌةالتطبٌقٌةتربٌة موسٌقٌة05050072687ماجدهدٌانا طالل الحاج2509211390القاعة الثانية

القاعة الثانٌةالتطبٌقٌةحواسٌب05150052295رٌماؼزل اٌاد شراره09211395

القاعة الثانٌةالتطبٌقٌةالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05150031837ؼاده بركاتٌامن كامل المحرز09211401

القاعة الثانٌةالتطبٌقٌةتربٌة موسٌقٌة05030044571سناءعبٌر عٌسى السلٌمان09211405

القاعة الثانٌةالتطبٌقٌةشبكات حاسوبٌة05010335698رومنداوسٌم هٌثم زٌود09211407

القاعة الثانٌةالتطبٌقٌةدواجن05050003103فاٌزهؼٌداء احمد الدٌبات09211409

القاعة الثانٌةالتطبٌقٌةتعوٌضات سنٌة05010712154رٌمهفاطمة محمد االبراهٌم09211416

القاعة الثانٌةالتطبٌقٌةانتاج نبات05120042903ًعنودمحمد جمعه المحمد09211417

القاعة الثانٌةالتطبٌقٌةتربٌة موسٌقٌة05010426144زهرٌه الخضورٌاسمٌن علً العل09211418ً

القاعة الثانٌةالتطبٌقٌةالشإون الفنٌة والبلدٌات05170045813سهٌله شاهٌنلبنى عبد اللطٌؾ منصور09211427

القاعة الثانٌةالتطبٌقٌةمصارؾ05150023141ثائره علوآٌه سٌؾ الدٌن جعٌل09211429ً

القاعة الثانٌةالتطبٌقٌةتربٌة فنٌة05010231009فكتورٌا االحمدزهور نصر االحمد09211431

القاعة الثانٌةالتطبٌقٌةهندسة البرمجٌات05010058871شموسؼٌداء عبد الرزاق عزكور09211432

القاعة الثانٌةالتطبٌقٌةتجاري مصرف05050093460ًثناءلما علً زوده09211434

القاعة الثانٌةالتطبٌقٌةشبكات حاسوبٌة05050012663هناءرزان عمار القطرٌب09211435

القاعة الثانٌةالتطبٌقٌةتربٌة فنٌة05160004145ندىدٌاال محمد وسوؾ09211437

07210076784ادٌبةمٌناس زكرٌا سرمان09211440ً
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثانٌةالتطبٌقٌة

07240014190حمٌدهعبد الوهاب محمد عدنان عنبر09211443
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثانٌةالتطبٌقٌة

القاعة الثانٌةالتطبٌقٌةشبكات حاسوبٌة05150005778فائزهشذى محمد صعب09211446

القاعة الثانٌةالتطبٌقٌةانتاج نبات05150056731ًهٌامشذا حكمات عاقل09211448

القاعة الثانٌةالتطبٌقٌةمصارؾ05150008466صباحعطاء محمد عٌروطه09211449

القاعة الثانٌةالتطبٌقٌةالتصمٌم الداخل05150056740ًهٌامهزار حكمات عاقل09211451

القاعة الثانٌةالتطبٌقٌةمخابر بٌطرٌة05010210627حٌاهرؼدا نادر الرحمون09211452

القاعة الثانٌةالتطبٌقٌةإنتاج حٌوان05160002490ًاؼراءروز اتمن زٌود09211454

القاعة الثانٌةالتطبٌقٌةتربٌة فنٌة04010033098دالل زٌنهمنى محمد صقر09211461

مبنى المعهد التقانً للحاسوب

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبالمعهد التقانً للحاسوب05010312430فوزههادٌه فضل احمد5209211463المدرج

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبالكترون05030016982أمالاٌهاب ؼالب األزون09211464

05010157071ؼادهاسٌا احمد االحمد09211465
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبالمعهد التقانً الزراع05050113174ًسورٌهلبنى محمد كنجو السلٌمان09211467

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبشبكات حاسوبٌة05120037450زهور مهناحنٌن محمود اسماعٌل09211469

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة05200002011حنان الثلثماري ٌوسؾ الدٌوب09211475

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة05050063051اسعاؾربا محمد زرٌق09211488

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05010293038نزههراما ٌوسؾ االحمد09211493

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبتقنٌات كهربائٌة05160047026هدى نٌصافًؼزل احمد المحمد09211495



المدرجالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة فنٌة05020031224سعادالهام عبد الحمٌد الٌاسٌن09211504

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبانتاج نبات05100040070ًبربهان حمٌدوشمرٌم فارس دٌوب09211508

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبصٌدلة05010232230صبحٌهفاطمه أحمد المنصور09211510

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبالشإون الفنٌة والبلدٌات03270000750مرفترؼد مصطفى رٌحانٌه09211511

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبكٌمٌاء النسٌج05050161936ؼاده بدورنورا تاج الدٌن القصٌر09211528

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة فنٌة05200003966مٌسساره وحٌد قاموع09211530

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبالتصمٌم الداخل05150078893ًفلايرمرهؾ معٌن شٌحا09211532

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبعلوم أؼذٌة05150085648سعادمرام بالل عل09211537ً

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبأشعة05210003547هاله باشوريحمزه محمد العوض09211538

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبكهرباء05210003549هالهمصطفى محمد العوض09211540

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبطب طوارئ05140029219رامٌااسماعٌل عكرمه خلٌل09211543

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة04230033994مهدٌهسراب طاٌع الخضر09211557

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبطب طوارئ05020067718تركٌه الشٌخرحاب ماجد الشٌخ09211559

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة05180013285نوره حسٌنرنٌم محمد سلٌمان09211565

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبشبكات حاسوبٌة05150004943فدوى كاخًؼزل مضر ابو الجداٌل09211573

المدرجالمعهد التقانً للحاسوببساتٌن05050116843ضحىدٌانا علً كحٌل09211574

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبتقنٌات إلكترونٌة05050043235وفاء صبحهٌارا علً دال09211576

05140020043كفاروال شعالن بلوطه09211585
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبمساعدات طبٌة05220019286حلٌمهمجٌده عبد العزٌز الحسن09211586

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة فنٌة04080003805سٌجر الحجًلونا علً الٌوسؾ09211588

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة05200005589سوسنجٌانا اسامه عوكان09211610

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05050078806فداءفاتنه عبد الكرٌم الفٌل09211611

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبالشإون الفنٌة والبلدٌات05150049762مٌادهرٌم علً الراع09211616ً

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة نحل05180014076سعادمحمد خلٌل رجوح09211618

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبتخدٌر05120048089لٌلىنؽم محمد سلٌمان09211619

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبمحاسبة05150027231صفٌهملك ناصر الدٌن جندي09211635

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبمٌكانٌك مركبات05050034066سمٌحهاسامه محمد الحاج09211637

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبصٌدلة05220012658هزاررٌم حسن المصري09211643

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبمخابر بٌطرٌة05080000982سوزانوئام عماد الدٌن عورو09211647

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة فنٌة05050109727سهٌلهنٌرمٌن كرٌم زهره09211650

المدرجالمعهد التقانً للحاسوباألسواق المالٌة05100027683خدٌجةصطوؾ خلٌلو الحمود09211664

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة فنٌة05010441608انعام العٌسىمً احمد االحمد09211667

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبإنتاج حٌوان10090021948ًكوكبمرٌم اسماعٌل عثمان09211669

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة05010045217فاطمه الؽضهراما قحطان العل09211683ً

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن14040003363نوفه حسٌنربا وحٌد مصطفى09211692

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05150024302ًنجوىتوفٌق علً سلٌمان09211693

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبتؤمٌن05100039490روسٌا التعرٌم امٌن ابو كحله09211695

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبتجاري مصرف05010137556ًعائدةماٌا عدنان كٌزاوي09211697



المدرجالمعهد التقانً للحاسوبمخابر بٌطرٌة05050173881نسرٌنفرح هٌثم العل09211704ً

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة05150102089هٌامعلً وجٌه احمد09211711

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبشبكات حاسوبٌة05010538440مروهندى عبد المعٌن زقزوق09211716

المدرجالمعهد التقانً للحاسوبتجاري مصرف05050099152ًمٌتهنور نزار الجرؾ09211718

05050026228اعتدالرانٌا علً خلوؾ09211730
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

المدرجالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة األولىالمعهد التقانً للحاسوبتخدٌر05050105195زكٌهحسان محمود فرحه2609211731القاعة االولى

القاعة األولىالمعهد التقانً للحاسوبتصنٌع مٌكانٌك05030023694ًفرٌدةلإي سلٌمان المحمود09211756

القاعة األولىالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة فنٌة05150053590نهادنؽم اكرم محمود09211760

القاعة األولىالمعهد التقانً للحاسوبشبكات حاسوبٌة05160009634رباب شمعونرشا وهٌب ابراهٌم09211767

القاعة األولىالمعهد التقانً للحاسوبمخابر كٌمٌائٌة04010102775فتاهرهؾ جمال الوسوؾ09211768

القاعة األولىالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة فنٌة06100081042لٌلىلما محمد دٌوب09211774

القاعة األولىالمعهد التقانً للحاسوبمحاسبة05010314086هدىاالء أنس حنو09211778

القاعة األولىالمعهد التقانً للحاسوبالشإون الفنٌة والبلدٌات05140007063نضٌفهحنٌن ٌاسر حسن09211779

القاعة األولىالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة05160040556رقٌههدى رامً االمٌن09211782

القاعة األولىالمعهد التقانً للحاسوبمصارؾ05120019290ؼٌداء حسنمنال محمد الطوٌل09211787

القاعة األولىالمعهد التقانً للحاسوبالتصمٌم الداخل05010393987ًداللهبه عبد الباسط الحوري09211790

القاعة األولىالمعهد التقانً للحاسوبعالقات عامة05150053754بسما عٌسىضحى مرهؾ صوان09211792

القاعة األولىالمعهد التقانً للحاسوبتخدٌر05140007057نضٌفهمٌس ٌاسر حسن09211793

القاعة األولىالمعهد التقانً للحاسوبسكرتارٌا10270014903هند نعماننسرٌن محمد اسعد09211796

القاعة األولىالمعهد التقانً للحاسوبؼذائ05120021753ًعواطؾنرمٌن احمد تجور09211802

القاعة األولىالمعهد التقانً للحاسوبتقنٌات كهربائٌة04150021338هناء عٌسىصبا مصطفى دٌب09211805

القاعة األولىالمعهد التقانً للحاسوبانتاج نبات05140005917ًمنٌعهلٌال ؼضبان عثمان09211808

القاعة األولىالمعهد التقانً للحاسوبعالقات عامة05120020046رجاءهال ابراهٌم فطوم09211809

القاعة األولىالمعهد التقانً للحاسوبتجاري مصرف01010825706ًمنى حسٌنرشا ماجد زٌنب09211811

القاعة األولىالمعهد التقانً للحاسوبالمعهد التقانً للحاسوب05120006265بهٌجه حالقمارٌا أحمد الجردي09211814

القاعة األولىالمعهد التقانً للحاسوبتقنٌات كهربائٌة05070023557داللعبد الرزاق محمد الحمو09211818

القاعة األولىالمعهد التقانً للحاسوبانتاج نبات05120053447ًفاطمه خضورمحمود معن محمد09211824

القاعة األولىالمعهد التقانً للحاسوبالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05150021685مفٌدةسناء محسن الرمضان09211827

القاعة األولىالمعهد التقانً للحاسوبجرارات وألٌات زراعٌة05120043220ختامههشام صالح العارؾ09211831

05150123629فاطمهختام علً المحمود09211832
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة األولىالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة األولىالمعهد التقانً للحاسوبطب طوارئ05140001261داللرإى ساطع طه09211834

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبمصارؾ07120047744ابتسامرؼد موسى االحمد2609211835القاعة الثانية

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبالمعهد التقانً الزراع05180006739ًسوها عبدوؼزل جورج حشٌمه09211841

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05010339305نجاحمصطفى عبد الرحمن الزهوري09211852

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوباتصاالت وتقانة معلومات05010184848منىصهٌب محمد فٌصل العلوان09211857

04010433164ازدهارنؽم رزوق شحود09211858
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبتبرٌد وتكٌٌؾ05050150228حمٌده الحجازيبشار رفعت الحسٌن09211861

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبتؤمٌن05120005037جمٌله حسنعلً احمد دنٌا09211871



القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبشبكات حاسوبٌة05010271887سعادرنٌم نضال الحٌدر09211874

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة فنٌة05200013995مانٌاماٌا حبٌب التوما09211877

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبانتاج نبات01540030042ًوطفه حسنمجدلٌن ضاحً ٌوسؾ09211879

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبالمساحة05010056385عزٌزةرزان خلٌل االبراهٌم09211881

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبأشعة05160040070ؼادهعلً منذر الحسن09211882

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة05050072814جمٌلهربا جمال الدٌن الحاج09211888

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبصٌدلة05150048938سامٌهحال حسن حسن09211894

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبمحاسبة05050090891ؼادةدنٌا رشٌد العطار09211895

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوببساتٌن05150115041عبٌرامل سلمان خضور09211897

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبإنتاج حٌوان04170051028ًفاطمة االبراهٌماكتبار سلٌمان السوٌد09211912

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبمصارؾ05140015251هدى علًساره سلمان عل09211915ً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبزٌنة وتنسٌق حدائق05050145166هٌفاءهبه محمد الحمدان09211918

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبإنتاج حٌوان06210010782ًؼاندي علًمرٌم صالح تحف09211929ً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة05020021091وصالنها محمود الملٌحان09211930

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبعالقات عامة06090086443حنان سعٌدآالء حبٌب علٌان09211944

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبنقل وموصالت ومساحة05050129519فاطمهنزهه سامً خنسه09211947

05120016762مدٌحهعندلٌب ٌونس فندي09211948
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبهندسة البرمجٌات05010369273صفارهام موسى الحسن09211950

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة فنٌة06200007695كوكبمرح ؼالب حمٌشه09211956

05200018006نورٌهسحر جورج لٌون2609211959القاعة الثالثة
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة10260020092امٌمهمرح محمد محمد09211962

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبالتصمٌم الداخل05010311545ًرجاء جنٌدمإمنه دعاس شٌخ خلٌل09211964

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة10160110553انعاممحمد سمٌر حسن09211965

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبمٌكانٌك مركبات05100039993نجاحعلً احمد حجٌره09211969

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبدواجن05180008284نبٌههمنٌره خضر خضور09211971

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبمطبخ وحلوٌات05050117011ابتسامجعفر محمد المحمود09211978

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبوقاٌة عامة05050148937فرٌزهرهؾ فارس الصالح09211982

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبعالقات عامة05140029529جمانهلطٌفة علً درباس09211984

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة فنٌة10100022847كوكبؼنوه بهجة ٌونس09211991

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبرسم06150028659فتحٌه مصطفىعفراء عبد الرحٌم حاج موسى09211996

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة11020025029امالرإى عفٌؾ القنطار09211997

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة03320007033سكٌنه صٌوحلٌلى ابراهٌم صٌوح09212003

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة فنٌة10090088713سهامسمر خلٌل خضر09212004

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبمخابر بٌطرٌة05010347953زكٌهكوثر عبد المعٌن الرزوق09212006

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبانتاج نبات05010106143ًسمٌرهماجده محمد ٌاسٌن عثمان09212007

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة فنٌة06090043519ترٌزرشا مفٌد عبد هللا09212008

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبصٌدلة05050123381فطٌمحمده احمد الشالخ09212013ً

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبهندسة البرمجٌات06200053880فاطمةتٌماء محمد البشالوي09212017



القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة05030044563سناءلبانه عٌسى السلٌمان09212022

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبإدارة أعمال05050089613ناهدهنسرٌن وحٌد جرري09212023

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبانتاج نبات06220029595ًندوهسوزان مجد الدٌن النقار09212025

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبإنتاج حٌوان06090113784ًامٌرةبتول بشار محمود09212027

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبانتاج نبات05120020505ًهناء عٌسىفهد حكمت زعتر09212031

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة05150049157تؽرٌدهدٌل فاٌز فاكه09212032

القاعة الثالثةالمعهد التقانً للحاسوبإنتاج حٌوان05010181035ًنعماتفاطمه رضوان قزموز09212035

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبعلوم أؼذٌة05010316024نبهةباسل حمدو الرجب2609212036القاعة الرابعة

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة05170039841رئٌفهرٌم صادق المحمد09212040

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبمٌكانٌك مركبات05010452619صباحجعفر اٌمن الٌونس09212042

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبمطعم ومنهل05070032369صباحانتخاب سالم القاري09212045

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة05140024417نجدٌهروان شفٌق شملص09212046

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05030061495نادٌهبشرى عٌسى ٌوسؾ09212047

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة فنٌة05170050258جولٌت ٌحٌىرنٌم وجٌه ٌحٌى09212048

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة10170034642امالعلً شعبان عباس09212049

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة فنٌة05010036403عالحسناء حسان كٌال09212055ً

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبمساعدات طبٌة05010573688رسمٌةختام محمد نصر زكٌة09212068

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبإنتاج حٌوان05100006676ًسعادهدوه محمد سالمه09212070

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة05140005014سامٌال سلومزٌن سقر حمود09212074

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05200091392ًفهمٌهممدوح نوري جاسم09212076

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة05170041375فضه حمادةمٌسة حافظ سلٌمان09212078

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبطب طوارئ05010141186هنااالء سعد الدٌن الخٌاط09212080

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة05160041667اندٌره طٌباروز ٌونس حسنو09212083

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبانتاج نبات05160047059ًجولٌتنهال آصؾ ربٌع09212085

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة10140008944جمانهعذاب ؼسان اسماعٌل09212086

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبهندسة وصٌانة الحواسٌب05050018281سرابجولٌا ؼاٌر الخدام09212093

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبهندسة البرمجٌات05010419319مرٌمفاطمه ٌوسؾ البكور09212096

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوباألسواق المالٌة05140001751ترٌاق رضوانزهره بدر شاهٌن09212105

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة فنٌة05020036547سهامهند عبد الباسط الخطاب09212106

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة فنٌة05020018722زٌنب قناصكفاء صالح األسعد09212107

05030012413زهوه اسبرسامر جورج حنا09212109
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبهندسة البرمجٌات05010185224جلنار مصطفىمارٌه محمد الخزام09212112ً

القاعة الرابعةالمعهد التقانً للحاسوبهندسة البرمجٌات05010403292سمٌرههند سلٌمان الجزار09212113

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05010242758سامٌه النمررٌم احمد النمر2609212114القاعة الخامسة

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05160026933نجودأسماء هاشم علوش09212115

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة فنٌة04140040250لٌالسناء حسٌن احمد09212122

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة05010399562وفاءعائشه محمد فرحات09212127

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبهندسة البرمجٌات05050000176إمتثال العبد هللارهؾ خالد حٌدر09212133



القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبوقاٌة عامة06010320523سامٌهنداء توفٌق حوٌجه09212144

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبمحاسبة05090026075دالل حبٌببراءه هٌثم محمد09212146

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبتمرٌض06010311727صدٌقههناء خلٌل احمد09212178

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبالمعهد التقانً للحاسوب05010254243هالهسامر ماهر عطار09212183

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة05050151808عبٌره العلًالٌمامه احمد العجٌب09212187

05090000009نهادلٌال فوزي شالٌش09212199
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة05200011962مٌساءجٌما مٌالد قدٌسه09212203

05100061513فوزهنسرٌن برهان الحسن09212210
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبهندسة وصٌانة الحواسٌب05120029493مثٌلةخلود شوكت محفوض09212213

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوببساتٌن05050022652منىنور حسام الدٌن عواد09212220

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة05010391241ابتسامفاطمه مصطفى الصطوؾ09212224

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبإدارة مكاتب سٌاحٌة وسفر05050019253ؼادهنؽم جمال الدٌن السلوم09212233

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبتؤمٌن05120038246رنا فندياٌناس نادر محمود09212237

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبهندسة وصٌانة الحواسٌب05120029485لٌلهحال بسام محفوض09212238

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبرسم06110075628عواطؾاحمد وائل زٌنه09212243

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبتخدٌر05140003102جهٌنهٌمنى ضاحً دٌوب09212245

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة موسٌقٌة05010699486حنان الحلبٌهسلوى عبد الكرٌم الكردي09212248

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05170002355ركسنشٌرٌن منصور منصور09212250

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبتقنٌات إلكترونٌة05010360272ندىهٌام احمد عبٌس09212258ً

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة فنٌة05220017498شفاءحلٌمه نزار ابو العٌون09212278

القاعة الخامسةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة فنٌة05010659980رضٌهالهام ؼسان الحمٌدي09212279

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوببساتٌن05150113406سهاممادلٌن محمد موسى2609212294القاعة السادسة

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبهندسة وصٌانة الحواسٌب05150066099عبٌروالء محسن خضور09212301

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبشبكات حاسوبٌة05010626514ٌثربمرٌم مسلم المحمد09212302

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبمحاسبة05140004972فدوىرٌم محمد ٌوسؾ09212312

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبإدارة أعمال05140006654منٌعهوالء ؼضبان عثمان09212321

05010511558ماجدهرشا هٌثم الصؽٌر09212333
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة فنٌة05120040374حٌاةكوكب صقر ؼانم09212334

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05120006133انصاؾحنان قصً أبو عتٌق09212339

05060003732فائزهرنا محمد شاكر09212340
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوببساتٌن04100017676شمسهجورجٌنا مطانس عصفور09212348

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبالرسم واإلنشاء الهندس05010128082ًلجٌنه المرادهبه عبد المنعم الرجب09212355

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبمساعدات طبٌة05020014316ٌسرىصفا خالد الشقره09212368

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة فنٌة05010343150فاطمهزهره عمر الحلب09212374ً

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبانتاج نبات06050024352ًعائده سعد الدٌنرحاب صالح هالل09212377

05050179315رئٌفهجلنار اسماعٌل هرموش09212386
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوب

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة فنٌة05020038370مطٌعهمحمود عبد الرحمن محمود09212389

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبانتاج نبات05110084654ًرضوىمروه زٌاد طومان09212391ً



القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة فنٌة05010374629فاطمهامٌنه هاشم الخلؾ09212394

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبالمساحة05040010936موضً الخضوررمضان محمود خضور09212396

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبهندسة البرمجٌات05010504848شهامةرفاه حسٌن الهنداوي09212397

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبهندسة البرمجٌات05010528557طلهاسماء بسام العتال09212398

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوببساتٌن05030043998ؼازٌه الفرحعال متعب الفرح09212402

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبإنشاءات عامة05020077285هاجرآمنة صطوؾ احمد09212405

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبمعالجة فٌزٌائٌة05010423620ملكفرح مصطفى الحلو09212407

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبتربٌة فنٌة05010015141فداء خالدخالد محمد الخالد09212408

القاعة السادسةالمعهد التقانً للحاسوبتبرٌد وتكٌٌؾ05010656315حلٌمهعبد الر حمن محمد جوخدار09212409

مبنى كلٌة اآلداب بناء المرابط

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطتصمٌم داخل05010102413ًٌسرىرائد عبد الحمٌد دهٌمش4509212411القاعة الثانية

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05010217937شهٌرهمها محمد قرفول09212415

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة08010009735افامٌه محمودسوزان حسام الدٌن السلٌمان09212416

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطشبكات حاسوبٌة05010153243نجاحانس ابراهٌم سبسب09212417ً

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05010026317ملكرؼده اسامة ٌاسٌن09212418

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطالتصمٌم الداخل05010349890ًرقٌه محمدنبال ولٌد علوش09212423

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطانتاج نبات05010349925ًرقٌهبراءة ولٌد علوش09212424

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05140007013وفٌقه سلومؼٌث شفٌق اسبر09212431

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05010560447آمال النصارسالؾ محسن النصار09212432

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابططب طوارئ05150000994رابعه الفرانزهراء سمٌر زٌنو09212434

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05200018917دٌانا حاصودنادٌن توفٌق جمعه09212438

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابططب طوارئ05100033403زٌنب محمداٌناس ابراهٌم دٌب09212445

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطمٌكانٌك مركبات05010691424فضهماهر محمد المنصور09212451

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطاتصاالت وتقانة معلومات05010455877مفٌدهوائل محمد ابو حسن09212454

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05160007930فاطمه اسعدامٌمه محمد التامر09212455

05010341894حلوةفادٌا ابراهٌم العلوش الزٌن09212458
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابط

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطلحام وتشكٌل إنشاءات معدنٌة05150002472ؼروباحمد محمد خلؾ09212465

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05010410057حنانرشا محمد الناعم09212466

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطانتاج نبات05140030484ًسمٌرهرماز ناظم درباس09212471

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطسكرتارٌا05150000674فاطمهنعمت حسٌن ابراهٌم09212474

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطمساعدات طبٌة05200028435رقٌههٌفاء ماجد الحلو09212477

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة10140010303اكتمالوعد هانً رقٌه09212488

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطسكرتارٌا05150016438داللسحر جمال الجابر09212492

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05010399786علٌاروال عبد الحمٌد مصطفى09212494

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05190030113سالؾهٌفاء مجد سلمان09212496

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابططب طوارئ05110000771ازدهارحنان راقد الحسن09212503

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطتبرٌد وتكٌٌؾ05050118385نعٌمهماهر مدٌن جوخدار09212512

05050064678ماجدهفرح محمد الحموي09212513
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابط



القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطمخابر بٌطرٌة05050113667هندٌارا حسٌن مقداد09212514

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة04010055406منىالفت سمٌع فاضل09212518

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطإنتاج حٌوان05050113774ًهنددارٌن حسٌن مقداد09212520

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطإنتاج حٌوان05010581294ًهندبسام عبد العزٌز جوخدار09212522

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطمصارؾ05050050299لٌلى القطرٌبرنا سمٌر مٌوس09212528

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05090000473تؽرٌدمرح كمال سلهب09212532

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطمٌكانٌك مركبات05030032147خدٌجهطه موسى شنو09212533

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05100045769سمٌرهسراء صالح شل09212534ً

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابط(متواجد قدٌما)إدارة 05050088356فاطمهندى حسن عطفه09212540

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05020132103مرٌمفادٌا خالد الحموده09212543

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطتقنٌات كهربائٌة04130012539سلمىمارٌا فواز مخول09212550

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطمحاسبة05150015357زٌنبٌمنى احمد الشٌخ حسٌن09212555

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05050040185مٌساءاباء نصر محمد09212559

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطدواجن05050069390ملوكرٌم عبد الكرٌم فرج09212565

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابطإدارة أعمال05050002609هدىؼنوه طارق الشٌحاوي09212571

05050158757سحرستناي عبدو ادرٌس09212574
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابط

القاعة الثانٌةاآلداب بناء المرابط(متواجد قدٌما)إدارة 05050116961فوزهمجدلٌن ابراهٌم المحمود09212575

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطكهرباء05200078331جمٌلهحسن كامل عل5409212582ًالقاعة الثالثة

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطتصمٌم داخل05150081164ًسمٌرهابراهٌم سلٌمان عصفور09212591

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05200007315سلوىندى كمال الناصر09212594

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطؼذائ05130011598ًامالعذاب احمد عباس09212603

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطإدارة أعمال05060200456مدٌحهمها نورس عبدو09212607

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطزراعات محمٌة05010445610رٌمهروان احمد المحمد09212611

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05110031518ًمنوه الصالحفاطمه سجٌع الحسن09212615

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطلحام وتشكٌل إنشاءات معدنٌة05120025356زهورعلً محمد الموع09212620ً

08090034347فاطمههبه محمود حمام09212622ً
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابط

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة10260027172نادٌا نور الدٌنشذا علً نور الدٌن09212624

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطمصارؾ06200074876سكرهدٌل صالح جرٌعه09212625

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05200019778مٌاده صمانزٌنه بسام هزٌم09212628

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة10010073825عدلهؼصون سلمان العج09212639ً

05010308159جٌهان الذاكًرٌمه رٌاض قٌطاز09212645
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابط

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05030048543سعادروكسان محسن العلوش09212647

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة07210064090عهدرهام احمد كروم09212653

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابططب طوارئ05140036236مرنداءفاطمه عمار زلخه09212656

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05200018324ؼادهشٌرٌن نزٌه نجار09212665

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطتقنٌات كهربائٌة04010142342عزٌزهزٌنب حامد الحسٌن09212677

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة07210134389آمالسالؾ أحمد شدود09212682

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطجرارات وألٌات زراعٌة05120042706ٌازيٌاسٌن عبد الحمٌد الحمٌد09212693



القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطمحاسبة90050001730ثرٌا كاٌدامل حسٌن الدٌاب الموسى09212699

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطعملٌات مكاتب أمامٌة05170003304زاهٌهفاتن صافً ادرٌس09212701

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطانتاج نبات05160044149ًٌسرى عمرانرزان مصطفى عاص09212702ً

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطعالقات عامة05140019815ؼٌثاء جبورهدٌل شاهد جبور09212705

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05160002913شهٌرههال اسماعٌل اسماعٌل09212709

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطسكرتارٌا05160002626امٌرهروال ممدوح البستان09212711ً

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطزراعات محمٌة10140002050منىرإى قٌس نده09212721

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن04030037695مجدولٌن المحمدرؼد دٌاب االشقر09212725

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطالمعهد التقانً للحاسوب05010014676وفاءمحمد صفوت محمود السبع09212726

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطمصارؾ وتؤمٌن05010267020ملكهشهامه عبد الملك محمد سعٌد09212728

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطإدارة أعمال05140002614بلقٌسهدٌل تامر محمد09212738

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطمخابر بٌطرٌة05050045169نسرٌن الحاجرهؾ عماد شاهٌن09212739

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05160006032ٌسرى عمرانروز مصطفى عاص09212740ً

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطتخدٌر05140037979آمنهآالء ثابت محمد09212755

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطتقنٌات إلكترونٌة05150070738فتاةزٌن علً صالح09212761

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05200008835مٌادهحال أكرم حواضري09212768

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابططب طوارئ05010636683عزهعبد الرزاق محمود الطٌش09212769

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطمطعم ومنهل05160003291اروهحنٌن محمد اسعد09212770

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابططب طوارئ05100033482فاطمه سلٌمانعال احمد منصور09212771

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05010595215جمال طعمهمٌسم ادمون العٌسى09212773

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05030022744حفٌظه االحمدسناء محمد الداود09212776

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطهندسة وصٌانة الحواسٌب05050036953نجاة طالبعلً سهٌل داإود09212781

10110010053اسٌمة صالحأمل عبد الرحٌم احمد09212782
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابط

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطأشعة05050002622هوٌدهبتول ناجً الشٌحاوي09212786

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطالمعهد التقانً للحاسوب05050024923بشهنوار خضر العزو09212787

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05010477514انتصارفاطمه عبد العزٌز الخالد09212800

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة10140006843منتها السلٌمانربى عبد العزٌز رقٌه09212809

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة04060016949شهٌرهظالل عمر قسوات09212810

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة10010133577منى شكوحًمرام محمد حبٌب09212816

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطهندسة وصٌانة الحواسٌب05010098846صفاء شٌخ خالدعبد الهادي ؼسان التركاوي09212818

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطأشجار مثمرة05160037124هٌامفاطمه بسام الحسن09212821

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطصٌدلة05160036939عبٌرماري علً حسن09212822

القاعة الثالثةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة10010135085حلٌمه حمودربا محسن حسٌن09212824

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05180021861محاسن فٌاضهزار علً عل8409212825ًالقاعة الرابعة

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة10010137911سوسن علًرهؾ ٌوسؾ ٌوسؾ09212831

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05010098281مدٌحةأٌمن علً الباكٌر09212844

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطشبكات حاسوبٌة05010271663مرٌم الحٌدرزٌنب محمود الحٌدر09212847

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطعالقات عامة05050045112سناء شحودحنٌن علً شحود09212855



القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05220024785ًتركٌهنذٌر عبد الكرٌم المحمٌد09212860

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطهندسة البرمجٌات05010677951ضحىرٌم محمد هشام العمادي09212867

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05200089060خالدٌهتوهٌه حمدو المشعل09212869

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتقنٌات كهربائٌة05050151228فاطمهاحمد مصطفى مصطفى09212871

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطعالقات عامة05050045115سناء شحودرؼد علً شحود09212872

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابط(متواجد قدٌما)إدارة 05160008426فوزٌهرنا ابراهٌم دٌاب09212875

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطصٌانة أجهزة طبٌة05180020997مرٌممٌس محمد سلٌمان09212883

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطمصارؾ05050135649مهامحمد صالح عوض09212886

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05200090893لٌلىاٌمان مصطفى الحسون العلو09212888

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05150031630فلايرعامر ٌوسؾ ؼنم09212889

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة04010461634انتصارعتاب علً رستم09212895

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابططب طوارئ05030016387ؼصونارٌج فواز ابراهٌم09212901

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05220014373نوفهسماهر عمار الدروٌش09212909

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05050028955ؼادهراما كرٌم الدٌن الشعار09212918

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطهندسة وصٌانة الحواسٌب05150092145سمٌرهمنار سلمان اسماعٌل09212919

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطعالقات عامة05050009405عبٌرهبه احمد عجوب09212927

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطمخابر بٌطرٌة05010506497ٌسرىرٌم احمد المرع09212933ً

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطصٌانة أجهزة طبٌة05050074724هالةروان حسٌن شدود09212938

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطالمساحة05050151002اكتمال العكشارٌج حسٌن دٌوب09212940

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطمصارؾ05050026931جوهرهسالم كمٌل علٌشه09212941

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطعالقات عامة05170026890فهمٌهوفاء علً مٌهوب09212943

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة07110048001لبنىعائشة ولٌد سرمان09212955ً

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن04230017354هدٌه ٌوسؾمرام محسن عطابه09212958

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطمصارؾ وتؤمٌن05010179337هناء السطوؾشهد فرٌد الشمال09212969ً

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطؼذائ05050050417ًسناء الشمالًكنانه سامً مٌوس09212979

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطهندسة البرمجٌات07090026744أنٌسةفاطمة نصر هللا الشبٌب09212987

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتخدٌر05050055108مٌسون الشمالًقمر فراس زهره09212992

05010081584ثروةشهد احمد جواد09212993
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابط

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطزٌنة وتنسٌق حدائق05190005269فادٌادلع باهر سلٌمان09212999

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05010348154عنودثرٌا احمد الشالش09213000

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطهندسة وصٌانة الحواسٌب06220029437دارٌننور عاطؾ ابراهٌم09213007

05060001441مرٌم ؼالًصولٌا ملحم ؼال09213012ً
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابط

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة10260018628ؼادهدٌانا نجٌب عبود09213016

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتخدٌر05120017597اسعاؾألٌزا محمد سلوم09213019

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطمحاسبة05020049458مرٌمهناء ابراهٌم الضامن09213026

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطالكترون05010250791دارٌنهٌالنه اسماعٌل الخازم09213031

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05010227137امٌره الٌوسؾرزان محمد الٌوسؾ09213032

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05010158607سهاسماح عبد الصمد الروم09213039ً



القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطهندسة البرمجٌات05010393664ؼادهمرٌم نصر الرز09213046

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتقنٌات كهربائٌة10110006986زاهٌه منصورمحسن علً ؼانم09213055

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05210020244منامرام عبد هللا العبدان09213063

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطوقاٌة عامة06060019821حناندارٌن جابر دوٌر09213067

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتصمٌم داخل05010035372ًسهامٌامن فاٌز صطٌؾ09213073

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطالمعهد التقانً للحاسوب05010560015صفاءلجٌن نواؾ عربش09213075

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطكهرباء05050165463انتصاررشا احمد ادهم09213079

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05010072208لٌناعزٌزه أسامه عمر09213086

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتبرٌد وتكٌٌؾ05030020133عبٌر عساؾٌزن موفق العبدهللا09213092

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطمحاسبة05010010061رٌمانور رسٌم الوتار09213094

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطمخابر بٌطرٌة05050062793فدوىارٌج اسماعٌل حٌدر09213096

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطالمساحة05140021303رحابزٌن علً قبقل09213097ً

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطمخابر بٌطرٌة05010127251سمرمرح محمود فرحات09213100

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05020041137تركٌه عبد القادرمرٌم حسن محمد الحسن09213101

05050062770فدوىسماره اسماعٌل حٌدر09213102
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابط

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05010318900ؼنى السفاؾمرح احمد الخرط09213108

05010011984رجاءمً ابراهٌم نوفل09213113
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابط

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطهندسة البرمجٌات05010505625رٌمااعتماد عبد الرحمن الهاشم09213116

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05020105894سالم العلوشمٌس خالد العلوش09213117

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05010297472ملكمرح رامً الدندشل09213120ً

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتقنٌات إلكترونٌة05010309253خٌرٌهلطٌفه طالل المصري09213121

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطالمعهد التقانً الزراع05010117938ًعائشةرفاه نادر عقاد09213123

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطهندسة البرمجٌات05010648711نجوىتسنٌم عبد الحمٌد جعبان09213124

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05010830626صباحخدٌجة فردوس سلٌمان09213126

05050105280فاطمةبسمه مصطفى هنا09213131
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابط

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05050048571اعتمادرشا ناصر خلؾ09213134

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتقنٌات كهربائٌة05150097459مناربى حسن البلال09213136

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطبساتٌن05030055974شهداندٌمه احمد االبراهٌم09213140

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطانتاج نبات05110077154ًامنهرزان احمد حالق09213152

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطالمعهد التقانً للحاسوب05150137640هندآالء سلمان شعبان09213170

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتصمٌم داخل05010114115ًرؼداء العبدهبه عزام الجمٌه09213171

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05010672511سمٌهؼٌداء محمد سامر الحفٌان09213177

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطإنتاج حٌوان05050143917ًفادٌانور علً عباس09213184

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05170007520حمده منصورمروه حسن بركات09213193

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطمصارؾ وتؤمٌن05010625404هٌامٌارا اٌمن الونوس09213204

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05010825405عٌدهدعاء توفٌق اسعد09213207

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة07220134909آسٌةبشرى عبد الحمٌد حاج ٌاسٌن09213208

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة04170116026مرٌانازٌنه منٌر بازو09213209



القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطعالقات عامة05010300601كوثر الفاضلنسرٌن واصل الخازم09213210

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05200015147نوال نجارأمل شهده الدحره09213214

القاعة الرابعةاآلداب بناء المرابطرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05060003134ًفاطمهنهله عبد هللا حمود09213219

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطمصارؾ وتؤمٌن05030062543هدىعلً ٌوسؾ عزٌزه5409213235القاعة الخامسة

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة07210089679رنة كفاكوثر مصطفى حالق09213239

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطمحاصٌل حقلٌة05050025765نادٌا الدرزيرزان ابراهٌم ورده09213240

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطتقنٌات كهربائٌة05140011093مٌلٌاءحٌدر مالك دٌوب حسون09213241

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطتصنٌع مٌكانٌك05010193882ًنزٌفهمحمد نور خالد الرز09213253

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطاألسواق المالٌة05200045233فاطمهنسرٌن عوض الحمود09213255

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05020043197خدوجأمل ٌوسؾ العثمان09213256

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة07260007791فاطمهسامر عبد القادر حاجً سلٌمان09213270

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطتصمٌم داخل05010667867ًرنا ؼرٌباسماء فاٌز هواش09213274

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05150004320خدٌجهآالء ابراهٌم درزٌه09213275

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطمٌكانٌك مركبات05010494783ضحوكمصطفى مصباح الحدٌدي09213278

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطانتاج نبات05200008759ًنهى ٌعقوبفادي موسى لحلوح09213282

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطتقنٌات إلكترونٌة05010658725احالمجودٌن نضال نجار09213284

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطتقنٌات إلكترونٌة05050045271نجوىمٌاسم احمد الشمر09213285

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطتقنٌات إلكترونٌة05010115915ؼنوههاجر طالل طباع09213287

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطهندسة البرمجٌات05010084815ؼدٌرهٌا محمد مؤمون دهٌمش09213290

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطدواجن07170026419مدٌحةمحمد أسامة شعٌب09213291

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05010313937صباحفداء محمد صفوح صابون09213296ً

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطالمساحة05010550633فادٌهمٌرنا مهٌوب طعمه09213302

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطتمرٌض05090004434مادلٌنهبه راتب زٌدان09213305

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05010655457هدىمنال عبد القادر موصل09213311ً

05010003759ندى النجاربهاء الدٌن بدر الدٌن الطٌار09213314
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابط

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة06100030244تؽرٌد اٌمانهٌاسمٌن علً دٌب09213315

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05010636629هٌامعائشه جمال الحالق09213319

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة07090091285أمٌةهبة عبد الباسط محمد دٌب09213322

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة07090091244أمٌةنور عبد الباسط محمد دٌب09213325

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطهندسة وصٌانة الحواسٌب05020012981حنانمطٌع عزام عبد الرحمن09213327

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05010403539رائده سبعاسراء عمار المام09213328ً

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطانتاج نبات05030050714ًفهٌدهنسرٌن علً الصالح09213331

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطهندسة البرمجٌات05030042395فرٌزه العبودحنٌن علً العبود09213346

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطانتاج نبات05110106905ًاعتدال جنودنسرٌن احمد العبود09213347

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطانتاج نبات05120011837ًامل عبد الرحٌمهزار محمد ونس09213359ً

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطمٌكانٌك مركبات05170047913عزٌزهعالء سلٌمان سرور09213375

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطسكرتارٌا05210004208أدٌبه القدوربدران خلدون القدور09213379

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05020053960حلوماحمد عبد الحمٌد ضامن09213385



القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطهندسة البرمجٌات05010700909اكتمالآالء فاروق الجاسم المحمود09213412

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطعملٌات مكاتب أمامٌة05050154555نٌناروان خلٌل خلوؾ09213413

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطانتاج نبات05150059613ًؼادهبشرى ؼسان وسوؾ09213416

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05200003182تؽرٌدؼزٌه سمٌر ناٌؾ09213417

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطمحاسبة05050103260باسماساره علً مقداد09213422

05120040646تمره عبد هللاسعد ابراهٌم المحمد09213430
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابط

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطكهرباء05070018243سامٌههاشم عبد هاشم09213432

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطإنشاءات عامة05210015299ساره القدورعائده عوض العبٌدان09213443

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05010527067وردهلجٌن جدوع سعود09213450

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05020099516امٌنهنور عبد هللا الخالد09213451

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطتعوٌضات سنٌة05220010169آمنه ؼتوانعال عبد هللا العبد هللا09213458

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطالكترون05030011823اسعاؾؼدٌر حامد ابراهٌم09213479

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطمصارؾ05120018014ؼزاله ابراهٌمزٌنب عدنان سلٌمان09213488

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطصٌدلة06150055065بشرىرؼد عبدهللا السمر09213496

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة10280014997ندىرٌم ابراهٌم ونوس09213497

05050053976نجوىمرٌم منٌب عٌسى09213500
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابط

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطهندسة وصٌانة الحواسٌب05140023356رٌمه أحمدأشرؾ منذر قاسم09213503

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطعملٌات مكاتب أمامٌة04150020258نهادسهى ٌوسؾ بدران09213506

القاعة الخامسةاآلداب بناء المرابطمصارؾ05120052355رجاءرؼد هانً حموده09213508

القاعة السادسةاآلداب بناء المرابطالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05070012526فتاةاحمد علً الحواط2509213509القاعة السادسة

القاعة السادسةاآلداب بناء المرابطرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05130024229ًرتٌبه حموديمحمد اسعد اسماعٌل09213514

القاعة السادسةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05010208292حٌاةرانٌه مصطفى بلوك09213522

القاعة السادسةاآلداب بناء المرابطتؤمٌن05140026337وحٌدهشذا حسن بناوي09213526

القاعة السادسةاآلداب بناء المرابطالمعهد التقانً للحاسوب05110036163زٌناتروال محمد قطٌش09213527

القاعة السادسةاآلداب بناء المرابطإنتاج حٌوان05050011071ًسمٌره حمزهمروى محمود حمزه09213534

القاعة السادسةاآلداب بناء المرابطعلوم أؼذٌة05150069225هندحال حامد الصالح09213538

القاعة السادسةاآلداب بناء المرابطدواجن05010209871فاطمهاٌمان محمد ٌاسٌن كٌالن09213549ً

القاعة السادسةاآلداب بناء المرابطمصارؾ وتؤمٌن90050007127ملك االشقرسامٌة طٌب صالح09213555

القاعة السادسةاآلداب بناء المرابطمحاسبة90010257161هٌفاء عٌلوطًرهؾ محمد عوض09213557

القاعة السادسةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05140018977سامٌالسوزان سلٌمان خرٌمه09213561

القاعة السادسةاآلداب بناء المرابطتؤمٌن05120010676نجالءجودي جمٌل محمد09213563

القاعة السادسةاآلداب بناء المرابطبساتٌن05010689375خدٌجهرجاء ٌوسؾ الفارس خلوؾ09213568

القاعة السادسةاآلداب بناء المرابطوقاٌة عامة05150087420فهٌدهحسناء عٌسى حسن09213570

القاعة السادسةاآلداب بناء المرابطتصمٌم داخل05010327443ًنبٌهةؼٌداء بسام عش09213571ً

القاعة السادسةاآلداب بناء المرابطرعاٌة تناسلٌة وتلقٌح اصطناع05010104021ًصفٌه العلًرسالن محمود االسماعٌل09213572

القاعة السادسةاآلداب بناء المرابطمخابر بٌطرٌة05050150692رجاءؼازي احمد الشحود09213573

القاعة السادسةاآلداب بناء المرابطإدارة مكاتب سٌاحٌة وسفر05120009551شهٌرهضحى احمد جروا09213575

القاعة السادسةاآلداب بناء المرابطتقنٌات كهربائٌة05050117754فاطمه كنعانسوسن بسام المحمود09213577



05150085243فاطمهثناء ٌاسٌن ابراهٌم09213578
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة السادسةاآلداب بناء المرابط

القاعة السادسةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة01030292226عهد ضبعانوردة هٌثم خضري بك09213581

القاعة السادسةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة06020002004عنبرهسمر رامز خدوج09213582

القاعة السادسةاآلداب بناء المرابطانتاج نبات05120002967ًدٌبهاٌمان محمد محمد09213585

القاعة السادسةاآلداب بناء المرابطانتاج نبات05140007612ًجهٌنه سلومقٌس فهٌم سلوم09213594

القاعة السادسةاآلداب بناء المرابططب طوارئ05120036577مناصؾ علًرؼده حسٌن حبٌب09213596

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتقنٌات إلكترونٌة05030047811عبٌر الحسٌنٌوسؾ ؼٌاث ملحم7009213604القاعة السابعة

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطإنتاج حٌوان05090013170ًفداءأرٌج سٌؾ الدٌن جاكٌش09213635

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطانتاج نبات05130012263ًفدوىلما بدٌع زعرور09213656

05150090757ؼٌداءشذى نصر حسن09213659
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابط

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطإنشاءات عامة11090056970هناءؼٌث هٌثم االحمد09213662

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطإنتاج حٌوان05050055443ًثناء طالبهبه اسماعٌل طالب09213677

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة07090092215ضحوكحاتم عبد الستار عبد الجواد09213686

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطمخابر بٌطرٌة05010006837ظهٌرةنارٌمان عمر الشٌرازي الصباغ09213690

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطالمساحة05120011903مٌاده السلٌمانجعفر موسى الونس09213694ً

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05150085807مسٌرهمحمود رفعت شعشع09213697

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطمخابر بٌطرٌة05090026129اسمهانساره اكسم محمد09213698

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطحوسبة صناعٌة05160038358منىعال عماد ابراهٌم09213701

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطانتاج نبات05160041268ًعبٌرعلً عبد الكرٌم المحٌمٌد09213718

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05020019397أمونأمٌمه مصطفى األعرج09213721

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05030035117فطٌم العبوداٌمان محمد الطالب09213724

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05100000952ؼاناكٌنده فواز اسبر09213729

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطرسم05020038598بسٌمه الحمودهصفاء عبد الحمٌد القداد09213731

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطمٌكانٌك مركبات05100028244نورهعبد الكرٌم أحمد األحمد09213734

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتقنٌات إلكترونٌة05010008367مرفتمً مصطفى حمرا09213739

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطشبكات حاسوبٌة05010677020ؼانٌهرنا نبٌل اوضه باش09213740ً

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05020081387املقمر مٌسر قطٌط09213742

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطاختصاص حاسوب05020025779زهره الخطٌبمحمد ؼٌاث جعفر الخطٌب09213744

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة07090144191ابتسامسارا عبد الكرٌم عنفلٌص09213746

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05110032331رٌمهرشا صقر طوبر09213748

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتصنٌع مٌكانٌك07010036799ًرزاناحمد خالد جبره09213760

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطمساعدات طبٌة05030033973فاطمهروعه حسن العمر09213769

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطلحام وتشكٌل إنشاءات معدنٌة10100034904تمانٌاؼٌث نبٌه تل09213770ً

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتبرٌد وتكٌٌؾ05010760304هناءامٌن عبد الرحمن رقٌه09213771

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05170033964ابتسام سلٌمانسلٌمان صافً دٌب09213786

10100001325روٌضه ابو شاهٌنزٌنب نزار الزٌر09213797
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابط

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05010239859فضه منصوربسمة عمر الطماس09213804

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطزراعات محمٌة05050163549هٌام المهٌوبفاتن بسام الجردي09213807



القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة10160090957كرٌمه وسوؾكنانه نبٌل دٌب09213815

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة10260010659حلٌمهدٌما سلٌمان عل09213818ً

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطمٌكانٌك مركبات05030033491سعادٌاسٌن فٌصل دعبول09213827

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05140006960حمٌدهشكٌب سلٌمان خضور09213831

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتسوٌق05180007265دٌانامٌاس ؼٌاث عباس09213836

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05050012597ناجٌهعلً سمٌر السقا09213837

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطمٌكانٌك مركبات05150115865فرٌزه رضوانعلً ابراهٌم عجٌب09213857

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05020101216بشرى السلٌماندعاء محمد تٌسٌر الدال09213859ً

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05050050474هٌامدٌما احمد شحود09213861

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطمٌكانٌك مركبات05010487064رٌمانس عبد المجٌد دعدع09213870

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة10090023303فدوىالرا مجد عل09213872ً

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05010737981الهامساره موفق جنٌد09213879

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة06200064877ترٌاقخلود عزٌز صلوح09213880

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة10130002287ربا وهبهعفراء حسان تلٌجه09213881

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة10130002308ربابراءه حسان تلٌجه09213883

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05070032493إنصاؾلإي ناٌؾ بدره09213885

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05010320100روكسانشذا عدنان العل09213886ً

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطعالقات عامة05130013023رانٌهؼنوه فهد حمودي09213887

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتولٌد الطاقة الكهربائٌة05010275957هٌاممحمود عٌسى العٌسى09213905

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطأشعة05200039794مٌادههبه هللا احمد الخردق09213912

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة10180007787عزٌزهنادٌن عبد الحمٌد كردي09213916

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطهندسة البرمجٌات05010597966شمسهفرح رفعت درٌع09213930ً

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطصٌدلة04080023385هناءاالء شحاده السالمه09213931

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطعالقات عامة05040010467سحر العلوشمٌس الرٌم احمد العلوش09213932

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطزٌنة وتنسٌق حدائق05010066940فلايرتسنٌم بسام زؼرات09213935

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05020140168تركٌهعائشه علً الحاج عل09213936ً

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطالمعهد التقانً للحاسوب05010269654جمٌلةامنة خالد سبسب09213939ً

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطالمعهد التقانً للحاسوب05010352445ٌسرهبدور عبد هللا الحسن09213941

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابططب طوارئ05010669084منفٌهشروق محمد الخالد09213947

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطمساعدات طبٌة05010042778اؼراءروعه ناصح ابو ربعٌه09213948

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة07110014195مرٌمهال عبد القادر الرحمون09213949

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتقنٌات إلكترونٌة05010051718بٌاناٌمان عمر برازي09213952

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطالمعهد التقانً للحاسوب05020036699رنداعبد الرزاق حسام الدٌن الخطاب09213957

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05010345600فاطمهسهر زكرٌا الحاج مصطفى09213958

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطمٌكانٌك مركبات05010040246هاله مرقاعبد الحكٌم عمر البكور09213960

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطالتصمٌم الداخل05010228928ًملكروان عماد الدٌن معتوق09213961

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05020049927آمنه الحسنٌاسمٌن ولٌد العبٌدي09213966

القاعة السابعةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05160004726ؼادهعلً احمد سلٌمان09213969



05010205714باهٌهرشا ٌحٌى عوض6009213993الممر
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

الممراآلداب بناء المرابط

الممراآلداب بناء المرابطمخابر بٌطرٌة05010063121داللكرامه عبد الرحمن سفاؾ09213999

الممراآلداب بناء المرابطمحاسبة07010004262امٌنة محركبارعة رضوان جقمور09214003

الممراآلداب بناء المرابطمخابر05010386334صفاءبٌان خالد توٌت09214006

الممراآلداب بناء المرابطالكترون05180014956سماهرتٌماء ؼسان سلمان09214008

الممراآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة02030340641بثٌنه السٌجرٌهٌسرى ٌوسؾ نجار09214010

الممراآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05200019474وداد الصدٌرجٌما جهاد الشٌخ09214011

الممراآلداب بناء المرابطعالقات عامة05090002837افتكار زٌدانمنى قاسم زٌدان09214021

الممراآلداب بناء المرابطتعوٌضات سنٌة05030033078عٌدي شنواٌمان ٌوسؾ شنو09214026

الممراآلداب بناء المرابطشبكات حاسوبٌة05050037581بثٌنه الضحاكسنا حٌان زعٌر09214029

الممراآلداب بناء المرابطعالقات عامة05160045909هناء العكاريعلً صالح عل09214037ً

الممراآلداب بناء المرابطإنتاج حٌوان05070018255ًرفٌقهمروه نظٌر هاشم09214046

الممراآلداب بناء المرابطبساتٌن05050098636فدوىدٌانا نعمان فهد09214052

الممراآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05010159613خدٌجهأمٌنه بهزاد الباكٌر09214060

الممراآلداب بناء المرابطانتاج نبات05140032810ًرٌما حسنفائزه خلٌل حسن09214064

الممراآلداب بناء المرابطتبرٌد وتكٌٌؾ05160029436منىخلٌل علً احمد09214067

الممراآلداب بناء المرابطدواجن05010052803صفٌهاسراء عبد الحكٌم كردي09214069

الممراآلداب بناء المرابطهندسة البرمجٌات05010272074مرٌم العباسٌعرب عدنان المحمود09214072

الممراآلداب بناء المرابطإنتاج حٌوان05010092394ًمحظٌةمرٌم عبد الحسٌب قدور09214073

الممراآلداب بناء المرابطسكرتارٌا05200007739جهٌدهزٌنه ابراهٌم كلش09214078

الممراآلداب بناء المرابطإدارة أعمال04170065621روظةعبد العزٌز علً الرهٌب09214080

الممراآلداب بناء المرابطمساعدات طبٌة05010496308بشرىامنه محمد االخرس09214089

الممراآلداب بناء المرابطسكرتارٌا05010289540نادرهثناء محمود معراوي09214096

الممراآلداب بناء المرابطتعوٌضات سنٌة05010587716ابتساممها رفعت نصار09214099

الممراآلداب بناء المرابطانتاج نبات05160009473ًوكٌلهمنى احمد العل09214100ً

الممراآلداب بناء المرابطمصارؾ وتؤمٌن05050009706سناء زهرهخدٌجه عبد الكرٌم خلوؾ09214101

الممراآلداب بناء المرابطهندسة البرمجٌات05010420345خلود جباروؼزل ؼسان الحزوان09214103ً

الممراآلداب بناء المرابطمصارؾ وتؤمٌن05010523067ٌسرىنور احمد الكٌال09214105

الممراآلداب بناء المرابطالمعهد التقانً للحاسوب05010144045نادٌهمحمد سعٌد ؼزوان قطان09214109

الممراآلداب بناء المرابطجرارات وألٌات زراعٌة05010635253ثرٌاٌحٌى محمد خٌر الٌاسٌن09214111

الممراآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05010384959سارهفاطمه رضوان السطٌؾ09214116

05010379586رفاهاسعاؾ ؼسان المصري09214118
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

الممراآلداب بناء المرابط

الممراآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة07090081530صباحنهى هٌثم العوض09214121

الممراآلداب بناء المرابطتبرٌد وتكٌٌؾ05090016665شهٌدهعمار احمد الحموي09214127

الممراآلداب بناء المرابطمصارؾ05130012894مطٌعه علٌلووطفه علً عدٌره09214130

الممراآلداب بناء المرابطالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05200023934ابتسام ٌعقوبانا ٌوسؾ ٌعقوب09214136

الممراآلداب بناء المرابطبساتٌن05210022604صبحٌه العمرانسمٌره حسن الحندٌش09214143

الممراآلداب بناء المرابطانتاج نبات05160001400ًوجٌههمرٌم علً العباس09214157



الممراآلداب بناء المرابطأسواق مالٌة05100054032تمامهدٌل مصطفى عٌده09214160

الممراآلداب بناء المرابطمحاسبة النفقات05140035952شهٌرهسامً رٌاض مسعود09214168

الممراآلداب بناء المرابطتقنٌات إلكترونٌة05150000932هٌاممنار عصام الحموي09214173

الممراآلداب بناء المرابطالمساحة05150110972ابتسام ونوسارٌج طاهر تقله09214176

الممراآلداب بناء المرابطسكرتارٌا05140014291عبلهرٌما حسن خواشق09214183ً

الممراآلداب بناء المرابطانتاج نبات05150075083ًمانٌاٌارا امٌل نصرا09214185

الممراآلداب بناء المرابطتسوٌق05100029672سعاد سلٌمانماجده ابراهٌم الحداد09214197

الممراآلداب بناء المرابطتبرٌد وتكٌٌؾ05010055378انعامابراهٌم عزام كردٌش معراوي09214200

الممراآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05030021625نزٌهه زٌودندى نعٌم نٌسان09214204

الممراآلداب بناء المرابطتصمٌم داخل05100028282ًعنده الصطوؾملهم عبد الكرٌم الخلٌؾ09214207

الممراآلداب بناء المرابطالمساحة05010238633آمنه العوٌرمحمد احمد حمشو احمد09214213

الممراآلداب بناء المرابطهندسة وصٌانة الحواسٌب05180022733نادٌه علٌجهآٌه طالل علٌجه09214216

الممراآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة07010047700براءهلوبانه دروٌش السقا09214217

الممراآلداب بناء المرابطتدفئة وتكٌٌؾ وتبرٌد05010049460وجٌهاأمهز علً أحمد09214220

الممراآلداب بناء المرابطأشعة05160004134فاطمهمحمد احمد وسوؾ09214221

الممراآلداب بناء المرابطتقنٌات كهربائٌة05010413177ندىعبد الرحمن محمد صفوان الرهوان09214226

الممراآلداب بناء المرابطمحاسبة11010012040رفٌه خلٌل العلًسهر خلٌل العوض09214233

الممراآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05010141046عروبهبسٌمه حسان الحزوان09214237ً

الممراآلداب بناء المرابطشبكات حاسوبٌة05010231278ندى الشمالًهناء محمد علً العلوان09214239ً

الممراآلداب بناء المرابطانتاج نبات05110029289ًوردهمرٌم عبد الرزاق خلٌل09214248

الممراآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05160031905ارحاب خضورأرٌج ٌاسٌن ٌوسؾ09214253

05050093347ظافره الصالحنور مازن علوش09214254
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

الممراآلداب بناء المرابط

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطتقنٌات كهربائٌة05150046224اكتمال داسوسسهى جورج داسوس4509214268القاعة التاسعة

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطلحام وتشكٌل إنشاءات معدنٌة05100064989خزنهالهادي عدي طه09214269

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05200074754سمرساره ماهر ابراهٌم09214271

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطالتصمٌم الداخل05050078350ًهٌام عبٌدودٌنا سامر عفاره09214291

05150100432تماثٌلمنال محمود حسنه09214292
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابط

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطالرسم واإلنشاء الهندس05150103748ًعواطؾ محمودرهام أحمد محمود09214306

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05200020112أمالنور هانً هزٌم09214310

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطالكترون05140012643مرٌموسام حكمت خضره09214312

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05100003886مرٌم كركصمنال ؼازي بركات09214317

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطرسم05020034629خدٌجه حسانًملك مفٌد السلٌمان09214322

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابططب طوارئ05170044186تؽرٌدرقٌه سلمان حبٌب09214326

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطإنتاج حٌوان05150015068ًسمٌرهمحمودة خضر حزوري09214334

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05010068533اصطبار االحدبفاطمه عبد الرحمن عصاٌه09214335

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطمصارؾ05170034010خدٌجه ابراهٌملوجٌن نوري ابراهٌم09214336

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابططب طوارئ05070030486فضهبتول محمد القطشٌه09214343

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطمساعدات طبٌة05140000771زهوه ركنهتاج طالل محفوض09214346



القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطشبكات حاسوبٌة05150067540املبشار علً صالح09214351

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطمخابر05070004449لوبانهمجد علً اسعد09214356

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطتؤمٌن05160031064كاملههناء عبد اللطٌؾ رمضان09214358

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة04230008768آمالرٌتا جودت أبوورده09214368

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة04230020079ماجدولٌن السالمسوزان حسام بركات09214369

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطالمساحة05160009165فداءنور حسام شرٌؾ09214375

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05110021958روزه اسماعٌلرئٌسه محمد اسماعٌل09214381

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05170013245امال كمالفرح بهاء الدٌن دروٌش09214388

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطالتصمٌم الداخل05050015772ًجمانه عوادزٌنب ابراهٌم عواد09214389

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطتدفئة وتهوٌة05010280522امٌنهمحً الدٌن محمد مهدي عجاج09214394

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابططب طوارئ05110030880امنه الخطابرٌما رٌاض الحمزه09214399

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة04010301756سمٌره رحالرٌم خٌر هللا عطٌه09214403

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05010577003مرٌم حمٌديفوزٌة هشام الفٌاض09214415

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطتقنٌات كهربائٌة05010055013رندةعمر عبد الرزاق جٌجاوي09214416

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطتجاري مصرف04010149809ًضحٌهمها خالد المحمد09214424

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطالرسم واإلنشاء الهندس05010479612ًامٌمهمٌس عبد المنعم دهٌمش09214425

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطانتاج نبات05070016536ًفاطمهأسوان شاهٌن شاهٌن09214436

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطانتاج نبات05140010272ًمنٌعهحمزه عادل عل09214438ً

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05020074896صافٌناز السعداسراء محمد محمد خالد09214441

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطمخابر بٌطرٌة05010218126فاتندعاء عبد الؽنً محشٌة09214444

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطتقنٌات كهربائٌة05010175813فرحهرضا عبد هللا المحمود09214445

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطصٌدلة05060002187فاطمة االزوننسرٌن نعٌم عبدو09214447

05010642324نادرهحسام عبد الرزاق زقزوق09214468
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابط

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطهندسة البرمجٌات05010959368مٌادهعفراء عدنان هدله09214471

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطمحاسبة05010548711مهاشٌماء عبد الرزاق زعرور09214479

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطانتاج نبات05170013136ًسمٌرهابراهٌم محسن عل09214481ً

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطهندسة وصٌانة الحواسٌب05090007179نهله موسىماري حسن دال09214487

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطانتاج نبات05140029392ًمنتهىعفٌؾ ؼازي عفٌؾ09214490

القاعة التاسعةاآلداب بناء المرابطتقنٌات كهربائٌة05030059642الٌسطارق حافظ عوض09214491

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطانتاج نبات05110000806ًرئٌفه ؼصونسهٌر راجح الحسن5009214495القاعة العاشرة

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05150059565تركٌه خضوررٌما حسان أحمد09214505

05150048850وفٌقهٌمن محمد فاكه09214508
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابط

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطتخدٌر05120052136فاطمه محمدعبٌر محسن دٌبو09214509

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطبساتٌن05170008618نجمهمحمد احمد مظلوم09214520

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطمساعدات طبٌة04040033499ٌسرى علًلٌالس اصالن فندي09214525

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطمصارؾ05170010757نبٌلهمرح جابر جابر09214529

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطتقنٌات إلكترونٌة06060026377ؼادهفاطمه بدر البحري09214533

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطمٌكانٌك مركبات05150058958سحر لولورمضان وفٌق علوش09214534



القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطالشإون الفنٌة والبلدٌات05100066505سعادأسٌمه حسن حٌدر09214555

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطشبكات حاسوبٌة01010309732سهٌالأنانا ٌونس عل09214561ً

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطتخدٌر05120012598حمٌده خلٌفهرال حسن عل09214563ً

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05140009166سجٌره وطفهسوسن خرفان عٌسى09214569

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05120005019جمٌلهرنده احمد دنٌا09214572

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة10250007151سهامالٌسار زهٌر دٌب09214574

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05190016776عائده القطرٌبهبه ٌوسؾ زهور09214575

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطالهندسة الصحٌة ومحطات المعالجة05160027029اسعاؾؼنوه ٌحٌى الخضور09214578

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابط(متواجد قدٌما)إدارة 05120035791كرٌمهسامٌة اسعد عفٌؾ09214587

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابططب طوارئ07010196038احسان رٌحاناسالم ولٌد الكردي09214589

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطهندسة البرمجٌات05050141468اودٌتانؽام سامر حمود09214604

05050077781هٌام زٌنؼرام رحٌل زٌن09214605
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابط

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05010747381حلومنادر فضل المصري09214608

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطانتاج نبات05030024734ًضحوكناهد عٌسى الونوس09214613

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05050040711سمٌرهنسرٌن علً العرنج09214620ً

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة10260014486منىؼنوه محمود سلمان09214621

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة10220016317جمانه مرهجروعه أحمد عل09214624ً

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05220018667جمٌلهاؼادٌر عبد الحً السعٌد09214639

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05010173943ٌسرى النمرإلً سار حسن االحمد09214640

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05050144701عذراءهاجر محسن الٌوسؾ09214643

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطسكرتارٌا06200100995ندوهدارٌن عبدو الحمٌد شعبان09214645

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطلحام وتشكٌل إنشاءات معدنٌة05140002043بصٌره ٌوسؾبسام سوٌد زلخه09214651

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطصٌدلة05010348784ازدهارفادي عطٌه الحسٌن09214656

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطمٌكانٌك مركبات05150042353فاتن خدعهعلً فهد عدلة09214660

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05010747979هنددالل رضوان طومان09214665ً

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطمٌكانٌك مركبات05050024118سارهعبد هللا احمد الخالد09214672

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05050057729مٌاده صلٌبهالٌسار أحمد حسون09214673

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطعالقات عامة05010462621نعٌمه الحٌدرنجوى مشهور العباس09214679

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابططب طوارئ05170042781رؼٌبهعلً فاروق ابراهٌم09214683

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطمحاسبة04170034654أمنة الفارسمرٌم حمدو الفارس09214686

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطمخابر بٌطرٌة05010680542شذىساره عبد الباسط النبهان09214687

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطمصارؾ05120026334مٌساءحسٌن احمد محمد09214692

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطآلٌات زراعٌة05010710549عائشهاسماعٌل ؼازي عباس09214703

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05200002560سارهرنا مٌخائٌل حصن09214709ً

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطتجاري مصرف05010736877ًلوٌزاحنا عطٌه جرجس09214717

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطمحاسبة05011037188ؼادهساره نزٌه عٌالن09214719

05010643992سلمى الكلمهند احمد الكل09214724
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابط

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطشبكات حاسوبٌة05010231274ندىهبه محمد علً العلوان09214725ً



05010342067آمنهمحمد حسن الحلوا09214731
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابط

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05010409432نجاح الخلٌلنور الهدى محمد عسان09214746ً

القاعة العاشرةاآلداب بناء المرابطتقنٌات كهربائٌة05010195969ملك االحمدعالء محمد علً وال09214747ً

الكافترٌااآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05170046876لٌلىمرٌم سلٌمان مصطفى7009214765الكفتريا

الكافترٌااآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05010045405صبحٌهنسرٌن احمد الحاٌك09214782

الكافترٌااآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة07260013430نادٌارانٌا صالح نزٌها09214785

الكافترٌااآلداب بناء المرابطتبرٌد وتكٌٌؾ05010106936ملكفادي عبد الكرٌم النجار09214786

الكافترٌااآلداب بناء المرابطمٌكانٌك مركبات05160021529شمسهمحمود ابراهٌم حنطو09214788

الكافترٌااآلداب بناء المرابطتبرٌد وتكٌٌؾ05160025497فاطمهاسماعٌل منٌر اسماعٌل09214793

الكافترٌااآلداب بناء المرابطالتصمٌم الداخل05010390663ًملكنهله عبدهللا خالد09214794

05010018654نورٌهقمر حمدو منباز09214796
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

الكافترٌااآلداب بناء المرابط

الكافترٌااآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05010251368فادٌاوسام ابراهٌم الخازم09214799

الكافترٌااآلداب بناء المرابطانتاج نبات05140033609ًٌسٌرهاماسل منٌؾ بناوي09214804

الكافترٌااآلداب بناء المرابطشبكات حاسوبٌة05160028716زٌنب حسنحال محسن رمضان09214808

الكافترٌااآلداب بناء المرابطوقاٌة عامة05160003630علٌهٌاسمٌن محمود منٌؾ09214809

الكافترٌااآلداب بناء المرابطهندسة البرمجٌات05010462262سعاد خرٌبوقسمر محمد الحسٌن09214813

الكافترٌااآلداب بناء المرابطهندسة وصٌانة الحواسٌب05220003097رفعهختام ثابت المخلؾ09214814

الكافترٌااآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة04010160195هٌام الحبٌبمنار سلٌمان الخطٌب09214817

الكافترٌااآلداب بناء المرابطنقل وموصالت ومساحة05180025155صفٌه اسماعٌلمنار عزٌز فلٌفل09214818

الكافترٌااآلداب بناء المرابطالكترون07150000222هناءاسراء علً ؼضب09214827

الكافترٌااآلداب بناء المرابطهندسة البرمجٌات04220025934ناٌال االحمدرنٌم ؼسان اللٌمون09214829

الكافترٌااآلداب بناء المرابطمٌكانٌك مركبات05010165041هٌاممحمد طاهر العل09214830ً

الكافترٌااآلداب بناء المرابطتقنٌات إلكترونٌة10230025904امٌره ابراهٌموسام فائز حسن09214834

الكافترٌااآلداب بناء المرابطكهرباء05150069158فاطمهعلً حسٌن جنٌد09214836

الكافترٌااآلداب بناء المرابطتعوٌضات سنٌة05010300646فوزهسحر احمد االحمد09214837

الكافترٌااآلداب بناء المرابطمصارؾ05120002552ثراءامانً عبد الحمٌد سباهٌه09214838

الكافترٌااآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05100023139سعده ادرٌسأصاله علً محفوض09214840

الكافترٌااآلداب بناء المرابطشبكات حاسوبٌة05100001478حنان محمدجانٌت ابراهٌم زٌدان09214843

الكافترٌااآلداب بناء المرابطالهندسة الصحٌة ومحطات معالجة05090008920منار الحاج حسنرؼد نزار الحاج09214848

الكافترٌااآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة06110020150هٌفاءدٌما هاشم مٌا09214856

الكافترٌااآلداب بناء المرابطؼذائ05090021615ًثائره نٌوؾآالء سلٌم رزوق09214861

الكافترٌااآلداب بناء المرابطإدارة أعمال05150014630فاطمةرانٌا ابراهٌم حزوري09214865

الكافترٌااآلداب بناء المرابطمصارؾ05120049806ختامماري محمد ساعود09214869

الكافترٌااآلداب بناء المرابطتقنٌات كهربائٌة05200017065مها علًهمام احمد العٌسى09214871

الكافترٌااآلداب بناء المرابطالشإون الفنٌة والبلدٌات04230015769سعاداسماء عبد السالم الحواري09214872

الكافترٌااآلداب بناء المرابطانتاج نبات05010073109ًرجاءربى مروان نابلس09214881ً

الكافترٌااآلداب بناء المرابطمحاسبة05030061611ٌسرى المحمدنور ؼالب عصفور09214889

الكافترٌااآلداب بناء المرابطعالقات عامة05100036219فاطمهرنٌم سمٌع ابراهٌم09214890



الكافترٌااآلداب بناء المرابطهندسة وصٌانة الحواسٌب05050153455ساره الفٌضهخطر خضر العوض09214897

الكافترٌااآلداب بناء المرابطمساعدات طبٌة05010227048خدٌجه فرفولنورا محمد الٌوسؾ09214902

الكافترٌااآلداب بناء المرابطمطعم ومنهل05100045142امٌره دٌبوسمٌره احمد الطوٌل09214905

الكافترٌااآلداب بناء المرابطإنتاج حٌوان05010203717ًنظٌرهشذا حسن الباكٌر09214906

الكافترٌااآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة10030026266منتهىروان نصر الدٌن محمود09214913

الكافترٌااآلداب بناء المرابطهندسة البرمجٌات05010600208سورٌامنٌر مروان الرحمون09214915

الكافترٌااآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة10010103273املسٌلٌنا مظهر حسن09214920

الكافترٌااآلداب بناء المرابطهندسة وصٌانة الحواسٌب05050104010فصلمٌس أٌمن حمدان09214921

الكافترٌااآلداب بناء المرابطعالقات عامة05010763704ادٌبهٌوسؾ عبد القادر الٌونس09214929

الكافترٌااآلداب بناء المرابطإدارة أعمال05050021687حٌاة دٌبووالء سمٌر شاهٌن09214930

الكافترٌااآلداب بناء المرابطإدارة أعمال07160031042فطوممحمد دٌب خطٌب09214938

الكافترٌااآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05010493376جمٌلهرفا عزٌز السعد09214941

الكافترٌااآلداب بناء المرابطمحاسبة05090003817خدٌجهنداء علً عٌاش09214951

الكافترٌااآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05120027429انعامساره ابراهٌم زٌد09214952

الكافترٌااآلداب بناء المرابطهندسة البرمجٌات05010243327حلٌمه المٌزنازيامون محمود عواد09214954

الكافترٌااآلداب بناء المرابطمساعدات طبٌة05010682499نزهه الواويصفا فإاد المهنا09214956

الكافترٌااآلداب بناء المرابطمحاسبة05010440999منىآمنه ٌحٌى قشاش09214959

الكافترٌااآلداب بناء المرابطمحاسبة05140003664رتٌبهصادق نور الدٌن ؼانم09214960

الكافترٌااآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05010149941رلى الخانكانرهام احمد الرشٌد09214963

الكافترٌااآلداب بناء المرابطانتاج نبات05010496034ًسناءمٌساء فرٌد جرجس09214964

الكافترٌااآلداب بناء المرابطمحاسبة05150018853شهٌرهعلً حسن الحلو09214976

الكافترٌااآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05200019467ندٌمه فراشهالنا ؼطاس الشٌخ09214979

الكافترٌااآلداب بناء المرابطمساعدات طبٌة05200019347فوزٌه نمونلً كرٌم حمٌش09214982

الكافترٌااآلداب بناء المرابطالتصمٌم الداخل05010244028ًوفاءساندي جودت كالس09214984

الكافترٌااآلداب بناء المرابطهندسة البرمجٌات05010036330سامٌةرٌما عدنان مرقا09214993

الكافترٌااآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05100002578سمرهبه ؼسان الوكٌل09214994

الكافترٌااآلداب بناء المرابطمطبخ وحلوٌات05180033948نوال حمدانعلً حسن زرٌقا09215002

الكافترٌااآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05010602358مهجهرٌما مرهج نادر09215005

الكافترٌااآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة11050065413نعماتنسٌبة مصطفى علً دٌب09215008

الكافترٌااآلداب بناء المرابطلحام وتشكٌل إنشاءات معدنٌة90050003886منىمدحت ابراهٌم سعد الدٌن09215010

الكافترٌااآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة07210079506شادٌة خاروؾملهم أحمد الحداد كبرل09215012ً

الكافترٌااآلداب بناء المرابطآلٌات05170046573عنودعلً نظٌر نجال09215014

الكافترٌااآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة10150003742فردوس عطٌهحال سالمه سالمه09215015

الكافترٌااآلداب بناء المرابطالمساحة05050113379فٌحاءفرح هٌثم تقال09215016

الكافترٌااآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة07020105128ردٌنةامانة فهد حاج احمد09215024

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطتبرٌد وتكٌٌؾ05160031455امالباسل هاشم حبقه3009215028قاعة المكتبة

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطتعوٌضات سنٌة05010077086حناننقاء أحمد حجازي09215030

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05010159738ؼالٌهٌاسمٌن خالد سالمه09215037



قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطالمعهد التقانً للحاسوب05010584679ؼادةآمنة محمد تمام فحلة09215038

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة07030048961روٌدةرشا عبد الحمٌد زنكٌح09215053

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطأشجار مثمرة05160049972سراء الدعبولمنٌره حبٌب دٌب09215067

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطحوسبة صناعٌة05170010303هناءبشرى عفٌؾ محفوض09215069

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطمساعدات طبٌة05160013255فهٌمهفرٌزه علً خزامه09215086

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطالتربٌة الرٌاضٌة للمعلمٌن05160004095هناءٌحٌى معن زٌود09215093

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة07110059220عبٌرلمى عبد الرزاق السٌد09215099

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة05160036957عبٌر حمزهمٌس علً حسن09215103

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطإدارة أعمال05140007307عجوبهرهؾ مفٌد شهٌره09215117

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطاألسواق المالٌة05140011689هٌام عدٌرهرٌمً رامز بدور09215119

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطبساتٌن05170011247نصره جنٌدانعام خلٌل خلٌل09215130

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطتقنٌات إلكترونٌة06020071285مٌسوننور منٌر ٌرته09215132

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطانتاج نبات05170044140ًبهٌجهزٌنب عٌسى شنته09215135

04170093997سعدهلهود عوض الباشان09215154
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابط

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطتربٌة موسٌقٌة10260034022حٌاة عٌسىهبه ماجد عٌسى09215160

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطصٌانة أجهزة طبٌة05070012532فتاة الحواطمٌساء علً الحواط09215165

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05040035754ندى المطٌرهبه هللا بسام القسطل09215167

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطأعمال إدارٌة05100055768دالل اسماعٌلثناء عبد الكرٌم أحمد09215172

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطمخابر05100006183جوزفٌنفادي مروان لٌوس09215174

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطهندسة وصٌانة الحواسٌب05010438208مٌاده عزكورمحسن مسعؾ ابً عٌشه09215181

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطتقنٌات إلكترونٌة06200030247عواطؾملك احمد داود09215182

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطالمعهد التقانً للحاسوب06200030248عواطؾارٌج احمد داود09215184

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطهندسة وصٌانة الحواسٌب05030030024كوثرمحمد محً الدٌن العل09215194ً

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطالتصمٌم الداخل05160023968ًامالؼٌداء علً تفاحه09215197

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطرسم05070004447نهال العثماننؽم تمام تامر09215201

05090008778نهله صافٌهرهؾ رعد االرناإط09215204ً
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابط

قاعة المكتبةاآلداب بناء المرابطالمساحة05010434739فتات الدٌبأسماء عماد الدٌب09215205

قاعة الثامنةاآلداب بناء المرابطلحام وتشكٌل إنشاءات معدنٌة10100012737نجٌبه سلٌمانزٌاد مصطفى سلٌمان1409215213القاعة الثامنة

قاعة الثامنةاآلداب بناء المرابطتقنٌات إلكترونٌة05050016574مائدهفرح حسٌن الشٌحاوي09215218

05010121587أمن السخٌطهاسماء أحمد سفاؾ09215244
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

قاعة الثامنةاآلداب بناء المرابط

قاعة الثامنةاآلداب بناء المرابطتحكم وأتمته05070021635وفاء الحواطاٌات عبد هللا االحمد09215258

05020034140عائشهمحمد عبد الؽنً الٌوسؾ09215267
(التجاري المصرفً سابقاً)المعهد التقانً التجاري المصرفً 

قاعة الثامنةاآلداب بناء المرابط

قاعة الثامنةاآلداب بناء المرابطالمساحة11010182768منىجمانه محمد رضا الخرفان09215286

قاعة الثامنةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة04120060686روعهمرٌم ولٌد محل09215288ً

قاعة الثامنةاآلداب بناء المرابطمحاسبة05010548667مهانور الهدى عبد الرزاق زعرور09215290

قاعة الثامنةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05010720111لٌلى التركعبد هللا احمد دهلل09215293

قاعة الثامنةاآلداب بناء المرابطالمساحة90050006165سحرعبد العزٌز عبد الناصر عٌد09215297

قاعة الثامنةاآلداب بناء المرابطهندسة البرمجٌات05010880670عائشهسالم عبد المنعم السلوم09215299



قاعة الثامنةاآلداب بناء المرابطتربٌة فنٌة05010337247خالدٌةؼالٌه محمود العمر09215303

قاعة الثامنةاآلداب بناء المرابططب طوارئ05010298502زٌنبنور عبد الرزاق الشاعر09215304

قاعة الثامنةاآلداب بناء المرابطالمعهد التقانً للحاسوب05010045507فادٌهاحمد حسان ؼزالة الشعار09215305


