
ئجامعة حماه

مركز امتحان محافظة حماه

توزٌع المتقدمٌن فً محافظة حماه من الفئة الخامسة

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

 ظهراً  12صباحاً حتى 10 الساعة 2022-6-19ٌوم األحد 

جامعة حماه

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05150025287زٌن الدارٌوشع سلٌم الحمدان109500001
140

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05140029427بصٌرهوائل مصطفى أحمد209500002

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010616762مٌسون قشاشحسن محمد الحموٌة309500003

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010532428حناننوري عبد العزٌز الجٌجكل409500004ً

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05180021022نجاحعالء محمد سلٌم509500005

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05050027122نورٌهلورٌنا هٌثم فطوم609500006

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05110031970امٌرةمنٌر رزوق شروؾ709500007

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري02020658116سمٌرهكفى عبد العزٌز هنداوي809500008

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05020092866سنٌهنائله جمٌل سالمه909500009

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05070008158نشمٌة حرفوششٌرٌن نظٌر العثمان1009500010

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010242991هاجرفارس جاسم الخالد1109500011

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05030042654باهً العدوانًعٌسى صالح مشعل1209500012

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05150060364بندرسحر ابراهٌم ابراهٌم1309500013

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05140022452حمامهعلٌا سلمان حسون1409500015

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05140021622خٌزرانحبور أحمد درٌوس1509500016ً

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05030061420سعادباسل عٌسى دٌب1609500017

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05100024969نظٌرةأمان سلمو أحمد1709500018

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05020032420فاطمةجمٌل حسن رحال1809500019

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05150050669جمٌلةمنال ابراهٌم حسنة1909500020

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05150090230حمٌدةوفاء عبدو جمعة2009500022

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05150098331نادرةمحمد نورس سعٌد2109500023

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010497998فٌروزةمرٌم عفٌؾ الداود2209500024



المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010509277سهام شحودسامر عبد السالم شحود2309500025

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05100057476فتاةمحمد احمد حسٌن2409500027

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05030040255جورٌةعلٌاء صالح العكاري2509500028

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05170005477نوالشٌا حٌدر نعمه2609500029

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05150098606تركٌهٌونس فرحان محمود2709500030

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05150009420شفٌقهرامً نصر حسنه2809500031

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010054527زٌنبجالل حمدو عجاج2909500032

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري02140028191مرٌموحٌدة علً الخضر3009500033

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010356283شكوهمدٌن محمد السلٌمان3109500034

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05060003507اعتدالهاشم نزار فٌاض3209500035

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05020007818أمونعبد الرحمن محمد الرحال العراب3309500036ً

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05200102376باهٌةنادرة سلمان عكاري3409500037

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010221644نوفهسامٌه فاٌز حالوة3509500038

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010164320رندةطرٌؾ زكرٌا االشرف3609500039ً

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05160046158نظٌرةعلً محمد خضور3709500040

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05100021892اعتمادعماد موسى محفوض3809500042

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010669743كتٌبهبشرى محمود حمزه3909500043

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05020016839صبرٌه النعسانأحمد مصطفى علٌطه4009500045

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05160025916تركٌةباسم علً الحمدان4109500046

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010133354منال الصاللحٌدر حسام الطرن4209500047

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05160023622داللامجد حاتم ابراهٌم4309500048

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010222704تركٌهامٌن محٌو مطر4409500049

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05170042928نوفهاٌهم ٌونس العل4509500050ً

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05030024667صبرٌةاحمد اسماعٌل العبدو4609500051

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05030044730جورٌههٌفاء سلوم الصالح السالم4709500052

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05150116905كمالهباسم ٌوسؾ حسن4809500053

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010019748فاطمةمحمد احمد الحرٌري4909500054

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05120040406نوفهمنال حسن العبد هللا5009500055

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري07120019992مرٌمأٌهم محمد المحمد5109500056



المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05160045307داللنور محمد احمد5209500057

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05030027840عربٌهفادي علً العك5309500058

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05160045280توفٌقهلبنه احمد احمد5409500059

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05150033929فاطمهرٌم ٌوسؾ عل5509500060ً

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05150094476فاطمهمحمد ٌوسؾ عل5609500061ً

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05030010258صباح العٌسىحسان ٌحٌى العك5709500063

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري07250053680ؼتوة الشحادةمحمد زٌاد المواس5809500064

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05160000845نفنؾٌوسؾ حبٌب الحبٌب5909500065

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05200074099وجٌهة سلٌمانأروى احمد عٌسى6009500066

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05040017439شعٌلهعدوٌة صالح رمضان6109500067

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05110002644سعدة االحمدمخلص خالد الحسو6209500068

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05120046011ورده السلوماسامه طه الصطوؾ العمر6309500069

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010506639ٌسرى نجٌمعصام عبد هللا حدق6409500070

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05020008023مدٌحهعبدهللا عبد الرحمن الرحال العراب6509500072ً

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010286043امٌنهبدر الدٌن عبد الؽفور عجاج6609500073

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05030022279زرٌفه كنجوحكمت مرشد الصالح6709500074

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05150088447كوكبٌعقوب علً مرع6809500075ً

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05100047367ؼاده معالباسل منٌؾ معال6909500076

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05150016217شهلهفادي علً عموري7009500077

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05110019195مرٌموالء محمد االؼا7109500078

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010286013هٌاممحمد حسٌن عجاج7209500079

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05020085924رقٌهحذٌفة محمد العساؾ7309500080

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05090013495ثناء كفاؼازي فراس شاوٌش7409500081

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05070003294امنهكرم علً طٌبه7509500082

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010296113كوكبصقر عباس ابو عل7609500083ً

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05150096728شفٌقة علًعبدو ٌونس صاطور7709500084

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05150007003اٌراداشواق كمال جوخدار7809500085

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05100047519سروهوفاء أسد اسعد7909500086

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010672373احالممحمد خالد الخفٌان8009500087



المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05020043958باهًشادي صالح مشعل8109500088

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05050073925نجاححسن حسٌن زرٌقه8209500090

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05100039523سورٌاعالء ثابت حجٌره8309500091

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05150047122نشٌدهتركٌه عارؾ ترك8409500092ً

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05150021900فهٌدةدٌانا احمد حسن8509500093

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05170011326سعدهنسرٌن جمٌل الحسن8609500094

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010264251نعٌمهمحمود ابراهٌم المحمد8709500095

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05020039376زاهدهمحمود محمد العل8809500096ً

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010739110عائشهمصطفى محمد الشحود8909500097

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010595367مرٌممحمد تركً الشحود9009500098

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05030022325لطٌفهخضر علً االبراهٌم9109500099

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05120053335سعادكفاح أحمد محمد9209500100

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05150101420ؼاناؼدٌر معال الحسنة9309500101

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05050197010مطرةمحمد مصطفى عبٌدو9409500102

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05150101947رداحمحمد عادل عٌسى9509500103

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05150099333شفٌقهعلً نصر حسنه9609500104

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05120009280حٌاة حسٌسونسلمى شٌبان حسن9709500106

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05030021687عرنه الحمادهبسام ٌوسؾ االحمد9809500107

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05030011307شمسةحافظ ٌوسؾ السلوم9909500108

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05030022046عرنههٌثم ٌوسؾ االحمد10009500110

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05120053301سمعٌهعالً احمد منصور10109500111

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05100034214نادٌاعٌسى حبٌب بدران10209500112

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05160002881شهٌرةبشار اسماعٌل اسماعٌل10309500113

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05140003227شمسٌةفائزة سلمان حبٌب10409500114

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010264481نوؾحمزة هٌثم المحمد10509500115

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05100043270زٌزؾ ٌوسؾحسٌن حسن خضره10609500116

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05190018821مرٌم وسوؾعلً محمد احمد10709500117

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010454726نزهةمحمود عبد الستار حماش10809500118

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05100055980اٌمانمحمد خازم البودي10909500119



المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05110022143امٌره النابلسًعامر احمد النابلس11009500120ً

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05150044630فاطمهوسٌم علً حسان11109500121

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05120033923زٌنةعبٌر حبٌب اسمندر11209500122

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05160027529شعٌلةرانٌا محمود دٌب11309500123

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05120054295نزٌها ابراهٌمعاطؾ علً محمود11409500124

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05120054291رهجهطارق شٌبوب محمود11509500125

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05030068284وحٌدهمحمد ؼازي العلً الٌوسؾ11609500126

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05170020273اٌبونهمحفوض هٌثم عل11709500127ً

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05060001610حٌاةبدٌعه صائب الحسٌن11809500128

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010262480فوزٌهمنى شعبان المحمد11909500129

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05090010120أمٌرهألٌسار علً ونوس12009500130

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05050133744محمودهحسن علً تركٌة12109500131

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05050005424خدٌجه محمدباسمه فؤاد ؼٌبور12209500132

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05020005496جورٌهمهند عبد العزٌز خلٌل12309500133

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010431331علٌاوسام منٌر الدٌب12409500134

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010671023عزٌزةنصر بدر جلول12509500135

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05150110687فهٌدهانتصار محمد االسكندر12609500136

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010061406سارةأحمد عبدالرحمن حسٌن12709500137

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05160006531ذوات ونوسمٌاده محمد المحمد12809500138

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010568770جمٌلهعبد المولى محمد سلٌم دٌاب12909500139

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05020022653سهامأرٌج محمد جاموس13009500140

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05020007126ٌسرىأحمد نصر الرحال13109500141

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05150124100فاطمةناهٌه علً البحري13209500142

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010191110رضٌة الزٌنبنضال مصطفى طالب13309500143

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05160028099خشفةعلٌا فائز ابراهٌم13409500144

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05160019107كرٌمهمالك عٌسى الحالق13509500145

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05050140666عزٌزهعلً ٌاسٌن دٌوب13609500146

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010104491نجاحمقداد جابر االبراهٌم13709500147

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05180023383نهاد جرديأٌهم سلمان سالم13809500148ً



المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05150098141محاسن علًسلٌمان حسان محمود13909500149

المدرج االولكلٌة الطب البٌطري05010075581سرسكوردان أحمد األسعد14009500150

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05020005577فاطمه الدوحمحسن احمد خلٌل14109500151

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05100018013تل صٌاحمداد عبود الخابوري14209500152

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05050128736سعادعٌسى علً بعرٌن14309500153ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05120030686صباح ابراهٌمنادٌن ٌوسؾ ٌوسؾ14409500154

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010731193هٌفاء المحمدرهؾ دمر االبراهٌم14509500155

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05030059495شوقهسماره أحمد ابراهٌم14609500156

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010493526مٌادةجمٌل الٌان السعد14709500157

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010731064نجاحوطفه جابر االبراهٌم14809500158

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05160045156مدٌرهمحمد احمد محمد14909500159

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05070036276صباحرؼده ٌاسٌن الخضر15009500160

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05070037812سهٌلةمحمد ؼسان البرق15109500161

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري07210084758سمٌحه صناعطه أحمد صناع15209500162

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05150101319رجاءهمام حسن االحمد15309500163

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05050006735مدٌحهسهٌر محسن السلٌمان15409500164

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05150053177نادٌة منصورعلً فرزات مخلوؾ15509500165

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05150099217كوثراٌاد صالح العل15609500166ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05150008602حٌاةمحمد حسٌن الهنداوي15709500167

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05100032847مرٌم الحاٌكندى صالح نور الدٌن15809500168

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05030056078جمٌلهرانٌا أحمد خدام15909500169

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05150065692داللمحمد ندٌم العل16009500170ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05100033472سمٌعهأٌمن أحمد منصور16109500171

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05060023059امٌرهعائشه خالد خبازٌه16209500172

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05140032000سكٌنهمرشد اسماعٌل خلٌل16309500173

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05030025158روزهحبٌب احمد الونوس16409500174

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05190014497سحرجعفر هالل وسوؾ16509500175

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05030022089كلٌمهفادي محمد الحماده16609500176

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05140031701ندٌمةملكً ٌوسؾ ضاهر16709500177



المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05140004412سعٌفهمشٌر عصام سلٌمان16809500178

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05020066240فاطمه الٌوسؾمٌساء كرمو الٌوسؾ16909500179

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010596002ندوهعمار الٌاس شرتوح17009500180

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05120013006رؼدهمحمد محمود الباكٌر17109500181

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05150045153ارٌنةٌارا سمٌر احمد17209500182

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05120014717الهام الناصٌؾحنان عدنان دقٌه17309500183

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05160025738نوفهعنود سرحان حلوه17409500184

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05200096364سهٌلهنضال علً الخلٌل17509500185

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010163703شفٌقه النمررام محمود الدروٌش17609500187

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05050113167خدٌجةأؼٌد أحمد المال17709500188

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05150012205حٌاةحسٌن محمد شحاده17809500189

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05100046946منه ابراهٌمحسن محمود نعٌس17909500190ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05170031572نورهخضر ابراهٌم سلٌمان18009500191

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05150069078منتهىعال فٌصل رمضان18109500192

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05100062741مسٌال مظلومؼٌساء سلٌمان خداج18209500193

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05030022059فاطمةبشرى عبود االحمد18309500194

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري06100076157زلفهجمانه صالح اسماعٌل18409500195

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05150057426زرٌفهمحمد محمود النجم18509500196

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05050145843توفٌقهنجٌب محمد الدٌوب18609500197

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05070015073خدٌجهفارس ٌوسؾ سلٌمان18709500198

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05170015025نورهلبنه ٌوسؾ محمد18809500199

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05020096109حلٌمهعبد الرزاق عبد العزٌز الخالد18909500200

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05150089125اسٌا المحمدماهر عبدو بركات19009500201

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05050062678حاجةاكرم سلٌمان السلوم19109500202

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010189047امٌلٌالمٌس احمد المحمد19209500203

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05070011216مالشة السالمةنوال سلٌمان رقٌة19309500204

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010760610ادٌبة ؼناجفهد فائز ؼزال19409500205

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05200092914شمسهدالل محسن الحمود19509500206

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05180036166هنادي صالحدلع ٌامن بربر19609500207



المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05050024952درزٌةهزار حسن العل19709500208ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05050048473حلٌمة حسنفاٌزة محمد الخضور19809500209

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05140001981سمٌرة حمٌدةعزٌزة تركً حمٌدة19909500210

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05120019135مرٌمشٌرٌن محمود المحمد20009500211

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05030021928سهٌلهحسن كاسب الحمادة20109500212

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05180028891زٌنهوفاء نجٌب محمد20209500213

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05100053169ثمره علًسوسن عزٌز عٌسى20309500214

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05160033830نزههخضر ٌوسؾ العل20409500215ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05180028888زٌنةسامٌة نجٌب محمد20509500216

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05120019119مرٌمنسرٌن محمود المحمد20609500217

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05080008113أمٌنة منصورعبد العزٌز محمود المنصور20709500218

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010239463فطٌممحمود ناصر المحمد20809500219

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05160010318رهٌجه الشحودسلطان دٌب المحمد20909500220

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010355403فاطمة الحمودعلً محمد سالمه21009500221

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05100053209ثمره علًبلسم عزٌز عٌسى21109500222

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05150044230رٌماسامر أحمد حسٌن21209500223

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05160046268فوزهرندة محمد ؼانم21309500224

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05050050642مناصؾتمام لؤي خضر الشٌخ21409500225

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010127223بدرٌهمٌساء علً قطان21509500226

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010303101سعادرنا محمد العل21609500227ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05170007727وردةعلً جمٌل دروبه21709500228

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010510151ؼنجهرهؾ فرحان شاهٌن21809500229

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010513505آمنةعدنان عبد المعٌن كنعان21909500230

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010565905سمٌرهعالء عبد السالم الخلٌؾ22009500231

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05050159867مٌاده الشعرانًأؼٌد اسامه فطوم22109500232

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010245914فطٌمشادي أحمد المحمود الرمضان22209500233

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05120016194وفٌقةعامر محمد هنداوي22309500234

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري07020032556عالٌةعبد الجبار عبد العمر22409500235

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05140010448درزٌه علًمازن عبد الهادي عل22509500236ً



المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010091048نجاحباسل جوهر بلول22609500237

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010218523مرٌمشادٌة ٌاسٌن عمران22709500238

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010679873رنجس علًارٌج هالل عل22809500239ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05150109213بندرنوره ابراهٌم رسالن22909500240

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05030059315ندوهشهٌرة ٌوسؾ ابراهٌم23009500241

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05070036232فوزه العبودنزهه ٌوسؾ السلٌمان23109500242

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05150046063فاتنهدٌل وائل عل23209500243ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05030060958صباحعبدو ٌحٌى العك23309500244

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05150046195بندر سرحانسفٌره ابراهٌم سرحان23409500245

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010452868ٌسرى السعدمحمد رافع دٌاب دٌاب23509500246

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010613599امنهجمعه منٌر الدوري23609500247

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05150081514خدٌجهفداء احمد حسن23709500248

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05030029767ثرٌامهند جمعه اسماعٌل23809500249

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010208197سلمىعال حسٌن احمد23909500250

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05100057943منٌرهاعتدال علً عبد هللا24009500251

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05100043456تمٌنة ابراهٌمفادٌا محمد سلٌمان24109500252

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05100070533منٌرههٌام علً عبد هللا24209500253

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05100062926ناهً منصورخضر محمود عبد هللا24309500254

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05150111059مرٌمسلٌمان علً االسكندر24409500255

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05100055521سعدهراضً جمٌل سلٌمان24509500256

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010648010وردهمحمد عبد الرزاق زعبٌه داحول24609500257

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05100057868اعتدال عبدهللازٌن كامل علٌشه24709500258

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05100034477فوزهسراء كاسر منصور24809500259

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05150025431اخالصعبد الكرٌم علً السعٌد24909500260

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05200025558رسمٌةمحمد حسن الشحٌدة25009500261

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05080008112ضبٌهجهاد عٌد المنصور25109500262

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05100071317تركٌه االبراهٌموفاء فٌاض العل25209500263ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05160012486سعاد علوشسلٌمان جابر علوش25309500264

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05100044167فوزهمٌساء كاسر منصور25409500265



المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010052021خدٌجةمهند محمد حسٌن25509500266

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05030067330شهٌرهلٌلى ٌوسؾ البدور25609500267

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05030061538هٌاممرٌم محسن الحسٌن25709500268

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05150073415هداعصام علً الحمود25809500269

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05070012249روزةلٌالً ماجد العل25909500270ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05120011611امٌرهاسعد رجب العل26009500271ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05030009625خطٌرةمراد ماجد محرز26109500272

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05150098089نادرةعالء نورس سعٌد26209500273

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010139792سعادمحمدعلً عبد الكرٌم الخٌاط26309500274

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05150102063زٌنب ونوساحمد محمد عٌسى26409500275

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05030048911نهادمحمد علً ابراهٌم26509500276

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05100055433وداد حمٌشهازدهار طالل حمٌشه26609500277

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05100044553دعدعائده دٌب حربا26709500278

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010093624عواشمعتز عبد الرزاق المصري26809500279

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05150047211سعاد حمودهبه محمد حمود26909500280

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010161856مرٌم الٌوسؾابراهٌم حسن الٌوسؾ27009500281

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05140012959ٌسٌره المحمدأمٌرة صالح العل27109500282ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05190022271سهام دٌوبارٌج علً خضور27209500283

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010382431لمٌاباسم نبهان االخرس27309500284

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010220455بدٌعهثائر عبدهللا الؽرٌوات27409500285ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05050150997سكره العباسدالٌا محمود دٌوب27509500286

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05020020303حنٌفهسارٌة عبدهللا الجلمود27609500287

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05150021668وكٌلهدارٌن شرٌؾ محمود27709500288

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05010241073مرٌمربا جمٌل حمود27809500289

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05150073913وكٌلهنوال شرٌؾ محمود27909500290

المدرج الثانًكلٌة الطب البٌطري05100051057ؼزه رزقدعد عبد الكرٌم رزق28009500291
140

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05020087412داللكفاح دٌاب مشكاح109500292
90

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05010483989خدوجخالد جمعه حسٌن209500293

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05100051112ؼزهاٌمان عبد الكرٌم رزق309500294



المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05070003246حسنةرامً نصر حبٌب409500295

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05150099588حلوهٌوسؾ كاسر السعود509500296

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05100034691عجٌبا الدٌوبطالب محمد منصور609500297

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05120049893سمٌره سقورٌوسؾ سلٌمان محمد709500298

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05010735096مطٌعهوفاء محمد بركات809500299

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05050050663مهاحسٌن اسماعٌل عٌسى909500300

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05170020727سهٌلهمجد احمد عل1009500301ً

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05190009742فطوممحمد سلٌمان سلٌمان1109500302

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05010474644سمٌرةعباس نصر العباس1209500303

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05050143294مهاعلً قٌس وسوؾ1309500305

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05150027482عزٌزهسمٌره صالح المحمود1409500306

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05030027617وطفهرشا محسن المٌهوب1509500307

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05200094218علٌاعلً خضر الجداوي1609500308

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05170006124فضهمها صالح سلٌمان1709500309

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05010750050وردهفاتن احمد محمود1809500310

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05010296510جهٌدهعباس محمد العل1909500311ً

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05010436986سحرملهم عبد المعٌن فروح2009500312

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05010748232نجاحبلول جوهر بلول2109500313

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05010829381تركٌة العمرعبد االله ٌوسؾ العمر2209500314

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05110018906عدلةؼادة كرٌم حمود2309500315

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05100039952عدلةوعد كرٌم حمود2409500316

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05150029400عزٌزهفادي ابراهٌم المحمود2509500317

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05010381955موزه المحمودعلً أحمد المحمد2609500318

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05150056145منىلٌانه علً رستم2709500319

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05160030700ؼصون االبراهٌمعلً حسٌن ابراهٌم2809500320

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05010135166سحرنذٌر لؤي طرابلسٌه2909500321

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05020064120سروهزٌاد حسن وهب3009500322ً

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05020064962سروهحسٌن حسن وهب3109500323ً

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05170009229عزٌزهمٌساء جمٌل حمدان3209500324



المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05070041164خطٌرهمحمود عٌسى حنوؾ3309500325

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05100028505كوكب سلٌمانهنا أحمد سٌؾ3409500326

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05150074763حمٌدةروال محمد شاهٌن3509500327

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05180016930سفٌرهمٌساء محمد بدور3609500328

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05180017245ٌاسمٌنرؼد بهاء حمزي3709500329

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05150113052وردة الٌوسؾعزٌز داهود الداود3809500330

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05200092348نهٌده الجداويفادي جمٌل العان3909500331ً

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05010352474مٌالجهاد عبد هللا العل4009500332ً

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05030007186مزنةاحمد شعبان المٌهوب4109500333

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05200085138وفاءمحمد احمد الدٌري4209500334

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05020018772زٌنبمحمد صالح االسعد4309500335

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05010031417سحروسٌم مٌسر جحا4409500336

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05200090494رضٌهمحمد مؤٌد حمدو المصطفى4509500337

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05050164867كسٌبهسلٌمان ٌونس الحبٌب4609500338

المدرج الثالثكلٌة الطب البٌطري05010348942حفٌظةتوفٌق حسن عبود4709500339

المدرج الثالث05150069031دعدحامد أحمد حسن4809500340

المدرج الثالث05100009006سمٌرهولٌد جهاد الصاٌػ4909500341

المدرج الثالث05030022275ندوةبشار صالح الصالح5009500342

المدرج الثالث05010352966منىخلدون ؼالب عبد العال5109500343

المدرج الثالث05030056746سهام دكرلًمحمد اسماعٌل دكرل5209500344ً

المدرج الثالث05170036612آمنهعفراء منذر شلدح5309500345

المدرج الثالث05020058741جهانمحمد عبد اللطٌؾ الشٌخ عوض5409500346

المدرج الثالث05070043337ندىؼٌاث ٌوسؾ العل5509500347ً

المدرج الثالث05150042976امالسناء علً جمول5609500348

المدرج الثالث05150098302حسٌبهشعبان فاتح سعٌد5709500349

المدرج الثالث05100045128فكروانٌاسمٌن محمد أحمد5809500350

المدرج الثالث05010369200نوره هنداويبسام عبد الكرٌم الحسون5909500351

المدرج الثالث05200077980شهٌرهاحالم عزات محمد6009500352

المدرج الثالث05010198119اسعاؾمحمد نصر الدال6109500353ً



المدرج الثالث05030026579تركٌة خضوراحالم بدر الحسٌن6209500355

المدرج الثالث05050120522وردهسلمان أسعد ابوعٌوش6309500356

المدرج الثالث05070008237نارٌمان منٌؾعال سلٌمان كنوج6409500357

المدرج الثالث05100041390عزٌزه سالمهعواطؾ صقر سالمه6509500358

المدرج الثالث05020008381امونمنال احمد كٌزاوي6609500359

المدرج الثالث05030056574ملكهثناء حسن العبود6709500360

المدرج الثالث05010234237فرٌزهاحمد درؼام االسعد6809500361

المدرج الثالث05050068727فاطمهوالم محسن خلٌل6909500362

المدرج الثالث05150100879خدٌجهعماد احمد العل7009500363ً

المدرج الثالث05160015000نهله حمدوشسهى ندٌم بالل7109500364

المدرج الثالث05030065336ملكهربٌحه حسن العبود7209500365

المدرج الثالث06090028168نجٌباهٌفاء ٌوسؾ حماد7309500366

المدرج الثالث05120005546دالل عباسمنى حسٌن حسٌن7409500367

المدرج الثالث05070002685جولٌتمً محمد رمضان7509500368

المدرج الثالث05010741772عمشهمصطفى احمد ضاهر7609500369

المدرج الثالث05050160235خولة الموعًرٌم احمد الموع7709500370ً

المدرج الثالث05100023056زٌنرٌمون محمود الحداد7809500371

المدرج الثالث05150086998ؼصون االسعدسراء علً السعود7909500372

المدرج الثالث05150098731فهمٌه عٌسىأمٌن ابراهٌم االحمد8009500373

المدرج الثالث07090039100فطومزٌد محمد الٌونس8109500374

المدرج الثالث05010134835هندحسن احمد كعٌد8209500375

المدرج الثالث05150101692سعاداٌهم محسن عٌسى8309500376

المدرج الثالث05010132252حنانجمال ولٌد جوالق8409500377

المدرج الثالث05030061072موزهطالب عٌسى بدور8509500378

المدرج الثالث05150075949زٌن الدارمهند جمٌل حوران8609500379ً

المدرج الثالث05100062686سجٌره مظلومعناٌات ناصر ٌوسؾ8709500380

المدرج الثالث05160022320نوالرٌما محمد حمود8809500381

المدرج الثالث05140006585رمزه ٌوسؾرنا منٌر مٌهوب8909500382

المدرج الثالث05010011784ملكهصفاء عبد الحلٌم الٌونس9009500383



المدرج الرابع05100033376هناءعلً احمد ٌوسؾ9109500384
90

المدرج الرابع05200076437سفٌرهمحمد سعٌد سلٌمان9209500385

المدرج الرابع05150090027وردهسهى خضر بركات9309500386

المدرج الرابع05010425830زهرٌهعزه عبد العزٌز عابدٌن9409500387

المدرج الرابع05190004564علٌارٌمه علً شدود9509500388

المدرج الرابع05200093899فاطمةامل شعبان عبد الرحمن9609500389

المدرج الرابع05070015062اسمهانجبران محمود سلٌمان9709500390

المدرج الرابع05170028799ابتساممها ابراهٌم محمود9809500391

المدرج الرابع05110032078بصٌرهدانٌل فائز الحماده9909500392

المدرج الرابع05150110423فهٌدهٌارا مالك االسكندر10009500394

المدرج الرابع05030063006امٌرةمجدلٌن عبد الوهاب الحسٌن10109500395

المدرج الرابع05010061374عزٌزهروٌده محمود اسعد10209500397

المدرج الرابع05010340247منتهى النمرخالد راتب السلوم10309500399

المدرج الرابع05150092579حجو سهرٌهاحالم عٌسى احمد10409500400

المدرج الرابع05180028851نظٌره اسعدبهاء الدٌن علً ٌعقوب10509500401

المدرج الرابع05090006821اروادهبه عبد الكرٌم دٌب10609500402

المدرج الرابع05070019530خدٌجه شعٌلمدٌن علً الصٌاح10709500403

المدرج الرابع05010291639دارٌن الخضرؼنوة نصر الدٌاب10809500404

المدرج الرابع05140022625رمزة ؼنطشلًٌسرى أحمد حمودي10909500406

المدرج الرابع05140009975رٌا ربٌعفاتن نواؾ سلوم11009500407

المدرج الرابع05125007785أدٌبةرٌم خلٌل حجو11109500408

المدرج الرابع05140006108سوعادتماضر وحٌد خلٌل11209500409

المدرج الرابع05180003787ندى شاهٌنعلً محمود محمد11309500410

المدرج الرابع05180011907نطٌقهراجح سلٌمان خضور11409500411

المدرج الرابع05150090510أنصاؾرنٌم فرحان األحمد11509500412

المدرج الرابع05120029900كرٌمهمٌساء محمد شاهٌن11609500413

المدرج الرابع05120032321تمٌنهدارٌن محمود الحلو11709500414

المدرج الرابع05100019115مٌثههند حمود المحمد11809500415

المدرج الرابع05150047938مودٌلمحمد علً سعود11909500416



المدرج الرابع05160006210فاطمهسوزان محمد مخلوؾ12009500417

المدرج الرابع05030079506مهدٌة نجمةٌزن رٌاض االبراهٌم12109500418

المدرج الرابع05010416691نظٌرهتٌسٌر محمد صالح12209500419

المدرج الرابع05100056534رفٌقهشاهٌن عبد الرزاق شاهٌن12309500420

المدرج الرابع05010714831عرنهخالد عموري العموري12409500421

المدرج الرابع05050149373اعتدالنؽم نصر العل12509500422ً

المدرج الرابع05120011638منٌره احمدشادي محمد محمد12609500423

المدرج الرابع05120004147مرٌم السلٌمانأمجد حمدو حسن12709500424

المدرج الرابع05200093086ثرٌارؼد ٌوسؾ العان12809500425ً

المدرج الرابع05140027627ادٌبهنسرٌن مرهج التع12909500426

المدرج الرابع05150000184ملكلٌنا سالم جابر13009500427

المدرج الرابع05160036806ؼادةٌونس عماد الدٌن دٌاب13109500428

المدرج الرابع10230022312ندوه حسنمٌساء حسن عل13209500429ً

المدرج الرابع05150101560زاهًمٌساء عبد الرحمن خلٌل13309500430

المدرج الرابع05210010783مرٌم العموريزٌنب حسن القدور13409500431

المدرج الرابع05150084214رقٌةاحمد نمر اسعد13509500432

المدرج الرابع05030061456صبرٌةٌوسؾعٌسى خلٌل ٌوسؾ13609500433

المدرج الرابع05030060899صبرٌةعلً خلٌل ٌوسؾ13709500434

المدرج الرابع05030061316ندوةبشار جمٌل زمزم13809500435

المدرج الرابع05100034823درزٌةثائر محمود سمرة13909500436

المدرج الرابع05100034937درزٌهدانٌال محمود سمره14009500437

المدرج الرابع05010539236زموعبد االله حسن اللطمٌن14109500438ً

المدرج الرابع11010158122صبحٌهباسل حورانً ابراهٌم الصبر14209500439

المدرج الرابع05150101540نجاحأٌمن صالح الدٌن جورٌه14309500440

المدرج الرابع05160034499رادٌابشار هشام المحمد14409500441

المدرج الرابع05010448747شعٌلهعبد الفتاح خالد طعمه14509500442

المدرج الرابع05100055011سورٌة ابراهٌمعلً شحادة سعٌد14609500443

المدرج الرابع05020020152مرٌمشادي محمد الرجب14709500444

المدرج الرابع05100035920تمٌنه حمودسومر ٌوسؾ ابراهٌم14809500445



المدرج الرابع05140006115سوعادخلٌلملهم وحٌد خلٌل14909500446

المدرج الرابع05090010125امٌره ونوسرنده علً ونوس15009500447

المدرج الرابع05010595216فطٌمعبد المعٌن محمد الحسن15109500448

المدرج الرابع05150103235رحمةؼٌثاء علً حسنة15209500449

المدرج الرابع05030060627فوزٌهسهٌلة رجب العزٌزه15309500450

المدرج الرابع05030010813نوفه شربوطلًمحمد عبد اللطٌؾ الصالح15409500451

المدرج الرابع05030007869نعٌمةمها تركً الٌوسؾ15509500452

المدرج الرابع05030060863اموناحمد نجم البعرٌن15609500453ً

المدرج الرابع05150075117ندٌمههنادي عبدو الحسنه15709500454

المدرج الرابع05150099229رحمةحسام علً حسنه15809500455

المدرج الرابع05160025824شعٌلهحبوس نور الدٌن الحمدان15909500456

المدرج الرابع05160010247سرٌهكوكب فهد سالم16009500457

المدرج الرابع05200076232جورٌهعلوه محمد القٌصر16109500458

المدرج الرابع05120022718نهٌده زعتروسام أمٌن سودان16209500459

المدرج الرابع05150100431نهٌدهسامر محمد عٌسى16309500460

المدرج الرابع05150115986حلٌمهحمدو جابر عٌسى16409500461

المدرج الرابع05150022012حسناعبٌر عبدو المحمود16509500462

المدرج الرابع05150103227ؼٌثاءؼدٌر حسان حمود16609500463

المدرج الرابع05010367591سمرهلواء حسن اسعد16709500464

المدرج الرابع05040016921زهرٌههناده سلٌمان محمد16809500465

المدرج الرابع05150081404حسٌبهجانٌت حسن حمدان16909500466

المدرج الرابع05010679724شمسهخالد ناصح الحفٌان17009500467

المدرج الرابع05010536570فدوه كامل بازار باشًخالد زٌاد جابر17109500468

المدرج الرابع05150074699نجاحصالح محمود عٌسى17209500469

المدرج الرابع04010465693خدٌجهحنٌن اٌمن السعد17309500470

المدرج الرابع05200079405دالل السالخرؤى حمدو خزام17409500471ً

المدرج الرابع05200076717ترٌاقرؤى اسماعٌل سلوم17509500472

المدرج الرابع05030062106رضٌةشذى هٌثم المحمد17609500473

المدرج الرابع05010731045نجاحرٌتا جابر االبراهٌم17709500474



المدرج الرابع05150031461افتخار علًسمر هاشم حمدوش17809500475

المدرج الرابع06110057563شاهاؼانا حبٌب اخرس17909500476

المدرج الرابع05150054114هندأمٌرة عادل حسن18009500477
90

المدرج الخامس05160033553داللأٌهم مصطفى المصطفى109500478
70

المدرج الخامس05150081889سلمىهمسه ؼسان احمد209500479

المدرج الخامس05010225041روحهفٌصل فٌاض الخلؾ309500480

المدرج الخامس05160025776سفٌرهباسم علً صالح409500481

المدرج الخامس05160023981فوزٌهعال ابراهٌم ابراهٌم509500482

المدرج الخامس05200095064زروؾمارٌا محمود سلٌمان609500483

المدرج الخامس05120033278مرجانعروه كامل نمر709500484

المدرج الخامس05010691031فاطمهؼٌث جمال حسن809500485

المدرج الخامس05110022711تركٌه عمشهمازن محمود المحمود909500486

المدرج الخامس05120039466منٌره علوشماهر فائز ساعود1009500487

المدرج الخامس05200022941نظٌرههال علً عٌسى1109500488

المدرج الخامس05150110910منىرهام موسى االسكندر1209500489

المدرج الخامس05100067338مناررؼد عبد الوافً مظلوم1309500490

المدرج الخامس05010383403عائشهبسمه عبدو شاٌب1409500491

المدرج الخامس05140019416مطٌعهشهٌرة علً صالح1509500492

المدرج الخامس05100045187مرٌمانتصار صالح محمد1609500493

المدرج الخامس05140009751سمٌرهصالح جمٌل صالح1709500494

المدرج الخامس05160005853هفاؾ الشٌخ علًابراهٌم محمد ٌوسؾ1809500495

المدرج الخامس04010011609رمزٌةصالح عبد الحمٌد مٌهوب1909500497

المدرج الخامس05010191692زكٌةمحمد صافً شاهٌن2009500498

المدرج الخامس05160051099شٌزار عٌسىبتول محسن السلٌمان2109500499

المدرج الخامس05150030707وردهسهاده حامد مصطفى2209500500

المدرج الخامس05150026692وردةنوال حامد مصطفى2309500501

المدرج الخامس05010735675زكٌهلمٌس صافً شاهٌن2409500502

المدرج الخامس05120014713اكتمالعلً نجٌب جاروش2509500503

المدرج الخامس05120026845ناهًلٌنا عزٌز فٌاض2609500504



المدرج الخامس05140011283عزٌزهمٌادة ٌوسؾ بدور2709500505

المدرج الخامس05010195043علٌاازدهار علً ابراهٌم2809500506

المدرج الخامس05140011288سلمى سلومشهرزاد حكمت عل2909500507ً

المدرج الخامس05150115144رسمٌةعلً محمود الخضور3009500508

المدرج الخامس05010179378سمٌرهوالء انٌس الٌونس3109500509

المدرج الخامس05200074031خالدٌهمحمد عٌد عبد الرمضان3209500510

المدرج الخامس04010820060فهٌدهعمر عبد الحً المحسن3309500511

المدرج الخامس10160002583هندفاطمه محسن الداود3409500512

المدرج الخامس05010351453نوفهمرٌم محمد سلوم3509500513

المدرج الخامس05140009583سجٌعه علًطوران محمود عل3609500514ً

المدرج الخامس05140009163سجٌعهصبا محمود عل3709500515ً

المدرج الخامس05140031394منٌرهرنجس اسماعٌل حسن3809500516

المدرج الخامس05120017628مثٌلههٌام إبراهٌم ؼانم3909500517

المدرج الخامس05010364295فاطمه نعسانعزام محمد كنعان4009500518

المدرج الخامس05030009653عرنة الحمادةمٌساء ٌوسؾ األحمد4109500519

المدرج الخامس05060000551فاطمهعلً احمد الحسٌن4209500520

المدرج الخامس05040035199درزٌهشٌرٌن حسٌن عباس االحمد4309500521

المدرج الخامس05150112863سلطانهفارس حافظ عٌسى4409500522

المدرج الخامس05100024465عزٌزة شاهٌناحالم جابر عٌسى4509500523

المدرج الخامس05100029036عزٌزةسحرٌة جابر عٌسى4609500524

المدرج الخامس05180022575ملكه صالحمجد علً محمد4709500525

المدرج الخامس05010347318شاهافاطمة خالد عسكر4809500526

المدرج الخامس05160023664صافٌهمحمود عٌسى احمد4909500527

المدرج الخامس05010492222منتهىهنا فٌصل مصٌن5009500528ً

المدرج الخامس05090016269سناءسلمان حسن شعبان5109500529

المدرج الخامس05120045326امل الخلٌلحٌان ولٌد المرع5209500530ً

المدرج الخامس05100007009مدٌناعناٌات تامر سمندر5309500531

المدرج الخامس05050039239ؼزوه ونوسٌزن محمد عبٌدو5409500532

المدرج الخامس05050039244ناجاةعروه منذر عبٌدو5509500533



المدرج الخامس05100032601جمٌلةمنتجب احمد اسعد5609500534

المدرج الخامس05010600131صبرٌه الحسنأحمد محمد الرحمون5709500535

المدرج الخامس05040015231حسنهفاتن محمود أخرس5809500536

المدرج الخامس05150017919مولٌه االسعدرشا علً شدود5909500537

المدرج الخامس05050089474عائدهاالء محمد احمد6009500538

المدرج الخامس05150117998جهٌنهنهله محسن دٌبو6109500539

المدرج الخامس05150010521اكتمالحسٌن موسى هنداوي6209500540

المدرج الخامس05110001474جركسرامً ظرٌؾ بناوي6309500541

المدرج الخامس05220010230سودة العبٌدموسى بدر االحمد6409500542

المدرج الخامس05110025601حفٌظه االحمدادٌب محمد هٌفا6509500543

المدرج الخامس05100040867كوكبٌاسر علً ابو كحله6609500544

المدرج الخامس05150096962شعٌلههانً ٌوسؾ عقول6709500545

المدرج الخامس05030059581فوزهفراس تركً المحمد6809500546

المدرج الخامس05100018048سعده الجندياٌمن عبود الخابوري6909500547

المدرج الخامس05100017570لٌنااحمد مداد الخابوري7009500548

قاعة المفاضلة05120032434سورٌاعالء رفٌق علوش109500549
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قاعة المفاضلة05010450776عهداحمد زكرٌا الفحل209500550

قاعة المفاضلة05150106260زائدهعلً محمد فندي309500551

قاعة المفاضلة05120053384مٌادهاٌلٌن رامز محمود409500552

قاعة المفاضلة05010643269منىوائل عبدالرحمن الكل509500553

قاعة المفاضلة05170035436ترٌاقبشار جودت اسعد609500555

قاعة المفاضلة05030027194هدى شعبانمحمد أحمد االبراهٌم709500556

قاعة المفاضلة05050022136فرات شاهٌنلٌث بسام شاهٌن809500557

قاعة المفاضلة05100041125درزٌهرابحه حسن ؼروش909500558

قاعة المفاضلة05110049569فرٌزه ابو كحلهابراهٌم محسن اسماعٌل1009500559

قاعة المفاضلة05190006869عدرهعلً محمد محمد1109500560

قاعة المفاضلة05050105845نادٌاؼسان محمد عبدو1209500561

قاعة المفاضلة05060003261ٌسٌرهمهند اكرم صطوؾ1309500562

قاعة المفاضلة05010368763مرٌمحٌدر احمد الخلوؾ1409500563



قاعة المفاضلة05150056955مدٌحهعفراء ابراهٌم محفوض1509500564

قاعة المفاضلة04230001356ردٌفه سلطانمنار محمد سلطان1609500565

قاعة المفاضلة05050042188سمٌرهشهاب أحمد عورو1709500566

قاعة المفاضلة05120035687هاجررنا ٌحٌى محمد1809500567

قاعة المفاضلة05010208766فوزٌةاٌمن محمد منجد1909500568

قاعة المفاضلة05070009356نجاحماجده محسن المنصور2009500569

قاعة المفاضلة05100053747خلفهؼسان محمد الجاسم2109500570

قاعة المفاضلة05100053094جوزهمامون هبوبو الجاسم2209500571

قاعة المفاضلة05030057610خدٌجهعمر محمد كردي2309500572

قاعة المفاضلة05100050321نهادصقر حكمت ٌوسؾ2409500573

قاعة المفاضلة05030047327شمسهٌاسر خالد رجب2509500574

قاعة المفاضلة05100069577عندهضحى نوري الخضر2609500575

قاعة المفاضلة05010092133أمون الشٌحانمحمد مصطفى السلوم2709500576

قاعة المفاضلة05100052207موجؾدالل محسن الجاسم2809500577

قاعة المفاضلة05100024082عندهفاطمة نوري الخضر2909500578

قاعة المفاضلة05050116834فاطمةٌسرى محمد الشعار3009500580

قاعة المفاضلة05150024345رئٌفهلمى فائز شام3109500581ً

قاعة المفاضلة05100046164ورده سلٌمانسامٌه رٌاض أبو دٌوب3209500582

قاعة المفاضلة05190014514فضه ؼنومسحر حمدان عل3309500583ً

قاعة المفاضلة05180038389مٌادهآٌه ٌوسؾ وهب3409500584ً

قاعة المفاضلة05120033119حمامه عٌسىحلوه محسن سقر3509500585

قاعة المفاضلة05150109883بهٌجهثراء وجٌه موسى3609500586

قاعة المفاضلة05120036395شهٌره سلٌمانصبا عدنان شلهوم3709500587

قاعة المفاضلة05030011249خدوجسلطان ابراهٌم العل3809500588ً

قاعة المفاضلة05100047230سحرحسن ٌوسؾ حمدان3909500589

قاعة المفاضلة05100031090عزٌزه حسنرؤى عزت شاهٌن4009500590

قاعة المفاضلة05050164428فوزٌهؼدٌر ؼالب سلٌمان4109500591

قاعة المفاضلة05200076869خدٌجه االسعدٌعقوب حسن الٌوسؾ4209500592

قاعة المفاضلة05100022743كاملة محمدؼادة حسن محمد4309500593



قاعة المفاضلة05100067820ندوهفواز صطوؾ النجم4409500594

قاعة المفاضلة05050105722الهامرهاؾ محمد الحواط4509500595

قاعة المفاضلة05100065688زهٌا اسعدثراء صافً اسعد4609500596

قاعة المفاضلة05100058387ؼنٌجهدٌب سلمان القن4709500597

قاعة المفاضلة05120003984لٌلىلورٌنا عبد هللا خضور4809500598

قاعة المفاضلة05200046343نجاحنضال مطر االحمد4909500599

قاعة المفاضلة05010668084سهامخالد حسٌن الحسٌن5009500600

قاعة المفاضلة05050003442فاٌزهعصام أحمد الدبٌات5109500601

قاعة المفاضلة05160004382حلوهؼفران محمود بركات5209500602

قاعة المفاضلة05100052515وفٌقهسام احمد سعده5309500603

قاعة المفاضلة05160006878منوهسناء رحٌل احمد5409500604

قاعة المفاضلة05120001172نجاح حسنصبا سلٌمان سعٌد5509500605

قاعة المفاضلة05100066053زهٌا اسعدوسٌم صافً اسعد5609500606

قاعة المفاضلة05030037598هٌامرٌنٌت سلٌمان االحمد5709500607

قاعة المفاضلة05160025790شعٌلهمنٌفه نور الدٌن الحمدان5809500608

قاعة المفاضلة05030040726فهٌدهأمل حمدان العكاري5909500609

قاعة المفاضلة05120034299سعده رستمدعاء فاٌز رستم6009500610

قاعة المفاضلة05150059935حلوهمهٌب راجح شدود6109500611

قاعة المفاضلة05050109455دٌبه عجاجامل احمد العٌسى6209500612

قاعة المفاضلة05100029261تكنهفاتن علً سقر6309500613

قاعة المفاضلة05140029535نجاح مرعًرائدة أحمد شاهٌن6409500614

قاعة المفاضلة05070009144رجاءوالء رمضان األحمد6509500615

قاعة المفاضلة05100054997روزه المنصورعلى محمد سعٌد6609500616

قاعة المفاضلة05150105425هندحمٌدة كاسر ترك6709500617ً

قاعة المفاضلة05150059853حلوه حبٌبسائر راجح شدود6809500618

قاعة المفاضلة05140019138وهٌبه شحادهطهران صقر بردان6909500619

قاعة المفاضلة05010302940عبلهندٌمه صالح الخازم7009500620

قاعة المفاضلة05060003146جهٌنهنجوى مصطفى ادرٌس7109500621

قاعة المفاضلة05160045884اعتدالعلً ؼسان عل7209500622ً



قاعة المفاضلة05050025330سمر الساروتعلً حٌان ورده7309500623

قاعة المفاضلة05140036306هزبهرنا مقصود خلوؾ7409500624

قاعة المفاضلة05140028428فاطمهسامر خلٌل شملص7509500625

قاعة المفاضلة05160045425رئٌفهعبدو محمد عل7609500626ً

قاعة المفاضلة05120028528حفٌظهماجدولٌن عزٌز اسماعٌل7709500627

قاعة المفاضلة05140004339داللوفاء محمد ابراهٌم7809500628

قاعة المفاضلة05140004234مرٌم الحسنعفاؾ صادر جدٌد7909500629

قاعة المفاضلة10180007483حٌاة علًرٌم محمد مرع8009500630ً

قاعة المفاضلة05140015956كرٌمهسحر سلٌمان رومو8109500631

قاعة المفاضلة05100049258حفٌظه الحمودردٌنه ٌونس الحسن8209500632

قاعة المفاضلة05070013483ؼادهمنهل علً الخضر8309500633

قاعة المفاضلة05050146918هناءعلً أحمد الحسٌن8409500634

قاعة المفاضلة05160032847نوفهؼزاله محمد الحماده8509500635

قاعة المفاضلة05150110922هاجر خٌر بكنارٌمان محمد حسن8609500636

قاعة المفاضلة05010273466داللرٌم ٌوسؾ ٌوسؾ8709500637

قاعة المفاضلة05110024221وداع االحمدسوزان ٌعقوب ادرٌس8809500638

قاعة المفاضلة05020120978ندٌمة الجمعةحسٌن ناٌؾ عز الدٌن8909500639

قاعة المفاضلة05170045225فوزٌهصفاء محمد سالم9009500640

قاعة المفاضلة05040017337حنٌفهرٌم خلٌفه الناصٌؾ9109500641

قاعة المفاضلة05030010717سكرةحسٌن كامل العل9209500642ً

قاعة المفاضلة05150127792نجاح ادرٌساسماء رئٌؾ االحمد9309500643

قاعة المفاضلة05120049382سمٌرةخلٌل حسن صبح9409500644

قاعة المفاضلة05140004219مرٌمعماد صادر جدٌد9509500645

قاعة المفاضلة05010379904رابٌهرنا محمود االبراهٌم9609500646

قاعة المفاضلة05010380472رابٌهنجاح محمود ابراهٌم9709500647

قاعة المفاضلة05120000898دعد عٌسىشذا محمد رستم9809500648

قاعة المفاضلة05120033978سمٌهرانٌا عٌسى اسمندر9909500649

قاعة المفاضلة05120034028سمٌه عابدهرحاب عٌسى اسمندر10009500650

قاعة المطالعة االولى05150124196منٌفةمها علً كنجو10109500651
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قاعة المطالعة االولى05010591433املمصطفى عبد المنعم الكل10209500652

قاعة المطالعة االولى05120032095بسٌمهعبٌر أردوان فضه10309500653

قاعة المطالعة االولى05100053203كلٌمهرؤى محمود عٌسى10409500654

قاعة المطالعة االولى05150090062نعٌمهحنان احمد علوش10509500655

قاعة المطالعة االولى05100060213وجٌههمروان ٌوسؾ زٌد10609500656

قاعة المطالعة االولى05120046154وفاء المحمدملهم اسعد السوٌدان10709500657

قاعة المطالعة االولى05150071764حمٌدههنادي فؤاد اسعد10809500658

قاعة المطالعة االولى05170048197تفاحةرانً سرحان سرحان10909500659

قاعة المطالعة االولى05150120244رتٌبةامٌنه اسعد عمار11009500660

قاعة المطالعة االولى05010354746شعٌلهممدوح حمدو علوش11109500661

قاعة المطالعة االولى05150093388سروةحمٌدة طاهر شعبان11209500662

قاعة المطالعة االولى05170035905هنادي سمٌاعمار عالء سمٌا11309500663

قاعة المطالعة االولى05150035858سهامعاٌده وحٌد سلوم11409500664

قاعة المطالعة االولى05110017206حمٌدهحنان تمٌم ابراهٌم11509500665

قاعة المطالعة االولى05050071961نهوة الدوريوفاء دٌب الحمود11609500666

قاعة المطالعة االولى05110043288فرٌزهرشا محسن اسماعٌل11709500667

قاعة المطالعة االولى05010273451داللمحمد ٌوسؾ ٌوسؾ11809500668

قاعة المطالعة االولى04010008147نجود العبد هللابشرى عماد الدٌن الحمود11909500669

قاعة المطالعة االولى05140029271فاطمهالمع سلمان أٌوب12009500670

قاعة المطالعة االولى05140029268فاطمهمحمود سلمان اٌوب12109500671

قاعة المطالعة االولى05170006306فاطمهأحمد ٌونس حمد12209500672

قاعة المطالعة االولى05010032662فاطمةرهام فاٌز الفرخ12309500673

قاعة المطالعة االولى05020051272بدٌعةمحمود أحمد الحسٌن12409500674

قاعة المطالعة االولى05120036037سعاد سعٌدراضً عبد الرحمن معروؾ12509500675

قاعة المطالعة االولى05150113612سكٌنهصالح صالح ونوس12609500676

قاعة المطالعة االولى05020088731مجٌدةسام عبد هللا خضور12709500677

قاعة المطالعة االولى05150124089سمٌرةلورنس ٌوسؾ سلوم12809500678

قاعة المطالعة االولى05100011307منالبشار هٌثم فرٌج12909500679

قاعة المطالعة االولى05050152885فاٌزهمٌلٌن ابراهٌم المهٌوب13009500680



قاعة المطالعة االولى05030025726حلٌمةزكرٌا عبد هللا العباس13109500681

قاعة المطالعة االولى05050124705رداء شحودهالة ٌونس المصطفى13209500682

قاعة المطالعة االولى05200097071شهٌرهشدود ابراهٌم حسن13309500683

قاعة المطالعة االولى05100052824ظهٌرهباسم محمد حبٌب13409500684

قاعة المطالعة االولى05160052168نجاح حرفوشسدهانا جمٌل محمد13509500685

قاعة المطالعة االولى05100046388مروشتؽرٌد دٌب علٌشه13609500686

قاعة المطالعة االولى05100046669عربٌة رزوقولٌد صقر رزوق13709500687

قاعة المطالعة االولى05150128500ابتسامرٌم عبد الكرٌم محمد13809500688

قاعة المطالعة االولى05170016985فوزه الجانًمناهل عٌسى عل13909500689ً

قاعة المطالعة االولى04010527348هدولرٌما صالح شدود14009500690

قاعة المطالعة االولى05190003813وجٌههؼرام حسٌن العل14109500691ً

قاعة المطالعة االولى05180016521سلمهحسام ؼسان شامٌه14209500692

قاعة المطالعة االولى05110021932نوفه أسعدالرا ٌوسؾ محمود14309500693

قاعة المطالعة االولى05010165043ادٌبهخلٌل آصؾ عنوش14409500694

قاعة المطالعة االولى05200075856اعتماد حسٌنعالء ؼازي العباس14509500695

قاعة المطالعة االولى05050173978ؼزالهرنا خلٌل العل14609500696ً

قاعة المطالعة االولى05130009881ولٌدهرامٌه درؼم حمودي14709500697

قاعة المطالعة االولى05110004110خدوجمصطفى فجر الحسٌن14809500698

قاعة المطالعة االولى05010542767خدٌجهبشرى علً العمر14909500699

قاعة المطالعة االولى05100047226سحر دٌوبنورمان ٌوسؾ حمدان15009500700

قاعة المطالعة االولى05120004371فاطمه شحودمحمد أحمد سلوم15109500701

قاعة المطالعة االولى05030025157زرٌفهمرهج عٌسى الونوس15209500702

قاعة المطالعة االولى05050137014سماهر رحمهتٌسٌر ابراهٌم زٌدان15309500703

قاعة المطالعة االولى05050136983سماهر رحمةهاشم ابراهٌم زٌدان15409500704

قاعة المطالعة االولى05120036461تماثٌل حسنعٌسى نزٌه حبٌب15509500705

قاعة المطالعة االولى05060004079فاطمهمجدلٌن مصطفى عبدو15609500706

قاعة المطالعة االولى05050108993خدٌجهاحمد ؼازي ابو حمود15709500707

قاعة المطالعة االولى05010533776ضحٌههازار دٌب عٌسى15809500708

قاعة المطالعة االولى05190005720جمٌله خلٌلؼاده نظٌر اسماعٌل15909500709



قاعة المطالعة االولى05070025874انتصار حمودفاتن شدهان ابراهٌم16009500710

قاعة المطالعة االولى05150045169جمٌلهفاتن محمد بركات16109500711

قاعة المطالعة االولى05190004563علٌا خضورلٌندا علً شدود16209500712

قاعة المطالعة االولى05010171922لمٌعهمحاسن أحمد السلٌمان دنٌا16309500713

قاعة المطالعة االولى05010732030علٌاسروه محمد العٌسى16409500714

قاعة المطالعة االولى05100041116درزٌهزرٌقه حسن ؼروش16509500715

قاعة المطالعة االولى05120005087مهاكنان حسن الناصوري16609500716

قاعة المطالعة االولى05150115646سهامحسن علً الداود16709500717

قاعة المطالعة االولى05030037927هناءعلً محسن عكاري16809500718

قاعة المطالعة االولى05190006367انتصارؼدٌر علً الخطٌب16909500719

قاعة المطالعة االولى05030037520وفاء الداوودعلً حامد العكاري17009500720

قاعة المطالعة االولى05050113107ملوكامٌمة حسن المال17109500721

قاعة المطالعة االولى05140019296رسمٌهابراهٌم صالح شعبان17209500723

قاعة المطالعة االولى05080012164حمٌدهناٌؾ مشهور العاجر17309500724

قاعة المطالعة االولى05030037399مسٌرهسلٌمان سعٌد العكاري17409500725

قاعة المطالعة االولى05010248186فصلمروان سلٌمان العمر الدٌري17509500726

قاعة المطالعة االولى05010519224منٌرهحنان ٌونس الحسٌن17609500727

قاعة المطالعة االولى05170025336جمٌله جوهرهامٌره علً جوهره17709500728

قاعة المطالعة االولى05010433674صباؼنوه عٌسى الحسٌن17809500729

قاعة المطالعة االولى05030035982امٌرهؼصون علً البدور17909500730

قاعة المطالعة االولى05030066537ؼصونبشرى فرزات سالمة18009500731

قاعة المطالعة االولى05150030759مزنهمحمد شرٌؾ مصطفى18109500732

قاعة المطالعة االولى06090113571هٌاممحمد حسن هٌفا18209500733

قاعة المطالعة االولى05010828471سلمهبشرى سلٌمان عل18309500734ً

قاعة المطالعة االولى05150103290نهدهعزام عدنان حمود18409500735

قاعة المطالعة االولى05010665004سلٌمهلٌنا محمود صالح18509500736

قاعة المطالعة االولى05140024607رتٌبهفداء علً رستم18609500737

قاعة المطالعة االولى05140004706جمٌله زٌفازهور شاكر خلوؾ18709500738

قاعة المطالعة االولى05170016672جوهرهناصر ٌوسؾ صالح18809500739



قاعة المطالعة االولى05100059269بدرٌه كفاٌسٌره علً سلطان18909500740

قاعة المطالعة االولى05150056156منى الخازملمى علً رستم19009500741

قاعة المطالعة االولى05180028317نمنومرامً هٌثم سلٌمان19109500742

قاعة المطالعة االولى05100036823عٌدهاسٌا علوش شامو19209500743

قاعة المطالعة االولى05170037579رمزٌهعٌسى دٌب محمود19309500744

قاعة المطالعة االولى05010515833مرٌماحمد عبد السالم احمد19409500745

قاعة المطالعة االولى05100059127حاجهاحمد اسمندر حمٌدان19509500746

قاعة المطالعة االولى05070050040فاطمه دٌبحسن محمد القدور19609500747

قاعة المطالعة االولى05150063652نظٌرهباسل احمد عٌسى19709500748

قاعة المطالعة االولى05160042499اسمهان سلٌمانعلً حسٌن الخضر19809500749

قاعة المطالعة االولى05160008537وجٌهه قاسمؼاده حامد ونوس19909500750

قاعة المطالعة االولى05010308439ظهٌرهؼزوان عبد الرزاق لبابٌدي20009500751

قاعة المطالعة الثانٌة05070024027فاطمهاحالم محمد القدور20109500752
60

قاعة المطالعة الثانٌة05150089911أمٌره حسنمرٌم نصر مصطفى109500753

قاعة المطالعة الثانٌة05150045493بدٌعهٌوسؾ رٌاض ابراهٌم209500754

قاعة المطالعة الثانٌة05150089942امٌرهربا نصر مصطفى309500756

قاعة المطالعة الثانٌة05150030184ظهٌرهرامٌه عباس مصطفى409500757

قاعة المطالعة الثانٌة05020073871صفٌهمأمون احمد حمدو509500758

قاعة المطالعة الثانٌة05120007261حٌاهرٌم حسن النداؾ609500759

قاعة المطالعة الثانٌة05100039165فضة دٌوبسوهٌر بهجت الصوص709500760

قاعة المطالعة الثانٌة05030024084ؼازٌة الحسٌنارٌج ماجد السلٌمان809500761

قاعة المطالعة الثانٌة05150074667مجٌدهدعد ابراهٌم الصالح909500762

قاعة المطالعة الثانٌة05050043594سامٌهمحمد نزار دال1009500763

قاعة المطالعة الثانٌة05160030474دٌبهسماهر وحٌد اسعد1109500764

قاعة المطالعة الثانٌة05050093373صبحٌه خضرهمحمد حسن الشٌحاوي1209500765

قاعة المطالعة الثانٌة05100048452بحرٌهعالء علً سلٌمان1309500766

قاعة المطالعة الثانٌة05100027715لوىخضر فواز حسٌن1409500767

قاعة المطالعة الثانٌة05100054816فتاهابراهٌم جهاد محفوض1509500768

قاعة المطالعة الثانٌة05180018259زٌنب خالدمحمد حبٌب كودال1609500769



قاعة المطالعة الثانٌة05110026712فوزيبراء علً االحمد1709500770

قاعة المطالعة الثانٌة05010188180حمٌدهتماضر علً المحمد1809500771

قاعة المطالعة الثانٌة90050004758كوثرزاهر محمد عبد1909500773

قاعة المطالعة الثانٌة05100059617حاجهخالد ضاهر الحمٌد2009500774

قاعة المطالعة الثانٌة05030017610بهٌجهنزار محمد االبراهٌم2109500775

قاعة المطالعة الثانٌة05140031563صبرٌهمشٌر كاسر حسون2209500776

قاعة المطالعة الثانٌة05170014757رؼٌدا علًعالء منٌؾ سالم2309500777

قاعة المطالعة الثانٌة05030068330عزٌزهحسٌن رمضان الظرٌفه2409500778

قاعة المطالعة الثانٌة05140008819سعاد اسعدسناء جبر عل2509500779ً

قاعة المطالعة الثانٌة05110023813رجاءحنٌن محمد سعٌد2609500780

قاعة المطالعة الثانٌة05110021441نزههنجالء احمد سعٌد2709500781

قاعة المطالعة الثانٌة05160000296رحابانشراح عبدالحسٌب صالح2809500782

قاعة المطالعة الثانٌة05110023691شفٌقه عٌسىرانٌا احمد سلٌمان2909500783

قاعة المطالعة الثانٌة05110021440نزهه الحمودهٌفاء أحمد سعٌد3009500784

قاعة المطالعة الثانٌة05140025970ٌمامة جزعةخدٌجه سلٌمان خزام3109500785

قاعة المطالعة الثانٌة05210035759صفٌهدالل خالد الخالدون3209500787

قاعة المطالعة الثانٌة05030055340مٌثاء حمشانملك صالح ابوحسن3309500788

قاعة المطالعة الثانٌة05160047279ورده الٌوسؾمناهل ٌحٌى الٌوسؾ3409500789

قاعة المطالعة الثانٌة05140020013بربهانافتكار سلمان عل3509500790ً

قاعة المطالعة الثانٌة05050105974اتفاق ضمانالرا اسماعٌل دٌوب3609500791

قاعة المطالعة الثانٌة05100062153امٌرهنورى حبٌب مظلوم3709500792

قاعة المطالعة الثانٌة05130033336وضحهسناء حسن سلٌمان3809500793

قاعة المطالعة الثانٌة05010655551خدٌجهزهره عبد الرزاق دبوري3909500794

قاعة المطالعة الثانٌة05150120007حٌاة شاهٌنعهد معروؾ المعروؾ4009500795

قاعة المطالعة الثانٌة05110020393مسٌله الدٌابروال وائل نابلس4109500796ً

قاعة المطالعة الثانٌة05140005547وزٌره عثماندٌانا ٌسٌر عثمان4209500797

قاعة المطالعة الثانٌة05140005543وزٌره عثمانعائده ٌسٌر عثمان4309500798

قاعة المطالعة الثانٌة05140006920نبٌهاعنود شفٌق اسبر4409500799

قاعة المطالعة الثانٌة05160024956وجٌهاقٌس محمود منصور4509500800



قاعة المطالعة الثانٌة05010181450نورٌةأمٌن خالد األصفر4609500801

قاعة المطالعة الثانٌة05120032777سٌفهخازم احمد الموع4709500802ً

قاعة المطالعة الثانٌة05140027535هذبةأحالم جمٌل كمال4809500803

قاعة المطالعة الثانٌة05140035245امنهزٌنب ٌوسؾ سعٌد4909500804

قاعة المطالعة الثانٌة05110041019منفٌه علوشمهى طعان علوش5009500805

قاعة المطالعة الثانٌة05140003008مطٌعهمعٌن تركً صقر5109500806

قاعة المطالعة الثانٌة05020039414آمنهاحمد ابراهٌم كروش5209500807

قاعة المطالعة الثانٌة05100004257كاتٌهجورج رامً فرحه5309500808

قاعة المطالعة الثانٌة06160030003رنجسعارؾ منٌر حسن5409500809

قاعة المطالعة الثانٌة05140010389بشٌره حسنهانً محسن إبراهٌم5509500810

قاعة المطالعة الثانٌة05100058392مٌادهعقٌل عبد الرحٌم حبٌب5609500811

قاعة المطالعة الثانٌة05140006764اسمافرحان ابراهٌم ارساق5709500812

قاعة المطالعة الثانٌة05150081646سمٌعه محمدوسٌم معٌن النصر5809500813

قاعة المطالعة الثانٌة05010113024رائدهمصطفى أكرم عرفة5909500814

قاعة المطالعة الثانٌة05140022266نافله ؼنطشلًأحمد عبدهللا رٌحان6009500815

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05140005220ربٌعهبثٌنه ٌوسؾ خلٌل109500816
100

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05150101053كسرىماهر أحمد ٌونس209500817

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05010085376عزٌزهمنهل بدر جلول309500818

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05010264282رئٌسه جلولوسام خضر المحمد409500819

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05150093563فطوم شعبانعٌد برهوم شاهٌن509500820

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05160020969محاسنمجد علً لطٌفه609500821

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05030040201امٌرهنزار ابراهٌم العل709500822ً

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05150093856وفٌقهباسل محمود سعد809500823

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05150067986أنٌسهعمار أحمد احمد909500824

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05150066218فاطمهمحمد ادٌب خضور1009500825

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05100059046نظٌرهنجوى ٌوسؾ جعفر1109500826

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05220021406فاطمهعلوش محمد المحمد1209500827

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05010052048امالاحالم محمود السلٌمان1309500828

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05030022892سهاممارلٌن محمود السلوم1409500829



 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05030032592عزٌزه العلًمٌساء ٌوسؾ السلٌمان1509500830

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05020053062خٌرٌه الحسٌنعلً محمد جمعه محمد العمر1609500831

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05100037069بدٌعه سالمرزان اسعد عاقل1709500832

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05030061367براء المحمدخضر احمد ابراهٌم1809500833

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05010241234سكرهضٌاء عبد الكرٌم بكور1909500834

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05150071374جدعهكرامً علً بركات2009500835

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05160031869شهٌرههال محسن ٌوسؾ2109500836

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05150079696هندٌهعٌسى احمد عصفور2209500837

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05160037415نظٌره العمرانابتسام كامل صبح2309500838

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05160037533بدٌعهكلٌمه محمد مصطفى2409500839

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05170006240دنٌامرٌم محمد هاشم2509500840

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05150071551بدٌعهعال حبٌب الحسٌن2609500841

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05200076674سمٌرهمٌسلون مسعود عبد الرحمن2709500842

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05100039670كوكبنجاة صالح ابراهٌم2809500843

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05030011301فطٌمسلٌمان حمدان السلوم2909500844

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05020083688فاطمه المحمودولٌد ٌاسر المحمود3009500845

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05160046674رضاخضر ٌوسؾ صالح3109500846

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05050004634فاطمه رزوقبراعم احمد القصٌر3209500847

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05140009671بندر محمدوفاء سهٌل كمال3309500848

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05030003949أدٌرهماجد حسن الداوود3409500849

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05030047242صبحٌةسعاد علً الحمدان الخضور3509500850

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05090009925ٌسرىٌامن نجدات حورٌه3609500851

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05030048813مرٌم خضورحنان سلٌمان الخضور3709500852

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05100052864ظهٌرهنزبرا محمد حبٌب3809500853

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05100018335ظهٌرهسناء محمد حبٌب3909500854

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05100036209ظهٌرة حالقعزٌزة محمد حبٌب4009500855

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05100053467ظهٌرهجواهر محمد حبٌب4109500856

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05020030928فاطمهمحمد رضوان الٌاسٌن4209500857

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05160048269فاطمهمارٌا شعبان عكاري4309500858



 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05150098351ناٌلهعماد عاقل سعٌد4409500859

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05010327069سوسنحٌدر موسى نداؾ4509500860

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05010566238سمٌره محمدخالد ولٌد الخلٌؾ4609500861

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05050156733جمٌلهحسان ساجع العباس4709500862

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05160023671نوفهمحمد محمد المحمد4809500863

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05100055942تمرههٌثم علً البودي4909500864

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05160024427نوفهسلٌمان محمد المحمد5009500865

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05100021624سحربالل عبد الكرٌم ٌوسؾ5109500866

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05030025196رمزٌة السقرمنى جمٌل حمود5209500867

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05100049247لٌلى جنادأولٌنه محمد معال5309500868

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05100049249كرٌمهفوزي علً سماحه5409500869

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05040017341ردٌفهدالٌا مشهور الناصٌؾ5509500870

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05150039904وجٌهاوفاء صالح حسن5609500871

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05150050835فاطمهٌوسؾ صالح مخلوؾ5709500872

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05150096087بندرلٌلى ابراهٌم سرحان5809500873

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05050158647علٌاعصام محمد الدٌب5909500874

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05010623901خدٌجهابراهٌم نجٌب السعد6009500875

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05100013689ثمٌنهحنان فهد عراض6109500876

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05020045316بسمهعمار سعٌد الرجب6209500877

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05160047245عزٌزة الٌوسؾرانٌة حسٌن الٌوسؾ6309500878

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05140017240منه جعفرهاله محمود دٌب6409500879

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05150101338ؼزالهبالل علً االحمد6509500880

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05180022422سمٌرة جمولحنان ٌوسؾ جردي6609500881

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05140024311بٌروتٌه التعجومانا حمٌدان التع6709500882

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 08160099725قطنهمحمد صالح السالم6809500883

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05150101335كروانٌزن أحمد االحمد6909500884

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05050136648محاسنمنهل احمد دٌاب7009500885

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05100051089سجٌرهاحكام فاٌز رزق7109500887

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05030009152حورٌةنسرٌن فٌاض الشعبان7209500888



 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05160031386هندٌهجمال ٌوسؾ حبقه7309500889

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05150076611فٌروزالعمرانمحمد علً ملوك7409500890

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05010665811حمٌدهاٌاد ٌاسٌن عباس7509500891

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05150058793شفٌعهمحمد احمد ادرٌس7609500892

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05010152330بدٌعهاتام اوهان هه بوٌان7709500893

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05010219317حمٌدهسلمان ٌوسؾ السلٌمان7809500894

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05010717473مرٌمحمزه محمد الشعبان7909500895

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05010813121رسمٌهعبد الرحمن محمد الخالد8009500896

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05010228379خدٌجهاحمد عبد اللطٌؾ ؼناج8109500897

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05100041714مروش قدسٌهسراء علً ورده8209500898

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 06150025048وظٌفهنارٌمان زرٌؾ حربٌه8309500899

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05140002001سعدهحمٌده سلٌم طه8409500900

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05100038094سورٌا رضوانسماهر اسماعٌل الدرٌوس8509500901ً

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05010868858فاطمهأحمد حٌدر الطعان8609500902

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05050039702مطرهٌوسؾ مصطفى عبٌدو8709500903

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05120005772نجاحرنا محمود الجردي8809500904

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05010055122عٌده العلوشبسام فهد السلٌمان8909500905

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05150087848حمٌدهرانٌا عبدو جمعه9009500906

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05170041641علٌاهدول عقل منصور9109500907

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05020011060حورٌةفاطمه عبد هللا المحمد9209500908

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05010804349خدٌجهخالد ؼازي الخالد9309500909

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05150058253سمراناس علً مخلوؾ9409500910

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05120004258جمٌلهاسمهان أحمد كمال9509500911ً

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05150032638لٌنانرمٌن تٌسٌر مخلوؾ9609500912

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05020009559حورٌهإلهام عبد هللا المحمد9709500914

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05030061430حلوهلواحظ صالح زمزم9809500915

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05150089344بدٌعهسلٌمان علً علوش9909500916

 مقابل قاعة المفاضلة1الساحة 05050143124حٌاةولٌد حسن داؤد10009500917

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05160033202مدنٌهنهى طالل محمد10109500918
100



 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05150075490منٌره الحسنرائده محمد فشتوك10209500919

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05100038382منوىرؤوؾ طاهر نصور10309500920

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05120050857نادٌا هوشهرامً جمٌل محبوبه10409500921

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05150089805سمٌرةوفاء سلٌمان دروٌش10509500922

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05010288975عائشهعبد السالم ٌحٌى العمر10609500923

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05150013825عزٌزهخضر صالح محمود10709500924

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05150098332رٌاموسى جمٌل محمود10809500925

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05010288686ٌسرىٌوسؾ اكرم مشمش10909500926

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05100037842جمٌلهمنهل حسن حمودي11009500928

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05100037941فاتً سالمةماري احمد نصور11109500929

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05100039408مروشٌاسمٌن شحاده عباس11209500930

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05010310169رسمٌةفاطمة محمد سلٌم المحمد11309500931

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05010665592ثناءثراء موسى سلٌم عل11409500932ً

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05150047716ندوةرشٌدة احمد سلٌمان11509500933

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05150047715ندوةهند أحمد سلٌمان11609500934

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05030043894ٌسرىكامل عباس الحبٌب11709500935

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05030022349زلخةسمٌر سلٌمان االبراهٌم11809500936

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05140033162دالل علوشمٌالد عطى نمره11909500937

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05060003943ٌسرىمحمد ٌونس العرنج12009500938ً

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05010049774مجٌدةعفراء ماجد الحسن12109500939

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05150087850حمٌدهشادٌه عبدو جمعه12209500940

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05120034612مٌاده محمودصبا نور الدٌن سعٌد12309500941

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 04010176334صباحبشرى مٌهوب السلٌمان12409500942

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05140033110جمٌلهوزٌره دروٌش نمره12509500943

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05180024822كتٌبهشادي وجٌه عل12609500944ً

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05160021839سمٌرهسلمان عبدهللا سقور12709500945

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05190004640شمسهوعد أحمد خضور12809500946

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05160018467علٌا سلومبشرى عبد الوهاب لمٌا12909500947

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05140008768منٌرهوافً سجٌع ابراهٌم13009500948



 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05010304702رٌهفاطمه عبد الكرٌم الرمو13109500949

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05010262506خلفهخالدٌه فرج المحمد13209500950

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05010304531ثكلهؼادة مشهور الخالد13309500951

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05050034036اسمهانماهر انور الحموي13409500952

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05150098571سعادزٌنه محمود حمود13509500953

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05010845003ملك عروانًمحمد سرحان الحمدان13609500954

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05200086883كرٌمه الصٌالويرابعه اسماعٌل الصٌالوي13709500955

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05200097939كوكبرمزه صالح سالم13809500956

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 06200099273ترٌاقعفراء ٌوسؾ احمد13909500957

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05120008872مجدعلً حسٌن األسعد14009500958

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05070000055رضٌهوالء محمد سوٌدان14109500959

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05140020628ناٌفهصدٌقه سوٌد ؼنوم14209500960

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05150074734وهٌبه احمدأروى سعٌد الحسٌن14309500961

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05160027336جمٌلهاحمد وجٌه الحسن14409500963

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05010104778سحرحمدو زكرٌا عجعوج14509500964

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05010764009نجٌبهربٌع خضر الدروٌش14609500965

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05120021920محاسن المحمدمحمود سلٌمان ابراهٌم14709500966

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05100061605حفٌظهرٌم ٌونس الحسن14809500967

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05030046367خدوجاحمد سلٌمان الخضور14909500968

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05030000977هٌامنظٌر محمد سعٌد الحسو15009500969

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05160010543امٌمهالحان ابراهٌم سالم15109500970

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05200096877ترٌاق خانًدٌاال اٌمن فاضل15209500971

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05120034943روزه محمودسمٌرة عبد الكرٌم سلمان15309500972

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05160024753سفٌرهلؤي سلٌمان محسن15409500973

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05010703408لٌلىماهر فٌصل سلٌمان15509500974

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05010157625شمسةسوسن صالح سعٌد15609500975

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05120028614خدٌجه ابو علًرهام محمد ٌوسؾ15709500976

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05100065389شهرزادرواد شفٌق اسماعٌل15809500977

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05010499136سعدهعٌسى شوكت االبراهٌم15909500978



 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05130026156نظٌرة ربٌعٌقٌن ؼسان محفوض16009500979

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05050135762هٌفاء نصرهرئبال عاصؾ نصره16109500980

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05030037114فوزهرامً سلٌمان العكاري16209500981

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05100040947جمٌلهاٌاد علً ٌعقوب16309500983

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05140019941وحٌدهشذا علً حسن16409500984

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05180031856مرٌمشادي سامً مخائٌل16509500985

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05050001783الهام االؼارشا ابراهٌم االؼا16609500986

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05160025716فضهرٌم فاٌز حلوه16709500987

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05140034892سٌطهدالل محمود ابراهٌم16809500988

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05100034853مرٌمفؤاد اسعد اسماعٌل16909500989

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05150111019حبابهعلً محمد االسكندر17009500990

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05150096963هٌامحسن محمد االحمد17109500991

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05110034546ادٌبهامٌره نورس حمدان17209500992

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05110040902ادٌبهسحر نورس حمدان17309500993

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05030044818امل عساؾنهى خالد ابراهٌم17409500994

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05120007407مرٌم الحمودعلً محمد اسماعٌل17509500995

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05160026502سهٌلهنهاد ٌوسؾ احمد17609500996

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05110001185ثناءٌارا صفوح ابودٌوب17709500997

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05200094170نهاد الجداويبشار محسن اسماعٌل17809500998

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 06170010159حٌاة حبٌبسناء مرشد سلوم17909500999

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05170026092عبلهعالء دٌب حسون18009501000

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05170011659عبله ابراهٌمفداء دٌب حسون18109501001

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05150096402هاللً عاصًمها عزٌز برهوم18209501003

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05160001262سجٌعةاحمد خضر عباس18309501004

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05160026509سحر محمدوائل احمد احمد18409501005

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05100034713كوثر محفوصفٌصل احمد منصور18509501006

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05160034637حنانسائر حٌدر الحماده18609501007

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05200098773ماشوثراء محمد حماد18709501008

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05020064626صبحةسماهر عبد الرحمن قداد18809501009



 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05070029942مفٌدهحسن علً نحالوي18909501010

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05100035061ابتسام ؼانمسمؤل محمود سلوم19009501011

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05010125025فاطمهاحمد حسٌن زرٌق19109501012

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05140003146نادٌا مسعودنسرٌن محمود ؼانم19209501013

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05010947279وردهطالب ٌسٌن الطرابلس19309501014ً

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05030008643خدٌجهمنال جاسم الوسوؾ19409501015

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05030011921خدٌجهانتصار جاسم الوسوؾ19509501016

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05160046004هندوسامر حسن عٌسى19609501017

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05030012174مدٌانه ابراهٌمعلً حافظ الوسوؾ19709501018

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05120030140ودادلمى سلمان محمود19809501019

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05030048564جهٌده الصالحورود حمدان العٌسى19909501020

 أعلى قاعة المطالعة2الساحة 05010450926صباح الورحمزه مصطفى الور20009501021

ممر قاعة المطالعة05100059245مجٌرهكنده علً حمٌدان20109501022
100

ممر قاعة المطالعة05180019453ادٌبهفداء حبٌب عٌسى20209501023

ممر قاعة المطالعة05140008529منٌعهٌعرب ابراهٌم ؼنوم20309501024

ممر قاعة المطالعة05220006071خالدٌهعلً احمد ابراهٌم20409501026

ممر قاعة المطالعة05050057125مرٌماٌمن صالح االسعد20509501027

ممر قاعة المطالعة05020092116نورهعبد الرحمن خالد السلٌمان20609501028

ممر قاعة المطالعة05140020347سهام أبو عمشهتؽرٌد درؼام أبو عمشه20709501029

ممر قاعة المطالعة05120020326اكتمال حسنحسٌن علً حمود20809501030

ممر قاعة المطالعة05150101038انٌسه ابراهٌمفهد عٌسى حسنه20909501031

ممر قاعة المطالعة05100020123نهٌده دٌوبحسن محمد اسماعٌل21009501033

ممر قاعة المطالعة05160022128سوسمبتول محمد الحكٌم21109501034

ممر قاعة المطالعة05010732249عزٌزه الزعرانرضا محمد االسعد21209501035

ممر قاعة المطالعة05100017946منىرٌماز ؼسان عباس21309501037

ممر قاعة المطالعة05070009361نجاح ٌوسؾدٌانا محسن المنصور21409501038

ممر قاعة المطالعة05100006745مرٌممنال بدٌع دنٌا21509501039

ممر قاعة المطالعة05010304874رٌه الحوريروعة عبد الكرٌم الرمو21609501040

ممر قاعة المطالعة05010374447سارهكرٌمه خالد الخلؾ21709501041



ممر قاعة المطالعة05080003790مسٌرة األحمدعصرٌه حج الحسٌن21809501042

ممر قاعة المطالعة05010051898سارهختام خالد الخلؾ21909501043

ممر قاعة المطالعة06050009759فاطمهعلً ٌاسٌن فرٌحه22009501044

ممر قاعة المطالعة05010757879شمسه الشٌحاويعبد هللا احمد شٌخ الحج22109501045ً

ممر قاعة المطالعة05200086118ؼصون الدروٌشخالد محمد الرهوان22209501046

ممر قاعة المطالعة05020084258نوفه الحسونحسنه علً السلٌمان22309501047

ممر قاعة المطالعة05010106746ابتسامحمزه رمضان الشٌحاوي22409501048

ممر قاعة المطالعة05010352057ماريعبد الرزاق محمد السبسب22509501049ً

ممر قاعة المطالعة05010080266وجٌههرنا سلٌم الحمود22609501050

ممر قاعة المطالعة05030060932منٌفهسوزان نصر الدٌبه22709501051

ممر قاعة المطالعة05100062881منٌره اسماعٌلرامٌا علً عبد هللا22809501052

ممر قاعة المطالعة05120045671زمانهنجوى حسن عكٌدي22909501053

ممر قاعة المطالعة05110001785مجدهأرٌج معتز بناوي23009501054

ممر قاعة المطالعة05200095705زٌفهسمر علً مخلوؾ23109501056

ممر قاعة المطالعة05140002632زٌنبمراد احمد محمد23209501057

ممر قاعة المطالعة05050124462عمشهامنه محمد الخلٌل23309501059

ممر قاعة المطالعة05110034173رباحماجده عابد الشٌخ محمود23409501060

ممر قاعة المطالعة05140027579ؼزهفاتن محمد علوش23509501061

ممر قاعة المطالعة05050022319امالرقٌه ابراهٌم شاعر23609501062

ممر قاعة المطالعة05010197942مرٌمنعٌمه علً الٌوسؾ23709501063

ممر قاعة المطالعة05070026819صباحمحمدخٌر مصطفى ؼٌبور23809501064

ممر قاعة المطالعة05010592400داللمحمود محمد المحمود23909501065

ممر قاعة المطالعة05140011446فدوىنسرٌن احمد ابراهٌم24009501066

ممر قاعة المطالعة05030067291صبحٌةختام صالح عصفور24109501067

ممر قاعة المطالعة05150105430نجاحمحمد عبدو ترك24209501068ً

ممر قاعة المطالعة05010278830فطٌمعلً حسٌن العبد24309501069

ممر قاعة المطالعة05150116532لٌالسام شوكت سلوم24409501070

ممر قاعة المطالعة05160008847نزههرٌم درؼام ؼصن24509501072

ممر قاعة المطالعة05160037143داللوالء كمال الدٌاب24609501073



ممر قاعة المطالعة05030049987فاطمهعلً محرز ابراهٌم24709501074

ممر قاعة المطالعة05160031285فاطمه ابراهٌمسمٌح كمال عبد هللا24809501075

ممر قاعة المطالعة06200027192تمامورود علً طالب24909501076

ممر قاعة المطالعة05010746888جورٌةافتخار كامل الخضر25009501077

ممر قاعة المطالعة05160038138وفاءبشرى علً الدٌري25109501078

ممر قاعة المطالعة05020126819فٌحاءعبد الباسط تقً الدٌن الصباح25209501079

ممر قاعة المطالعة05150115213وزٌرهٌوسؾ حامد ٌوسؾ25309501080

ممر قاعة المطالعة05070037146روزهابراهٌم محمد سلٌمان25409501081

ممر قاعة المطالعة05150007999نجاحسلمان محمود عٌسى25509501082

ممر قاعة المطالعة05150114869هدولأحمد خلٌل خضور25609501083

ممر قاعة المطالعة05010282055فهمٌهمنال محمد كالوك25709501084

ممر قاعة المطالعة05100035437كلٌمهزٌاد علً محفوض25809501085

ممر قاعة المطالعة05200099267منٌرهعلً محمد عبدهللا25909501086

ممر قاعة المطالعة05010576283نعمتخالد تركً سالم26009501087

ممر قاعة المطالعة05200094117منٌره نٌصافًٌوسؾ محمد عبد هللا26109501088

ممر قاعة المطالعة05150045449هوٌدهربى سلٌمان ابراهٌم26209501089

ممر قاعة المطالعة05030010468أمٌرهنظٌرة ٌوسؾ الشعبان26309501090

ممر قاعة المطالعة05030010224زعٌلةنضال سلمان الرمضان26409501091

ممر قاعة المطالعة05140003982بهٌرهمٌسون سرور مسعود26509501092

ممر قاعة المطالعة05020063571صبوحخالد ناصح النبهان26609501093

ممر قاعة المطالعة05030064507رٌمهفادي فاضل الجبٌل26709501094ً

ممر قاعة المطالعة05150110020بدٌعهفاطمه علً االسكندر26809501095

ممر قاعة المطالعة05190017430منٌرةلورٌن علً الهندي26909501096

ممر قاعة المطالعة05150117560بدٌعهمحاسن علً االسكندر27009501097

ممر قاعة المطالعة05030067762فاطمهمادلٌن سقر سالمة27109501099

ممر قاعة المطالعة05160029566مدٌحه تركًعلً ٌوسؾ الفاعور27209501100

ممر قاعة المطالعة05030049966نعٌمهعلً خضر ابراهٌم27309501101

ممر قاعة المطالعة05020013857هناءشفاء صابر الحسن27409501102

ممر قاعة المطالعة05010497988سعدهنوروز سالمه ونوس27509501103



ممر قاعة المطالعة05030062885مهاعٌسى نصر االشقر27609501104

ممر قاعة المطالعة05120019027ؼصونرشا عٌسى رمضان27709501105

ممر قاعة المطالعة05010368833سحراسكندر كسار الخلوؾ27809501106

ممر قاعة المطالعة05070010235حفٌظهعلً عٌسى خضر27909501107

ممر قاعة المطالعة05030022165منٌرهاخالص دٌاب وسوؾ28009501108

ممر قاعة المطالعة05170035737نادٌاسوزان عبد العزٌز سلٌمان28109501109

ممر قاعة المطالعة05160022927فاطمهاحمد صالح حماد28209501110

ممر قاعة المطالعة05140005030مصرٌهسلٌمان سقر حمود28309501111

ممر قاعة المطالعة05030062210شعٌلهمجد توفٌق المحمد28409501112

ممر قاعة المطالعة05150085003كلٌمهرٌم محمود ابراهٌم28509501113

ممر قاعة المطالعة05010241995عهدفدوه ٌوسؾ عبود28609501114

ممر قاعة المطالعة05030062111جورٌه المحمداحمد حسن المحمد28709501115

ممر قاعة المطالعة05150092323نظٌره فنديسمر ابراهٌم الشاهٌن28809501116

ممر قاعة المطالعة05160012130فائقهربا عبد الحمٌد الحاطوري28909501117

ممر قاعة المطالعة05120029812ضٌاؼزوان شاهر محفوض29009501118

ممر قاعة المطالعة05010320437فلايرباسل اسامة ؼزال29109501119

ممر قاعة المطالعة05010242015فهمٌهعلً ناظم عبود29209501120

ممر قاعة المطالعة05150105205جهٌدههدٌل حافظ ترك29309501121ً

ممر قاعة المطالعة05170017257زهرٌة خلٌلامٌن سلٌمان محمد29409501122

ممر قاعة المطالعة05150105206جهٌدهارٌج حافظ ترك29509501123ً

ممر قاعة المطالعة05100065650مجدلٌنٌوشع عصام دٌوب29609501124

ممر قاعة المطالعة05100066767داللمٌاس احمد طوٌل29709501125

ممر قاعة المطالعة05090009953نجودضٌاء ابراهٌم عزو29809501126

ممر قاعة المطالعة05160027835سامٌهابراهٌم محمود ابراهٌم29909501129

ممر قاعة المطالعة05050047686لٌال ابراهٌمبراءه هٌثم سلٌمان30009501130

مدرج الباسل05120011412فوزهسلٌمان عبد الهادي العلوش109501131
150

مدرج الباسل05150070782عطورطالب ابراهٌم سلمان209501132

مدرج الباسل05120039181ؼصونحسان عبد العزٌز األسمر309501133

مدرج الباسل05050174961نهوداحمد حسٌن العللو409501134



مدرج الباسل05160026584منىسلمان حٌدر صالح509501136

مدرج الباسل05030015819نظٌرةنسرٌن أحمد الداؤد609501137

مدرج الباسل05160019431نعٌمةجمال محمد حمدان709501138

مدرج الباسل05150021229ملكحٌدر بسام خٌربك809501139

مدرج الباسل05150003523باهٌهادٌبة ابراهٌم الٌوسؾ909501140

مدرج الباسل05160028473هدى الداووداحمد علً رمضان1009501141

مدرج الباسل05160032191ثرٌامحمد عٌسى عباس1109501142

مدرج الباسل05150071101مثٌله الحسنةزهٌر سلٌمان خلٌل1209501143

مدرج الباسل05160027290جمٌلهعلً وجٌه الحسن1309501144

مدرج الباسل05200054358سمٌرهلٌنا جمٌل الشلهوم1409501145

مدرج الباسل05140022001ربٌعه الدالًرشا اسماعٌل حسون1509501146

مدرج الباسل05200072063سمٌرهعلٌاء جمٌل الشلهوم1609501147

مدرج الباسل05140002019أدٌبةدعد حبٌب ناصر1709501148

مدرج الباسل05140023579سمٌرهفاتن نجٌب حسن1809501149

مدرج الباسل08010009793وفٌقهعال حسٌن السلٌمان1909501150

مدرج الباسل05140023989سٌجره شملصأرٌج علً شملص2009501151

مدرج الباسل05030027820شهٌرهكوكب علً الداود2109501152

مدرج الباسل05140010042ناٌفة كٌوانتؽرٌد محمد حسن2209501153

مدرج الباسل10180002212سهٌال أحمدباسل عادل أحمد2309501154

مدرج الباسل05050015875اعتماد موسىرشا عبد هللا قداحه2409501155

مدرج الباسل05160037989حسنا الحمادةمهنا سلٌمان سلٌمان2509501156

مدرج الباسل05010766487تالهًحبٌب ٌوسؾ سلٌم عل2609501157ً

مدرج الباسل05200022944نظٌرهسلٌمان علً عٌسى2709501158

مدرج الباسل05150013305نادٌاحامد سلمان محمد2809501159

مدرج الباسل05150078601شعٌلهمٌساء فرٌد سقر2909501160

مدرج الباسل05010335735عائشةعصام احمد الصطوؾ3009501161

مدرج الباسل05150057237حلوةحسٌن محمد ٌونس3109501162

مدرج الباسل05140021920ترٌاقنادٌن اسماعٌل عبٌس3209501163ً

مدرج الباسل05030059339ندوهفهمٌه ٌوسؾ ابراهٌم3309501164



مدرج الباسل05130024525فرحه البريرؼٌده ناجً قازان3409501165

مدرج الباسل05150085576خدٌجهنها محسن محمود3509501166

مدرج الباسل05130011389فرحه البريؼاده ناجً قازان3609501167

مدرج الباسل05130011595عالمة عدٌرهامال محمد عدٌره3709501168

مدرج الباسل05130026409نجالحمٌده فارس التزه3809501169

مدرج الباسل05100058860فاطمهفاتن احمد منصور3909501170

مدرج الباسل05010199711نوالصالح خضر ابراهٌم4009501171

مدرج الباسل05100022873فوزه حمادهعلً كاسر منصور4109501172

مدرج الباسل05150119199هندسراب محمد علوش4209501173

مدرج الباسل05130011405سمٌا فاضلٌسرى مرهج دال4309501174ً

مدرج الباسل05140017350جمٌلهاٌهم مفٌد سلمان4409501175

مدرج الباسل05110017803ؼٌداء طوبرمرال ممدوح عاقل4509501176

مدرج الباسل05200023294اٌمانجوزٌؾ لٌون اواكٌم4609501177

مدرج الباسل05010286311حاجهاٌمان ٌوسؾ البدور4709501178

مدرج الباسل05010051884سارهفاطمة خالد الخلؾ4809501179

مدرج الباسل05010314271سارهمنال خالد الخلؾ4909501180

مدرج الباسل05010486980كرٌمهسناء محمدعٌد جدوع5009501181

مدرج الباسل05010440363نجاحكفاٌه محمد السلوم5109501182

مدرج الباسل05150058644كهرباءؼدٌر تركً الحمٌدو5209501183

مدرج الباسل05140016664بسما بقٌلًحمٌده مصطفى دروٌش5309501185

مدرج الباسل05130010559ٌسٌرهسماهر حسن الداله5409501186

مدرج الباسل05100005145كرٌمهعصام حسان دره5509501187

مدرج الباسل05030025364رشٌده ابراهٌم العبدشادٌه احمد عصفور5609501188

مدرج الباسل05010051885سارهسهام خالد الخلؾ5709501189

مدرج الباسل05030061270حلوه زمزمباسم صالح زمزم5809501190

مدرج الباسل05150035604رمزهجدعه ابراهٌم ابراهٌم5909501191

مدرج الباسل05030028794شعٌلًانعام احمد الداود6009501192

مدرج الباسل05160025489شهٌرههدٌل محمد اسماعٌل6109501193

مدرج الباسل05010086198صبحٌةخالد مصباح الطٌار6209501194



مدرج الباسل05040029734فاطمهعصرٌه عٌد المرسال6309501195

مدرج الباسل05160016744تمرةفتون خلٌل رجب6409501196

مدرج الباسل05220014512خدٌجةمحمد عبد الجبار العبد هللا6509501197

مدرج الباسل05160037054مٌساء بستانًامانً عٌسى المحمد6609501198

مدرج الباسل10100026668رودامهران ابراهٌم احمد6709501199

مدرج الباسل05150119541طرفهلٌنا ابراهٌم المحمد6809501200

مدرج الباسل05070005579فوزهرشا خضر السوٌدان6909501201

مدرج الباسل05050062485عمشهفرح أحمد عثمان7009501202

مدرج الباسل04010766598وجٌهافهمٌه سلٌمان الحمدان7109501203

مدرج الباسل05090019277رزان الحاٌكؼزل فرزت ؼال7209501204ً

مدرج الباسل05170035608نظٌرهابراهٌم حسن شحود7309501205

مدرج الباسل05010065277مرٌمسمٌره عز الدٌن األحمد7409501206

مدرج الباسل05140020726سجٌعه قبقلًمجد فؤاد قبقل7509501207ً

مدرج الباسل05140020766مهجه عدٌرهخطٌره مرشد فوٌزه7609501208

مدرج الباسل05150044380زاٌدهوفاء وهب خلوؾ7709501209

مدرج الباسل05120042349ندوهحسن محمد حسن7809501210

مدرج الباسل07010128550عٌوشمنادي أحمد عبدو7909501211

مدرج الباسل05140030163نجوى خلٌلحال راجً ابو عمشه8009501212

مدرج الباسل05070008883حسنه بلولهدى عبدالحسٌب دروٌش الجبٌل8109501213ً

مدرج الباسل05140002953كلٌمهروشان مسعود اسماعٌل8209501214

مدرج الباسل05030062169ادٌره المحمدعلً محمد المحمد8309501215

مدرج الباسل05140011219شرٌفهحنان حسن حسون8409501216

مدرج الباسل05010335658مرٌمباسل زٌاد عجاج8509501217

مدرج الباسل05010744713منٌره اسماعٌلسمٌره احمد السلٌمان8609501218

مدرج الباسل05020026054اسعاؾعامر محمدشامل الخطٌب8709501220

مدرج الباسل05100040762علٌاصدٌقه محمد حجٌره8809501221

مدرج الباسل05140015374حٌاة صبٌحهرٌماح منٌؾ صبٌحه8909501222

مدرج الباسل05030060981صباحسناء ٌحٌى العك9009501223

مدرج الباسل05100030888سلوىنسور أمٌن مخلوؾ9109501224



مدرج الباسل05150070330بدٌعهعبٌر حبٌب الحسٌن9209501225

مدرج الباسل05100039618سلوىؼاده امٌن مخلوؾ9309501226

مدرج الباسل05100055382ورده زٌنببسٌمه علً سلمان9409501227

مدرج الباسل05150053412حمامهحمٌده حسن لولو9509501228

مدرج الباسل05160024135كتٌبهحسٌن ابراهٌم االسعد9609501229

مدرج الباسل05150048412نمنوم شاهٌنمرفت احمد حمود9709501230

مدرج الباسل05190005968سمٌرةثناء علً مٌوس9809501231

مدرج الباسل05020090431مرٌمبشرى ٌوسؾ الراس9909501232

مدرج الباسل05010328829فاطمهسمر ابراهٌم المكائٌل10009501233

مدرج الباسل05010656265سمٌهاحمد طالل ابوعنتر10109501234

مدرج الباسل06110032519دعدامل عدنان ناصر10209501235

مدرج الباسل05020090835ناٌفهؼصون محمد المحمود10309501236

مدرج الباسل05120051062روزيوعد سلمان فاتو10409501237

مدرج الباسل05050087210ودادعلً اسماعٌل داؤود10509501238

مدرج الباسل05100040752ثمٌنهعلٌاء علً عساؾ10609501239

مدرج الباسل05020018176عشٌرهاٌمن حسٌن عثمان10709501240

مدرج الباسل05140004750حمٌدهرٌم مروان عل10809501241ً

مدرج الباسل05180024162فطومسهام محمد دٌوب10909501242

مدرج الباسل05160010445نبٌههمجدلٌن ٌاسٌن دٌوب11009501243

مدرج الباسل05160018334صباحسلمى علً االبراهٌم11109501244

مدرج الباسل05150091486سعادرازانا علً سلٌمان11209501245

مدرج الباسل05100050969سعدهسحر ؼرٌب صالح11309501246

مدرج الباسل05020076186شمسهمصطفى محمد نمر11409501247

مدرج الباسل05100050006أملمٌالد صالح أبو خرزة11509501248

مدرج الباسل05100050380مارٌهنٌدا صالح دٌب11609501249

مدرج الباسل05010335706فطٌمحسٌن محمد عجاج11709501250

مدرج الباسل05140018662نضال زعرورراجٌه سامً بوٌش11809501251ً

مدرج الباسل05140002796سهامأنؽام شحادي اسكندر11909501252

مدرج الباسل10120007604مطٌعهعفاؾ سلمان سلطان12009501253ً



مدرج الباسل05150075327سعدهاحمد محمد فضه12109501254

مدرج الباسل05140026814زبٌدهعذاب ضاحً سالطٌن12209501255

مدرج الباسل05010399904صبحهدٌاب احمد الذوٌب12309501256

مدرج الباسل05120030681نكوه السلٌمانناهد علً االحمد12409501257

مدرج الباسل05150062191أمٌرهمحمد شحادة محمود12509501258

مدرج الباسل05140026367زبٌدهفطٌره ضاحً سالطٌن12609501259

مدرج الباسل05170017019سفٌرهفادي احمد عل12709501260ً

مدرج الباسل05100037704انتصارمرام صالح حمٌدان12809501261

مدرج الباسل05170017005فوزهمراد عٌسى عل12909501262ً

مدرج الباسل05140010368رفٌقه صقرلمٌس ضاحً رسوق13009501263

مدرج الباسل05100038334عزٌزه ابراهٌمسلوى ابراهٌم ٌوسؾ13109501265

مدرج الباسل05150075501منٌرهروٌده محمد فشتوك13209501266

مدرج الباسل05150063383بهٌرةأحمد عبد هللا محمود13309501267

مدرج الباسل05030014037وكٌلهعال عٌسى المصطفى13409501268

مدرج الباسل05120008176فٌروزحنان فهد سلوم13509501269

مدرج الباسل05120011773نزهه ناصرأدٌبه نزٌه العكاري13609501270

مدرج الباسل05120017641صبرٌهراقً ؼازي شحاده13709501271

مدرج الباسل05120000704صبرٌهحسام ؼازي شحادة13809501272

مدرج الباسل05150074071روسٌاعالء توفٌق منصور13909501273

مدرج الباسل05120013345فائزه جحجاحرٌم نمر ابراهٌم14009501274

مدرج الباسل05150089491محاسناٌفون محمد سلٌمان14109501276

مدرج الباسل05200077759مرٌم احمدمحفوض نصر محفوض14209501277

مدرج الباسل05140019750حفٌظه رستملوبانا رسالن بردان14309501278

مدرج الباسل05120012813حلٌمهساري ابراهٌم فندي14409501279

مدرج الباسل05140019371حفٌظه رستمفوزه رسالن بردان14509501280

مدرج الباسل05010325402حٌاةوصال خلٌل العل14609501281ً

مدرج الباسل05120012397فاطمه رسالنوسام عٌسى صالح14709501282

مدرج الباسل05170029769زكٌهوائل علً حمد14809501283

مدرج الباسل05140013052سمٌرة شحادهسماهر ٌوسؾ جعفر14909501284



مدرج الباسل05150006668مرٌماسامة كنجو وطفة15009501286

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05150102941بهٌجهسمر وسوؾ زاهر15109501287
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قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05150013850بهٌجةسماهر وسوؾ زاهر15209501288

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05170026558فاطمهعلً عبدو جبل15309501289

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05120000517خدٌجه علًرحاب احمد خالد15409501290

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05030062932مرٌممحسن محمد البدور15509501291

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05170005403آمنه شقٌررائد مٌهوب عوض15609501292

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05110105816فوزٌهمحمد منذر البكور15709501293

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05100051135حمٌدهمادلٌن احمد دوحه15809501294

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05100065730نزههسمر علً حمدان15909501295

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05150101330نادرهمحمد عباس االحمد16009501296

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05050097703انتصاررشا محمد االؼا16109501297

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05160032088روادباسل حبٌب نٌصاف16209501298ً

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05130011165فدوىٌسرى رفعت حسن16309501299

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري06020006881انٌسههادي عقل خلٌل16409501300

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05050058725حسنه الحسنمهند شحاده سعده16509501301

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري02210077023فرٌدةرضوان عمر حمادة16609501302

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05170048232توفٌقهدارٌن نصر دٌوب16709501303

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05170048622فرٌدهسلٌمان عٌسى سالمه16809501304

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05220009286ترفهموسى جاسم السالم16909501305

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05170048224توفٌقهسمٌعه نصر دٌوب17009501306

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05190032856عزٌزهامانً ناصر حسن17109501307

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05120036940جمٌلة سعدنضال محمد سعد17209501308

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05020090459مرٌماسماعٌل ابراهٌم السماعٌل17309501309

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05050175617مرٌمماجد هواش الفارس17409501310

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05170048246توفٌقهسمراء نصر دٌوب17509501312

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05050135340حلٌمهجمٌل عادل االشقر17609501313

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري04010786655اسمهانسمر محمود المرع17709501314ً

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05050084612نوفهفاطمة عبد الرحمن العٌسى17809501315



قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05140030537فهمٌهحسٌن قاسم اسماعٌل17909501316

قاعة االولى المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05020066467فطومهنادٌه عبد الرحمن السلٌمان18009501317

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05010700561حناناسراء محمد ولٌد ؼرٌوات109501318ً
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قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05120036274مرٌم حلوهمحسن مصطفى محمد209501319

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري04010251876زهرهفاطمة خالد عكٌل309501320

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05050070133فتاةعلً امٌن الخطٌب409501321

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05140004652بناننسرٌن داؤد داؤود509501322

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05050023733انتصارمها محمد اآلؼا609501324

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05140008787راجٌه ؼنومآهات ناهل ؼنوم709501325

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05060000191ختام العرنجًمعٌن محمد العرنج809501326ً

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05060000085ختامحنان محمد العرنج909501328ً

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05020064384وفاءاحمد محمد احمد1009501329

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05070025880نهادعلً محمد ابراهٌم1109501330

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05120039936سٌطهمحمد محمود بلول1209501331

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05150063220نسٌمهجٌهان أحمد حسن1309501332

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05100051611لٌلىاماثل احمد دٌب1409501333

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05110031475صدٌقهرؼده عناد جدٌد1509501334

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05010598265رفعه العقٌديمحمود ولٌد العزو1609501335

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05090006696مٌساء وزهعلً أٌمن وزه1709501336

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05140008509منٌعهعمران ابراهٌم ؼنوم1809501337

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05080004113باشامحمد احمد االسعد1909501338

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05150051257فاطمهسراء محمد عدبه2009501339

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05120000497خدٌجهرشا أحمد خالد2109501340

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05100066884كرٌمهصدٌقه محمود فاعور2209501341

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05220015244وردةابراهٌم احمد السنجار2309501342

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05100066757أولٌنه معالٌوسؾ خلٌل جناد2409501343

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05170006248نهالرانٌا علً هاشم2509501344

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05140009879شهدهدرزٌه عادل عٌسى2609501345

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05140009849رٌماؼٌث ظرٌؾ ؼنوم2709501346



قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05170029026وردهرنا محمد سلوم2809501347

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05030057587خدٌجهامٌنة ابراهٌم ابوسمرة2909501348

قاعة ثانٌة المعهد التقانً للطب البٌطريالمعهد التقانً للطب البطري05160039710كمرهشرٌؾ محمد المحمد3009501349

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05160043442حبسهمصطفى دٌاب الخلٌؾ109501350
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القاعة االولىكلٌة االقتصاد05140034430مدٌنه االعمىمنال عدنان جرماش209501351

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05160024763علٌارازان احمد محسن309501352

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05160029989حلوهرامز محسن صالح409501353

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05160024762علٌامحمد احمد محسن509501354

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05030055272سمٌرةصقر عماد الدٌن سقر609501355

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05060004223سامٌه حٌدرعائده ابراهٌم قنزع709501356

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05010292451ناجٌهصبحٌه رضوان العبد هللا العبد الرحمن809501357

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05070019193نظٌرة شاهٌنملوك مصطفى سقر909501358

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05120014573نجاحرامً أحمد السلٌمان1009501359

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05030027815شهٌره ابراهٌمعٌسى علً الداود1109501360

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05060029913سورٌةفردوس عبد العزٌز المحمد1209501361

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05050057624سمٌره محمودكهرمان ابراهٌم االشقر1309501362

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05100018753نظٌمهسومر محمود حجٌره1409501363

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05120032988شعٌله حسونهٌثم حسن شهٌال1509501364

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05020088560عٌوشمتحات محمد الخلٌل1609501365

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05110094402خدٌجهمحمد احمد البكور1709501366

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05190011208شفٌقهفهد منٌر حسن1809501367

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05150071368داللسالؾ صالح الخضور1909501368

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05050011735فاطمهسهى حسٌن قطرٌب2009501369

القاعة االولىكلٌة االقتصاد02030064407ندىٌاسمٌن ابراهٌم كٌسٌن2109501370ً

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05050151742مرٌمدعد ابراهٌم الخضر2209501371

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05190023377لٌلى ابراهٌمهٌفاء ٌحٌى محفوض2309501372

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05110031480مٌاسه سلٌطٌنعائده ٌاؼً جدٌد2409501373

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05110031494مٌاسه سلٌطٌنهندٌه ٌاؼً جدٌد2509501374

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05030009190سفٌرةسلٌمان حسن سالمة2609501375



القاعة االولىكلٌة االقتصاد05120033525كلٌمهأمٌره محمود عٌسى2709501376

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05010560156ؼصونباسل توفٌق سالمه2809501377

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05140007367جمول ضاهرلٌنا عادل ضاهر2909501378

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05160008707وردهروسٌا مصطفى الداوود3009501379

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05150042342مفٌدهمحمد شعبان عدله3109501380

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05140006402مٌادهلمٌس جعفر قره جهنم3209501381

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05170041877امالشادي عزٌز خول3309501382ً

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05070020559فاطمهزٌنب عبد الكرٌم المحمد3409501383

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05150107424زلفهسحر عٌد محمود3509501384

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05190022969زهوه منصوروسٌم صالح عٌود3609501385

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05150106259كوكبتؽرٌد سلٌم حسن3709501386

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05150089267منالفادي أحمد سلهب3809501387

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05050121896ؼٌثا خضورعزام مازن ضعون3909501388

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05140006185كسٌبهلورٌن سوٌد درٌوس4009501389

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05070009836نسٌمهمٌرفت توفٌق مسعود4109501390

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05170044532وردههوٌدا محمد سلوم4209501391

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05010144829هناءاحمد محمد الفارس4309501392

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05200037144وردهسهام ابراهٌم ونوس4409501393

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05180034343لمٌاءمنهل ؼفرٌن سلٌم4509501394

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05200077382سهاماحمد سامر سوقه4609501395

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05150109111جمٌلهرحاب محمد الدروٌش4709501396

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05200077889مرٌمعٌد نصر محفوض4809501398

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05190000935مرٌمبدرٌه علً محمد4909501399

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05020037544نعٌمهحسان نجٌب العالوي5009501400

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05140004291درزٌه خلوؾمٌساء تركً بدور5109501401

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05120027822سٌفاموسى احمد حاتم5209501402

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05140010266لمٌامجد سلوم ٌوسؾ5309501403

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05100043210روسٌاخطٌره علً حاوٌه5409501404

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05100051670بدٌعهزٌنب سلمان محمد5509501405



القاعة االولىكلٌة االقتصاد07240043083نوالعبد الواحد ٌوسؾ حاج عمر5609501406

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05170042783سماهرمحمد فاٌز الحمود5709501407

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05150117320روسٌامروان عزت العل5809501408ً

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05100039296سكرهمنذر ابراهٌم مخلوؾ5909501409

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05010820722عٌدهربٌع مصطفى المحمد6009501410

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05150058302توفٌقهعلً احمد مخلوؾ6109501411

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05190008846امٌمهعفراء علً عل6209501412ً

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05010196830امالهٌفاء محمد الدٌوب6309501413

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05010150636رئٌفهمواهب حسن ابراهٌم6409501414

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05170042611رئٌفهنضال محمد الحمود6509501415

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05150039740حمٌدهمٌثم احمد الملحم6609501416

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05180021685سمٌره ملحهعلً محمد سعد6709501417

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05220006299فطٌم المنصورحمدان جاسم الحمدان6809501418

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05140027039سلٌمه شملصمناظر احمد التع6909501419

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05010045976زهرهفراس خالد قنفود7009501420

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05010123084وحٌدهماهر محمد مشاٌخ7109501421

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05150101832نهٌدههادي محمد عٌسى7209501422

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05100038033جمٌلهمعتصم علً بدران7309501423

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05050137538حٌاهعفاؾ محمد جعفر7409501424

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05160017268سعادعصام تركً جنٌد7509501425

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05150101937مدٌحهعٌسى سامً عٌسى7609501426

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05150099206منٌفهفٌحاء عزت حسنه7709501427

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05160017701كرادوحٌدر محمد سلوم7809501428

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05160025113دعدسهٌر منصور الحماده7909501429

القاعة االولىكلٌة االقتصاد04190047512خدوجمارلٌن واثق الحمدان8009501430

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05050125450وجٌهههادي موسى حمود8109501431

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05120034843رئٌفه اسمندررانٌا محمد جالد8209501432

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05160034764سمٌره الحمادهلٌال محمد الحماده8309501433

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05010036271مرٌمصفاء مصطفى الصالح8409501434



القاعة االولىكلٌة االقتصاد05150111516رهٌجهمحمد عبداللطٌؾ المحمد8509501435

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05100053966جمٌله برهومسلمان محمد وطفه8609501436

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05170047856خنساءزٌنب مخلص محمد8709501437

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05150111074فوزٌهباسل حسٌن االسكندر8809501438

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05140024942نمنوم بقعاويلمٌس نظٌر بدور8909501439

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05170001539لٌلى عونمحمد درؼام عون9009501440

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05140024935نمنوم بقعاوياوساما نظٌر بدور9109501441

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05010231401شاهاٌوسؾ أحمد السلوم9209501442

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05050911239هدوه عمرانهنادي حسن بربر9309501443

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05050174421ؼادهسماح ٌوسؾ العل9409501444ً

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05160001550سرٌهمحمود محمد الحسن9509501445

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05050087523نجدرٌان صالح الدٌن الملوح9609501446ً

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05140030991بدٌعه فٌاضجابر حسن درباس9709501447

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05100038799ٌاسٌا سالمهابتسام منٌر سالمه9809501448

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05190023466بدٌعهأمل رزق اسبر9909501449

القاعة االولىكلٌة االقتصاد05190008729ورده سالمهمحاسن محسن محمد10009501450

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05100035542فرموزهشروق سمٌر محفوض109501451

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05140002974جمٌله حنٌفهفرٌزه تركً صقر209501452

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05160010576ادٌبه الحبٌباسامه ٌاسٌن احمد309501453

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05120024355مرٌماحمد علً دعبول409501454

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05120024884اسعاؾعٌسى سمٌر سلٌمان509501455

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05160035055شهٌرهشادٌه عٌسى دٌبو609501456

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05110046656عتٌمه نعٌسدٌوب شحاده عباس709501457

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05010465294ثمٌنهمنهل عبدو الحسٌن809501458

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05100035518فرموزهروزان سمٌر محفوض909501459

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05110046652عتٌمهابراهٌم شحاده عباس1009501460

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05010043027مرٌم الضاهرهادي محمد الضاهر1109501461

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05070021102رابٌهندى علً الحمود1209501462

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05100043077مطٌعه ٌوسؾخزنا حمدو شما1309501463



القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05100026062ثروهؼانده عزٌز حمدان1409501464

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05010070289فطٌمعبد الهادي أحمد ؼنطاوي1509501465

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05100062913شاهاسعده احمد عبدهللا1609501466

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05120015925رئٌفه المحمدحازم محمد شعبان1709501467

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05180015547سالم وسوؾربٌعة سالمً عٌسى1809501468

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05190022719ادٌبهمرٌم سلٌمان وسوؾ1909501469

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05140002737داللابتهاج حمدان خضور2009501470

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05190020331ادٌبه سلٌمانمحمد سلٌمان وسوؾ2109501471

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05140026731منٌره اسعدمجد صافً علوش2209501472

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05060006071صباح المرقباويمحمد خضر الزعٌتر2309501473

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05140001839سمٌره حمٌدهمحسن تركً حمٌده2409501474

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05050061166مرٌم الحمصًماجد شحود الكنجو2509501475

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05010515190تركٌه احمدٌحٌى ٌوسؾ العمر2609501476

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05010666154مرٌماٌاد مصطفى موسى2709501477

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05020044084امنهملهم احمد العمر2809501478

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05150047033امنةنسرٌن احمد شتات2909501479

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05190012164حسناء خضورفاتن محمد خضور3009501480

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05020064632روضه الكسالنضٌاء الدٌن فضل هللا الحٌصٌه3109501481

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05140026203حمٌده زوبلوعال عمار اسماعٌل3209501482

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05070028360كوثر كفارانٌا حسن كفا3309501483

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05140026549فوزهعالء ٌعرب أسعد3409501484

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05010285997قمربشرى عبدالجبار رحمون3509501485

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05190019812سماهر احمدمٌس علً وسوؾ3609501486

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05100049974سهٌال حموديلؤي ٌوسؾ الحسن3709501487

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05010283506مرٌشمحمد صطوؾ قدور3809501488

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05160033078سعادشادي سمٌر المنصور3909501489

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05150096939نبٌهاوالء محمود االحمد4009501490

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05190019373زٌنب معالشادٌا سلمان سلمان4109501491

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05170000871حجرٌهندى علً قاسم4209501492



القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05160030712عٌدهٌوسؾ ابراهٌم االبراهٌم4309501493

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05110017492رشٌده ابوعمشهشٌرٌن نابلٌون ابراهٌم4409501494

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05010421064طٌبةخالد عدنان الحمد4509501495

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05140001388مرٌمنٌروز صقر هٌفا4609501496

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05140018952نادٌا قابقلًرامً ؼازي خرٌمه4709501497

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05010519070سهٌلهسهؾ محمود البرق4809501498

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05120031018انٌسه اسدعنود حسن اسود4909501499

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05150086828خدٌجهلورٌس احمد اسكندر5009501500

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05120004491ناهً الموعًهال محمد الموع5109501501ً

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد04030020739لٌلىزٌنب ٌونس صالح الدٌن5209501502

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05150080268خدٌجه مصطفىروعه كمال صالح الدٌن5309501503

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05080012482مجدلٌن الحسٌننور رٌاض الحسٌن5409501504

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05010112725وفاءمحمد ٌاسر عبدهللا5509501505

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05160025541ؼفرانكاترٌن عٌسى درداري5609501506

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05110001958خدٌجه االبراهٌمسهام عبدالحمٌد حسن5709501507

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05120022377ندٌمه العلًاحمد عبد العزٌز اسمندر5809501508

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05100047483سعده زاهررامٌه علً زاهر5909501509

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05100054747زاهٌه زاهربسٌنه اسماعٌل دٌوب6009501510

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05150035326تلجه داؤدٌحٌى احمد عثمان6109501511

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05200127245امٌره العلًٌوسؾ ضاحً العل6209501512ً

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05020015807خدٌجهكفاء حافظ قناص6309501513

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05100016588وضحه المجبرشروق جاسم الوحٌد العبدهللا6409501514

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05120035940فرٌده المرعًمرعً حسن الخلٌل6509501515

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05100046633نوفةالسلومولٌد علً معال6609501516

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05050067775فرنجٌهعبد الكرٌم ابراهٌم حٌدر6709501517

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05020019482مرٌمبشرى محمد الضامن6809501518

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05190017635حبقه علًعلً بدر ربٌع6909501519

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05160039221كوكب حسٌسونعفراء علً العباس7009501520

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05140029517نظٌرهسماح جمٌل شعبان7109501521



القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05050166579هند الكنجوٌزن نضال الكنجو7209501522

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05020011080رضٌهرحاب عوض المحمد7309501523

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05140017650حنٌفه سلمانؼٌثاء علً سلمان7409501524

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05120025508رسمٌه صالحسعٌد علً ٌوسؾ7509501525

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05020024072خالدٌهقٌس محمد الشعبان7609501526

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05190015821زٌنب معالامٌمه سلمان سلمان7709501527

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05140009600صالحه شعبانلٌنا منٌر السلٌم7809501528

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05020001112صفٌه الخالدسمر صطوؾ الرزوق7909501529

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05140009729سمٌره سلوممنى جمٌل قره جهنم8009501530

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05120040481كمالًعلً محمود ؼانم8109501531

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05150037752سلوىاحمد ابراهٌم درؼام8209501532

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05120000102مرٌم حمودمحمد نزٌه رجوح8309501533

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05150119942حسنهمحمد سلمان المحرز8409501534

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05160049887فاطمهصالح احمد محمود8509501535

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05150101538شهٌرهمحمد سوٌد فاضل8609501536

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05140014827حسناءمها عادل صالح8709501537

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05030030627ثرٌه عساؾخالد فواز الول8809501538ً

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05140010045ناٌفه كٌوانمرشد محمد حسن8909501539

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05150030003عناٌاتهبه عٌسى جوهره9009501540

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05050145849ؼصن نٌسانًحبٌب حسن الدٌوب9109501541

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05160002502ؼصونموسى عٌسى محمد9209501542

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05150102938بهٌجهرامً وسوؾ زاهر9309501543

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05150013258عناٌات ٌونسمنى عٌسى جوهره9409501544

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05140002084رهٌجهمستنار خلٌل زلخه9509501545

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05170011758نوال خضورروعه سجٌع محرز9609501546

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05050043331هالهأؼٌد رائد عورو9709501547

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05110000636برٌهان احمدرجٌن عبد الفتاح الحسن9809501548

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05010703611لٌلىهٌثم فٌصل سلٌمان9909501549

القاعة الثانٌةكلٌة االقتصاد05120039676منتهارٌتا سمٌر شحاده10009501550



القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05160049524نجودمحمود سلٌمان الجردي10109501551
100

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05150043383نجله ادرععلً محمد محمد10209501552

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05030003036حنانعبد الحمٌد عمر عجو10309501553

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05090018318روٌدهإٌاد محمد الحاج10409501554

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05030002007جوهرة حجازيحسن أٌمن جاسم10509501555

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05160021430كرادوعلً عبدهللا ادرٌس10609501556

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140030485نجاللٌنا ابراهٌم ابو عمشه10709501557

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05010092318نعٌمه العوضدعد علً العوض10809501558

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05150074299عبٌر سلٌممٌس احمد منصور10909501559

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05160047000فرٌزهسلطان فائز المحمد11009501560

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140006902وفٌقهأمٌره شفٌق اسبر11109501561

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05160012114داللعهد محمود الحاطوري11209501562

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05100051119كرٌمهسناء محمود الحسن11309501563

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05100017942مٌاله رحالعدٌله شفٌق محمد11409501564

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05020068079تركٌهخداج مصطفى الشٌخ11509501565

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05010437150خٌرٌهفراس حسن المحمد11609501566

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140025186جهٌنهرؤى كاسر محفوض11709501567

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05220023712خوال ٌونسعلً احمد الشٌخ احمد11809501568

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140023703فطوم محفوضأمٌر صالح مٌا11909501569

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05010575190ندوهانطوان ملحم االبراهٌم12009501570

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05170036814فوزٌهمنال احمد شلدح12109501571

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05050140609زاهٌهعماد ٌوسؾ المنصور12209501572

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05030059363سحروائل عادل السلٌمان12309501573

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05050139887جوهرهاحمد نزٌر علوش12409501574

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد10120006103دروبٌهحنان سلمان معال12509501575

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140010485أدٌبهعلٌا مشابك دالله12609501576

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05100035457فرموزه رستماٌهم سمٌر محفوض12709501577

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05160024129نظٌرهجابر صالح االسعد12809501578

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140004608زهٌدهندى حسن دؼمان12909501579



القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05100056042ندٌمههٌام سقر جنود13009501580

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05030045382سكٌنهوحٌده محمد حبٌب13109501581

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد04010491574وفاءمنال عبد الناصر الشعبان13209501582

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05050154388تركٌهعلً فرٌد العل13309501583ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140018603سفٌرهحنان ٌونس حسنه13409501584

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05070017137مرٌممحمد بهجت عبدهللا13509501585

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140022146حمٌدهنوار نبٌل موسى13609501586

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05100048119نظٌرهفاطر سلمو احمد13709501587

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05120029526جمٌلهوسٌم رشٌد برهوم13809501588

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05200099420سعدههدٌل موسى مرع13909501589ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05050158895وفاء التناخًبشرى هاشم التناخ14009501590ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد04220067054وجٌها مخلوؾعتاب عزٌز الحسن14109501591

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05120030051ناهً مثلجحسام صالح االبراهٌم14209501592

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05010538876ثناءزٌاد عبد الناصر بكري السرمٌن14309501593ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140021241بربهانمدى رشٌد جبور14409501594

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05190012848خضره حسنمٌسم صالح اسماعٌل14509501595

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05170047694فاتن شلدحمها علً وسوؾ14609501596

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05120033511داللعمار منٌؾ سمندر14709501597

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140013755زٌنب حٌدركنان فاٌز محفوض14809501598

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05010312748نوالهوٌده محمد فتنه14909501599

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05120023481روزه سلمانمٌالد اسماعٌل اسمندر15009501600

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05010458851فضهعبد العزٌز عبد المنعم دٌاب15109501601

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05170050417منٌره اسماعٌلمحمد ٌحٌى عل15209501602ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05190004649نهٌدهؼٌاث حسن خضور15309501603

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05010568308ضٌاءمحمد سامح مصطفى معط15409501604ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05150093430سورٌهمحمد حسن سعد15509501605

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05050107959عٌدهجمانه منٌر الحفٌان15609501606

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05050101120نجاحمحمد حسن زٌدان15709501607

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05100054350ادٌبهاكتمال عزٌز عٌده15809501608



القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05200050880نوفه الحمودمحمد عدنان حمادو15909501609

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140021941مرٌم قبقلًمجد ممدوح طرٌفه16009501610

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05120035342علٌاإٌهاب محمد معروؾ16109501611

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140030422خلٌفه عفٌؾسناء حسن صاف16209501612ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140020828منٌرهمحمد أسعد قبقل16309501613ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140003200بربهان ؼنوموفاء دروٌش السلوم16409501614

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140021605نبٌههوئام هٌثم خضور16509501615

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05150030693وردهآمال حامد مصطفى16609501616

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05150090520زمانه الطرابلسًمٌرنا حسن عكٌدي16709501617

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05150081633خدٌجهندى محسن محمود16809501618

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05150019875هناء عروساحمد محمد فاضل16909501619

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05150062685روادؼرام محمد حبٌب17009501620

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140033166سكٌنهنسرٌن محمد عل17109501621ً

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05100053475مادلٌن حبٌبنصره ؼٌاث حبٌب17209501622

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05010160014بهٌجةفادٌة فاٌز اسعد17309501623

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05100052862كتٌبهولٌم مصطفى حبٌب17409501624

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05160048683حاجههانً ؼانم ؼانم17509501625

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05160048686فاطمه ؼانمامجد ابراهٌم ؼانم17609501626

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05050011158مٌرفتنسرٌن اسماعٌل ابو قاسم17709501627

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05150002862فاطمهاحمد مصطفى شلهوم17809501628

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05010592677داللمحمد سعٌد الشحنة17909501629

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05120040062عرنه سلٌمانعٌسى علً عبود18009501630

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05010191215عزٌزه الشحودمحمد احمد الشحود18109501631

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05180024065مطٌعامحمود عماد سلٌمان18209501632

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05010309897سعدى الؽضهصالح محمد الؽضه18309501633

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05120040064عرنهحٌدر علً عبود18409501634

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05110035096روزه بركاتروشٌن جواد سلٌطٌن18509501635

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05150086179ؼزهٌسرى عبد الكرٌم فندي18609501636

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05110035106روزه بركاتصبا جواد سلٌطٌن18709501637



القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140018409منٌرهؼرام حسن صالح18809501638

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05030006918اكتمالدالٌه زٌدان زٌدان18909501639

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05150113030ندوهثناء ندٌم العلٌان19009501640

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140006307بربهانفادٌه محمد حبٌب19109501641

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد11060020278خدٌجة العلًزٌنب حسٌن السالم19209501642

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05050055944فكرتشادي مخلص الشٌخ ٌاسٌن19309501643

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140009747سمٌرهعبٌر جمٌل صالح19409501644

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140013113وسٌله جعفرثراء تركً جعفر19509501645

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05050164654نعٌمه الحسنرمضان علً سعدو19609501646

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05050069837صباحعبدالرحٌم احمد الخطٌب19709501647

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05140008782راجٌهسوار ناهل ؼنوم19809501648

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05180023324فاطمهخلٌل ولٌد موسى19909501649

القاعة الثالثةكلٌة االقتصاد05110028782هاجرحسن احمد الٌسوؾ20009501650

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05110018583بؽدادٌزن مٌمون عاقل20109501651
100

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05030006537مٌساء الحسنعلً نور الدٌن نور الدٌن20209501652

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05110022813سهاممٌساء محمود النابلس20309501653ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150031334دالل ابراهٌمرٌم معروؾ الحركة20409501654

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05140009247عنودعال سمٌر بدور20509501655

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05140026974سامٌال علًؼصون محمد سلوم20609501656

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150071265ؼزهرحاب علً سالم20709501657ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05120035863حسنعزه شوكت رستم20809501658

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150059272سعدهزٌنب احمد حسن20909501659

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05140018970وحٌده مراقوعمار عدنان جورٌه21009501660

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150072577نسٌمامروه علً سلوم21109501661

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05170028629فاطمه ملحمعصام محمد جمعه ملحم21209501662

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05140010182وفٌقهانتصار صالح عدٌره21309501663

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05160037375زهوهمحمد خضر االحمد21409501664

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05160009090نجودمحمود مالك سلوم21509501665

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05100029173فرٌزةدارٌن علً عٌسى21609501666



القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05130027469عٌده سلٌمدالٌا عمران عدٌره21709501667

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150085584كوكبعفاؾ عدنان الحسنه21809501668

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05160047153عبالسواء معن عمران21909501669

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05100062302عارفه حمدانراتٌب عبد الرحمن محمد22009501670

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05140011865مروش عدرهاسٌا سقر داؤد22109501671

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150079181شفٌقه زرٌفهحمٌده نصر حسنه22209501672

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد02020193587وهبهذكٌه احمد نوش22309501673

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150104811سامٌالالهام ابراهٌم احمد22409501674

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05200096879ترٌاقرهؾ اٌمن فاضل22509501675

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150049845سمٌره عٌسىعلً جمٌل الراع22609501676ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05110024374رتٌبهروٌده عمر ناعم22709501677

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05170011283خدٌجه درٌعًعلً عبد اللطٌؾ صقر22809501678

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05100036867شهٌرههٌلٌن علً زاهر22909501679

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05100070048فادٌه اسماعٌلمٌسم هالل ابراهٌم23009501680

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05170025376عزٌزهٌعرب محمد ضاح23109501681ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05140005337عنود مسعودسوسن صارم عل23209501682ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05120039883نادٌه عبودجعفر مالك عبود23309501683

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05140005313عنودبسٌمه صارم عل23409501684ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150043418ادٌبهعلً ابراهٌم عبدهللا23509501685

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05160022677فضه االسعدردٌنه خضر حماد23609501686

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05030067707كفاح الخضررٌم اسد منصور23709501687

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05140012206هندنجوى مصطفى شعبان23809501688

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05140029024علما دٌوبعزٌزه رزق حمدان23909501689

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05170026996رضاحبٌب ندٌم محمد24009501690

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05100047150وفٌقهرامٌا احمد سعده24109501691

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05110025415ملكه ملحمسماهر مالك النابلس24209501692ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05110025386سفٌرهوالء احمد العل24309501693ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05030028967خطٌره االبو حسٌنسناء ناٌؾ الصالح24409501694

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05110020361بدٌعه نابلسًنسرٌن سلمون نابلس24509501695ً



القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05190013942زاهٌهجنان محفوض محفوض24609501696

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05160009353جمٌلهعلً موسى خضور24709501697

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05050097024مناصؾ دٌاببشرى نصر القصٌر24809501698

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05140016301وجٌهاسمر محمد ؼنوم24909501699

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05110020364نعٌمهمسٌله محمد الدٌاب25009501700

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05020070054خداجعبد القادر محمد الشٌخ25109501701

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05100046770تكناسعاد سلمان صالح25209501702

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05030055774فوزٌة الصارمبسٌمه راتب شعبان25309501703

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05130013270سعاد عدٌرهرمسا محمود عدٌره25409501704

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05010628093عٌدهوعد احمد العلوش25509501705

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05050069592وردهمحمد حمدان الكسٌح25609501706

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05140003015سهامشٌرٌن ناجح صقر25709501707

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05010592392نعمت االسعدزكرٌا تركً سالم25809501708

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05190005349منتها علًنبال عزٌز سلٌمان25909501709

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05010388181هاجر الكرديٌسرى محمد الكردي26009501710

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05160033763مسٌلهفداء محمد حبقه26109501711

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150008352داللهٌفاء حسن حسٌنو26209501712

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150119181ؼزالهثراء محمود عبود26309501713

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05130012320جمٌلهؼٌثه علً صالح26409501714

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05010091878سكٌبهدالل محمد الدٌوب26509501715

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05180012441كمالهٌاسر علً عٌسى26609501716

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05130011608فضة بدرانسهٌله سلٌمان بنا26709501717

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05010322676أمٌنهعمران محمد دامور26809501718

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05010507894خاتونهنادي سعد شاهٌن26909501719

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05100059316جمٌلهنداء عبد اللطٌؾ زاهر27009501720

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150088841مارٌهخزامى سلٌمان عٌسى27109501721

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05180015614نسٌما العلًابراهٌم عبدالرزاق حسٌن27209501722

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05160046471انٌسةمحً احمد الدال27309501723ً

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05180022944حٌاة الحجلباسل جناد حناد27409501724



القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150046289نجود حمودمهند سلٌمان خضور27509501725

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05010748970الهامرائد عمر االبٌض27609501726

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150036805امٌنهمحمد صقر ونوس27709501727

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05110022440هوٌهعصام ولٌد العلوش27809501728

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150114482وجٌهة عدلهمحمد حسان شعبان27909501729

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05100040528رؼده خضربسمه محمد الصوص28009501730

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05100040336عزٌزهنسٌم حسن دٌوب28109501731

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05100058867ؼزالهمرح احمد حسن28209501732

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05160051686رحاب حبقهنواره نضال الحمدان28309501733

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05140036158سعدىمنال مصطفى زوبلو28409501734

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد06160026445مدٌنهوفٌه حاتم بدور28509501735

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05140032254سناء عدٌرهفرح محمد عبود28609501736

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05110000376شهٌره الحسنمٌالد سجٌع المحمود28709501737

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05010190210مزنادٌما ابراهٌم ابراهٌم28809501738

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05070009741نظٌرهمازن سلمان دٌوب28909501739

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150025609امٌرهلٌنا علً المحمد29009501740

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05020017907حلٌمه العبدهللمصعب حسٌن الرزوق29109501741

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد02020635163ندىفاطمه الهان احمد29209501742

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05030019004نزههتماره علً المحرز29309501743

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05150107595نزههفاطمه علً محرز29409501744

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05030019000نزههالرا علً محرز29509501745

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05100062099رقٌه مظلومرهاب هاشم مظلوم29609501746

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05140003661رتٌبهنجوى نور الدٌن ؼانم29709501747

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05100062091رقٌه مظلوماٌهم هاشم مظلوم29809501748

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05100017666ندا ملحمبشار جمال بشالوي29909501749

القاعة الرابعةكلٌة االقتصاد05110000630وظٌفه سعٌدانور اسماعٌل المحمد30009501750

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد02020559143ندٌمهندى فاٌز قنوع109501751
100

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05070011065أمٌرهٌعرب محمد عٌسى209501752

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05180005078لٌدٌاجبرا مخائٌل وسوؾ309501753



القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05140011874مروش عدرهاحالم سقر داؤد409501754

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05150108137ٌمنههٌفاء حمدان فندي509501755

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05140015249تجرهنهاد شرٌؾ خضور609501756

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010185710أمٌنةنعمه عبد الكرٌم األحمد709501757

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05140014204وصٌله عدرهمٌس مظهر عدره809501758

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05090030686حٌاة فهدمنال مصطفى الحالق909501759

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010612803نجاح جلولرامً جوهر بلول1009501760

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد07010047877تركٌه عموريصبحً حمود البكور1109501761

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05050152433حورٌهمجد جابر زٌدان1209501762

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05180024965كتٌبهباسل وجٌه عل1309501763ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010160218مرٌمجهٌده ابراهٌم مصطفى1409501764

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05120031975مفٌدهطارق أٌمن حسون1509501765

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05150046430فطومفادٌا محمود صارم1609501766

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05110027846فاطمه النبهانمحمد مصطفى احمد1709501767

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05160035241مركزانمحمد لؤي شعبان1809501768

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05070013959صبرٌهخلٌل صبر سٌفو1909501769

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05070018887شهٌره زٌنواحمد منٌر ؼٌبور2009501770

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010509233روعهسامٌه مسعؾ الطبل2109501771

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010379832فطومهمحمد بعٌته العل2209501772ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05070003505تركٌهباسل احمد قبالن2309501773

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05100037625منٌره العزحسٌن علً قالم2409501774

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05150112343فوزٌةرامٌا محمود هواتو2509501775

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010098800شعٌلههٌام حسٌن ذوٌب االحمد2609501776

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05120046231فاطمه المحمدآٌات جمعه الضاهر2709501778

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05150007310خانمفادي ٌوسؾ جمول2809501779

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد04010035725رٌهواجد خلٌفه االحمد2909501780

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05050142073املاحسان رضوان جوخدار3009501781

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05100046022امٌنه عمرانفداء علً سعٌد3109501782

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010763689حسٌبهاكتمال صالح السلٌمان3209501783



القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05160048862فطومرماز سلمان الحسن3309501784

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010495413فاطمهحمدو احمد الحسن شٌحان3409501785

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05090014611سمٌرهنسرٌن هاشم المنٌر3509501786

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05050058522ؼازٌه مجركرٌم حسن مجر3609501787

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05150033076نوالمٌساء محمد احمد3709501788

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05140001431آمالبشار سامً ٌوسؾ3809501789

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05170025844منى مهنابنان حسن عباس3909501790

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05140029642منٌعهلٌندا محمود أحمد4009501791

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05110033988منٌرهصفاء جمال العدٌره4109501792

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05140001403ترٌاقمعن فٌصل ٌوسؾ4209501793

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05120003458سعاد الجنوددٌانا محمد الحسٌن4309501794

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05050026219تمانٌه سٌفومحمد خضر األمٌر حسن4409501795

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05150113421سهامتٌسٌر سمٌر الخلوؾ4509501796

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد06120015249مثٌله دبولمنال علً ونوس4609501797

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05100050560كلثومعائده ٌوسؾ حسن4709501798

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05030045385سكٌنهدالٌا محمد حبٌب4809501799

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05150098472فهٌمهزهٌر علً حمود4909501800

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05110001502شهٌرةودٌان خازم سعٌد5009501801

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05140030124كوكبأماثل راشد أبو عمشه5109501802

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05100048196خنسه السلٌمانعوض فهد العبٌد5209501803

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05030042202ندٌمهزهور سلٌمان العبود5309501804

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010488995كتٌبه ناعممحاسن سلٌمان جابر5409501805

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05140025005عٌوشعدنان خلٌفه بدور5509501806

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05140005516رؼٌبه اسودفاطمه اسماعٌل اسود5609501807

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05100050693عربٌه رزقرال صقر رزق5709501808

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05160007104سعدهمرهج عبد الكرٌم رسالن5809501809

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05140005928هذبه مسعودمجد بهجت مسعود5909501810

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05150009584رفعه عنابًنبٌله علً عناب6009501811ً

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05170034966امالٌا درٌعًالهام محسن عبٌدو6109501812



القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05150127284نوفهماٌا محسن مصطفى6209501813

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05150068532سعادحلٌمه محمد عدبه6309501814

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد04170077041تركٌهرمٌسا علوش عٌد6409501815

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05200095131منتهى عبدهللاشادي حبٌب احمد6509501816

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05150069047وجٌههؼانده احمد بلول6609501817

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05150112427نادٌاشٌرٌن محمود رضوان6709501818

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05030014637سعادهٌام أحمد األسعد6809501819

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010143977فوزه دروٌشاتحاد علً طه6909501820

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05120007720سعدهحسٌن محسن معروؾ7009501821

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05220003120صفٌهمحمد ابراهٌم الفارس7109501822

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010670612فهمٌهروال محمد حمزه7209501823

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05030068232وزٌرهنسرٌن عٌسى الونوس7309501824

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05160033380منٌفهاحمد أمٌن دنٌا7409501825

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05030022149وزٌره المنصورٌاسمٌن عٌسى الونس7509501826

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05150073212منىبشار عٌسى عٌسى7609501827

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05140024315لمعه خلوؾسٌفان عمران بدور7709501828

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05100024706امٌنةجمٌلة شلً الخابوري7809501829

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05120007849علٌه خضورمً محمد معروؾ7909501830

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05020037397سمٌهاحمد عبد الرزاق القداد8009501831

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05120047629ورده فٌاضشعٌب وفٌق فٌاض8109501832

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010171940نزههمحمود خلؾ المحمد8209501833

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05100029406امالٌا ملحمسالم سلٌمان محفوض8309501834

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05160050425لٌال اسماعٌلعهد حسن وسوؾ8409501835

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05030040477ردههناء ٌوسؾ كلٌمه8509501836

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05030038787خدوجنسرٌن ٌونس االحمد8609501837

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05030040528شهٌرهؼدٌر ٌوسؾ وسوؾ8709501838

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05120025383لٌلى رستمعطاء ابراهٌم الموعى8809501839

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010061664فاطمهابتسام عبد الرحمن جابر8909501840

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010488939فاطمة التجورعبٌر عبد الرحمن جابر9009501841



القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010652842فاطمهبسام عباس ٌوسؾ9109501842

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05140033910مجٌرهمارلٌن صودٌؾ نصور9209501843

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05010106558اسعاؾفادٌه فواز الطباع9309501844

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05030062579هدىمحمد ٌوسؾ عزٌزه9409501845

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05150083970عواطؾدالل محمود منصور9509501846

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05160026408باهٌهاسامه علً ابراهٌم9609501847

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05030010303نجدٌه علًاسامه عدنان السلوم9709501848

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05120040378كسرا بلولخزٌمه ناصٌؾ حاتم9809501849

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05120004561بشرى خضورعلً خضر سلٌمان9909501850

القاعة الخامسةكلٌة االقتصاد05220005907حٌاتعبد الكرٌم احمد الحسن10009501851

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05100062112فهٌمه عدلهمجد حسن مظلوم10109501852

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05110022118ملكهرٌم مالك النابلس10209501853ً

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05120011978سناءصالح علً الطوٌل10309501854

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05100065395شهرزاددالٌا شفٌق اسماعٌل10409501855

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05190012871رٌمه علًصفاء حسن محمود10509501856

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05140026812نعامه خضرشروق احمد القط10609501857

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05150084431للٌانامهند اصؾ منصور10709501858

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05030006637روضهحكم أحمد وسوؾ10809501859

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05150090879جمٌلهنسمة سلٌمان وردة10909501860

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05030006662روضةدارٌن احمد وسوؾ11009501861

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05100062077مسٌال مظلومشادي سلٌمان خداج11109501862

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05150133625دالللبانه ٌوسؾ الرجب11209501863

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05100049155طوران طوبرزٌنه سمٌر معال11309501864

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05140015597حٌاهتمٌنً كرٌم قبقل11409501865ً

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05140010385وحٌده سلومخدٌجه عادل ابراهٌم11509501866

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05140014914حنٌفهنهله كرٌم حماده11609501867

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05100032744بهٌجهعالٌه سلٌمان حسن11709501868

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05140036945كوكب سلٌمسناء عبدو جبور11809501869

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05100062147كسره ٌوسؾباسمة عبد العزٌز مظلوم11909501870



القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05140014918ناٌفهسكره حسن حماده12009501871

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05130031030بدٌعهعالء سلمان حسون12109501872

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05100062152كسرهفاطمه عبد العزٌز مظلوم12209501873

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05100062134كرٌمههندٌه ابراهٌم مظلوم12309501874

القاعة السادسةكلٌة االقتصاد05100035433فاطمهعالٌه محمد سلٌمان12409501875

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05150059211جومانه وسوؾفرح رٌاض حسن109501876

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05100036531كروان حسنعبداللطٌؾ احمد ابراهٌم209501877

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05100043269فاطمهمرٌم محمد دٌب309501878

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05050083312وحٌدهمحمد عبدالكرٌم السرمٌن409501879ً

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05140016794دروٌشه الزنبورمرح سلمان دٌب509501880

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05050032022نجاحرائد حسٌن الحسن609501881

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05010638849سهاممحمد عبدهللا العمر709501882

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05180022859سهامعزٌزه محمد محمد809501883

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05200064837شمساحمد جواد المحمد909501884

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05100031581مزنا خرفانوفاء احمد مظلوم1009501885

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05140002351حمٌده بدورفادٌه محمد عل1109501886ً

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد06170020732نجوى الدكرلٌنا جمٌل قاسم1209501887

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05140011518سفٌره اسماعٌلؼسان علً قاسم1309501888

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد06170020736نجوىسحر جمٌل قاسم1409501889

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05180014549وردهرانٌا عٌسى ورد1509501890

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05140009152جهٌنادارٌل شاكر حسن1609501891

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05140016135افتكار عدٌرهسماهر سمٌر عدٌره1709501892

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05150117881حسناءمٌساء عٌسى سلٌمان1809501893

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05030026570مكٌهمسٌره سعٌد الدٌبه1909501894

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05100048643كوكبرامٌا احمد عل2009501895ً

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05010189073حبوب العلًفادٌه تركً الونس2109501896

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05140012577رٌماروٌده بدٌع مٌهوب2209501897

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05020085934جمٌلهمحمد محمود العل2309501898ً

القاعة السابعةكلٌة االقتصاد05100066444سعادنسٌم سمٌع حٌدر2409501899



القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05010376869سمٌرةبسام نصر العل109501900ً
100

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05150018744وداد السراجمحمد جعفر الحلو209501901

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05130027457كفاؼادا ابراهٌم الدال309501902ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05140013688سفٌرهحال تركً صبٌح409501903

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05140013641سفٌرهأمٌره تركً صبٌح509501904

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05130026414نجال اسماعٌلصفاء فارس التزه609501905

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05050104292زهوررنده عزام الكسٌري709501906

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05100045056داللهٌا رفعت حربا809501907

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05170039644سمٌهطروب منصور المحمد909501908

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05100019970أنٌسهمرح محمد سالمه1009501909

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05140017615سكره صبٌحاسما ٌونس صبٌح1109501910

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05100043063نسب دوحهحنان كامل شما1209501911

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05190031446نهاد شدودسمٌره علً محفوض1309501912

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05140036193سالمماٌا معطً مسعود1409501913

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة07240121727سمٌرة ابو كرشهاندري نضال حداد1509501914

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05050104301زهوردٌانا عزام كسٌري1609501915

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05030061960نجاحاسكندر علً المحمود1709501916

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05140020271رشٌده جبوررجاء محمد سلٌمان1809501917

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05100037497فرٌزهزماهر احمد احمد1909501918

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05140020248رشٌده جبورهناء محمد سلٌمان2009501919

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05110017266عزٌزهعماد عزٌز سلوم2109501920

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05010055130ثنٌهورده محمد الخلؾ2209501921

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05010057443فوزهسماهر توفٌق اسعد2309501922

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05030040753فهٌدةهانً حمدان العكاري2409501923

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05090026573بدرٌةسناء نزار الشعران2509501924ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05140012832كلٌمه جعفروعد نبٌل جعفر2609501925

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05100047846ندوهرنا ٌوسؾ معال2709501926

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05100051095نزههنسرٌن انٌس دٌوب2809501927

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05070040999مظلهانعام صالح السعلو2909501928



القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05160031907نصٌره االحمدكردٌنا ناصر ٌوسؾ3009501929

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05140008872ٌسٌرهجانٌت أسعد ٌوسؾ3109501930

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05170005668هاللهرائده معتصم عبود3209501931

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05140003815سكر علًفدوى فائق عل3309501932ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05030022580فوزٌهنبٌل محمد االبراهٌم3409501933

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05120035697جمٌلهسلمان عبد المعٌن سلمان3509501934

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05120040121فاطمهحسن احمد شحاده3609501935

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05100044043كوكب رزقٌزن سلٌمان كٌوان3709501936

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05120026870مزنامحمد احمد ؼانم3809501937

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05120040122نجاحمحمد خرفان شحاده3909501938

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05100062135نظٌره مظلومزهره جمٌل مظلوم4009501939

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05100062154نظٌره مظلومنهٌده جمٌل مظلوم4109501940

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05030007153مرٌممحمد جابر الحسن4209501941

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05050153157ادٌبهفلاير ٌوسؾ دٌب4309501942

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05100039039أمٌنةابراهٌم شوكت الصوص4409501943

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05010463598وجٌههشفٌقه ابراهٌم الحسٌن4509501944

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05100062413أنصاؾخطر أحمد النزال4609501945

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05120035269زلفا برهوماحمد عٌسى معروؾ4709501946

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05140006246سٌطهمٌساء محمود ابراهٌم4809501947

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05140033404سجٌره وطفهبسٌمه خرفان عٌسى4909501948

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05120027139نزهه عجٌبسعد علً اسماعٌل5009501949

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05030023257سفٌرهألفت وجٌه الونوس الونس5109501950

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05170013588امٌره االحمدهالله حسن عل5209501951ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05130012258منٌره زعرورمشٌرا تركً زعرور5309501952

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05120036493وزٌرهعبد الوهاب ٌوسؾ علوش5409501953

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05100064551مرٌمنبراس ٌوسؾ جنود5509501954

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05200004392مرٌانا السعدالٌاس ماجد الؽنوم5609501955

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05030045041عزٌزه العكعباس عٌسى عزٌزه5709501956

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05150015787ابتسامباسم منٌر كاكور5809501957



القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05050126154نواظرعلً عٌسى الدنكاوي5909501958

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05200038520امٌنه حبقهسامٌه محمد الشاهٌن6009501959

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05170042150بدور سقرجعفر مشهور العل6109501960ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05030040260بدرٌهسعٌد ابراهٌم العكاري6209501961

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05150070419فضهمنهدى عٌسى الحسٌن6309501962

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05100068587شفٌقهوفٌقه احمد محفوض6409501963

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05150121451سهامفاتن محمد رفعت بربر أمٌن6509501964

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05050128079هناعمر علً العبود6609501965

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05120029932منٌره محمودعٌد حبٌب سلٌمان6709501966

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05100068594وفٌقه محفوضزاهر مالك زاهر6809501967

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05170020897حمٌدهشذا فاٌز قاسم6909501968

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05150086559رئٌفهنوره عباس حسٌن7009501969

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05010667988امٌنهاحمد محمد الحسٌن7109501970

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05160002472مرٌمفهد نصر محمد7209501971

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05160033758مسٌلهفادي محمد حبقه7309501972

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05010055817فاطمةمحمد حسن الحسن7409501973

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05120039449منٌره علوشمٌس فائز ساعود7509501974

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05050005256سمٌا الشاوٌشاسامه كامل عفٌفه7609501975

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05190016973فاٌزه عٌوداٌلدا علً حسن7709501976

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05020054892امنه الحسٌنمرٌم عبدالرحمن الحسٌن7809501977

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05070040752نظٌرهشادي مصطفى جعفر7909501978

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05100017897فاطمهوصٌفه جمال حسٌن8009501979

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة07020076530فاطمةعال جمعة العل8109501980ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05080031367فاطمهثناء نواؾ السعٌد8209501981

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05010249711اٌمان عروبفرح موفق الصالل8309501982

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05050112715محاسن النعوفًرابحه خضر جمول8409501983

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05010632829روضهمحمد عبد السالم المحمود8509501984

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05160020715جمٌلهابراهٌم علً عل8609501985ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05010186120خدٌجه شٌخ خطابمحمد خالد مواس8709501986



القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05010413996حنان هوٌسمعتز احمد طنٌش8809501987

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05150051314حٌاةمً علً السلٌمان8909501988

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05050024102فطٌممروه خالد بسطاوي9009501989

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05120039761رمزهعلً صقر حبٌب9109501990

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05010465149منٌرهنوال سلٌمان الحسٌن9209501991

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05120039741رمزهٌوسؾ صقر حبٌب9309501992

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05120040363مزنا سمندرهٌثم احمد ؼانم9409501993

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05160030311جورٌهنهله موسى العٌسى9509501994

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05160046258فوزهمنذر محمد ؼانم9609501995

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05010701181دالل سالمسامر سٌؾ الدٌن ؼرٌوات9709501996ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05120052821منالمادلٌن سلٌمان محمد9809501997

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05100023820شوقه االحمدخالد محمد الدهش9909501998

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة05140011541عائشه المحمدحمزه حسان قاسم10009501999

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05040017447حلوهمحمد تركً رمضان10109502000
100

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05010353500سلٌمهعبٌر عٌسى عباس10209502001

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05090006847سالم دٌبولٌد هنٌد دٌب10309502002

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05090018490مٌاده السٌدمرٌم محمد الحاج10409502003

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05100055596حكٌمه سلٌمانعلً ؼسان عل10509502004ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05150037789زهور سعٌدباسل فاتح درؼام10609502005

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05110040345علٌا بلولهاله عبدو عل10709502006ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05050066821صبحٌه طٌشوريعهد كامل عفٌفه10809502007

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05180019977زهره سلومرئٌسه سلٌمان االحمد10909502008

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05150087650وحٌدهاحالم صالح داود11009502009

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05100058414عزٌزه عبودهبه احمد حبٌب11109502010

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05150072910زمزمرأفت عبدالحمٌد موسى11209502011

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05050019467أملرٌنالدا عبد الكرٌم فطوم11309502012

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05180002505بهٌزارنور عاطؾ كوسى11409502013

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05150076850ناٌالرشٌد محمود حسٌن11509502014

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05070002855خدٌجهلٌلى محمد الحواط11609502015



القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05120047003وردهعلً احمد العوض11709502016

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05030055092سلمىمحمد محسن الوال11809502017ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140011248مٌلٌاءماهر مالك حسون11909502018

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05050116087روزه ابو العنزؼازي احمد الخالد12009502019

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140018504نظٌره  رستهحسان احمد سلمان12109502020

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05130012840بٌروتٌهأمجد مناع زعرور12209502021

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05010175003فٌضهفاطمه محمد الشٌحان االٌوب12309502022

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05010756202خدٌجهشادي رشٌد الحسن12409502023

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140004672بنانرحٌق داؤد داؤد12509502024

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140013325ودادشٌرٌن ؼسان جعفر12609502025

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05110022002حسنه المحمدمنٌره عبدو محمد12709502026

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05100043503عزٌزهردٌنه علً محمد12809502027

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05150005004مثٌال الراسباسل رمضان عصفور12909502028

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05150051497كوكبنرجس محمد محفوض13009502029

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05020028737أمٌرهبالل أسامه الدوجان13109502030

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05100068294فوزه البراهٌمصفوان دٌب البراهٌم13209502031

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05160048255صباححسن محمد عكاري13309502032

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05030061893بندرعبد المحسن احمد االشقر13409502033

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05150051848ناهًتمره عبد الرحمن جورٌه13509502034

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140020054منٌره علٌلوإبراهٌم عٌسى سطوؾ13609502035

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140013336بربهانهبه خازم جعفر13709502036

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05110037823فاٌزه شروؾمحمد صبر ابراهٌم13809502037

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05100035855حسناسناء جمٌل ؼانم13909502038

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05020014191هناءعالء صابر الحسن14009502039

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05200076447ترٌاقلما محمود ابراهٌم14109502040

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05160047621سمٌرهعلً محسن السلٌمان14209502041

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140011006سفٌرهأمٌرة سلٌمان حمود14309502042

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140011011سفٌرهلٌنا سلٌمان حمود14409502043

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05110017678وزٌره طوبومها كنعان حسن14509502044



القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05100058031داشرهحسن خالد الخالد14609502045

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140011027درزٌهروٌده حسن الترك14709502046ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140003442ترٌاق درٌوسعلً عبد الكافً حمدان14809502047

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140025409وظٌفه بدرانعال داؤد عدٌره14909502048

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05160033987حلوهرٌاض عبدو احمد15009502049

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05020071577سهامفاطمة حسن السلٌمان15109502050

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05050063234داللأحالم سامً سلٌم15209502051

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140012087عزٌزهجٌهان محمد خضر15309502052

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140006543عزٌزه خضرٌولند محمد خضر15409502053

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140027092منٌرهرقٌه اسماعٌل ابراهٌم15509502054

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05030011396وجٌهةرمزٌة محسن الشعبان15609502055

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140014354داللرجب رافع التع15709502056

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05160032647مرٌمحسان محمد ابراهٌم15809502057

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة03040032154روزهجهٌنه رفعت كفا15909502058

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140016536سجٌعه مرعًمرٌم محمود البٌرق16009502059

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140011725ندىشام مرهج الداله16109502060

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140015705حسنه ابو عمشةفاطمه كاسر عدٌره16209502061

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05050104276زهور العرنجًدٌانا عزام الكسٌري16309502062

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05190021762سعاد خضورلٌندا سلٌمان عل16409502063ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05150109670مهانجوى احمد ادرٌس16509502064

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05150084366سورٌه علًاسامه حسن سعد16609502065

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05010633569سعاددعد احمد صالح16709502066

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05150124386باهٌهفادي ابراهٌم الٌوسؾ16809502067

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة08160094882وضحهخلٌل محٌمٌد خضر16909502068

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05030012151وجٌهاصالحة ٌوسؾ ابراهٌم17009502069

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05150050904سعده مصطفىمحمد عزٌز مصطفى17109502070

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05050141133دولههوٌده صالح السلٌمان17209502071

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05030054160علٌاءسومر جمال الجبٌل17309502072ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140027254لٌلىحنان وحٌد سلوم17409502073



القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05170021110تماسلرنى اسكندر سلوم17509502074

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05010251666رٌمهمٌرنا عدنان الخازم17609502075

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05150045162ؼصونمحمد ؼازي بركات17709502076

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05150058251ندٌمهسمر علً حسن17809502077

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05160044553هٌفاء قدارحسن خضر المحمد17909502078

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05160044518عزٌزهعلً محسن المحمد18009502079

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05100047384حٌاه زاهرفرزات سلٌمان الحٌصن18109502080

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140033238رٌماعبٌر بالل بدور18209502081

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05100050189كرٌمهنعٌمه ماجد جنٌد18309502082

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140018219خٌزرانطوران محمد حسن18409502083

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05170014256جمٌله ابراهٌمامٌمه ٌوسؾ مصطفى18509502084

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05120012629هالهعلً ابراهٌم عل18609502085ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05160005209فاٌزهمحمد سهٌل بركات18709502086

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05120012394دالل عباسعبٌر حسٌن حسٌن18809502087

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05020007633تركٌةنجالء خالد الرحال18909502088

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05100022861شهٌره ناصرفاتن وسوؾ ابراهٌم19009502089

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05020073136مرٌمهٌام رمضان درداري19109502090

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05170017647بحرٌه محمدتمٌم مناع محمد19209502091

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05200094475شهٌرهسوسن علً الحمود19309502092

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05120001136حسٌبه الحسنحسن حسٌن علوش19409502093

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05140011116بربهانرٌم خازم جعفر19509502094

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05100016272حسنهمحمد محمود حمٌدان19609502095

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05160009026سحرزٌنه احمد حسن19709502096

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05160029118سلمىسحر شرٌؾ مصطفى19809502097

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05050055106دولهمٌاده هاشم شمال19909502098ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة05070007208هٌفاءصفاء علً االحمد20009502099

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05150031000اعتمادرٌم عبد الكرٌم الحسن20109502100

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05120027832جهٌنه احمدهدى سلٌمان نعامه20209502101

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05100039301صباحثراء فهٌم حمٌدان20309502102



القاعة السادسةكلٌة التربٌة05050100682فاطمه العثمانعلً عدنان الحواط20409502103

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05020004403صبحٌهعبد الرزاق ممدوح صطٌؾ20509502104

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05030067615لٌنا المحمدحنٌن سلٌمان الؽرٌب العدل20609502105ً

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05030003427حمٌدهسناء رضوان الخلٌل20709502106

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05020024439فاطمهسعٌد عبدهللا مسعود20809502107

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05190006924دالل مٌوسبشرى هٌثم ٌوسؾ20909502108

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05070003393نزهامهند محمد رمضان21009502109

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05100066842رقٌهعلً مالك خداج21109502110

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05190006922دالل مٌوسمحمد هٌثم ٌوسؾ21209502111

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05150113452سهامحسن سمٌر الخلوؾ21309502112

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05070014375سمربشار عمار قشمر21409502113

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05150063117سمٌه محمداسماء مشهور حسن21509502114

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05100028217عنده الصطوؾمنهل عبد الكرٌم الخلٌؾ21609502115

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05100059172شكوىاكتمال بهجت خداج21709502116

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05160034626سعادالرا محسن الحماده21809502117

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05160034634حمٌدهبشار احمد الحماده21909502118

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05150044310أنٌسهروال محمد صالح22009502119

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05030001463فاطمةعبد الرحٌم سلٌمان قره موسى22109502120

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05100040169نظٌره حسٌنٌازي اكرم ابراهٌم22209502121

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05120003335علوٌهصفاء احمد صالح22309502122

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05100050565عربٌه رزقمروة صقر رزق22409502123

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05010707746رسمٌهعمر مهٌد الشٌخ سلٌمان22509502124

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05190032283رضٌهقصً ابراهٌم ؼانم22609502125

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05140009689حمٌده السلٌمانهاجر مفٌد السلمان22709502126

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05140017318جمٌلهإلفت مفٌد سلمان22809502127

القاعة السادسةكلٌة التربٌة06120013269فضه زهرهحمٌده علً محمد22909502128

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05050054221فاطمه طهمازاٌهم حسٌن القطرٌب23009502129

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05140026331سعاد بناويسماهر منجد شاهٌن23109502130

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05010745438علٌاروال عدنان الخضر23209502131



القاعة السادسةكلٌة التربٌة05120055742فتاهالهام فاطر الجردي23309502132

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05160036168زعٌلهمنال محمد السلٌمان23409502133

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05120025489فتاه المحمدابراهٌم فاطر الجردي23509502134

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05140018087شهلهسامٌه نوفل سلمان23609502135

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05150068759امٌرهخطٌره ٌوسؾ الشعبان23709502136

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05140018105شهلهرانٌا نوفل سلمان23809502137

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05140017360مرٌم سلمانرهام محمود سلمان23909502138

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05150109027نٌسانهبراء عز الدٌن فندي24009502139

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05050081477اسمهان حسونعادل اسماعٌل الحموي24109502140

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05010504127حبقهسلٌمان توفٌق حسٌن24209502141

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05050059147زهرٌهبشار حسٌن الحسون24309502142

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05110040799زٌنبورود فواز شامو24409502143

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05120050751سلمىماهر سلٌم لٌال24509502144

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05140010083عزٌزههادٌه محمد أسبر24609502145

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05140007415ترٌاق عدٌرهحمزه رافت عل24709502146ً

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05030060568سعادصالح ٌوسؾ نور الدٌن24809502147

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05140007943سعٌده بدرسهاج انٌس حسن24909502148

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05030018678مشموشنهاد علً الونوس25009502149

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05160045447رئٌفهمٌرفت محمد عل25109502150ً

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05170009726جمٌله خمٌسعبدو ؼانم ابراهٌم25209502151

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05050121567اعتمادرهؾ زٌاد الونوس25309502152

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05140010572كوسر نعامهملك جبر قاقوس25409502153

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05050121562اعتمادعلً زٌاد الونوس25509502154

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05120034446فوزهعلٌا بهجت سلوم25609502155

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05160035923نظٌرهرامٌا محمد العبدهللا25709502156

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05120035999فائزة سلومشروق نعماة محمود25809502157

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05170040115تمرهاسمهان سلٌمان علوش25909502158

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05170025048نهلهمقداد عٌسى شدود26009502159

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05050080884لٌنالٌث كرٌم الدٌن فطوم26109502160



القاعة السادسةكلٌة التربٌة05100050572صبرٌهمدٌن حسٌن رزق26209502161

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05010630726لمعهمدٌن محمد شاهٌن26309502162

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05140009528جمٌله حسنختام ناٌر ارساق26409502163

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05100014945سهٌلهجرجس ودٌع مشحر26509502164

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05070020695علٌاسعٌد عبد الكرٌم نعنوع26609502165

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05160026197فاطمهجاكلٌن احمد عنقا26709502166

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05170044117نورهرسالً صالح الحسٌن26809502167

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05150089884نبٌههنوال خضر جمعة26909502168

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05170022589حمٌده محمودجهٌنه فؤاد حماد27009502169

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05150026453كوثرختام صالح تامر27109502170

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05150088678عزٌزهنادٌن حبٌب جمعه27209502171

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05100047562زاهٌه زاهرمنجد اسماعٌل دٌوب27309502172

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05140011858مرٌمدعاء أٌمن سمعول27409502173

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05160048410وردهحسن محمد الخالؾ27509502174

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05140014149دروٌشهعمٌد حمود التع27609502175

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05090025829مرٌمروعه عبد هللا عٌاش27709502176

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05120013326عزٌزهعمار محمود اسماعٌل27809502177

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05090013565ٌاسمٌنباسل محمد شحود27909502178

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05150082777نورةأحالم صالح داود28009502179

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05150085081نورةلؤة صالح داود28109502180

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05050009182مرٌم عٌاشعفاؾ عبدهللا عٌاش28209502181

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05120029186فوزٌه محفوضتؽرٌد محمود الحسن28309502182

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05100013545ورده فراقوسعالء حنا نعمه28409502183

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05010271610منٌرهٌوسؾ عٌسى العٌسى28509502184

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05120053444هدى برهومجعفر توفٌق محمد28609502185

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05140013496سكٌرهشادي صقر اسماعٌل28709502186

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05120051741فضه الدٌبابراهٌم محمد سودان28809502187

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05100050713نظٌره عبدهللاامٌمه حبٌب عبدهللا28909502188

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05010550106نجاحمرٌم رمضان ٌوسؾ29009502189



القاعة السادسةكلٌة التربٌة05100051643نزههابتسام كامل مهنا29109502190

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05010668468سهاممحمد حسٌن الحسٌن29209502191

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05150013732كوكب حسٌنراوٌه احمد فاضل29309502192

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05170012760سكٌنهاكسم سلٌمان احمد29409502193

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05030047896روٌدهزٌن العابدٌن ابراهٌم كلخه29509502194

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05150053745وطفه ادرٌسابتداء ابراهٌم موسى29609502195

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05100018027وجٌهة ونوسعباس علً العصفور29709502196

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05150072394داللساندرو نصر كلٌب29809502197

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05150072400ازدهارآالء نصر كلٌب29909502198

القاعة السادسةكلٌة التربٌة05150025870روسٌابشار توفٌق منصور30009502199

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05010217734لٌلىرؼد خالد عنٌدان30109502200
100

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05010313581جمٌلهرامز علً ٌوسؾ30209502201

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05130014712لمٌا عدٌرهؼاده محمد زعرور30309502202

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05160046446رئاد ٌوسؾرنٌم احمد ٌوسؾ30409502203

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05160006916جورٌهشعبان محمد ابراهٌم30509502204

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05100062233مسٌره المباركاٌهم شاوٌش العل30609502205ً

القاعة السابعةكلٌة التربٌة10230006700فرحه علًمواهب معال شعبان30709502206

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05180034011بسمهعمار عبد الكرٌم ونوس30809502207

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05030005673آمنهانعام محمود األشقر30909502208

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150057305فوزهتهانً صالح النجم31009502209

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05180003462سنٌهروال احمد محمد31109502210

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05180033539فٌروز وسوؾلما خضر وسوؾ31209502211

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150097693سامٌاعلً سمٌر العل31309502212ً

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05140026728صدٌقهعاطؾ محمد علوش31409502213

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05180025435عزٌزه وسوؾبهاء محمد وسوؾ31509502214

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150085924رئٌسهندى فهد حسن31609502215

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05100061451اكتمالمادلٌن علً جهمنه31709502216

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05140026557بدٌعه البقٌلًلورنس نجدات عٌسى31809502217

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05140005223خولهروعه ؼضبان أبو عمشه31909502218



القاعة السابعةكلٌة التربٌة05140026354هٌام أسعدلما أحمد علوش32009502219

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05010454053سهٌلهبشرى علً كٌزاوي32109502220

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05140030231ثرٌا ٌوسؾنورٌه احمد ٌوسؾ32209502221

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150078257خضره ابراهٌمفوزٌه محً حمود32309502222

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05050146822ؼفران الؽنوممرٌانه حسن البٌور32409502223

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150057463كوكبلٌنا علً عٌد32509502224

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05140005051مصرٌهعاٌده سقر حمود32609502225

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150101458فهٌمةٌاسٌن ابراهٌم االحمد32709502226

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05050166922مولٌهدارٌن حسن المحسن32809502227

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05030059614بدرٌهٌحٌى راشد المحمد32909502228

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150082880ادٌبهصفاء حسٌنو خضور33009502229

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05140029135سوهٌال سلمانضحى بهٌج عفٌؾ33109502230

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150079616ادٌبه حربهسناء حسٌنو خضور33209502231

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05140020003أمٌنهمشٌر بسام عدٌره33309502232

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05170009323شمسهوسام جرجس خمٌس33409502233

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05030008158أمٌرةشادي خضر سالمة33509502234

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05200097405وردهعلً ابراهٌم ونوس33609502235

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05010308853خضرهمدٌحه طاهر الؽضه33709502236

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05160003131حسنهمحمد محمود صبح33809502237

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05190016643سورٌهنجوى علً خضور33909502238

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05160019354حسنااحمد رمضان ادٌاب34009502239

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05170030699عزوزسهى حكمت بلول34109502240

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05120028343وردههالل كامل فٌاض34209502241

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150074376ؼادهعمار حسن منصور34309502242

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150091547دالل سلٌمانمحمد سالمه ادرع34409502243

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05140017996نشٌدهمٌاده علً بقعاوي34509502245

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05070004173رجاءحازم ؼسان السالمه34609502246

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05200090381فاطمهأحمد مصطفى حمدو المصطفى34709502247

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05140004177حٌاةنجود منٌؾ ارساق34809502248



القاعة السابعةكلٌة التربٌة05170006171روٌده خضورزٌنب عٌسى خضور34909502249

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05170010209جوهرةمنال محمد عثمان35009502250

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05160021028رحٌمهكوثر ابراهٌم وسوؾ35109502251

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05120033100كوكبسمر احمد الموع35209502252ً

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05120029582صدٌقه الموعًالهام محمد الموع35309502253ً

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05140018932نادٌامنال ؼازي خرٌمه35409502254

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05010314276فائزه شٌخ الزورؼفران زٌاد السراج35509502255

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05160020238حلٌمهبشار فواز خلٌفه35609502256

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05030027800شهٌرهٌوسؾ حامد ملحم35709502257

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05010271656جمٌلهروٌده عزٌز الونوس35809502258

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05010852363هندعبد هللا عبد الرزاق ٌاسٌن دال35909502259ً

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05100032618كرٌمهباسم حمدو اسعد36009502260

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150038322فطومعماد محمد محمد36109502261

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05190029092دالل معروؾابً حامد محمد36209502262

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05010017802سعادعلً ابراهٌم العباس36309502263

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150104801ندارامً حامد جلول36409502264

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150082981نجدٌهاسمهان سالمه احمد36509502265

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05010292574فاطمةرحاب حسن الحسن36609502266

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05140024087علٌاوالء بدر أبو تراب36709502267

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05010541149فوزهسهام فٌصل عقول36809502268

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05170029209خدٌجهعالء عبد اللطٌؾ صقر36909502269

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05170011677سعادلمى سلٌمان محرز37009502270

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05010581015كوكبوسٌم محمد سالمه37109502271

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05100041406صدٌقهبدور احمد كٌوان37209502272

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05170020998سحرجعفر علً شابرلو37309502273

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05100041400عزٌزهماجدولٌن فهد كٌوان37409502274

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05050087496نوالٌامن عبد الرحمن القطرٌب37509502275

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05140009086رٌماربا سهٌل ؼانم37609502276

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05090007052هالله عصفورسحر احمد سلٌمان37709502277



القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150101014فاطمه سلٌمانحٌدر تٌسٌر العل37809502278ً

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05050147162نجله جبرمٌساء منذر الدعبول37909502279

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05140014820داللٌانه ٌاسر صالح38009502280

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150101061فاطمهبشرى تٌسٌر العل38109502281ً

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05010239946مرٌم الزٌنحذٌفه خالد الزٌن38209502282

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05140029099تفٌدههمساء مسعود ابراهٌم38309502283

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05050049852آمنهعمار تاج الدٌن علٌا38409502284

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05110016073وزٌره جدٌدواصل عبد الفتاح الشٌخ محمود38509502285

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05170024362فضهٌسرى علً ابراهٌم38609502286

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05030054163علٌاءربا جمال الجبٌل38709502287ً

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05010704561صباحاسامه محمد فؤاد عوض38809502288

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05150082393كامله كاملهفاتن محمد عمار38909502289

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05140037186فرازالٌس عاطؾ علوش39009502290

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05070016718عبٌر الخدامعلً علً الخدام39109502291

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05100040950جمٌله قاسمسمر علً ٌعقوب39209502292

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05190017349سماهر راشدادٌب احمد معال39309502293

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05100061325فرحهنبٌل ماجد عل39409502294ً

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05200086092دالل عبد العالاحمد خالد الرهوان39509502295

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05100066368روسٌا ناصرناجً ابراهٌم مظلوم39609502296

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05140036292وزٌره جدٌدؼٌثاء عبدالفتاح الشٌخ محمود39709502297

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05110016071وزٌره جدٌدمها عبد الفتاح الشٌخ محمود39809502298

القاعة السابعةكلٌة التربٌة06090132963رجاء الحسنفداء عبدالكرٌم احمد39909502299

القاعة السابعةكلٌة التربٌة05140002945مبتداورد مسعد حسن40009502300

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05170032545شهٌدهرامً عٌسى ندي40109502301
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القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140028993بندر محمدمٌساء سهٌل كمال40209502302

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140008680نزهه علًفتحٌه حسن جزعه40309502303

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140017733سكٌبه بركندهاحالم جعفر حبٌب40409502304

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100061822انصاؾمشٌره رفٌق حاوٌه40509502305

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100067225وجٌهالٌلى هواش حبٌب40609502306



القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05150049013كتٌبهربى محمد حسن40709502307

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05120026643اسعاؾ الطوٌلربا منٌر الموع40809502308ً

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140014541ؼالٌهعزٌزه داؤد حسن40909502309

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100070071مها ابراهٌمؼزل محسن دال41009502310

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة04170000750اسعاؾمحمد خضر العل41109502311ً

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05110035070عدله حاوٌهحنان كرٌم حمود41209502312

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05120051493جمٌله علًجمانه ٌوسؾ وسوؾ41309502313

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05030017921ندوهأحالم عبد الرحمن بدور41409502314

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05180009306نوفه دٌبمنهلٌن عٌسى عٌسى41509502315

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05010352936حلوهرنجس اسعد كلخه41609502316

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05150105039جمٌلهجابر محمد عاص41709502317ً

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05150113944سجٌعه عثماناٌمان مشهور اسعد41809502318

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05110032836ترٌاقختام عادل طوبر41909502319

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05120049644مرٌم الٌاسحسان علً مثلج42009502320

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05110037638ملكمرٌان جهاد جدٌد42109502321

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05030053910سعادسوسن علً االحمد42209502322

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100039235رقٌه الصوصعلً قاٌد الصوص42309502323

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05120030732لٌلىمٌرفت ٌوسؾ خلٌفه42409502324

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05170017322سمٌرهفهد نجٌب جمعه42509502325

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05120053869مهاالندي امٌن وسوؾ42609502326

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05110034554فلاير السلومهادي فواز حمدان42709502327

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140016542جمٌلهفتحٌة إبراهٌم البٌرق42809502328

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100051668بدٌعهسٌؾ سلمان محمد42909502329

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140003036سهام سلوماٌمان ناجح صقر43009502330

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05200099011خدٌجهاحسان ناجح ابودان43109502331

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140025222هاجر هاللهحادثه كمٌل هالله43209502332

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05160009188خزنهرجاء احمد عل43309502333ً

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05150057060حٌاة حسنحسن حسان حسن43409502334

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05200086269روده الحسٌنفاطمه عبدالفتاح العبد المحسن43509502335



القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05110003580نوفههبه احمد سلٌمان43609502336

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05160011156رٌمٌاسر عٌسى ابراهٌم43709502337

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05160045113شعٌلهرشا محمود دٌب43809502338

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140025894روزههناء عزٌز التع43909502339

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05190034420لٌنا اسماعٌلالرا حٌدر اسماعٌل44009502340

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05190006868شرٌفه سلٌمانعالء علً محمد44109502341

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140026492أدٌبهسكره اسماعٌل أسعد44209502342

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140011165خزامه عبدهللااكرم مسعود حسن44309502343

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100066914نعٌمهؼزل شحاده دوحه44409502344

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100047665دارٌن محفوضحٌدر طالب عل44509502345ً

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140027233أدٌبه أسعدمٌساء اسماعٌل أسعد44609502346

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05150075442نجاحنادٌن منٌؾ معروؾ44709502347

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05010269568مرٌمحنان دٌاب سالمه44809502348

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140018006فطٌمسماهر محمد عماري44909502349

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05200055044لٌلىمحمد حسٌن علً زٌنو45009502350

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05050172144عرنه سلٌمانحنان ابراهٌم محمد45109502351

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05110037182سمٌحه الصطوؾرامز حمدو الصطوؾ45209502352

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05160030467فوزهنمر كاسر شحود45309502353

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05010750047نجاحهاجر محمد الحمود45409502354

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة90050003968سفٌرة راعًرامً حسٌن الرفاع45509502355ً

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140011191ورده خضرعبٌر حسن حسن45609502356

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05160005980وجٌهه حبٌبنهال حسٌن حالق45709502357

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100018260نجاحرشا ابراهٌم الحٌصن45809502358

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140010101سعدشهرذاد هٌثم رسوق45909502359

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140010106سعدى محفوضشٌراز هٌثم رسوق46009502360

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100045329فوزي مظلومفردوس عبداللطٌؾ ٌوسؾ46109502361

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05080009948ختمه السلومتركً خالد الخالد46209502362

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05060002804امٌرهنجوى حسن المحمد46309502363

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100038101سورٌا رضوانتؽرٌد اسماعٌل الدرٌوس46409502364ً



القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05010249132حلوهنجد العز محمد العلوش46509502365

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05030038955ساكٌهعلً محمد العبود46609502366

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140033215مدٌنه بناويرنى حاتم بدور46709502367

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة06160026919ثروااسمهان محمود سلٌمان46809502368

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05150091502جهٌنهسهى محمود ادرع46909502369

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140035833مدٌنه بناويعاقله حاتم بدور47009502370

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140018326رفٌقه خٌوهصفوان سلمان حسنه47109502371

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05180028576سمٌرهحازم ؼسان مصا47209502372

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140007352كنان طوبوناي راقً سلوم47309502373

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140003502خرمامٌرٌن راتب خلوؾ47409502374

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05150062577وجٌههنسرٌن حسن وسوؾ47509502375

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140009327ناٌفه عٌسىمنتها سوٌد ؼنوم47609502376

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140003261سجٌره  اسعدمٌساء شاهٌن سلوم47709502377

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05120034748سورٌاعاطؾ هاشم رستم47809502378

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140036010سبٌتهصٌدا محمود داؤد47909502379

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05170009740فوزهحسام عٌسى عل48009502380ً

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05170008528متٌلعماد دٌوب خضور48109502381

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05060004727هدىفؤاد حسن وطفه48209502382

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05020112993مرٌم الكمخلًمحمد علً محمد الناصر48309502383

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05150083817سكٌبةحسن علً حسٌن48409502384

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05190002554امٌرهعبٌر عزٌز ابراهٌم48509502385

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05190004590سناء ابراهٌممٌساء احمد عل48609502386ً

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05190009847حسناء صالحسالم عٌسى ابراهٌم48709502387

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140028195ناهده شدادعواطؾ محمد الصوص48809502388

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05050104240نجاحلولٌتا محمود دٌوب الشعران48909502389ً

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100043784تمره دٌوباوراس ابراهٌم حمدان49009502390

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05160031176لٌالفدوى أحمد صبح49109502391

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05100051032سعده كٌواننور الدٌن عبد الزراق دٌوب49209502392

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05010250756سوالؾحسن محمود الشعار49309502393



القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05010690406نوفهعمر سعٌد خلوؾ49409502394

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05040014724فوزهعلً ؼدٌر اخرس49509502395

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05010639746صبحٌهابراهٌم مصباح الطٌار49609502396

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140027933امل عٌسىباسل عزت عباس49709502397

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05170044085ناهٌه الحسٌنسائر عمران الحسٌن49809502398

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05030004297هندمرهؾ نادر الشعبان49909502399

القاعة التاسعةكلٌة التربٌة05140000287شرٌفه حسنؼالٌه شفٌق حسن50009502400

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05140031693ندٌمه علوشاسكندر ٌوسؾ ضاهر50109502401
24

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة04010421689وسٌلههندٌه منٌر الدعبول50209502402

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05100061467نهٌدهحسٌن سلمان حمٌدان50309502403

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05140000731نعامه فٌاضنجاة سلٌمان سلٌمان50409502404

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05150109972بدٌعهصالح علً اسكندر50509502405

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05100016279ٌسرىهناء محمد زاهر50609502406

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05120034740اسعاؾ معروؾعبدو حسٌن رستم50709502407

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05170041691نجاحمنصور عقل المنصور50809502408

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05100050615صبرٌةكاتٌا حسٌن رزق50909502409

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05120054289فضه اسمندرسلمان محمود محمود51009502410

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05120033834وردهمهدي سقر سعٌد51109502411

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05190001457نجاح عمارسومر احمد عباس51209502412

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05140003787حنانسومر فارس دنٌا51309502413

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05100013617رابحه دٌبجٌانا فائز كوسى51409502414

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05120016328سعدهآصؾ عٌسى محمد51509502415

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05140001417امٌره حمٌدهعمٌد احمد فاضل هٌفه51609502416

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05140001448ثرٌا هٌفهبطرس عبدو هٌفه51709502417

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05010182416سمررٌان ولٌد سرٌو51809502418

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05100065502سهامجالل حبٌب حبٌب51909502419

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05120036661شهٌرة سمندراٌوب فٌاض محمود52009502420

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05120035241ظهٌره دٌوبٌوسؾ عبدو المرع52109502421ً

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05100054696جهٌدهوسام محمد سلٌمان52209502422



القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05190023525اسمهانمحمد نهاد الحلو52309502423

القاعة الثامنةكلٌة التربٌة05200076115شهٌره المنصورهٌثم محمد المنصور52409502424

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05100043446جمٌلهروفامٌه صالح أسعد52509502426
24

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05160004982فادٌهزٌنب محمد مصطفى52609502427

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05150109320سمرخوله أمٌن حسن52709502428

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05120037394حمٌدهعزاب علً علوش52809502429

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05170016774نجاح شابرلوامال محمد صالح52909502430

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05150108807امٌرهجواهر محمد ادرٌس53009502431

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05140005375نجاح مسعودماهر فٌصل محفوض53109502432

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05100064746عزٌزهأٌام كامل مخلوؾ53209502433

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05120024506بٌروتٌهرٌم ابراهٌم صالح53309502434

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05020068294خٌرٌه الشٌخمحمد خالد الشٌخ53409502435

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05140009045سٌرا خلٌلؼٌان فاٌز سعٌد53509502436

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05050000999عواش المحمداحمد صالح العر53609502437

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05180016976خدٌجهفادٌا سلٌمان ابراهٌم53709502438

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05030022312سلمىرائده خلؾ الصالح53809502439

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05120038868جمٌله نجمًأٌهم ابراهٌم األسمر53909502440

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05140012566حمٌده خزامفؤاد عزٌز داؤد54009502441

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05150106425مفٌدهرهام حٌدر علوش54109502442

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05150082317رشٌدةأحمد حبٌب داؤود54209502443

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05050081410داللعمار نادر الحموي54309502444

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05050081739دالل الحمويعامر نادر الحموي54409502445

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05140030174نجوى زعرورمرشد ؼسان احمد54509502446

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05110037623ملكمنار جهاد جدٌد54609502447

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05140035102ثرٌهرنا محمد سلٌمان54709502448

مخبر التقنٌاتكلٌة التربٌة05050059828فادٌامرهؾ اسماعٌل الشٌخ ٌاسٌن54809502449

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05100051179حمٌدهحسن احمد دوحه109502450
50

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05200076207بدٌعهاحمد سعٌد القٌصر209502451

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05120035334علٌا علوشوعد محمد معروؾ309502452



ممر طابق اولكلٌة التربٌة05200076890فرٌدهرمضان سلمان حمدان409502453

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05030059409خدٌجهحسن عٌسى السلٌمان509502454

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05170006328امال عٌسىوافً عزٌز خول609502455ً

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05050127461سمٌرهمرح مخلص من709502456ً

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05150044061امٌرهاحمد شحود حسٌن809502457

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05030000418جورٌهحسن محمد عجو909502458

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05180027692لٌلى سلٌمانهناء علً عل1009502459ً

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05160023724نوفهوفاء رمضان خضر1109502460

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05160021934نصرهوفاء عبد العزٌز الرمضان الٌونس1209502461

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05010206418مارٌهمحمد رجب ناصر1309502462

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05150036011ماجده شلبًاٌمن فرحات محفوض1409502463

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05200075935ؼندهمارٌه عدنان العباس1509502464

ممر طابق اولكلٌة التربٌة06100013170وفاءتٌماء آصؾ دروٌش1609502465

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05150109004نعٌمهنسرٌن محمد الدروٌش1709502466

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05030038271وردةبدرٌة ٌاسٌن االبراهٌم1809502467

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05140026172بهٌجهسمر مسعود اسماعٌل1909502468

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05180030937ؼادا شبولضٌاء كمال شبول2009502469

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05100069658ؼزالهآالء ٌاسٌن المشعان2109502470

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05020030601عزٌزهإبراهٌم عبد القادر السلٌمان2209502471

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05190035801نظٌرهسومر علً عل2309502472ً

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05190017058نظٌرهحٌدر علً عل2409502473ً

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05180026425جهٌده سلٌمانبتول علً سلٌمان2509502474

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05020089125سحررفا بدر سالمه2609502475

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05110028910فوزهحسٌن حسن السعٌد2709502476

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05050125123ضحٌه المحمدمها فهد الحمد2809502477

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05140013327سمٌرهأٌمن منٌر طوبو2909502478

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05030013625تمامؼاده علً شنتٌر3009502479

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05150086006ؼادارٌم هاشم هاشم3109502480

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05150009465ؼادهرٌما هاشم هاشم3209502481



ممر طابق اولكلٌة التربٌة05200039089هاجر العباسمنى احمد ابراهٌم3309502482

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05110023248فادٌهوالء حسٌن الفارس3409502483

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05050113166وزٌره حسنلورٌن احمد المحرز3509502484

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05050135366ؼصنختام حسن ؼنام3609502485

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05110023245عزٌزهفادٌه خضر االسماعٌل3709502486

ممر طابق اولكلٌة التربٌة04170057605حمٌدة السوٌداحالم عبدو المحسن3809502487

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05030046017شمسهسوزان شعبان جبل3909502488ً

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05030052528شمسهرازان شعبان جبل4009502489ً

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05100038009مرٌمختام خلٌفه تامر4109502490

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05150059258هندرؤى نزار حسن4209502491

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05140018490نزهه ابراهٌمحسنه علً خضر4309502492

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05150059241هندنسٌمه نزار حسن4409502493

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05130022644منى ٌوسؾحٌدر نادر عل4509502494ً

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05140001280فلاير طوبرنور سرور مسعود4609502495

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05120034688أدٌبهحسان عزت رستم4709502496

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05150086543فاطمهسعاد محمد حسٌن4809502497

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05030014271نعٌمةصباح ابراهٌم أبو ثمره4909502498

ممر طابق اولكلٌة التربٌة05050042534مرٌماحمد ابراهٌم القاسم5009502499

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05070021427جزاء المسلخحمزه علً عثمان5109502500
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ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05150053513تركٌهمحمد فرحان محمود5209502501

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05150109603رمزة ونوسخضر محمد خضور5309502502

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05150106086ندوهاحمد جمٌل حسن5409502503

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05180013265تركٌهمحمود ابراهٌم محمود5509502504

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05050064637شهٌرهحسن محسن خلٌل5609502505

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05150047128سمرهناء وهٌب عٌسى5709502506

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05170027787سحرشادي فهد درداري5809502507

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05140017089نهاد احمدعصام صادق رستم5909502508

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05150070653بهٌجهوحٌد علً عل6009502509ً

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05100039535خزناحنان محفوض عباس6109502510



ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05160025442دولسماره محمود االسعد6209502511

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05140004871فتنه سلومؼاندي اسماعٌل اسبر6309502512

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05140023758عدره احمدهٌلٌن مالك مٌا6409502513

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05010731793بدٌعهفادٌه ٌاسٌن العٌسى6509502514

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05150077655نسٌمهعواطؾ محمود مصطفى6609502515

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05010593416ثناءمحمد ابراهٌم نصار6709502516

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05180012769نهٌده عبودرامٌا خضر صالح6809502517

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة04010594204كوثررزان محمد عادل االسكندر6909502518

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05170048631حلوهمٌرنه حماده احمد7009502519

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05100041522صباحكرٌمه ٌوسؾ احمد7109502520

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05100040572بدره كٌوانطاهر محمد صاف7209502521ً

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05190032559رضٌة سطا ٌحًلؤي ابراهٌم ؼانم7309502522

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05150032117فاطمه خضرسعده محمد حسٌن7409502523

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05060031224شوقهمزود ؼازي الدندن7509502524

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05100040582بدرهمعن محمد صاف7609502525ً

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05150024180منٌفهرٌما ٌوسؾ مرهج7709502526

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05030045426سلطانهناٌفه فهد جبٌل7809502527ً

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05060037237ضبٌعهمحمد احمد الشٌخو7909502528

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05150097909اكتمالاحالم توفٌق راع8009502529ً

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05150028353وكٌلهرامٌا أحمد حسن8109502530

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05110018754نورٌهسحر حسٌن الخلٌل8209502531

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة10100032908مهى علًعلٌاء محمد عمار8309502532

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05140013958سلٌمهروسٌن أحمد التع8409502533

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05140018246سجٌعهمها هاشم التع8509502534

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05150112398امٌنهحنان عماد موسى8609502535

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة07210116336ثروت قربًهبة خالد قزموز8709502536

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05120033427دنٌا ؼانمعقٌده شفٌق سمندر8809502537

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05170027792وردهمحمد حسٌن درداري8909502538

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05100053190سمٌرهانعام ابراهٌم عٌسى9009502539



ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05100053844عزٌزهزٌزؾ داود مظلوم9109502540

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05140021925ترٌاق قزازوسماح اسماعٌل عبٌس9209502541ً

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة06160029575بدٌعةسهار حكمت عمٌري9309502542

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05140014881انتخابجمٌله علً عل9409502543ً

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05010345871امنهثرٌا محمد ولٌد صلٌع9509502544ً

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05170036958سعدهعلً صالح جوهره9609502545

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05140025218فرٌزارانٌا شله عدٌره9709502546

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05150112421نادٌاابراهٌم محمود رضوان9809502547

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05060008493فرٌدهمحمد فٌاض فٌاض9909502548

ممر طابق ثانًكلٌة التربٌة05140016671مفٌده العمٌريوعد احمد احمد10009502549

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05150094502أمٌره عباسعالء محمود رستم10109502550
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ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05140022422كاتبهرنا محمود حسون10209502551

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05140017239تمره دٌبمحمد رضا دٌب10309502552

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05030015856ؼنجًنظٌرة داوود الداود10409502553

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05100044955منٌره دٌبٌوسؾ عزٌز شبٌب10509502554

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05120011388ؼزه محمدمنار السنا عٌسى خضر10609502555

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05140016908جهادهحٌدر رفعت جورٌه10709502556

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05100059189ضٌانهله خلٌفه ٌوسؾ10809502557

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05010065673علٌااصاله عدنان الطرٌؾ10909502558

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05140017690نظٌرهحكٌم إبراهٌم فوٌزه11009502559

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05160011177فوزههناء احمد حسن11109502560

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05070010439كوكب العباسربى نصر الدٌن البعرٌن11209502561ً

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة07240011185فاطمه االحمدرٌمه عبد الباقً رشوان11309502562ً

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05060000577ختام شاكرعلً مصطفى شاكر11409502563

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05150057834مرٌم احمدبادٌا علً حسن11509502564

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05140028797امٌره جعفررشا فٌصل جعفر11609502565

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05100037703كهربمٌساء كرٌم حمٌدان11709502566

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05140024709رتٌبهمها علً رستم11809502567

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05050017471امٌره  سلٌمانحمدو انور قشمر11909502568



ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05140010138عزٌزهمٌس ثاقب إرساق12009502569

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05050113638هنداحمد محمد الدٌري12109502570

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05100024781نجاح اسبرعفراء ٌوسؾ حسن12209502571

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة06200088135نجاح دٌبكٌندا محسن جدٌد12309502572

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة90050003558مٌسر ابراهٌمدورٌش وحش دروٌش12409502573

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05100065319سلمهحسن وسوؾ دٌوب12509502574

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05140019847رئٌفةسوزان محسن شنته12609502575

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة11050016789جدعه العساؾصباح ٌوسؾ العساؾ12709502576

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة04190102374نوؾسمر عٌسى األخرس12809502578

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05140001136هندٌهمنال ناجً مسعود12909502579

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05100033155جهٌنه ٌوسؾناجً محمد ابراهٌم13009502580

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05140025739ؼدٌره صبٌحوفاء سلٌمان صبٌح13109502581

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05190020121جهٌنه ادرٌسردٌنه علً جعبري13209502582

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05140030648عزٌزهسامٌه راجً ابراهٌم13309502583

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة06020096109منٌره زٌنبٌداء دعاس عل13409502584ً

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05140027051بسمه التعلٌبٌا منٌر التع13509502585

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05140026552فوزهضحى ٌعرب اسعد13609502586

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05140002609سمٌعهدارٌن صدٌق محمد13709502587

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05140035159دبلهوسٌم جمٌل عمٌره13809502588

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05110040139بصٌرا كٌوانرال نورس كٌوان13909502589

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة03060017038علٌا الجالويعبٌر مرشد عمران14009502590

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05140030638عزٌزه محمدأمجد راجً إبراهٌم14109502591

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05140035049سوهٌلهرونزه محمود مخلوؾ14209502592

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05140020517خٌراتحسنه حمود عواد14309502593

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05010269596حٌاة سرٌووائل عبد الكرٌم اسرٌو14409502594

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05010271418رئٌفهسمر احمد البدور14509502595

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05140026323سلوىكٌنانا نمر سلوم14609502596

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05110000794طهران الحسنراما نزار خرفان14709502597

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05160013780زٌنب الدٌبهدٌل محمد عبد هللا14809502598



ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05100039141زرٌقه وردهكنده حسن ٌعقوب14909502599

ممر طابق ثالثكلٌة التربٌة05100040949جمٌلهرضوه علً ٌعقوب15009502600

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05010292780نزههنادٌا ٌوسؾ األحمد109502601
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القاعة االولىكلٌة طب االسنان05100025304شفٌقةشعٌب صالح أحمد209502602

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05100039395نزههمهران احمد كحله309502603

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05100045323فوزي مظلومعبٌر عبد اللطٌؾ ٌوسؾ409502604

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05140038616آمال عمٌرههبه ٌوسؾ جبور509502605

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05100077841سورٌهؼدٌر ٌوسؾ ورده609502606

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05100039712سورٌه ٌعقوبدرٌد ٌوسؾ ورده709502607

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05150113490سهامٌاسر سمٌر الخلوؾ809502608

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05100037592حكٌمه ٌعقوبلٌلى محسن محمد909502609

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05170004888نوال عونهدٌل احمد ور1009502610

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05100061981شاها الجنديامٌرة أحمد عبد هللا1109502611

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05140034422نبٌهامٌمون محمد جرماش1209502612ً

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05030061881امنهعمار محمود االشقر1309502613

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05170044154ناهٌه الحسٌننوره عمران الحسٌن1409502614

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05140020040كوكب البريعال ٌونس عدٌره1509502615

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05140032974سهامسامر كاسر عل1609502616ً

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05120006209جمٌله حسنهٌفاء أحمد العبد هللا1709502617

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05160049074روزهعالء احمد حٌدر1809502618

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05010387643فاطمةعبد الرحمن محمد كنعان1909502619

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05180016500سلمه نادرهدٌانا ؼسان شامٌه2009502620

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05100039865جبٌره سلٌمانأملٌن علً سلٌمان2109502621

القاعة االولىكلٌة طب االسنان07090146904صبحٌة هلولنعمه عبد العزٌز الدرفٌل2209502622

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05170043605نوالنادٌا حامد العل2309502623ً

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05090011022فهمٌهٌامن احمد ورد2409502625

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05120031672خدٌجه اسماعٌلفادي سلمان الموع2509502626ً

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05010216880جورٌهروزٌت حسن كلخه2609502627

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05140036572سروا خضورهادي ساطع ؼنوم2709502629



القاعة االولىكلٌة طب االسنان05100034862رضٌةوداد علً اسماعٌل2809502631

القاعة االولىكلٌة طب االسنان11010152941نوره ابراهٌم المحمدأمٌره محمود المحمد2909502632

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05170046772عزٌزةجهاد حماد عل3009502633ً

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05140027720زٌنبنداء علً محمد3109502634

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05140016087شعلهمجٌره مخلوؾ شهٌره3209502635

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05150091611رقٌهسحر ابراهٌم ادرع3309502637

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05100061034خدٌجه خابوريندى عبد الحمٌد احمد3409502638

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05170049800عزٌزهابتسام حماد عل3509502639ً

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05140035175مروش عمٌرهمجٌده مرشد خلٌفه3609502640

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05150018158نظمٌه سلومأحالم منٌر العل3709502641ً

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05150001220هاجرزٌنه محمد حسن3809502642

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05150100424تمٌنه سلوملٌنا فهد حسنه3909502643

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05140016952شهدهرنا فضل رستم4009502644

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05180009983حٌاة محمدسوزان محمود سلٌمان4109502645

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05150045022شهٌرهرامً احمد ابراهٌم4209502646

القاعة االولىكلٌة طب االسنان04010112936نجاحبسٌمة احمد العباس4309502647

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05140017858حنطٌههدى ثابت سلمان4409502648

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05130026116رٌا دٌبرحاب شعالن محفوض4509502649

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05020019296اموننضال خالد عبد الرحمن4609502650

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05190023934سحراحمد ابراهٌم سلمان4709502651

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05100042229هندعلً فؤاد شل4809502652ً

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05140029119سعده زاهرازدهار علً زاهر4909502653

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05140016815سرٌره جورٌهسومر ٌحٌى دٌب5009502655

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05190021314شهٌدهسهاد محمد الهندي5109502656

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05140007012نبٌههورود ناقد حسن5209502657

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05110017399مرٌم ٌونسجمٌله اٌوب سقر5309502658

القاعة االولىكلٌة طب االسنان02300057245زٌنبوالت رستم حسن5409502659

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05150088645عزٌزهعبٌر حبٌب جمعه5509502660

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05190028366سمٌرهعبد الرحمن تٌسٌر عل5609502661ً



القاعة االولىكلٌة طب االسنان05010459969سحرمحمد سلطان عبد الناصر السراقب5709502662ً

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05150090328سهام الرجبنؽم عبدو العلوش5809502663

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05080003814تلوٌهنجوى محمد الحسٌن5909502664

القاعة االولىكلٌة طب االسنان05150089132ماشوجمٌله محمد حماد6009502665

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05160024859سعادعالء ناصٌؾ ناصٌؾ6109502666
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القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05100047479سعدهفداء علً زاهر6209502667

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05010481512ندوهمٌاده حسن المعروؾ6309502668

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05150050464سهام الرجبنسرٌن عبدو العلوش6409502669

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05150073702شعٌلهفاطمه محمود علوش6509502671

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05120032385شمسه العلًسلمان علً الموع6609502672ً

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05050006229عائده الشٌحاويحسن مأمون الشٌحاوي6709502673

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05140010257نصرهورد راجح احمد6809502674

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05120033329ناهً الموعًسلٌمان محمد الموع6909502675ً

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05140003175بٌروتٌهصدٌمه شرٌؾ محفوض7009502676

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05140030113ندٌمهاحالم عادل ابوعمشه7109502677

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05190025464علٌانسمه مطٌع عل7209502678ً

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05140001095دلٌقه مسعودحمٌده محفوض محفوض7309502679

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05140009549نظٌمه طرٌفًرامٌا ناجً قره جهنم7409502680

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05110035088صهرٌه الحمادهروٌده ضاحً سلٌطٌن7509502682

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05040015119محاسن ادرٌسدانٌال عنان أخرس7609502683

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05110040808سعدهحال ؼسان شامو7709502684

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05010665038حلٌمهكمال سالم عل7809502685ً

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05100032934زهرهربا كامل طه7909502686

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05120012975دعدؼاده حبٌب الخٌر8009502687

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05150105870ناهٌهفلاير فهد حمود8109502688

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05140028420خضرهسوهٌله مصطفى شملص8209502689

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05190005590توفٌقهعلً محسن عٌسى8309502690

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05100046472وجٌههتمام ٌونس ونوس8409502691

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05020067601خٌرٌه بسطاويعمر بشٌر الشٌخ احمد الٌاسٌن8509502692



القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05050142973خدٌجه محفوضامانً رفعت محفوض8609502693

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05030053071خدٌجهحسن عبدو العبو8709502694

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05140009437ابتسام علًلبنى حسن ارساق8809502695

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05170022686زوفاٌسرى ٌاسر داده8909502696

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05110032303فاطمهإٌاد جهاد طوبر9009502697

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05170017256حلوهمنال محمود شحود9109502698

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05170045984نبٌهاتؽرٌد ٌوسؾ داؤد9209502699

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05190032218سكٌنه  احمدفادي علً سلوم9309502700

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05140027315تمرهرضوان حكمت التع9409502701

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05030022877بسٌمه جبٌلًفاتن عبدو الحمدان9509502702

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05100056309صباحٌزن علً حسٌن9609502703

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05100050215وجٌهه وحودختام ٌونس ونوس9709502704

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05220016911هند االسعدصهٌب احمد االسعد9809502705

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05170035577رحمهمحمد علً شحود9909502706

القاعة الثانٌةكلٌة طب االسنان05110003203ؼزالهعبٌر نوري الواوي10009502707

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05100032473كرٌمه منصوراتحاد علً منصور10109502708
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القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05170009053تمامروبٌر منٌر خول10209502709ً

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05200091515نادرهمحمد زكرٌا عواد10309502710

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05030059583فوزهفارس تركً المحمد10409502711

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05100037740حسنهمٌرفت صاطع سعٌد10509502712

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05160022257رٌه السلٌمانوفاء خضر العك10609502713

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05120035166فاطمه حسنسلٌمان محمود سعٌد10709502714

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05010579944شهٌرهامال عادل حمد10809502715

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05170032987فوزٌهاحمد محمود ندي10909502716

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05120018301شهٌرهسقر علً محمد11009502717

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05100039252فٌروزي سقرصالح حسن ابو كحله11109502718

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05140001454كوكب هٌفههٌثم سلطان عل11209502719ً

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05050169143صباححسن علً محمد11309502720

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05120030836تاجٌهعلً محمد مسطرٌن11409502721



القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05050173656شمسه القطرٌبسمٌر احمد فهد11509502722

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05140011012وفٌقه عدرهسماهر راجً دٌوب11609502723

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05050073946فاطمهرجاء احمد زرٌقه11709502724

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05140004864وزٌره علًنسرٌن اكرم عل11809502725ً

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05030063063نجاحٌاسر علً الداود11909502726

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05100053858خطٌرهوسام علً محفوض12009502727

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05180007837سهٌلهشادي رمضان دٌوب12109502728

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05100032488اتحادمٌالد محمد منصور12209502729

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05010745662عزٌزهشعبان محمد العلوش12309502730

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05100045362منٌره ضاهردالل محمود احمد12409502731

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05120025757ندىدارٌن سمٌر ٌوسؾ12509502732

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05010242401نوفاشٌماء عصام الخلوؾ12609502733

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05100066255سمٌره ؼازيربى بدٌع حسن12709502734

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05160028455جمٌلهلمعه محسن ابراهٌم12809502735

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05150012717نواظربسام محمد بٌطار12909502736

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان04230002416الهامصفٌه عبد هللا عوٌنه13009502737

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05150009234سعادحازم حسن حشوم13109502738

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05150002795شادٌهمحمد احمد حماده13209502739

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05150011437هندمحً الدٌن طه حسن13309502740

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05140026743مرٌمأرٌنه أسعد منٌؾ13409502741

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05150008641مدٌحة كتوعةمحمود أحمد الهنداوي13509502742

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05100050327تٌسٌره محمدلٌالً سلمان محمد13609502743

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05030066507ؼادة كلخةؼزل عٌسى الحمود13709502744

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05150002800شادٌهمهند احمد حماده13809502745

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05150043029شفٌقه ابراهٌمسامٌه محمد وسوؾ13909502746

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05100049957عفاؾاولكا بهٌج حمودي14009502747

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05020011032حورٌةزكرٌا عبد هللا المحمد14109502748

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05100062290حمٌده ٌوسؾظالل عبدالكرٌم اسكندر14209502749

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05110040805نصرهسمر مخلص شامو14309502750



القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05110000639خضره محمودؼٌده حمود الحسن14409502751

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان10100002236داللمنهل ٌوسؾ حربا14509502752

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05100022857شهٌرهجعفر وسوؾ ابراهٌم14609502753

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05100070314زٌزؾ مظلومدالل ٌوسؾ حسون14709502754

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05110000722طهران الحسنرنٌن نزار الحسن14809502755

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05100072000ناهٌهرحاب علً حمدان14909502756

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05150043301تماثٌلرٌم احمد سلٌمان15009502757

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05100039256صدٌقه حسٌنوعد كامل مخلوؾ15109502758

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05030007271امٌرةسامر عباس البدور15209502759

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05150071566أملوسٌم عزٌز حسن15309502760

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05100043440مركزان حورانًنزار محمد الصوص15409502761

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05010643626علٌامحمد انس محمد طه االبراهٌم15509502762

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05170037349نواهدسلمان ٌوسؾ حبٌب15609502763

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05160005197انعام بركاتحسان سلٌمان بركات15709502764

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05140012067هنودؼروب ضاحً صبٌح15809502765

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05150052028منهلالهام شرٌؾ جورٌه15909502766

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05100039117عزٌزه الصوصنفود خلٌل عٌسى16009502767

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05100034518ؼندورهسٌؾ الدٌن حافظ ٌوسؾ16109502768

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05050047607فاطمهكنانة منذر الشعران16209502769ً

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05140001319ندٌمه عثمانسالم عمران اسعد16309502770

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05140013104حٌاة خٌربكنسرٌن فاٌز حسن16409502771

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05100061831انصاؾعزت رفٌق حاوٌه16509502772

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05010638659امٌره دٌبصبا مصطفى الموصل16609502773ً

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05140009267حٌاةبدور سلٌم قاسم16709502774

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05010845617دالل الحفٌاناٌمان محمد الحفٌان16809502775

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05140031397منٌرهنسرٌن اسماعٌل حسن16909502776

القاعة الثالثةكلٌة طب االسنان05150098051خدٌجه الدالًؼاده حٌدر االبراهٌم17009502777

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05140010939رابحهؼانده علً التع109502778
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ممر االدارةكلٌة طب االسنان05140002353خٌزران ربٌعمٌسون رحمون عل209502779ً



ممر االدارةكلٌة طب االسنان05140014933روزهرحاب عدنان حماده309502780

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05160022999فاطمهلٌلى محمد عل409502781ً

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05140030955تكنه بناويفادي جمٌل صاف509502782ً

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05100001543كاترٌنهشام الٌان مخول609502783

ممر االدارةكلٌة طب االسنان12160085931هناء علًحٌدر ابراهٌم عل709502784ً

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05220027475فطومه  المحمدعبد القادر محمد العطٌه809502785

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05020112994مرٌمعبدهللا علً محمد الناصر909502786

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05100049959عزٌزهرازان رافع قاسم1009502787

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05100024366شادٌالودٌا احمد صالح1109502788

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05140026635راجٌهلٌال محمد الدق1209502789

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05030026991خطٌره الونوسرٌاض ٌوسؾ الونوس1309502790

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05100032940نهٌده مٌاسهسناء سلمان حمٌدان1409502791

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05140030252خزامهخلٌل نظٌر ٌوسؾ1509502792

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05050172363زعٌلهمحمد ؼازي العللو1609502793

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05010380348هٌفاءجمٌل مصطفى العبس1709502794ً

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05140031916تركٌه سلومنسرٌن ضاحً عل1809502795ً

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05140030950تكنهعلً جمٌل صاف1909502796ً

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05120025105وجٌها صلٌبهمعٌن حسٌن ابراهٌم2009502797

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05100064960فهٌمهعزام كرٌم نصور2109502798

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05140019568كوكب عدٌرهاسعد هاشم قصٌب2209502799ً

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05050161298نجودعبٌر نورس علٌا2309502800

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05140026041مرٌم القطمروان جواد عل2409502801ً

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05110042982صحقٌهرائد سمٌر كٌوان2509502802

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05140016108شعلهعائده مخلوؾ شهٌره2609502804

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05140018969حمصٌه رستمسالم فرٌز خرٌمه2709502805

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05050193931فاطمهاسكندر سلٌمان اسكندر2809502806

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05160046875فلايربٌان محمد فتٌق2909502807

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05140018096تمره دٌوباٌاد سلٌمان بردان3009502808

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05140000783وزٌره حمٌدهمهدد كاسر ؼانم3109502809



ممر االدارةكلٌة طب االسنان05150003467وردهجهاد علً صومعه3209502810

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05140018799شاهه علًراتب سلهب دٌوب3309502811

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05010346906سورٌةنورس سالمة سالمة3409502812

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05050165594الهام الونسٌوسؾ علً اسكندر3509502813

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05040037895صباح االحمدعمر عبدالسالم االحمد3609502814

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05140017927منٌرهإبراهٌم ٌحٌى بردان3709502815

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05100040841حمٌدهٌاسر محمود العج3809502816ً

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05050176109رتٌبهسامر فاٌز السلٌمان3909502817

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05150051413حمامهامٌمه صالح زبٌدي4009502818

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05120028532سعده عجٌبحسن عبد الحمٌد اسماعٌل4109502819

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05150075537نهادراتب محمد حماد4209502820

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05150077271منٌفهفادٌه علً حسٌن4309502821

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05100040153منٌرهحمٌده حكمت أحمد4409502822

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05160022750صباحمحمد خضر حمود4509502823

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05140026992جمٌلهسامر ابراهٌم التع4609502824

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05110017796ندوهاماثل جبر عاقل4709502825

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05130013057سرٌة  خٌويهناء أحمد زعرور4809502826

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05140018993حورٌهطروب نعمان عدٌره4909502827

ممر االدارةكلٌة طب االسنان05140022832زٌفه حسنعمار محمد خضور5009502828

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05010546566نعمات الحسٌنامنه احمد الحسٌن5109502829
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ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05120051061روزيراجً سلمان فاتو5209502830

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05140019264زرٌفهحنٌفه محمد شعبان5309502831

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05150088574فهمٌه العلوشلٌلى محسن االحمد5409502832

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05010621723هٌامحسٌن محمد العل5509502833ً

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05150085787ادٌبهاعتماد حبٌب شامٌه5609502834

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05010717057خالدٌهلمٌاء حمدو ابراهٌم5709502835

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05140018204حنطٌهفادي احمد عل5809502836ً

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05120025067نوفه الدعبولعالء رمضان دعبول5909502837

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05140022406داللأدٌبه ٌاسٌن ؼنٌجه6009502838



ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05140029110ندٌمه علًؼٌنار رفعت زوبلو6109502839

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05150059059مفٌدهوفاء احمد صالح6209502840

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05160039680لٌلىرامٌا علً محمود6309502841

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05140003472مروش صالحؼنار عزٌز السلوم6409502842

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05140026616راجٌه احمدزكوه محمد الدق6509502843

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05010161875فتحٌهرٌم كمال ٌوسؾ6609502844

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05140005787عاٌده مسعودصبا اسعد ركنه6709502845

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05100024344فكتورٌاخضر ابراهٌم احمد6809502846

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05140007521كوثر رسوقسٌرٌن رائق محفوض6909502847

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05140007147صدٌقهربى شهاب السلوم7009502848

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05100018126حلبٌه صقرحسنه خلٌل الحٌصن7109502849

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05150119978مثٌلهؼاده حسٌن العلوش7209502850

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05090000866نجدٌهعمار محمد زٌنو7309502851

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05140006903فتنهجولٌا اسماعٌل اسبر7409502852

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05170033035روزهاٌمن ادٌب ندي7509502853

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05140006804نادٌاافتخار جبر محفوض7609502854

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05140010169نادٌا  رسوقحنان جبر محفوض7709502855

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05140007524نادٌافلك جبر محفوض7809502856

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05140006765جمٌله مخفوضسمر علً ؼنوم7909502857

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05140014938سجٌعه حمادهشادي جبر حماده8009502858

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05120013045نادٌهؼصون محمود برهوم8109502859

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05140010391حسنه طههال حسن قره جهنم8209502860

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05100042571عزٌزههوٌده سلمان معال8309502861

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05140011234شرٌفه دٌوبمجد حسن حسون8409502862

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05140033443تمره عبودامٌنه اسماعٌل وطفه8509502863

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05010208949حمٌدهماهر ابراهٌم العج8609502865ً

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05160026090وضحاشٌرٌن عبد الكرٌم وسوؾ8709502866

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05140010396حسنه طهرنى حسن قره جهنم8809502867

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05220006359تواصٌؾمعاوٌه احمد العلً الثلج8909502868ً



ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05140008887أمٌنهزوات ضرؼام خضور9009502869

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05030004500جورٌه العكاريمٌساء ٌوسؾ العكاري9109502870

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05140009395نهاد ارساقاٌفان ساقب سلوم9209502871

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05010367191سمٌرهمحمود احمد الخضر9309502872

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05140009390نهاد إرساقأمٌمه ساقب سلوم9409502873

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05140009520حمصًجمٌله ناٌؾ حسن9509502874

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05110000691مدٌنةمٌساء جمٌل المرشد9609502875

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05140027417سلٌمهسامٌا سلمان خضره9709502876

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05150107192سعاداحمد جبر فندي9809502877

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05100037507سمٌره حربامجدلٌن كاسر احمد9909502878

ممر المكتبةكلٌة طب االسنان05100041258الهام سلمانلورانس علً شهله10009502879

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140005842زٌنه داؤدحنان محمود عل109502880ً
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المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05100037299انتصارماري صالح حمٌدان209502881

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140037617رؼٌدهمارٌنا محمد حسنه309502882

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05050187587رابعه شٌتالرا رامز كردٌه409502883

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140003586ندٌمه  علًمنال ضاحً عل509502884ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140035508كوكب الجرماشًوصال هاشم حمدان609502885

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140030885نجاحصفاء هزاع أحمد709502886

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150086545روٌدهسبال عٌسى حسٌن809502887

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140027217انٌسه قاقوساسمهان ادٌب حسن909502888

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05100029499عزٌزهرٌم محمد شدود1009502889

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان06160030302نبٌههنعٌمه محمد سلٌمان1109502890

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140018019تمرهحسٌن سلٌمان بردان1209502891

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05100045538سعاد احمدراكان علً برهوم1309502892

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05160033186مدنٌه شحودسهى طالل محمد1409502893

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان06220012658الهام صقرخالدٌه طه بوحسن1509502894

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140004736رهٌجهروٌده رفعات عل1609502895ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05130024763بسما عباسعلٌاء محمد العكش1709502896

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140003311رهٌجهركٌنه رفعات عل1809502897ً



المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05130024764بسما عباسمٌساء محمد العكش1909502898

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05100018194سورٌا شملصسناء عٌسى عٌسى2009502899

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140027377هنودوصال ضاحً صبٌح2109502900

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05010317080فاطمةمحمد حكمت الرجب2209502901

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05130024416امنٌه خضوررنده كاسر عل2309502902ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05060004430روضهاحالم محمد حمود2409502903

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05010417814فرٌدهعارؾ سلٌمان السلٌمان2509502904

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140009868كلٌمه خلوؾمرٌم مسعود اسماعٌل2609502905

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05120046677داللمجدلٌن آصؾ سقر2709502906

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05170008876لمٌانورس محمد سلوم2809502907

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150085994عواطؾوصال مرهج محمود2909502908

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05160052743سعدهعفراء علً الحكٌم3009502909

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05180035079بدٌعههٌفاء عقل ونوس3109502910

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140019427ؼدوه رستمرحاب ظرٌؾ رستم3209502911

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05050006669سمار السقاصالح احمد شرتوح3309502912

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140033657نهىمرح جهاد بناوي3409502913

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140017714تمره بقعاويشذا محمد حبٌب3509502914

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150116060منٌرهٌامن أحمد الحماده3609502915

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150068131فاطمة سلوموالء جودات حسن3709502916

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05180015269سهامفداء نضال زعزوع3809502917

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140017105ٌمامه حسنابتسام عبد هللا حماده3909502918

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140007005هند شروؾعال رامٌح اسبر4009502919

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140017794نجاحمها فؤاد سلمان4109502920

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140007562فدوى محفوضلبٌبه نورس بركات4209502921

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140001477جهٌنا سلٌمان ابراهٌمخلود ضاهر ضاهر4309502922

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05060004436فاطمهرهام حسن حمود4409502923

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان04030017413ضحوه االبراهٌماصاله تركً داهود4509502924

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05010270313ماجدهحسان عبد الجبار عفرٌت4609502925

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05100039312رٌمهنوال ضاحً إبراهٌم4709502926



المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05160014575جمٌلهلبانه محسن خطٌب4809502927

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05010241097مرٌم الحمودمروه جمٌل حمود4909502928

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05160014658جمٌلهمحمود محسن خطٌب5009502929

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05160014569جمٌله خلٌلٌاسمٌن محسن خطٌب5109502930

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140012800مهدٌه خضردرٌد مرشد محمود5209502931

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140032251بصٌرهعلٌاء منٌر عبود5309502932

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان06150042050عٌدٌهلمٌس سالم بربهان5409502933

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140025567عزٌزههانً رٌحان هالله5509502934

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05170036793روزهاحالم علً عل5609502935ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05110031610مروش صالحالٌس عزٌز السلوم5709502936

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150107519مرٌم بدعهوفاء سلمان محمد5809502937

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05190027399رباح عٌدينسرٌن عدنان عل5909502938ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05160013832فهٌمه حسنمحمد رئٌؾ عفٌؾ6009502939

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150021695مارٌهدالل محمد ؼانم6109502940

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150113274خدٌجهصالح احمد العل6209502941ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150113269خدٌجهناجً احمد العل6309502942ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05180013964عسكرٌههنادي محسن عل6409502943ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05100030967داللبانا محمود شاهٌن6509502944

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140032040سجٌعهمٌسم جمٌل عباس6609502945

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05180013974عسكرٌه حمويمهند محسن العل6709502946ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140027249لمٌا حمٌدانمحمد ٌسٌر عباس6809502947

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05170018577شهده سلومسهام فهد حٌدر6909502948

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150099343زرده زرٌفهنسرٌن سلٌمان زرٌفه7009502949

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140026657سامٌالعٌسى بالل علوش7109502950

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150046211نظٌرهسوزان مفٌد حسنه7209502951

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05120026481لمٌعا علًمعاد حبٌب حبٌب7309502952

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05100010633فرٌدهشادي بطرس عابد7409502953

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140008480زٌنبملكه أمٌن ؼنوم7509502954

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140013993شهده حموديجولٌا ادٌب التع7609502955



المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140008506رتٌبه ؼنومحمزه شرٌؾ ؼنوم7709502956

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140011719افتكارسوزان مولٌد الداله7809502957

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05130013277سعاد عدٌرهعفاؾ محمود عدٌره7909502958

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140026353مطٌعه الدقهٌام ؼازي اسعد8009502959

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140017824ورشانه سلمانسامٌه نظٌر رسته8109502960

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140037221حمٌدهلوجٌن ابراهٌم ادرٌس8209502961

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05050068157صبحٌهعبدالمنعم علً الخطٌب8309502962

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140018053سكٌنهنوال ضاحً زوبلو8409502963

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05100021976حزمهانتصار مخلؾ الحسن8509502964

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05120053315هٌامسوسن جمٌل محمد8609502965

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140026863تماثٌل خضرهمحمود شهٌد خضره8709502966

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05010796188نادٌهٌوسؾ سلٌمان الٌوسؾ8809502967

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05020002822فوزٌهمحمد عبد اللطٌؾ االحمد8909502968

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140036271خوال ضاهرحمدي وجٌه جدٌد9009502969

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140003600صفا منٌؾبهٌجه مشهور خٌزران9109502970

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05050020504هٌامضٌاء تٌسٌر الطٌر9209502971

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140003725فكرٌه سلوملمٌس وحٌد دنٌا9309502972

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان04170045291آمنهطارق معاذ الحاج ٌوسؾ9409502973

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05110000594وظٌفه سعٌدبدور اسماعٌل المحمد9509502974

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140032586منٌره جدٌد علًنادر ؼازي وطفه9609502975

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05100048404بدٌعه نمرهسجٌع اسماعٌل اسماعٌل9709502976

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140032032منٌرهفارس ؼازي وطفه9809502977

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140019376مطٌعه ابو عمشهرمسه علً صالح9909502978

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140004836عدالشٌرٌن دروٌش سلوم10009502979

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140024061علٌا شملصمنال بدر ابو تراب10109502980

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140019443نظٌره عثمانفاطمه حسٌن درؼام10209502981

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140011181جهادهحنان شحاده حسن10309502982

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05110000301شرٌفه علًاسعد محمود المحمود10409502983

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05100062169نظٌرهفلاير صالح مظلوم10509502984



المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05100062156امٌرهجوهر حبٌب مظلوم10609502985

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05190016570حسناء سالمًسومر حافظ عل10709502986ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05190013960وردهمفٌده محمد عل10809502987ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140025497حسنه ٌونسامال كامل بدور10909502988

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05060010103خدٌجهلٌنا محمد رزوق11009502989

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140033983سمٌرهؼرام عبد الكرٌم عبود11109502990

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05160030026ظهٌره علوشوائل علً الشعبان11209502991

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05200098031سمرعٌسى سلٌمان حسن11309502992

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140026138ادٌبه اسعداٌران اسماعٌل اسعد11409502993

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05160027329انعامولٌم عدنان الحسن11509502994

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140002367كوكب بوصالحنسرٌن نصر شهٌره11609502995

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150059063مفٌدهرجاء احمد صالح11709502996

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140023991صباححٌدر محمد شملص11809502997

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05010290282فاطمه سودٌنمنٌر صبحً عجاج11909502998

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05050106829سمٌره سٌفومٌرفت عدنان سٌفو12009502999

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05160000148سمٌرهرضاب خضر منٌؾ12109503000

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140027232ادٌبه اسعدروٌدا اسماعٌل اسعد12209503001

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140003166سمٌا صبٌحودٌان رفٌق ؼانم12309503002

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140002758منٌرهكندي سجٌع إبراهٌم12409503003

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140015593معٌنهنرمٌن ؼسان عل12509503004ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05090005679كفاح كفامنال منذر كفا12609503005

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05090005682كفاح كفامٌساء منذر كفا12709503006

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140027229أدٌبه أسعدعزه اسماعٌل اسعد12809503007

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150097906سعاداحمد بهاء الدٌن الحسنه12909503008

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05050009364سمٌرا عثمانمهدي اسماعٌل محفوض13009503009

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05010372351فوزه سلوممعاذ محمد نور جدوع13109503010

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140006614هند مسعودورده ٌاسر عل13209503011ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05030016212ثرٌةفوزٌة فواز الول13309503012ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05030004038هندماهر نادر الشعبان13409503013



المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05010195286ابتسامجمٌل مفٌد الشمال13509503014ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05150043427خدٌجهسوسن حبٌب الخٌزران13609503015

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05030062671خضرهخالد مصطفى شنو13709503016

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05160022011وحٌدهمعن علً محمد13809503017

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05030065963امٌره العمرانمصطفى جمٌل الونس13909503018

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05170021616ردٌنه عبودسلٌمان ثائر حسن14009503019

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05030061359مكٌهشرٌؾ سعٌد الدٌبه14109503020

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140006099زرده سلٌطٌنرمزٌه سلمان عل14209503021ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140006095زرده سلٌطٌنوداد سلمان عل14309503022ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05010636472مٌادهقتٌبه عبد هللا الحاج14409503023

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140030506شرٌفه عفٌؾرؼٌده ابراهٌم ابو عمشه14509503024

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140030347منٌعه عفٌؾروزه شحٌدي عفٌؾ14609503025

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05030061603هناء اسعدمصطفى حٌدر الزمزم14709503026

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140036724سهامدعد ظرٌؾ رسوق14809503027

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05140030277الجائزهؼالٌه اسماعٌل مرع14909503028ً

المدرج الكبٌركلٌة طب االسنان05190001466نور الهدىٌاسر علً عباس15009503029

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05010509344خدوجابتسام محً الدٌن شحود15109503030
30

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05010378891بدٌعهادٌبه حامد احمد15209503031

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05140006528خطٌره عدٌرهطهران حكمت عل15309503032ً

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان10160048770حٌاة سلٌماحمد رشٌد جدٌد15409503033

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05180027485جمٌلهعٌسى رمضان عل15509503034ً

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05140013652وفٌقهجنان فهد عدره15609503035

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05030015610كوثرلمٌس محمد الٌونس15709503036

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05030062271فوزٌهؼٌاث علً اسماعٌل15809503037

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05120009616رشٌدهمحمد كامل اسماعٌل15909503038

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05150060916مهى محفوضساره نظٌر حسن16009503039

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05150061063بندررهاؾ عبد العزٌز حسن16109503040

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05070021719رابٌهمعتز احمد ابراهٌم16209503041

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05170029446هالله صبرهسجٌع احمد البرو16309503042



مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05110047355طلٌعهاحمد خالد الحسن16409503043

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05150073167خدٌجهلٌلى حبٌب الخٌزران16509503044

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05030043925سمرهفادٌه محسن ابراهٌم16609503045

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05170006886روظهمنذر نجم ملحم16709503046

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05100044509زٌنبٌحٌى محمد المصطفى16809503047

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05170047849حٌاةعالء احمد محمد16909503048

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05100035948مٌلٌاصقر ٌوسؾ ابراهٌم17009503049

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05150096031ادٌلسلٌمان علً محمد17109503050

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05010317490روزهٌاسر سلٌمان عنقا17209503051

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05120012799جهٌده العلًفراس اسكندر عباس17309503052

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05140031457نظٌفه علًلحظه بهجت داؤد17409503053

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05150115087بندر  حسٌنمالك علً حبٌب17509503054

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05180027601علٌاوفٌقة سلٌمان مظلوم17609503055

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05100011152مٌاده نسبعبدو مرهج فروح17709503056

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05180000239عفٌفهرٌان ؼطاس دٌب17809503057

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05110001496داللجٌانا خرفان سعد17909503058

مخبر التشرٌحكلٌة طب االسنان05140027196قنٌعه اسعداصاله صافً اسعد18009503059

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05020057469تركٌهخالد عبد الكرٌم لطوؾ النبهان109503060
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المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05170042766نجومابراهٌم محمد ابراهٌم209503061

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05120051228جمٌله فٌاضوجد ٌوسؾ ٌوسؾ309503062

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05110100731نجودعائشه فواز حماده409503063

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05070042494نورهعلٌه علً عٌسى509503064

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05120043921ختامنضال مصطفى جنٌد609503065

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05200093894فٌروز عٌسىعلً ؼسان نٌصاف709503066ً

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140027661ؼدٌره صبٌحازدهار سلٌمان صبٌح809503067

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140015085سرٌهشٌرٌن ندٌم لطٌفه909503068

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140027365سرٌه التعكٌندا ندٌم لطٌفه1009503069

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05150075851وفٌقه  عباسمحمد أحمد معروؾ1109503070

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05190027077لٌلى عٌودابراهٌم محمد بربر1209503071



المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05150106064منىمرام سلٌمان عل1309503072ً

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05030047303صبرٌهلٌنا محمد العمران1409503073

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140033236كوثرروشان حٌدر بدور1509503074

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05120034535هوادهعاٌد بدر اسمندر1609503075

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140034137رؼٌبه  طوٌزانفاطمه جدٌد جدٌد1709503076

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05050131738صباح المولًجهٌنه احمد دٌب1809503077

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05160030494شعٌلهعجوب عٌسى شحود1909503078

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05050170101وردهالماظه جمعه دٌب2009503079

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140029782زٌنبرامٌه مخلوؾ مخلوؾ2109503080

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140003910نهودودٌان سرحان جدٌد2209503081

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05120031325امٌنهؼاده عزٌز مثلج2309503082

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05150060612شفٌقةدٌمة أحمد درؼام2409503083

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05120031326امٌنه خلٌفهمٌاده عزٌز مثلج2509503084

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05020083159ثمرنور عمر العمر2609503085

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05100037932ؼزهمنى محفوض نكاره2709503086

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140028980سلمى  شملصبسمه أحمد التع2809503087

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140021134ٌسٌرهانعام شرٌؾ قبقل2909503088ً

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05010298697رهٌجهرائده شحاده الزٌدان3009503089

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05020023991نجاحعمار ٌاسٌن الٌاسٌن3109503090

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05170037518نورهرٌم حسن عثمان3209503091

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05190030996محاسن شدوددٌما عبدهللا برهوم3309503092

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05150097539حسنهامٌره علً صقر3409503093

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05160012110سعادإٌهاب محسن الحاطوري3509503094

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05170048630حلوه  دادهعلً أحمد حماده3609503095

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140009700جمٌلهعذاب علً ؼنوم3709503096

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05100057316مجٌده صقورعزه سلٌمان عٌسى3809503097

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140027058بربهانازدهار عبدو إبراهٌم3909503098

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05160002288سلمىمنتجب اسماعٌل ابراهٌم4009503099

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05160039881جهٌدهؼٌثاء عبدو احمد4109503100



المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05160012479رشٌدا  محمدهائل علً خٌزران4209503101

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140025318قنٌعهسٌكار صافً أسعد4309503102

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140027504بربهانسامٌه عبدو إبراهٌم4409503103

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05130010514مطٌعة سالمًٌسرى سلٌمان حجٌره4509503104

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140028975مرٌم عدٌرهسرٌه ابوعلً الحسن4609503105

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05010549323نوفهرامً علً العل4709503106ً

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05100043287نبٌههاحمد اكرم خضره4809503107

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05120027572فاطمه احمدؼٌثاء ٌوسؾ الجردي4909503108

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05150063229نسٌمههنادي احمد حسن5009503109

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب07120018851فاطمةسمر محمد األحمد5109503110

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05070040708نعٌمةباسم فاٌز خضور5209503111

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب03060018827حسنهعال منٌر صالح5309503112

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05160052123فاطمهاحالم محمد االحمد5409503113

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05100072965لٌناامل مٌالد صالح5509503114

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05030023082فوزٌه المحمدعٌسى ابراهٌم الدٌبه5609503115

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140003110سكرهسمر سلٌم حسن5709503116

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05010335949جورٌهعبدالكرٌم محمد عجاج5809503117

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140005001وفٌقهمٌساء أحمد أسعد5909503118

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05120001157محاسن حسنباسم محمد سعٌد6009503119

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05150087200مٌادهجواهر سالمه سالمه6109503120

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05120005120فاطمةصفاء عٌسى االسمر6209503121

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140014639بسٌمهزهٌر محمد عل6309503122ً

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05040021371مرٌمصفاء رضوان المحمد6409503123

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05170008012فوزٌه وسوؾٌوسؾ محمد زرٌعه6509503124

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05050087511سمر هرموشأمل أحمد هرموش6609503125

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب07120047695فاطمةرٌم محمد األحمد6709503126

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05030037229خطٌرهأولدا ٌاسٌن الكٌجان6809503127ً

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05100064958رقده صبحٌمنى ناهل نصور6909503128

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05120002699فلاير حسنشادي احمد سلوم7009503129



المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05150069527ؼزاله االبراهٌمجمانه خضور دروٌش7109503130

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140020780ندٌمه قبقلهبهجت محمد قبقل7209503131ً

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05030025102سمٌحهؼادة كامل ابراهٌم7309503132

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05190007169نجاحؼٌداء محمود محمود7409503133

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05150067260حجٌره سالمهبثٌنه احمد سالمه7509503134

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140033804مروش وطفهعفاؾ جعفر نصور7609503135

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05100059167مجٌرهلٌدٌه علً حمٌدان7709503136

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140017785نجاح ادرٌسمجد فؤاد سلمان7809503137

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05090003418محاسنشادي علً الشعار7909503138

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140030448ناٌفه ابو عمشهوصال محمود ٌوسؾ8009503139

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05160000836حاجهشٌرٌن ابراهٌم دٌب8109503140

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05120028761فاطمهسناء نورس سوٌد8209503141

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140030878وضحه بردانٌاسر علً داؤد8309503142

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140001036مرٌمرهٌجا إبراهٌم دٌب8409503143

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05010289173سناء الدونه الدباغاحمد المهدي عادل تلٌت8509503144ً

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05180035018عزٌزهعٌسى سلٌمان معروؾ8609503145

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05180016290عزٌزهعلً سلٌمان معروؾ8709503146

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140007067امٌره ؼنومهٌلٌن هٌثم ضاهر8809503147

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05050017551رجاءنجوى ماهر الحمود8909503148

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05150077698فداءلٌن علً ابراهٌم9009503149

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05150003463عزٌزه عثمانمحمد حسٌن محسن9109503150

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب90050006056اقبال السعدياٌمان معتز بستون9209503151ً

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05150035871كسبه حرفوشأحالم عباس ونوس9309503152

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05150096891مٌلٌا ابراهٌمراما محمود ساطور9409503153

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140021180بربهانهدوه رشٌد جبور9509503154

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05040020312كرٌمههٌفاء طاهر احمد9609503155

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05170001502اسمهانفاطمه ابراهٌم عون9709503156

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05030022407هند المٌهوبفاطمه عٌسى الحسن9809503157

المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140003444ترٌاقعروه عبد الكافً حمدان9909503158



المدرج االولكلٌة االداب جنوب الملعب05100045546سهامحسن ٌوسؾ حسن10009503159

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140006158عصرٌه علًقٌس منذر محفوض10109503160
100

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140006509نادٌا داللهؼروب مصطفى دالله10209503161

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140008260عبالسومر ٌوسؾ ؼنوم10309503162

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05130031894سمٌحه التزهجمٌله سلٌمان اسماعٌل10409503163

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140018420بصٌرهسالم عبد الكرٌم عل10509503164ً

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140003602مجٌدهفراس حمدان اسماعٌل10609503165

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140029056وطفه عماريعنود ٌوسؾ سلوم10709503166

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05010227535منٌرهفاطمه عبد الوهاب األخرس10809503167

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05150106642سورٌهلطٌفه جابر حمود10909503168

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05160014538فاطمهوائل ٌوسؾ سلٌمان11009503169

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05030021119رهٌجة االبراهٌمعفاؾ أحمد االبراهٌم11109503170

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140004695شفٌقه  أسبرٌلدا علً خلوؾ11209503171

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05130013183زٌنب عجٌمٌهسلمان حبٌب طه11309503172

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05090009817هٌفاءاٌهم حسٌن ضوا11409503173

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05070021363فردوسعلً محمد الحسٌن11509503174

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140002100فاطمه سلهبمعتز طالب زلخه11609503175

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100050420شهديسحر فهد حمٌدان11709503176

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05050050915زكٌه السٌخ ٌاسٌنابتسام اسماعٌل الشٌخ خضر11809503177

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05150075857رفٌقه عباسنؽم احمد معروؾ11909503178

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140021915ترٌاق قزازوسمٌح اسماعٌل عبٌس12009503179ً

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100041676فاتًمدٌنه احمد نصور12109503180

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05200095650بدٌعهؼدٌر جمال نٌصاف12209503181ً

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140016909خوله جورٌهرؼد محمد جورٌه12309503182

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140027112رؼٌبه اسماعٌلمردان عقل إبراهٌم12409503183

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140021278نادٌامها سجٌع قبقل12509503184ً

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140018498سهام راشدمازن محمود حسنه12609503185

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05150031587مٌساء  دٌبعلً أحمد محمد12709503186

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140013234ؼفران اسودعال علً صبٌح12809503187



المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05050137959نوالحسن جمٌل الشٌحاوي12909503188

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100018231روزهفاتن عابد الخابوري13009503189

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب06160020626سمٌرهحسنه احمد العبود13109503190

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05050050852زكٌه الشٌخ ٌاسٌنرٌم اسماعٌل الشٌخ خضر13209503191

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05050046447سلوىدعد محمد الجواد13309503192

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100007104نوره كاترٌنمٌالد عٌسى خلٌل13409503193

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05120031914هند ادرٌسرشا احمد فٌاض13509503194

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140002997سهام سلومالهام ناجح صقر13609503195

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100033638بثٌنهزٌنب مجد عبد هللا13709503196

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب06220003354مرسلٌن  اسعدرٌم عدنان جدٌد13809503197

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100075383عزٌزهمرٌن سلٌمان حمودي13909503198

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05150119673شفٌقهصالح نصر حسنه14009503199

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140013792خزنه قاسمدارٌن حسن محفوض14109503200

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140022305حٌاةمرٌم جمٌل اسد14209503201

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05120041016سعده حاتمأرٌج رمضان دٌاب14309503202

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05010381674سامٌهجورجٌنا ماجد الصارم14409503203

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05010381574سامٌهجهٌنه ماجد الصارم14509503204

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140021788حسنه  أسدلٌال علً دٌبو14609503205

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140018508سهام راشدعنود محمود حسنه14709503206

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140018236بصٌرهؼرام عبد الكرٌم عل14809503207ً

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب04030000717نجاح الناصردارٌن بالل رسالن14909503208

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05010628096فاطمهامل صالح العلوش15009503209

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05020053615نوؾ علوشعال ؼازي محمد علوش15109503210

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05020058977خولهأحمد محمد الشٌخ عوض15209503211

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05010765985صالحهاحمد راكان الحسٌن15309503212

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100061430سورٌاظرٌؾ محمد حمٌدان15409503213

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05010628104فاطمهكٌان صالح العلوش15509503214

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05010602145خدٌجهساره احمد السلوم15609503215

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05150102139حاجًرندا علً أحمد15709503216



المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100034842فاطمهعال حسن خضور15809503217

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05110002538ابتسام سلٌمانفاتن عبدالكرٌم مرع15909503218ً

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100068480سلمىاٌمان محمد عمار16009503219

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100046765أمٌرة القنفراس ٌوسؾ الجهن16109503220ً

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05050176661نومه الحٌدرهدى حسٌن الحٌدر16209503221

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05110048371رفٌعهمنتجب زرٌؾ خضور16309503222

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب10270022582دعدبشار اٌمن عامر16409503223

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100035835انٌسهسومر كرٌم الكاره16509503224

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100050396بدٌعهمراد رفعت سلٌمان16609503225

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100044845سعدهفٌصل علً علٌشه16709503226

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140031156حمصً محفوضنبٌها ناٌؾ حسن16809503227

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100061455رضٌهاحمد عبد الكرٌم الجهن16909503228ً

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05040035187امٌره ابراهٌممحسن حسن االحمد17009503229

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05170009401جمٌلهلورٌس ؼانم ابراهٌم17109503230

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140030664حمصً محفوضكهرب ناٌؾ حسن17209503231

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05160017702جمٌلهٌمنا علً سلوم17309503232

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب10230000823وجٌهالما طالب حسن17409503233

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100010996زاهٌهصالح حسن دوحه17509503234

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05120050120حٌاة اسماعٌلالٌاق منٌر شاهٌن17609503235

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140018447رفٌقهحكٌم سلمان حسنه17709503236

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100038721كهرب  صقرشروق ناهل كحله17809503237

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100053450صباحنجوى حسن حبٌب17909503238

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05120020361نادٌارامً علً حمدان18009503239

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05120039277منوه ٌوسؾوسٌله منصور ٌوسؾ18109503240

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100029355دالل حمٌدانسمٌه بسام مكٌدوش18209503241

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05120039279وسٌلهعالء بسام كفا18309503242

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05120031922هندأسمر احمد فٌاض18409503243

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05010253742روضهسامر عادل محمد الٌوسؾ18509503244

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05120020366نادٌامحمد علً حمدان18609503245



المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05150108993سرٌعهرنٌم وارد القوجه18709503246

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05150022837مجٌدهأحالم علً الحسٌن18809503247

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05120022499وجٌهانادٌه توفٌق شحاده18909503248

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05070030113ختامأحمد ابراهٌم البعرٌن19009503249ً

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140020781مهىماجده نمٌر حمودي19109503250

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب10260036058خدٌجهعال حسٌن سعٌد19209503251

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05010664699بندرتٌسٌر محمود عل19309503252ً

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05010662545فاطمهعربٌه محمد الحسٌن19409503253

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05010085803فاطمهمالم علً كٌزاوي19509503254

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100065725زٌنب ساطورمجد محمد اسعد19609503255

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05120022609نادٌه شحادهسندس عزٌز ابراهٌم19709503256

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب04180102389امٌنهوالء محمد مصطفى19809503257

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05020085261رائدهمحمود عدنان العل19909503258ً

المدرج الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05090000799سعادحسام فائق موسى20009503259

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05120020372مثٌال شاهٌنحسان محمود حلوه20109503260
100

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05140017610سكرهلمٌس ٌونس صبٌح20209503261

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05140023087فاطمهكوثر احمد خضور20309503262

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05180014836مرٌمازدهار نصر جوهره20409503263

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05140011096شرٌفه دٌوبامجد حسن حسون20509503264

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05160014283موزهعودي حسن خطٌب20609503265

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05100038171سورٌا رضوانمعالً اسماعٌل الدرٌوس20709503266ً

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05150057641سامٌلهفاطر رحال رحال20809503267

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05100072323هٌام حسنؼدٌر رفٌق برهوم20909503268

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05180006699حمٌده حمدانسراء محمد حمدان21009503269

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05050076313فهمٌة بدرانشعٌب عبدو الجوران21109503270ً

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب06160020349مرٌمرٌبال رحٌل طه21209503271

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05190021283فاطمه عروسمرفت علً السعود21309503272

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05140007869نادٌاعتاب ظرٌؾ خزام21409503273

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب04220018511نواللٌنا صالح العجوز21509503274



المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05100020759دعدهبا عدنان ناصر سلوم21609503275

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05160026513سحرهبى احمد احمد21709503276

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05190021282فاطمه عروسمنال علً السعود21809503277

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05170011392نشٌدهرؼداء جمال صالح21909503278

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب10270018165حٌاة حسننسرٌن احمد محمد22009503279

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب04220048259وفٌده العلًانعام سلٌمان المحمد22109503280

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05200044667عزٌزه حمادسلٌما تٌسٌر عل22209503281ً

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب10100020087نوال العٌسىهبه احمد مٌهوب22309503282

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05140018335وجٌههروعى محمد بردان22409503283

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05010149685نجاح المصريٌسمٌن عبدهللا المصري22509503284

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05140024937نمنومردٌنا نظٌر بدور22609503285

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05010181931ؼادهصهٌب سعٌد االحمد22709503286

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05140001410ترٌاقلندا فٌصل ٌوسؾ22809503287

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05120048806ؼٌثاءهدٌل عادل دٌوب22909503288

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05140010498ترٌاقكافً محمد عٌسى23009503289

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05010655671سكرهمهدي حسٌن مصطفى23109503290

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05120004065لٌمونهٌاسٌن صالح سلٌمان23209503291

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05150115166زهره المحمودطالل فؤاد الٌوسؾ23309503292

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05170042768رؼٌبهرٌم فاروق ابراهٌم23409503293

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05200076191نعٌمهمٌسون محمد محفوض23509503294

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05050127583ؼصون عزوتمام رفٌق عزو23609503295

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05140025010عٌوش رمضانهنادي خلٌفه بدور23709503296

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05140020214نجاحرامٌا ابراهٌم مخلوؾ23809503297

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05100057342فوزهعلً خلٌفه شاهٌن23909503298

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05140018575رشٌدهكرٌمه مسرور حمود24009503299

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05150072651فاطمهوصال علً عل24109503300ً

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05070024863سفٌرهضحى أحمد حربه24209503301

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05010319798رمزٌهٌوسؾ محمد سعد24309503302

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05070025126نعٌمه عزوعهد محمد عزو24409503303



المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05140027505بربهان  هاللهروى عبدو ابراهٌم24509503304

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05100025307سعاد خضورجعفر احمد بدران24609503305

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05140025749ؼدٌرهأحالم سلٌمان صبٌح24709503306

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05150071448فهٌدهوعد ٌوسؾ الجردي24809503307

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05120040649رقٌه عاصًهال محمد عبود24909503308

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05140012575هدنه خزامبشار باسم داؤد25009503309

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05050110562ختاممحمد حمدو سترحنا25109503310

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05140012546هوٌال خلٌلبشار دٌوب خزام25209503311

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05150071047فهٌدهحسام درؼام حسان25309503312

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05100061200امٌرهلمٌس رشٌد اسماعٌل25409503313

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05030057008سعدٌهخالدٌه محمد الحالق25509503314

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05010277464بدٌعهروسٌه محمد المحمود25609503315

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05010250246خدٌجهأحمد عبدهللا أسود25709503316

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05010643756داللولٌد عبد الكرٌم الكل25809503317

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05170006057ربٌحهرٌم عبد الكرٌم كنعان25909503318

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05170043310فرٌدهروال خضر سالمه26009503319

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05100039452نمنومعزٌز كامل حربا26109503320

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05100044148سعداابراهٌم عبد هللا سالمه26209503321

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05190030382دعدأحمد علً محمد26309503322

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05170020278اٌبونه مقصودعال هٌثم عل26409503323ً

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05150054125سمٌرهنورٌه محمد وسوؾ26509503324

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05140025583علٌافادٌا فهد عل26609503325ً

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05100038248مجدٌهفوزه ضاحً درباس26709503326

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05170019672سهٌلهلورا أحمد عل26809503327ً

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05140011242حبوس  حسنعال موفق حسون26909503328

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05170025209انٌسهاٌمان طالب طالب27009503329

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05140008412سهجهسلوى ظرٌؾ ؼنوم27109503330

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05030020857نزهة الموسىحلبٌة ابراهٌم كلٌمة27209503331

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05180000809نهادمهند انطوان دٌب27309503332



المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05140010348سجٌرهرشا محمود عثمان27409503333

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05160013284هندحلوه ٌونس العل27509503334ً

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05160018836مرٌماحمد حسن ؼرٌبة27609503335

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05110000725ؼصون الحسننادٌن بصٌر الحسن27709503336

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05170013840تماسٌل سلٌماناهدن اسكندر سلوم27809503337

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05110000477حورٌةسهٌلة محمود المرشد27909503338

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05010273616انتصارجاكلٌن ابراهٌم المحمود28009503339

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05030052852خالدٌةمحمد حسٌن العبو28109503340

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05100062061شكوىاماسل بهجات خداج28209503341

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05160036640تركٌهابراهٌم صالح الٌوسؾ28309503342

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05150110125هناء حسنوفاء طاهر وسوؾ28409503343

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05010521673لٌنامجد الدٌن محمد الحسن28509503344

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05100049638فاتًكهرب احمد نصور28609503345

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05090002345فرٌدهؼاده علً حٌدر28709503346

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05110000017هدىمرح فؤاد السعد28809503347

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05110000295امتثال المحمد علًصبا علً سلٌطٌن28909503348

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05130011336ناٌفهٌونس سلمان زعرور29009503349

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05140015567مطٌعه جبورتؽرٌد محمد خضور29109503350

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05040032532مارٌهحمٌده محمد الشعبان29209503351

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05160026477منٌرهعلً محمود الوسوؾ29309503352

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05040015202وردهسعاد حسن أخرس29409503353

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05140026754جمٌله  دالًشادٌه إبراهٌم القطاره29509503354

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05140025857رؼٌده منٌؾربا راضً عٌسى29609503355

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05140009724حمٌده محمدمٌساء تركً ارساق29709503356

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05120018342فٌروزعلً حسن وسوؾ29809503357

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب05140023435حسٌبه قصٌبًرشا مالك عل29909503358ً

المدرج الثالثكلٌة االداب جنوب الملعب06210004963دروٌشهمنى شعبان صقر30009503359

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05190002733جمانه عٌسىسامر جمٌل حسٌن30109503360
100

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05120038394سهامبسام جهاد جاروش30209503361



المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05010364157هنديوفاء سرحان اسعد30309503362

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05100009352اٌران عٌسىنادٌن محمد نصور30409503363

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05140006594بصٌره عبوددارٌن محسن بناوي30509503364

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05120017957سرٌهأحمد محً الشٌخ30609503365

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05120027173عزٌزهمحاسن جمٌل فٌاض30709503366

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05040015752نادٌه محمودحسن أسد اخرس30809503367

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب04220018002عزٌزه الٌوسؾضحى اكرم معروؾ30909503368

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب04010176921سمٌره درداريرائده فاٌز احمد31009503369

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05100043068حسنه رجبشما ابراهٌم شما31109503370

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05120047491فطٌم  األحمدعلً شحاده األحمد31209503371

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05100013360اسعاؾاٌهم دٌبو نعمه31309503372

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05120012208ناهً قاسمرامً علً عدره31409503373

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05150110958توفٌقهبخٌت عارؾ ابراهٌم31509503374

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05150057182مرٌمٌوسؾ محمود حسن31609503375

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05140012634سمٌعهسمٌره محمود خضره31709503376

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05150092176اسٌا  شاهٌنابراهٌم أحمد شاوي31809503377

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05010312325امٌنهشادٌه عبدالباري المحمد31909503378

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05100068826مجٌدةرانده ظرٌؾ عبد هللا32009503379

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05140005071انتصار ابراهٌمعذاب سعٌد اسعد32109503380

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05010273401ثرٌاٌحٌى حسٌن الحسن32209503381

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05100040168عزٌزه حسنعلً حسن دٌوب32309503382

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05010623019وعد االحمدمحمد حسٌن السلوم32409503383

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05100043514عزهاٌمان محمود سمندر32509503384

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05150106248ثمار شعبانرامز عبدالرحمن تقال32609503385

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05050004418هٌامعال نمر االسد32709503386

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05050004522هٌامفرح نمر االسد32809503387

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05160010946تنوةمادلٌن رسالن العفٌؾ32909503388

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05120031236مرٌم الحاٌكرهؾ جابر دٌوب33009503389

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05070042816منوهسمٌه محمد العٌسى33109503390



المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05160015002سعادرازان ناٌؾ بالل33209503391

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05170016879خدٌجهرؤى محمد محمد33309503392

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05150101025وردهعباده ٌونس حسنه33409503393

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05150095408رسمٌهنجاح عادل سعود33509503394

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05010372192ردفٌهحمزة موفق جدوع33609503395

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05030009226أمٌنةلٌندة حسن الشعبان33709503396

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05150109435علٌالمٌس شفٌق جوخدار33809503397

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05100037511فرٌزه  حربالمٌس احمد احمد33909503398

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05190032028شادٌه مصطفىعلً محمد عٌسى34009503399

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05110082745نحله ٌوسؾساندي نزٌه المرشد34109503400

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05150074213درٌهروال سلٌمان فارس34209503401

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05140004705ٌسٌره أسعدشٌرٌن هواش خلوؾ34309503402

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05140009805حمٌدهأمٌره تركً إرساق34409503403

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05160020175فتاتخلٌل محمد عٌسى34509503404

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05030009205مدٌنةٌازي امٌن الشعبان34609503405

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05140020284علٌا عباسنوال محمد عٌسى34709503406

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05100055653مٌنامحمد ٌوسؾ أحمد34809503407

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05150105787ناٌفهعٌسى ابراهٌم ابراهٌم34909503408

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05190012064وكٌله احمدسوزان علً اسبر35009503409

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05190033298رئٌفهمٌس محمود ابراهٌم35109503410

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05140019896سلمى مرادؼاده شفٌق شاهٌن35209503411

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05060004024أمٌرهأٌمن علً سعد35309503412

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05010058924رتٌبهسلٌمان فهد النمر35409503413

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05010195911ظهٌرهمالك محمد السلوم35509503414

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05110023706داللسداء مرشد الجهن35609503415ً

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05200024310كفىالهام معٌن دٌبو35709503416

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05030009166رجاءمرح منٌر الشعبان35809503417

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05170026552سمٌرهإٌلٌن راجً البرو35909503418

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05150026524ؼادهحسٌبه محمد خضور36009503419



المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05030009236أمٌنةلٌنا حسن الشعبان36109503420

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05170041621نهلهفادي جالء االحمد36209503421

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05020051528أدٌبهاحمد محمد سلٌمان العبد36309503422

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05150033937وطفه الداودعمار توفٌق محمود36409503423

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05150119356رئٌفهمارلٌن سلٌمان سلٌمان36509503424

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05100024384سهامزٌن الدار ٌوسؾ حسن36609503425

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05010653484فاطمهاٌاد عبد الفتاح علً زٌنو36709503426

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05050081620هناءرافت نزار فوزي36809503427

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05150088953منٌفهحسن علً فندي36909503428

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05150114972رٌمهحبٌب عبد الكرٌم محمود37009503429

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب06180014555عزٌزهسماهر مصطفى بدور37109503430

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05120046685مساءلقاء شاهر اسمندر37209503431

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05100041197بصٌرهآٌده محمد حجٌره37309503432

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05020073438آمنه  العمرصفاء خالد العمر37409503433

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05010399973فطومةمحمد محً الدٌن مصطفى37509503434

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05100002098ندٌمه ابراهٌممٌخائٌل لٌوس سلوم37609503435

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05170021276سٌفهمحمد منٌر احمد37709503436

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05150054826نائلةبراءة رئٌؾ حسن37809503437

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05100047662تمٌنه رزقمحسن شحاده اسماعٌل37909503438

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05040035194عزٌزهحسن محسن عباس االحمد38009503439

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05150001559كوثرماهر عبد هللا الدٌب38109503440

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05150072000منٌرهسنان حسن الجردي38209503441

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05160004843ؼفرانانور عبد هللا السلٌمان38309503442

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05100047699عدالشرٌؾ جمٌل معال38409503443

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05140022367حٌاة حسوناصؾ كرٌم قبقل38509503444ً

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05010544986سهامزاهر سلٌمان دٌب38609503445

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05100073170سعٌدهسهٌل سمٌر مخول38709503446

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05110001941تؽرٌدالهام سلٌمان أبو دٌوب سعٌد38809503447

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05120016192توفٌقهفؤاد خلٌفه الشحود38909503448



المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05120044430خالدٌه الناٌؾمروه ؼسان المحمد39009503449

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05130025143عزه جدٌدابتسام درؼام الجاف39109503450ً

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05100065745رفعهنبٌهه عدره عٌسى39209503451

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05060000672فاٌزه شحاده االبراهٌممحمد علً شحاده39309503452

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05010756205منىرافت حسٌن االحمد39409503453

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب06160009042بهٌرهشاهر عبدو العج39509503454ً

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05110091579خدٌجهعبد الفتاح محمد األطرش39609503455

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05130025144فائده سلٌمانؼسان مصطفى خضور39709503456

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05140025312ندواوئام حمٌدوش زعرور39809503457

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05140035797ؼاده شتٌاننزار سهٌل ؼنم39909503458

المدرج الرابعكلٌة االداب جنوب الملعب05140021393ٌسٌرهوسام شرٌؾ قبقل40009503459ً

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140021165تادٌا بٌرقكوسر سجٌع قبقل40109503460ً
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ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05010241022عزٌزهفهد محمود النمر40209503461

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05100040977الونديجولنار محمود حمودي40309503462

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05110016642مطٌعههناء فرح صبٌح40409503463

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05150042369ناجٌهسمر سعدو لولو40509503464

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05190031465نهادامٌن علً محفوض40609503465

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140027128سجٌعه علًمٌناس سالم اسعد40709503466

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05150098117ودادأحمد وفٌق محمود40809503467

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05100038818ٌاسٌا سالمهدالٌا منٌر سالم40909503468ً

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140018444صدٌقه التعؼصون نظٌر التع41009503469

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05030008131رسمٌه االبراهٌموئام علً الحسن41109503470

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05100048554امل الشلًلٌنا محمد عل41209503471ً

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05060030594ندوهمرٌم ابراهٌم الحسٌن41309503472

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140012255ٌسره فهدفلاير صادق جعفر41409503473

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05100038381بصٌرهافتكار محمد حجٌره41509503474

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140026988نادٌا  مسعودبشار جعفر التع41609503475

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140001316سروهمجدلٌن طه اسعد41709503476

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140029298منتهى دٌوبلٌنا احمد مرع41809503477ً



ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05100063293اكتمالنور موسى ابراهٌم41909503478

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140031123سروه الدرٌوسًفكتورٌا حٌدر رضوان42009503479

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140031152منتهىلٌزه أحمد مرع42109503480ً

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140013697منىرانٌا جابر حبٌب42209503481

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05030066011رؼدهعباس ابراهٌم الونس42309503482

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140006531حورٌه حسنسجنً عدنان التع42409503483

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140036141هندٌه التعرانٌا ثابت التع42509503484

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05030061806ناهًرامٌه فٌصل مشعل42609503485

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05120037884سعده   حسٌنعروبه محمود ابو   عل42709503486ً

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140023558رٌا الزنبورأروى محمد شهٌره42809503487

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05030062561ناهًٌحٌى فٌصل مشعل42909503488

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05130011560شما التزهماهر نصر عباس43009503489

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05160023211مرٌمصالح احمد سلمان43109503490

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب10110009739جهٌدهرجٌنه حسن دٌوب43209503491

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05120004131مرٌمناجً حمدو حسن43309503492

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05100061789ضعٌنهحسن علً الخنٌسه43409503493

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140013144اسٌده علوشمنار تامر صبٌح43509503494

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140004975شماصبا حسن اسماعٌل43609503495

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140010382مرٌم طه محفوضالهام عبدو سلوم43709503496

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05150047718ندوةدٌانا احمد سلٌمان43809503497

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05110025632مدٌنه  شلهومسعٌد محفوض اسعد43909503498

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05050056488ٌمنهفادي محمود السلٌمان44009503499

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05120015564مرٌمدالل عبدو سلمان44109503500

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140012534هوٌال خلٌل داؤدرٌمال دٌوب خزام44209503501

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05110023802رسمٌهدارٌن احمد العكاري44309503502

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140004629جمٌلهمالك محمد داؤد44409503503

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140005187مرٌم محفو ضهدى عبدو سلوم44509503504

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140005810جبٌنه حسنعفراء ضاحً حسن44609503505

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140008483رتٌبه ؼنومفتحٌه شرٌؾ ؼنوم44709503506



ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05150120634منتهىافراح سعٌد ترك44809503507ً

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05010477567نادٌادهام احمد الخالد44909503508

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140034136حمٌده عباستمٌم أٌوب أحمد45009503509

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05130026180بٌروتٌهمنال ؼالب حسن45109503510

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05150089958زعال قاسمؼاده علً بلول45209503511

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05150023621زعالجهٌنه علً بلول45309503512

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05130012785مدٌحه زعرورلورى ماجد زعرور45409503513

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140034812سجٌعه علًتمٌمه ٌوسؾ أحمد45509503514

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05100045367اكتمال برهوممحمد موسى ابراهٌم45609503515

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140022685نظٌرهمدٌحه امٌن احمد45709503516

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140004076منٌره محمدرفعه ناصر علً ؼانم45809503517

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05100057239منٌرهثائر فهد ونوس45909503518

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140009799زهرهثاقب فارس ارساق46009503519

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05050086142صفى رحمهٌامن علً الجرؾ46109503520

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05100045039داللشرٌهان رفعت حربا46209503521

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05100055411نجاح برهومعهد علً عمران46309503522

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140019083سجٌرهكنان مالك جورٌه46409503523

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05100057231منٌرهسمٌع فهد ونوس46509503524

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140018142نبٌههبراءه محسن سلمان46609503525

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140030173ظرٌفه محفوضناهٌه حمدان اسماعٌل46709503526

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05200098028الهامحمزه فرحان حسن46809503527

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05100073565سمٌرهكاترٌن رئٌؾ سلٌمان46909503528

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05170004989امنه شقٌرسهى مٌهوب عوض47009503529

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05120044597حنان الٌوسؾبهاء أحمد الٌوسؾ47109503530

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05200095115شمسهحبٌب دٌب العاقل47209503531

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05150086332بسٌمةبالل عبدو عزٌت47309503532ً

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05170010921جمٌله ابراهٌممجد منصور منصور47409503533

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140031200الماظهناهل خلٌل محفوض47509503534

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05100045059دالل دوحهؼرام رفعت حربا47609503535



ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05110001040امٌنهوفاء ادٌب قبقله47709503536

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140004172جمٌله زٌفاورود شاكر خلوؾ47809503537

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140033596فهمٌهمنصؾ محمود بناوي47909503538

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب06160004362لٌمونهسماهر محمد حمٌشه48009503539

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05100046519هندعلً نزار ونوس48109503540

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140009452كوكبعمران حسن سلٌمان48209503541

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140011743الونديمٌساء محمود حمودي48309503542

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140030154ظرٌفهصابر حمدان اسماعٌل48409503543

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05200098034ؼزالهعلً جمال حسن48509503544

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05140022606نظٌره أحمدنشٌده أمٌن أحمد48609503545

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05010578846هوٌهخالد حسن السلوم48709503546

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05010142805وفاءعمار عوض فرزاد48809503547

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05100027490مسٌرهنادٌا أحمد السلوم48909503548

ممر الطابق االولكلٌة االداب جنوب الملعب05100041216بصٌرهرٌهام محمد حجٌره49009503549

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05010137365رموز بكورسامر فٌصل الرز109503550
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ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05120039960وجٌها  ؼانملوزٌن عزالدٌن بلول209503551

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05190005686توفٌقهمحمد محسن عٌسى309503552

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05030010514رئٌسةدعد محمد داود409503553

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05010292520موزهرائد محمد عباس509503554

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05020064942فوزٌهعبد الرحمن حافظ الحاج عبد هللا609503555

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05200025114ضحىمحمد علً العبٌد709503556

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05030057612منااحمد ٌحٌى كردي809503557

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05030063378حٌاة  البدورشادي عدنان السقر909503558

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05150073181سمٌعاسهام كلٌم ادرع1009503559

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100038018انتصارأرٌج صالح حمٌدان1109503560

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05050059069دالل بلولرنا حسن الونوس1209503561

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05010305785فهمٌهابراهٌم محمد البرؼش1309503562

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05200096841فكتورٌانزار عٌسى فاضل1409503563

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05030037035فرٌدةسعٌد سلٌمان العكاري1509503564



ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05010693059مجدجولٌت عدنان العلوش1609503565

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05170032685هدىمها فٌصل ندي1709503566

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05120024904نوفهكٌندا رمضان دعبول1809503567

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140025849تكنهٌوسؾ ناصر عٌسى1909503568

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05170027038فوزٌهمحمد تمٌم حمدان2009503569

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05190029291كوثرباسم ابراهٌم وسوؾ2109503570

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05150111935سهامؼٌثاء رمضان محمود2209503571

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05200086809صباححمزه هٌثم سلٌمان2309503572

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05050135639جمٌلهروزه جاسم المحٌمٌد2409503573

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05010074423قمرأمٌر درؼام العدس2509503574

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05150072219ظهٌرةربا راشد جفول2609503575

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05010637880خدٌجهوعد ولٌد شحاده2709503576

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05070032397كلٌمهسلمو أحمد القاري2809503577

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140018233نشٌدهرؼده علً بقعاوي2909503578

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05030026034سبتةسلمى خالد الجعبو3009503579

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05200087396وصال العبدومهنا محمد االبراهٌم3109503580

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140030993مدنٌهحسن األسمر درباس3209503581

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05170032977فوزٌهعبدالكرٌم محمود ندي3309503582

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05010575724ندىدٌانا خضر الٌوسؾ3409503583

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05160049541عفاؾ الفارساحمد حبٌب الجردي3509503584

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100050660صبرٌه الصوصهادٌه حسٌن رزق3609503585

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05160046297ختاماسما ابراهٌم عٌسى3709503586

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05150064313فوزةؼازي زٌاد صوان3809503587

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05050101631نافلهفواز معروؾ العٌزوق3909503588ً

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05030014812شمسهعبٌر ابراهٌم شعبان4009503589

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140012946مطٌعهنجاح ٌونس رٌحان4109503590

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140028356حمٌدةمرٌم محمد حموده4209503591

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05150043354سمٌرةعبد هللا احمد عبد هللا4309503592

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05150067823وهٌبةاٌلً ناظم جرجس4409503593



ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05150071243سكٌنهعٌد محمد صالح4509503594

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05050090222وصفٌهلٌلى سعٌد سالمه4609503595

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100039046امٌنهاحمد شوكت الصوص4709503596

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100040941نظٌرهازدهار اسعد حجٌره4809503597

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100039257رقٌه الصوصمحسنه قاٌد الصوص4909503598

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05110033992منٌرهماهر جمال العدٌره5009503599

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100041178مثٌلهمٌسون حبٌب حجٌره5109503600

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100039454سرٌعهتانٌا محمود مخلوؾ5209503601

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100041900نظٌرهسمر اسعد حجٌره5309503602

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05050171003فرنجٌهخلٌل محمود الخالد5409503603

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05100050415نظٌرهسورٌه اسعد حجٌره5509503604

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05050054231ظهورعلً منفل القطرٌب5609503605

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140034982خولهروال ؼضبان ابو عمشه5709503606

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05170004877اسمامرٌم عٌسى حبٌب5809503607

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05010255974سمٌهاحمد محمود باشنك5909503608

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05110034534سهامصادق نورس حمدان6009503609

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05010249421خدٌجةربا محمد الطرابلس6109503610ً

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05010210320فهمٌهمحمد حمدو العل6209503611ً

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05150086823خدٌجههانً احمد اسكندر6309503612

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05030015870تركٌهمنى حبٌب السلمان6409503613

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05150077398ادٌبهثناء محمود حسن6509503614

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05150106444سلمى سالمهكاتٌه ناظر اسماعٌل6609503615

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05030011347سمٌحةمجدلٌن محمد الخضور6709503616

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05030044867نادٌهسماهر محمد العكاري6809503617

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140023982سمٌرهفادي مناع شملص6909503618

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05150096551ٌمنىعلً محمود ؼرٌب7009503619

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05030062356نجدٌةٌامن فهد االحمد7109503620

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05050079882سعاد سعٌدنادر ناٌؾ زٌدان7209503621

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05120040614شعٌلًضاهر حسن عبود7309503622



ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05190018816رنجوسمعن محمود بلول7409503623

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140014815حسناءحسام عادل صالح7509503624

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05030024826منتهارامٌا عٌسى العبود7609503625

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05030055857لطٌفهامٌنه حسن االحمد7709503626

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05030052522ندوهبشرى صالح الصالح7809503627

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب04040001433ؼاوٌةرنٌم صالح ناصر7909503628

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب04020061073نهادندى فواز شنو8009503629

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05190007379سكٌره صقرهٌفاء فرٌد محمود8109503630

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05120035640نعٌمهراقً عبد العزٌز سلمان8209503631

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05050104465نجاحماهر منذر األؼا8309503632

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05120050121حمٌدهأٌمن مزٌد سلوم8409503633

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05140017716حمٌدهانتساب جبر حسن8509503634

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05010031371روعةإٌاد حكم المبٌض8609503635

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05110016803سجاح نعٌسًعلً عماد حسون8709503636

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05050061780ٌسرىوائل محمد منصور8809503637

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05010358739مرٌمعامر محمد الخلٌل8909503638

ممر الطابق الثانًكلٌة االداب جنوب الملعب05180019165مايرٌم سلٌمان حجل9009503639

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05160024853وجٌههلٌندا حسٌن حالق109503640
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ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05050038853نعٌمهامٌره علً سفر209503641

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05100053665فكتورٌاسلمان صالح فاضل مخلوؾ309503642

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05010492384مرٌموفاء ولٌد مصٌن409503643ً

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05170010735سعدهالفت عطٌه الحسن509503644

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05140022309مطٌعهسماهر امٌن اسد609503645

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05100052595فكتورٌامخلوؾ صالح فاضل مخلوؾ709503646

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05100052587كوثرفاضل توفٌق مخلوؾ809503647

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05170032254نورهتؽرٌد محمود عبٌد909503648

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05050047786شهٌره المحمودابراهٌم نصر المحسن1009503649

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05030010278فاطمةؼصون رضوان الداود1109503650

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05140006243زهويسمر صالح سلوم1209503651



ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05140002286فوزهكنار محمد ؼانم1309503652

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05200092769طٌبه حمدو المصطفىاحمد عدنان ابو دان1409503653

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05010290891شهٌرهرحاب سلمان منصور1509503654

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05120032146عزٌزه حمورانٌا محمود زٌنب1609503655

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05150095084جولٌامهند كامل ٌوسؾ1709503656

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05060003866زهور السلومخالد رعد شحاده1809503657

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05060003867نجاح  السلومبهاء حاتم شحاده1909503658

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05160029213حمٌدهحنان احمد رمضان2009503659

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05150092578امٌرهوالء زرٌؾ عٌسى2109503660

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05140001248ثروهمنال ابراهٌم عل2209503661ً

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05140008341ٌسرىلوجٌن سابت خضور2309503662

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05100051063تمرهناجً عارؾ رزق2409503663

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05100041722مثٌله حمٌشهفراس رفٌق القرحال2509503664ً

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05100041671جوهرهجهٌد تركً حاوٌة2609503665

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05150114723هٌله حسنعامر محمد سعود2709503666

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05150111099كتٌبةوسٌمه احمد سمره2809503667

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05120031680تمٌنهأسد علً أسود2909503668

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05190025973سعادنجالء محمود جزار3009503669

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05150107685سعاد بدعهازدهار محمود جذار3109503670

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05010515774فاطمهبانه احمد زهدي القاسم3209503671

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05030010875شهٌرةرشا رشٌد العكاري3309503672

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05110040145بصٌراثناء نورس كٌوان3409503673

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05120031781سمٌعه محمدوداد عبد اللطٌؾ عٌسى3509503674

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05010276269وصالحسن احمد عكره3609503675

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05140033241رؼٌداشروق ساقب بدور3709503676

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05100078583ؼادهٌوسؾ هٌثم مخلوؾ3809503677

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05050027138شهٌرهؼاده نصر المحسن3909503678

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05140029032نعٌمه سلومرشا سلٌمان الركن4009503679ً

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05050112358فرٌقههادي احمد فطوم4109503680



ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05110107066ورود صبٌحلودي سلمان علوش4209503681

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05110017944ورود  صبٌحمٌس سلمان علوش4309503682

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05160047431روزهمالك نصر السلٌمان4409503683

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05160047435روزهباسل نصر السلٌمان4509503684

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05110110999مضامؼٌداء صالح النجوم4609503685

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05010459536ملكه بالطهاحمد محمد السراقب4709503686ً

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05020092600وجٌهاانس محمود حمود4809503687

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05120026875سٌطه  ؼانمحسن محمود بلول4909503688

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05070017978فاٌزةولٌد أحمد دٌب5009503689

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05140008359حمٌده مسعودمٌساء مظفر حبٌب5109503691

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05100028986وقفهصٌاح عبد االحمد5209503692

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05100040264رشوانه حمودحافظ رئٌؾ حمود5309503693

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05120039426فاطمهأصؾ عٌسى سلٌمان5409503694

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05150025190جومانهعلً محمد االسكندر5509503695

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05100059134معٌنهؼزوان عبد العزٌز ٌوسؾ5609503696

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05170026368عزٌزهروعة انور شحود5709503697

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05050095821نجاحسامر حسن زٌدان5809503698

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05140030790أنٌسهزهره مرعً أحمد5909503700

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05100019844جهٌنه ٌوسؾشادي محمد ابراهٌم6009503701

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05010235212محاسنٌاسر مشهور السعٌد6109503702

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05140030365سلمىوهٌبه سلمان ٌوسؾ6209503703

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05200095862دٌبهسلٌمان محمد ابراهٌم6309503704

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05170041928اسمهانإباء ٌحٌى نصر6409503705

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05140020916حنٌفهكوثر محمد البقٌل6509503706ً

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05140008464عصرٌه تمٌمحٌدر عادل سلهب6609503707

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05140019628ٌسٌرهمدٌحه ؼالب عدٌره6709503708

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05140021955فضهمنى ضاحً ناصر6809503709

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05140031105سامٌالفادي محمد درباس6909503710

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05120051650براءهمٌسم عبدو ؼازي7009503711



ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05120012703كوكبأحمد علً سلهب7109503712

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05050012312ناجٌهأمانً سمٌر السقا7209503713

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05220025333نوفهمرٌم منٌر المحمود7309503714

ممر ارضًكلٌة االداب جنوب الملعب05160038246فاطمهرحاب حسن دٌب7409503715

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب10100033270حٌاة سعودرجاء حكمت مهنا109503716
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المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05190007928مدٌحهعالء محمد مصطفى209503717

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05010314038جمٌلهحلوه اسعد عنقا309503718

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05010317510روزهرزق سلٌمان عنقا409503719

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05160024409نوالزٌنب علً ابراهٌم509503720

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05010317517فاطمهلورٌن حسن عنقا609503721

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05140033830زهوه بٌرقوائل وجٌه شاهٌن709503722

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05140023465هدى وهبًمرام هٌثم شملص809503723

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05100034631سلمىمحمد ٌوسؾ سلوم909503724

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05050091845فطٌمعلً محمود الكنجو1009503725

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05100061116ادٌبهمحمد رسالن الخنٌسة1109503726

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05180034702شهٌره  سلٌمانكنانه علً سلٌمان1209503727

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05120030972امٌرةسراء احمد صارم1309503728

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05120003049امٌرههناء احمد صارم1409503729

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05100068982ؼصونهٌثم محمد ابراهٌم1509503730

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05030010976تركٌةرسالٌا محمد الحالق1609503731

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05140031751مطٌعةدانٌال كرٌم حسون1709503732

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05100049392منٌره شلًنقاء موسى حمود1809503733

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05150082987لمٌسمحمود احمد احمد1909503734

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05120007762مرٌشه علوشعمار ٌوسؾ حمٌدان2009503735

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05100040602نجاةمركزان علً ركن2109503736ً

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب04220032504اسعاؾرنا ٌاسر المصطفى2209503737

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05050117588نوفهرواد محمود المحمود2309503738

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05010665438خدوجرال محمد الصالح2409503739

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05100069037سلمىفواز احمد ٌوسؾ2509503740



المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05140028457ورٌسةفردوس احمد الدق2609503741

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05100048471بدٌعهفراس اسماعٌل اسماعٌل2709503742

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05160000192سعدهٌامن محمد عثمان2809503743

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05160018891نجاحكفاح صالح خضور2909503744

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب04010739808حمدهبراءه محمد العل3009503745ً

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05140016846تمرهدالٌا رضا دٌب3109503746

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05170011423شمسهشعبان سلٌمان سلٌمان3209503747

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05140014246نمنوم طٌبارنا صالح التع3309503748

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05140011035وفٌقهرامٌا راجً دٌوب3409503749

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05100057259حنٌفهطوران فاٌد حمٌده3509503750

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05140001806حنٌفةوعٌده فاٌد حمٌده3609503751

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05140012074هنودورٌثه ضاحً صبٌح3709503752

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05200079065فاطمهجٌانا محسن خلٌل3809503753

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05170010036نبٌلهمحمد علً فٌاض3909503754

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05120006224فوزه معروؾهاشم توفٌق العبد هللا4009503755

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05100037848وداد ابراهٌمسٌفه محمود ابراهٌم4109503756

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05110024240ترٌزه حموداٌفا ابراهٌم ادرٌس4209503757

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05140021226ثرٌا جبوروفاء محفوض جبور4309503758

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05050101020ربابزهراء نورالدٌن زٌدان4409503759

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05130032977نبٌله دالًشٌرٌن اٌوب سلٌمان4509503760

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05100066372روسٌاؼٌاث ابراهٌم مظلوم4609503761

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05140034144بسٌنهحٌدر عقل بناوي4709503762

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05130012809وظٌفةوردي وهٌب زعرور4809503763

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05110024174نادٌا الٌوسؾترٌزه عابد حمود4909503764

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05140013571نادٌا حمودسهام عارؾ سقر5009503765

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05140026762وجٌههالهام عبود عباس5109503766

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05010061292نورهفاتن محمود الصالح5209503767

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05100010993خٌزران حموديصفوان احمد درٌوس5309503768ً

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05150081019عبٌر رمضانمالك حسٌن ٌوسؾ5409503769



المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05140007783رفٌقه محمدرشا سلٌمان خلٌل5509503770

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05120055033جمانهنور حسن سلٌمان5609503771

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05130013318سلمى قازانسحر خضور خضور5709503772

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05070015474فرٌدهفرات شاهٌن شاهٌن5809503773

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05010509478روعهروان مسعؾ الطبل5909503774

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05170009680وزٌرهباسم مشهور موسى6009503775

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05120007515جهٌنا مهناصفاء عٌسى محرز6109503776

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05050077788جهٌده زٌنبشار محمد زٌن6209503777

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05050034746آمنهعلً خالد القطرٌب6309503778

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب04020125592زلخه عٌدهٌاسمٌن جمعه القاسم6409503779

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05100066386روسٌاؼٌثاء ابراهٌم مظلوم6509503780

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05140007779رفٌقه محمدؼٌثاء سلٌمان خلٌل6609503781

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05100043568نظٌره عبدهللاباسل حبٌب عبدهللا6709503782

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05100035743وجٌهاجمٌله احمد ٌوسؾ6809503783

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05100039076عزٌزهاسامه عزٌز اسمر6909503784

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05100066375روسٌاانور ابراهٌم مظلوم7009503785

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05030044578رامٌارٌم أحمد السلٌمان7109503786

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05160025327شعٌلهنور ٌوسؾ دٌاب7209503787

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05050148225نادٌالٌندا علً صالح7309503788

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05170009717سمٌره شاهٌنمنٌره محمود شاهٌن7409503789

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05100062133كرٌمه طٌشوراشتراكٌه ابراهٌم مظلوم7509503790

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05100063577هانوراجً أحمد اسماعٌل7609503791

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05140014356سهٌلهمجدله ٌوسؾ ملوك7709503792

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05140003193فوزهسوسم سلٌمان عثمان7809503793

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05100064159كوكبٌحٌى ناصر حمٌشه7909503794

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05150118863احالمؼزل احمد الحموي8009503795

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05100046194تمرة رٌامنذر علً محمد8109503796

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05100016437ملكسوزان منٌر عل8209503797ً

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05100050798ؼزهانصاؾ محمود سمندر8309503798



المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05170039796روزٌه اسماعٌلامجد سلمان حسن8409503799

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05140019229سلمىمٌادة أحمد سلطان8509503800

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05150057511عٌدهمرٌم محمد الكٌب8609503801ً

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05140019235سلمىوهٌال احمد سلطان8709503802

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05010477309عالسمر كمال الخالد8809503803

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05140021961فضةآمن ضاحً ناصر8909503804

المستوعكلٌة االداب جنوب الملعب05140026596مرٌمنهود جواد عل9009503805ً

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05160025330شعٌلهندى ٌوسؾ دٌاب109503806
60

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05030043852حسٌبهدالل محسن الشٌبان209503807

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05160048390رئٌفهامٌره محمود عقل309503808

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05100004627مروه نجٌبعالء حنا دوٌب409503809

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05140034906فطٌم عمٌريفتحٌه محمد عماري509503810

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05150011947دالل حزورياحمد اسماعٌل علو609503811

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05140019080بدٌعهوهٌال نجدات عٌسى709503812

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05140025577منٌعه محمدرفٌقه داؤد القطاره809503813

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05100022853شهٌرهاسمهان وسوؾ ابراهٌم909503814

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05140019534ثرٌا قصٌبًسندس سالم قصٌب1009503815ً

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05110019023أمٌره  طوبولورٌن حسٌن طوبو1109503816

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05100062146نظٌره مظلومبدٌع جمٌل مظلوم1209503817

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05140027755عجمٌهدارٌن صقر سلوم1309503818

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05110017273عزٌزهباسل عزٌز سلوم1409503819

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05010314237حاجهاسماء محمد علً الخلؾ1509503820

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05140001747رؼدان سقرنسرٌن عز الدٌن مسعود1609503821

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05060000084نعمتبهاء الدٌن ابراهٌم العرنج1709503822ً

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05150109963خطٌرهفرزات حكمت موسى1809503823

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05100065810سعادسراء محمد سالمه1909503825

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط03060021129فاٌزهعواطؾ مرتضى عل2009503826ً

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05170009625كوسرهادي عبد الكرٌم شاهٌن2109503827

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05120040934وجٌهه اسماعٌلهواده ناصٌؾ حاتم2209503828



القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05140028997سمٌعهتؽرٌد عٌسى كمال2309503829

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05150119397ناهٌةدارٌن جبر رجب2409503830

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05010070838فطٌم العلً البرجسمحمد شادي عبد المنعم شقفه2509503831

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05180034010بسمه صالحعالء عبد الكرٌم ونوس2609503832

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05100008104عاٌده ابو سعدنبٌل هٌثم ابو سعد2709503833

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05120040925وجٌهه اسماعٌلجرٌنه ناصٌؾ حاتم2809503834

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05140007559فدوى محفوضهدٌل نورس بركات2909503835

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05090006697مٌساءعالء الدٌن أٌمن وزه3009503836

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05150081555سمٌرةصالح محمد محمد3109503837

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05200022948نظٌرهحازم علً عٌسى3209503838

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05150058339تمرهرٌم عبدو حسن3309503839

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05200091800دعد ونوسمهند ابراهٌم العج3409503840ً

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05200095185سمٌرهسومر مطٌع احمد3509503841

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05010656901فوزٌهاحمد عبدالعزٌز الحاج احمد3609503842

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05120028239جمٌله فٌاضمحمد جمٌل فٌاض3709503843

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05070016716وفٌقهمٌس اسماعٌل الضاهر3809503844

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05030061436صبرٌه ابراهٌمعلً جمال ابراهٌم3909503845

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05060043917ؼصٌبهحنان علً فٌاض4009503846

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05060002009وفاءسماح احمد العبدو4109503847

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05120026697افتكارموسى تٌسٌر عزنك4209503848

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05010451925منىدعاء خضر هللو4309503849

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05140018702جمٌلهمنار علً فاضل4409503850

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط07010055357فاطمه شلحهنادي محمد علً ابو عٌون السود4509503851

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05140019822منارالرا نصر عاقل4609503852

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05060001776فاطمه شاكرابتسام عبد الكرٌم عبدو4709503853

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05180034942كرجٌهبدرٌه علً قلٌط4809503854

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05100020088بدٌعه خداجنجوى رشٌد كحله4909503855

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط10220018760بدٌعه خراجسائره رشٌد كحله5009503856

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05010139580هوٌدا العزقمنار موفق العزق5109503857



القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط10160049581نوالمزنا علً اسبر5209503858

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05100038330أمٌرهوفاء محمد خضرو5309503859

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05170009836ؼنٌماعاطؾ مرعب محفوض5409503860

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05100049066فاطمه الحدادعهد شمسٌن خنٌسه5509503861

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05100055954مفٌدهٌحٌى اصؾ سالمه5609503862

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05080033661فوزهعمار زؼار السلوم5709503863

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05150078657سهامبثٌنة ابراهٌم سالمه5809503864

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05140007260ندٌمهكلٌمة احمد السلٌمان5909503865

القاعة الثانٌةكلٌة األداب بناء المرابط05150073507سمٌرهأمل اسعد حمٌدي6009503866

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05150056958مدٌحهاحمد ابراهٌم محفوض6109503867
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القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05200094560قمرهوفاء شعبان المحمد6209503868

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط04200048268نعوسنور منٌر الشٌخه6309503869

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05160012158فاطمهتؽرٌد عبد اللطٌؾ خضور6409503870

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05100041201بصٌره  حجٌرهواصل محمد حجٌره6509503871

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05140005361تٌسٌرهروعه حامد مخلوؾ6609503872

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05050114540سمٌرةرؼدة حافظ السلٌمان6709503873

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05110002595درهبنان محمد سعٌد6809503874

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05100063149سهاماٌلٌن محمد مٌاسه6909503876

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05140012020فوزهدالل ٌعرب اسعد7009503877

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05120029794هٌالنهنٌفٌل أمٌن محفوض7109503878

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05040014063سمٌرهجهان عدنان اخرس7209503879

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05140035973سجٌعهامل محمود البٌرق7309503880

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05110000150نادٌاوفاء نواؾ المحمد عل7409503881ً

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05050112310مرٌمعادل دروٌش دروٌش7509503882

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05150077769فوزهلٌنا ٌونس الحموي7609503883

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05030060378سمٌرهٌاسمٌن علً عزٌزه7709503884

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05100033083جمٌلهفاتن تركً حمٌدوش7809503886

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05030044733رشٌدهحنان عارؾ وسوؾ7909503887

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05200092994شمٌلهروجٌنا ابراهٌم ملحم8009503888



القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05120039684انتصارعهد عبدالعزٌز سالمه8109503889

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05160044750وطفهنسرٌن ابراهٌم الحمود8209503890

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05050087103ذعولفائز عٌسى الكنجو8309503891

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05140026402منٌرهشمعون محسن عل8409503892ً

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05100000121صدٌقة دٌوبمجد امٌن خابور ي8509503893

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05140005911وفٌدهمثٌل سالم عثمان8609503894

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05100033493خضرههبه ابراهٌم شاهٌن8709503895

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05170019204سلٌمهعٌسى كرٌم ابراهٌم8809503896

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05150100185كتٌبهبالل عزت صاف8909503897ً

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05180013262نعٌمه علًعلً محمود عل9009503898ً

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05010194191روزه  الدالًمرٌم صالح السعد9109503899

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05140025563عزٌزهحكٌم خرابو حسن9209503900

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05010354592تماسٌلسلطان محمود رستم9309503901

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05140001534ٌسرىضٌاء مرهج هٌفا9409503902

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05140004215سفرٌهفادي نصر جدٌد9509503904

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05160005162ٌسرىنبٌل حسن اسعد9609503905

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05190007674حبابهرٌمه علً حمدان9709503906

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05150103675حسنالوبٌدة حسن جورٌه9809503907

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05190033310حبابهمادلٌن علً حمدان9909503910

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05140018942حمٌدهزهٌر توفٌق جورٌه10009503911

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05160047170عبالوسٌم معن عمران10109503912

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05150021925شهٌرهنهاد سعٌد لولو10209503913

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05160020703سلمىرؤى فرٌد كنعان10309503914

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05020011072حورٌةٌوسؾ عبد هللا المحمد10409503915

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05120015384مفٌدهمحمود محمد بري10509503916

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05160020698سلمىأروى فرٌد كنعان10609503917

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05150099328حمٌدهزهور محمود حسنه10709503918

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05010128814كلثومؼٌاث بسام الشامٌه10809503919

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05200020386خنسهرامٌا توفٌق الٌاس10909503920



القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05020014734صفٌهعلً عبد الكرٌم ابو عل11009503921ً

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05150115828ؼادةامل موسى ونوس11109503922

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05170020098نادٌاهٌفاء محً الدٌن نونو11209503923

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05170023554لٌلىوسام نورث ابراهٌم11309503924

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05170009849هٌثمٌنسامر مالك محفوض11409503925

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05050146565لٌنانانسً قصً العرنج11509503926ً

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05050088824وطفهنسٌم خضر اسو11609503927

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05170009893ؼنٌماوسام مرعب محفوض11709503928

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05050065545انتصارمنى محمد عبدو11809503929

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05100043230دنٌهفائزه أحمد ابراهٌم11909503930

القاعة الثالثةكلٌة األداب بناء المرابط05140030769انٌسهاسمهان مرعً احمد12009503931

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05200039023رتٌبهرنا محمود سوقه109503932
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القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05150056108فاطمهمحمد حسن الحوري209503933

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140008874سٌطه  أسعدمنال محمود إبراهٌم309503934

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05010085696رزقٌهمحسن حسن المسلمانً الشعار409503935

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05170024935جمٌلهدالل محمد محمد509503936

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط02040452718سوسنآٌه محمود الطه باب609503937ً

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05040013519نزههروال محمد النخله709503938

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05040013766شامٌهعٌسى حسن أخرس809503939

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05030043882زهرالبانزهره محمد الشبٌان909503940

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140027702بصٌرهمنار كامل خضر1009503941

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05120005489ابتسامباسل محمد اسماعٌل1109503942

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05160046954فوزٌهسوزان احمد الشنٌر1209503943

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05020085250داللورد ناٌؾ ابو عٌشه1309503944

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05120027369أمٌرهباسم جمٌل علٌشه1409503945

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05050017421نجاهخلدون محمد القطرٌب1509503946

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140026302نوفههانً وهٌب احمد1609503947

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05010409653نجاحمحمود محمد عبد الجواد1709503948

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05180015606وزٌره العلٌانمحمد رسالن حسٌن1809503949



القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05120005845حورٌهفادي عباس دنٌا1909503950

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140013498سكٌرهٌحٌا صقر اسماعٌل2009503951

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140032102جمٌلهحسن رضوان رضوان2109503952

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05100065550شهرزادنور شفٌق اسماعٌل2209503953

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140014642منٌعهأٌهم صقر كمال2309503954

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05180014821سعدهسمر علً السلمان2409503955

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05150095171امٌنهقٌس اسكندر سرحان2509503956

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140026057منٌعهفاطمه صقر كمال2609503957

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05150042878تفاحهعال محمد حسن2709503958

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140028005سلمى سلومعذاب حكمت عل2809503959ً

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05220023843فاطمةعامر حسن أبو العٌون2909503960

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140005050فهٌمهبلوره نظٌر ضاهر3009503961

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05100064974رقدهحمزه ناهل نصور3109503962

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05100042246دعدوائل عدنان سلوم3209503963

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05100043040مرٌمنور عزٌز صقر3309503964

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05050099102وزٌره حسنحسام احمد المحرز3409503965

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05100051522نجاحماجده ندٌم حبٌب3509503967

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05010282995نبههعبد المنعم عبد الكرٌم العمر3609503968

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05100055290نظمٌهالهام علً دٌاب3709503969

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05040012561حمٌده المصريمرٌم محمد حٌشٌه3809503970

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05090014897الوان الخطٌبرسالن اسامة فطوم3909503971

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140030294فٌروزؼرام ؼسان درباس4009503972

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05170002381رؼٌبهحسناء عٌسى منصور4109503973

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05160047347سعدهسمٌره صالح االبراهٌم4209503974

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140008363زردهمجدي صقر عل4309503975ً

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140011269رفٌعه عبٌدوهبه تمٌم عٌسى4409503976

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط07120012135فطومةمحمد جاسم الحامد4509503977

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140008853زردهسامٌه صقر عل4609503978ً

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05100035966فضه   درٌوسًدٌانا ابراهٌم النبل4709503979ً



القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05010163904عدلهبسمه أحمد أسعد4809503980

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05010093803ؼصون االحمدخالد ولٌد دروٌش4909503981

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05050149828روضةامٌمة حسٌن العجٌب5009503982

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05110000617وظٌفه سعٌدؼدٌر اسماعٌل المحمد5109503983

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05150024138أمٌرهمنهل حبٌب مرهج5209503984

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05010110688سحرروال نور الدٌن شمطه5309503985

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05200071421علٌا االحمدابراهٌم محمد المحمد5409503986

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05160047350سعدهمدٌحه صالح االبراهٌم5509503987

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05100032200حٌاه جرديوفاء تامر احمد5609503988

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05150103378لٌلىنزٌه محمد ونوس5709503989

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05160000188زكٌهاحمد سلٌم احمد5809503990

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05020022347نبههعبد الجبار محمد عبد الرحمن5909503991

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05110018558وردهاحمد رستم رستم6009503992

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05160037640سعادسمٌره فهد الدٌري6109503993

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05100039045عدلهدعد كرٌم حمود6209503994

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05100042035وجٌههروال عزٌز أحمد6309503995

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05100032840شهٌرهحنان ابراهٌم جدوع6409503996

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140002314فهمٌه حمٌدهسهام منٌر حمود6509503997

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05010731250سمٌرهابراهٌم طاهر العٌسى6609503998

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05170007485سمٌعهروزٌت علً بركات6709503999

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05170007495سمٌعهابتسام علً بركات6809504000

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05010255011داللاٌمان محمود النمر6909504001

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05150059202حلٌمه حسنحنٌن علً حسن7009504002

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05160049511افرنجٌهانتصار علً العل7109504003ً

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140006786عزٌزهمرٌم ٌوسؾ محمد7209504004

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05200098008سعادحسن ٌونس حسن7309504005

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05150100037شهٌدةفهمٌه علً سعدة7409504006

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05160027552فوزهعبٌر علً االبراهٌم7509504007

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05150026337وكٌلهبسام أحمد حسن7609504008



القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140004604أمونملتجً اسماعٌل محمود7709504009

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05180013234نورهرٌم محمد سلٌمان7809504010

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05010224158منوهالفه مصطفى حمود7909504011

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05160033840آمالعندلٌب أٌمن العل8009504012ً

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05060025678زاهدهحسٌن محمد الدنٌدل8109504013

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05100046502فرٌزهشعالن نزٌه ونوس8209504014

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05150055905جهٌنهأحمد علً بدور8309504015

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05030009587منتهامؤٌد علً محرز8409504016

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05150088265شمٌلهأؼٌد عبدو جمعه8509504017

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05110079652اؼراءهند امٌن البرحوش8609504018

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05100038321امٌرههال محمد خضرو8709504019

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140031392تجرهمحمد طالب بركات8809504020

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05120011094نادٌا االحمداسماعٌل علً مشكل8909504021

القاعة الرابعةكلٌة األداب بناء المرابط05050159563خدٌجهسناء اسماعٌل حٌدر9009504022

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05050106055خدٌجهرٌما اسماعٌل حٌدر109504023
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القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05140028470إلهامرواد علً إبراهٌم209504024

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05150106713وردهرجاء احمد محمود309504025

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05150115419علٌاهدى محمد دروٌش409504026

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05050067072شهٌرهإٌمان خضر الحموي الشعار509504027

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05120034796سحارهٌفاء نورس رستم609504028

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05010658396مرٌمماهر عبد السالم مارتٌن709504029ً

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05150078805حمٌدهاحمد حبٌب حسن809504030

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05150007162رحمهبشٌر عدنان احمد909504031

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05180026428اكتمالعلً نزار ابراهٌم1009504032

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05100042286دعدفادٌه عدنان سلوم1109504033

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05010494909سلوىرزان محمد القنٌنه1209504034

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05100018040سعدهوعد عٌسى الخابوري1309504035

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05120034839فاطمةمها احسان جالد1409504036

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05100033344تمرهورود محمد ابراهٌم1509504037



القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05010108814ختامسماهر ٌوسؾ شنتوت1609504038

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05100044654زكٌهروال علً بكور1709504039

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05140009562رقٌدةنرمٌن محمود قره جهنم1809504040

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05140019649حبٌبه عدٌرهسالم عٌسى بردان1909504041

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05140013955سلٌمهلٌنا أحمد التع2009504042

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05140029311زٌفادالٌا مصطفى احمد2109504043

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05140031168حمصًدموع ناٌؾ حسن2209504045

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05160024749سفٌرهمنال محفوض محسن2309504046

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05120002811ندٌمهرٌم أحمد رجوح2409504047

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط90050001649عطاؾتامر لطفً عطٌة2509504048

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05120015596رفٌدهنبال عباس ترك2609504050ً

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05130012766شٌحةدٌمه محمد زعرور2709504051

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط07010002723خدٌجةمجدي عبد الرزاق بٌطار2809504052

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05140009559رقٌده  علًنؽم محمود قره جهنم2909504053

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05050018241زٌنب رزوقعلً محمد مرٌم3009504054

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05030007807سمٌرهؼفران عباس الٌوسؾ3109504055

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05030023963لٌلة وسوؾاسمهان خضر الٌوسؾ3209504056

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05140009554رقٌدهنسمه محمود قره جهنم3309504057

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05140028592دروٌشهمرٌم ؼزال نٌسانه3409504058

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05030006953وزٌرهأمال ٌوسؾ زٌدان3509504059

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05010746108امنهملهم عبد الرزاق القلفه3609504060

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05030006994سامٌه القبلًرٌم محمد زٌدان3709504061

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05140026308سهاموسام فهد احمد3809504062

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05120020826فاطمه الدبولمحمد علً فات3909504063ً

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05010216176سهامرٌم كامل النصر4009504064

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05140015872عبله شهٌرهمنوح احمد رستم4109504065

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05070015008خطٌرهنجدٌه محمد مهنا4209504066

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05150078283علٌامنتجب محمد حجو4309504067

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05070011254نعمتدارٌن حافظ العل4409504068ً



القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05030009831شهٌرة العلًمحمود سلٌمان العل4509504069ً

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05090010425نجاةعالء حسام ضوا4609504070

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05200080328آمنهالجوادهٌثم عدنان السماعٌل4709504071

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05110000978دعدبحرٌه زرٌؾ طه4809504072

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05140005776جبٌنه حسنسوها ضاحً حسن4909504073

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05140020981تمرهتؽرٌد جمٌل سعٌد قبقل5009504074ً

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05140011179ورده خضرسالم حسن حسن5109504075

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05140023185دلولامٌره سلوم محمد5209504076

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05140032513بربهان سلوممها درؼام مسعود5309504077

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05050014078مرٌم القطرٌبأمل علً سلطان5409504078

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05140011183وردهجٌده حسن حسن5509504079

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05140019490سهٌلهعزٌزة عٌاض قصٌب5609504080ً

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05100059691وجٌهه ٌوسؾاٌمن عبد الكرٌم اسكندر5709504081

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05150105948عدلهاسعاؾ محمد حسٌنو5809504082

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05170001570اسمهاناٌمان ابراهٌم عون5909504083

القاعة الخامسةكلٌة األداب بناء المرابط05090010435ردٌنةنوار حسٌن ضوا6009504084

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05150123130عواطؾلؤي مرهج محمود6109504085
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القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05140026222طهران التعزهٌر راجً علوش6209504086

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05150091254هندفتاة محمد علوش6309504087

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05150111928وهٌبةمهنا محمود محمود6409504088

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05020120648امٌنه كنجوصفاء محمد الخضر6509504089

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05140001381جمٌلةباسم فاضل علً فاضل6609504090

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05110001969عزٌزةمود محمود سعٌد6709504091

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05010277185خٌرٌةرندة خالد عجاج6809504092

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05170001238عزٌزهرهؾ سلمان كنعان6909504093

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05120047331امٌره محمدابراهٌم حسٌن محمود7009504094

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05010313612فاطمةمحمد رجب جمعة7109504095

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05010730363زاٌدهاماثل محرز خرٌبوق7209504096

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط01540016090شعلهأروى مخلوؾ شهٌرة7309504097



القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05050023850ختامجهاد علً دروٌش7409504098

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05140001422جمٌلة خضروسٌم علً فاضل7509504099

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05100034468سورٌارجاء صالح ابراهٌم7609504100

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05050173958فاطمةصباح علً العل7709504101ً

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05140035439حسنه حسنمسٌله محمد طوٌزان7809504102

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05130010681خواللٌنا حسن خٌوي7909504103

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05170034936زهرٌهاندٌرا كامل سلٌمان8009504104

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05140003935نهود خلوؾوصال سرحان جدٌد8109504105

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05100064790صبرٌة ٌوسؾصبا محمد سالمة8209504106

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05100050053رهٌجهرٌبال سمٌر حربا8309504107

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05200077773نهالمجد اٌمن الرمضان8409504108

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05100050046رهٌجة ٌوسةدٌمه سمٌر حربا8509504109

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05100037512سمٌرهدعاء كاسر احمد8609504110

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05100066309حمٌدهدالل محمود اسعد8709504111

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05150107307ادٌناٌسرى ابراهٌم محفوض8809504112

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05140004084ناٌفهمجٌرا احمد ؼانم8909504113

القاعة السادسةكلٌة األداب بناء المرابط05140029241محسنةاسامة جودت درباس9009504114

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05040014726سركسمهى عبد دعبول109504115
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القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05150091294لٌلىمادلٌن محمود العكاري209504116

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140001369جمٌلهمرتضى علً فاضل309504117

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05150027148رحابرانٌه محمد العتر409504118

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05050115682رجاءاسماعٌل محمد حٌدر509504119

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05050142043جمٌلهكنان محمد االسعد609504120

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05180013727رٌشهسارٌن عبد هللا االحمد709504121

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05150087804لومٌس حمودلمى حبٌب شدود809504122

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05050101872سمٌرهمحمد سهٌل سمعول909504123

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05110021607امٌرهتؽرٌد نزار عكاري1009504124

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05050024501الهامطالل مروان بربر1109504125

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05170043993ماداعلً سلٌمان شعبان1209504126



القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140006310كالرٌمه إبراهٌمروشان راكان حبٌب1309504127

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140007629رؼٌبهمرٌم عقل ابراهٌم1409504128

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140001524امٌرهلوجٌن احمد هٌفه1509504129

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05150073428ٌمنىرامً محمود حمود1609504130

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05030013250فرٌدههبة علً حسٌن1709504131

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط06190016421سلمىتحسٌن مرهج قره جهنم1809504132

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05190019406بحرٌهمهند محمود مرع1909504133ً

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05100039177كوكب حمودهسامً علً ابو كحله2009504134

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05160010382حٌاةحسن محمد ونوس2109504135

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140023055قنوعوداد مناع مصطفى2209504136

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140010251منٌعهدالٌا عادل عل2309504137ً

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05100067221وجٌهاموسى هواش حبٌب2409504138

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05130029891حبٌبهحفٌظه ابراهٌم ربٌع2509504139

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05190020237شفٌقهمحمد حمدو العٌسى2609504140

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05150067053احالمؼزاله برهان حسن2709504141

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05180005489مرٌم عبد الكرٌماٌهم محمد عنقا2809504142

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05150078537احالمربٌع برهان حسن2909504143

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05100059663سكٌنهسومر محمود دوحه3009504144

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05100041302فهٌمةٌوال وحٌد كٌوان3109504145

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140007247صدٌقهلٌنا سلٌم السلٌمان3209504146

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140007240صدٌقه السلٌمانرؼدان سلٌم السلٌمان3309504147

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05120036247نوالبدر محمد فاضل3409504148

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140034019رفٌقهدالل موهل ؼصون3509504149

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05100067220وجٌهااحمد هواش حبٌب3609504150

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05110017927مرٌم ابراهٌمؼٌث هواش علوش3709504151

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05160018293ندوىابراهٌم احمد ابراهٌم3809504152

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05030026342نوفه بارادانًطاهر عبود الخلؾ3909504153

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05030028608ندوهؼٌاث احمد المحمود4009504154

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05010095224شمسه السالمهرفعت شرٌؾ المحو4109504155



القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05030051014فاطمهبسمه محمد العباس4209504156

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05060038541دٌبهجمٌله عٌد المصري4309504157

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140021803حسنه أسدٌسٌره علً دٌبو4409504158

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140001161شعلةمحسن صقر مسعود4509504159

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05130029847حسنهصقر االسود ربٌع4609504160

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140022420كاتبهمنال محمود حسون4709504161

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05160007509فاطمه فاعورفٌصل احمد وسوؾ4809504162

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05120034560فرٌده تجوررشا محمد دنده4909504163

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05120051499رتٌبه سلٌمانوسام ٌوسؾ وسوؾ5009504164

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140032808عزٌزهقٌصر ؼالب حسن5109504165

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05120028942رفٌده سلٌمانعزام شوكت دٌوب5209504166

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05100065520فاطمه ربٌعباسم علً سعٌد5309504167

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140015356خضرهسامٌة جبر صبٌحه5409504168

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140004337سعدهدالل احمد ابراهٌم5509504169

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05100043001ناهًمرسلٌن احمد اسبر5609504170

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05120028527رديثائر سلٌم اسماعٌل5709504171

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05120022721زاٌده فاضلرال حسن بلول5809504173

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05100051232سمٌره سالمهعبٌر عدنان دوحه5909504174

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05100062624منٌرهرضوان احمد مظلوم6009504175

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05120022727زاٌدهرائد حسن بلول6109504176

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط04170103174خدٌجه ذٌابدٌانا ناصر الحاج عل6209504177ً

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05030061132فاطمهفادٌه جمال شنو6309504178

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05030036329عنودنوره احمد الحمود6409504179

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05120026536سهام عجٌبقٌصر عبد هللا صالح6509504180

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05030061128فاطمهاسماء جمال شنو6609504181

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05120021375كفاح طوٌشهلٌث محفوض أسعد6709504182

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05020005941نجاحعبدو عابدٌن العمر  المسعود6809504183

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05110094122ساره جمعهخوله صطوؾ البكور6909504184

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05100035234جمٌله مظلومرفٌده احمد خلوؾ7009504185



القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05120032550نهوند طٌبابشار نبٌه اسماعٌل7109504186

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05100004841كرٌمه الضاهراسعد جمال فروح7209504187

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140015120سجٌعه  مرعًبهٌره محمود البٌرق7309504188

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140002594سمٌعهتراث صدٌق محمد7409504189

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05010272573رمٌه باٌزٌداوٌس محمد الخلوؾ7509504190

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140002593سمٌعه محمدلورنس صدٌق محمد7609504191

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05140003380دلعونامٌساء فضل حمدان7709504192

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05030043906ندوهروٌده ٌونس الصالح7809504193

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05150049956املؼصن جمٌل فرج7909504194

القاعة السابعةكلٌة األداب بناء المرابط05050175081نجاحعلً احمد محمد8009504195

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05070024951روضه المحمودهٌفاء محمد ابراهٌم109504196
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الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05070030139فاطمه زٌاك شعبانلما محمد ابراهٌم209504197

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05140009834سعده   سلٌمانلٌال محسن حمٌدان309504198

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05100022482ؼزاله المشعانمصطفى ٌاسٌن المشعان409504199

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05140033473سهٌال خضورمنار تركً طالب509504200

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05140022797ناهدهدارٌن عكرمه عبد الكرٌم609504201

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05140016643خاتونسامٌة احمد رستم709504202

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05010297650داللهزار محرز ابو عل809504203ً

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05100068974نجاحاحمد ابراهٌم ابراهٌم909504204

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05020082576مرٌم حمدوراقً أحمد الحاج عل1009504205ً

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05120028787فوزهمحمد علً محمد1109504206

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05150080246ناهًعلً عزٌز محمد1209504207

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05140014183فلاير بورٌشؼدٌر مصطفى عثمان1309504208

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05100034298حمٌدهنوافل محمود اسعد1409504209

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05180034755لواحظ  عبودعلً وائل سلٌمان1509504210

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05150122830حلوهاٌهم حٌدر سلطان1609504211

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05150073395نجاحرهؾ دروٌش الحمود1709504212

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05100048027رابٌه مٌهدٌمه زرٌؾ معال1809504213

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05110000972دعدؼسانٌه زرٌؾ طه1909504214



الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05150115124سمٌعهوهٌبه هاشم الخضور2009504215

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05100044056وفٌقهثراء عباس صبوح2109504216

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05150091575نوفه شاويهٌفاء محمد شاوي2209504217

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05100044534جهٌنه ونوسعلً مصطفى المصطفى2309504218

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05140014730فدوهمنى خلٌفه بردان2409504219

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط06160016415فدوهٌاسمٌن اسماعٌل عدٌره2509504220

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05100051284امالثناء حسان محفوض2609504221

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05140010381وسٌطه طراؾحسنه إبراهٌم طه2709504222

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05120054443نواظر الجرديعلً عمران سودان2809504223

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05090015825صباحرامٌه نادر ناعمه2909504224

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05060000960صالحههناء عبد الكرٌم الصالح3009504225

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05160006271لٌلىعلً عبد هللا عبد هللا3109504226

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05170024375هاجر خزندارمنى شحاده مهنا3209504227

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05120040453كمٌلهبسام خلٌل عبود3309504228

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05170022236وجٌههمٌاده ابراهٌم عثمان3409504229

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05150067839رهٌجهثراء كاسر حسن3509504230

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05120040461كمٌلهرفٌق خلٌل عبود3609504231

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05180020738نجاهاٌاد جودات حمود3709504232

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05200075874فوزه خٌر بكٌسرى محمد رستم3809504233

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05100041296سعادمحمود جهاد صقر3909504235

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05100067367عدوٌهروزان تركً حٌدر4009504236

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05100062131كرٌمه طٌشوردانٌان ابراهٌم مظلوم4109504237

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05090008539عفاؾاٌهم احمد اسعد4209504238

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05030037108ملكةؼصون صالح العكاري4309504239

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05010232961شفٌقهجمانه محمود االبراهٌم4409504240

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05010538082عائدهمنى عادل البربري4509504241

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05100039116سهٌله الصوصباسل محمد عٌسى4609504242

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05160021636ابتسامربٌع سلٌمان عفٌؾ4709504243

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05100049069مرٌم حسنسامٌا ؼسان حبٌب4809504244



الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05140002340فهٌمه حمٌدهسامر منٌر حمود4909504245

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05050034608مٌادهمحمد علً خضور5009504246

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05050056700مٌساء رحمهكوجاك مخلص المسلخ5109504247

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05140013135حٌاةنور فاٌز حسن5209504248

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05150107340توفٌقهعلً احمد خلٌل5309504249

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05150056200عٌده شخشٌرعلً ادرٌس درؼام5409504250

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05030050932سحرسمارة فٌصل ابراهٌم5509504251

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط10260036518هوالرناء عزٌز اسعد5609504252

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط14040089880جهادهفاطمة رفعت جورٌه5709504253

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05020000778مسره  المصطفىخالد محمد األحمد5809504254

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05100067375فاطمهرٌم فاروق حٌدر5909504255

الممر الطابق الثانًكلٌة األداب بناء المرابط05170018794سهامعبد الكرٌم ٌوسؾ منصور6009504256

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05170050706عواطؾٌاسمٌن رضوان ضاح109504257ً
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القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05140006991عناٌات خضورؼٌاد هوٌش محمود209504258

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05160022081سعدهتٌسٌر علً الحكٌم309504259

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط07120012145فطومه   الحامدعذبة جاسم الحامد409504260

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05200097049فلايرحال اٌمن عباس509504261

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05180014781حلوه الحمويرافع حامد سلمان609504262

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05120040451كمٌلهباسم خلٌل عبود709504263

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05110017774نسرٌنضٌاء ابراهٌم بقال809504264ً

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05090006015فاطمه شاوٌشسالم مصطفى مقصود909504265

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05050107746مٌساء رحمهحسن مخلص المسلخ1009504266

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05050060673نجاح حمودفادٌا خضر وزه1109504268

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05200054309رفعهسمعه عبد المنعم االحمد1209504269

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05110034091جمٌله الصوصزهٌر عبد المنعم الشٌخ محمود1309504270

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05130023153شفٌقةموفق نجدات صالح1409504271

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05130020600ندٌرهفدوى بشٌر منصور1509504272

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05150064344عزٌزهنارٌمان ٌاسٌن خضور1609504273

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05160027438رهٌجهثناء حامد الحماده1709504274



القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05140008286زٌنة داؤدفضٌل خازم ؼنوم1809504275

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05170010846نورٌهعزٌز سلٌمان منصور1909504276

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05010317514جمٌله الرمضانرحاب اسعد عنقا2009504277

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05150060033عروبهاحمد حسٌن حٌدر2109504278

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05170002149مهدٌهنجوى معروؾ دال2209504279ً

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05100065772سرٌهثراء بدر حمدان2309504280

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05120034043ؼصون سلٌمانبشار موسى رستم2409504281

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05120034479كرم سعٌدسلٌمان أحمد سمندر2509504282

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05100062479فطٌم المحمدنجوى فواز النزال2609504283

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05060002578صوفٌا سعدسومر نعٌم الوسوؾ2709504284

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05140031932ترٌاق خلٌلؼاده شعالن خلٌل2809504285

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05060040871فاطمهسهام جاسم العلً ادرٌس2909504286

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05180018654هناء المسوكررؼده ٌوسؾ حجل3009504287

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05100044352هندرؤى فهد ٌوسؾ3109504288

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05140009784فاطمه   ٌوسؾأنعام محمد ٌوسؾ3209504289

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05140008972وزٌره محفوضعزٌزه سعٌد حسن3309504290

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05100039118سوهٌله الصوصعلً محمد عٌسى3409504291

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05100066834وزٌرهمنال محسن دوحه3509504292

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05120038179حمامهضحوك علً علوش3609504293

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05140012034شهدي عدٌرهشهاب زرٌؾ عدٌره3709504294

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05150069688خضره صالحرنا موسى ؼصون3809504295

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05100039683نوالوفاء صقر سقر3909504296

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05140003972عقال  محفوضسامً رفعت محفوض4009504297

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05100038889تمرهأدٌبه شعبان جبر4109504298

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05100041284امٌنهالصادق صطٌفً سقر4209504299

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05100038716نوالكهرب صقر صقر4309504300

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05010430823ورده السلوملٌث ٌوسؾ هرموش4409504301

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05050045196ختاممرح سلٌمان شاهٌن4509504302

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05120036875دعدمحمود اسماعٌل محمد4609504303



القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05100039409تقالؼدٌره احمد كحله4709504304

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05160045568ؼٌداءخلٌل ابراهٌم الرمضان4809504305

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط06200052055فرٌزه الخطٌبرٌم حسن رجوح4909504306

القاعة التاسعةكلٌة األداب بناء المرابط05170048220فوزٌهورده ٌوسؾ دٌوب5009504307

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05120024891اسعاؾ دعبولماٌا سمٌر سلٌمان5109504308
60

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05010192373مرٌمفاطمه ابراهٌم االحمد5209504309

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05030034709شمسة موسكوفاطمه محمود الٌوسؾ5309504310

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05150096357حلوه اسبرالهام علً سالمه5409504311

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05030038041وردي السلٌمانسوزان سلٌمان الخالد5509504312

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05150073278زهوه صالحؼٌداء شاهر حمود5609504313

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05150042355سعدة علوشعرٌن محمد ادرٌس5709504314

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05110017211حمٌدهسوزان تمٌم ابراهٌم5809504315

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05020085660فطومهاسماء محمد عساؾ5909504316

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05100067958بدٌعه الحجةنوفا ابراهٌم طوٌل6009504317

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05010370818خدوجشوكة رتعان الحسٌن6109504318

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05140006983ساكبه طالبشهٌره اٌوب حسن6209504320

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05050077732مهامحمد ؼازي زٌن6309504321

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05170006718ناجٌهعلً حسٌن شاهٌن6409504322

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05140002086خزٌنه  حسنعلٌاء حسن كمال6509504323

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05140019678فهٌمه علٌلوفاطمه هشام قصٌب6609504324ً

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05180008077مارٌه محمدحسن محمود رسالن6709504325

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05140017844سجٌعه التعشذا محفوض التع6809504326

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05010215175شفٌقهامتثال علً احمد6909504327

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05150008854عبٌرصفا ٌاسر عٌد7009504328

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05060002763ٌسرهمها حسٌن صطوؾ7109504329

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05020115151سمٌرهروضه عبد الحمٌد العل7209504330ً

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05140001926مهجه دنورهمشٌره ٌسٌر حمٌده7309504331

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05140004549فضه عفٌؾعصرٌه سلوم صبٌح دٌوب7409504332

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05150087961امٌره حموددالٌا هٌثم شقوؾ7509504333



القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05140002273سجٌره بقٌلًصهباء مرشد زلخة7609504334

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05140005848روزه عٌسىصفاء حسٌن بقٌل7709504335ً

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05140002978تجرهركٌزه مرهج سلوم7809504336

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05140009227دلٌقهأنور أٌوب بدور7909504337

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05050014743ضٌاءمحمد علً شرٌؾ عبد العزٌز8009504338

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05170042111عزٌزةمحمود ابراهٌم العل8109504339ً

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05100052796سمٌعه سلٌمانطالل سلٌم نزهه8209504340

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05100042300نجوه مظلومسالم احمد فندي8309504341

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05150073147داللهٌجاء ابراهٌم القوجة8409504342

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05220013248حسٌبه العبدهللاخالد عبدالرزاق المصري8509504343

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05180034621ثناء عٌسىرواد عبد الكرٌم قلٌح8609504344

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05100049046فاطمه الحدادخضر شمسٌن خنٌسه8709504345

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05150061053فرنجٌهؼٌداء عارؾ حسن8809504346

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05140032865جمانه مخلوؾدانٌال صالح حسن8909504347

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05140020216نجاح دالًكوثر ابراهٌم مخلوؾ9009504348

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05140003039رفٌعه سلومروشان صقر صقر9109504349

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05100053481كوكبعال حسٌن الدٌوب9209504350

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05010611657ساره الشقٌعمحمد اٌمن البكور9309504351

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05100057599هٌفامأمون محمود اسمندر9409504352

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05060002587سالم شاكرٌاسر فواز الصطوؾ9509504353

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05200079035نوره السلٌمانرٌم عطا الٌوسؾ9609504354

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05100065501أملٌنأمجد رفٌق اسماعٌل9709504355

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05150069980جومانةرهاؾ عٌسى زهرا9809504356

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط10170002028نجاح سلومنسرٌن حمدان سعده9909504357

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05120016876حسنا  قبقلًمجد حسن حمود10009504358

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05150069843حسنهٌسرى سلٌمان شاهٌن10109504359

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05030018186نجودنسرٌن سلٌم عل10209504360ً

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط04170112317مرٌملٌنا ؼازي االبراهٌم10309504362

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05100049059شهده ابراهٌموسٌم علً خنٌسه10409504363



القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05160033631امٌنه حمودسماهر علً ملحم10509504364

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط04170045897مرٌمحنان ؼازي االبراهٌم10609504365

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05150024625هناءراضً طاهر وسوؾ10709504366

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05050167234مرٌمسالم شحود الكنجو10809504367

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05100064170منٌرهثابت نائؾ حمٌشه فاعور10909504368

القاعة العاشرةكلٌة األداب بناء المرابط05030009184وجٌههرندا محمد السلوم11009504369

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05050001785هٌامؼنوه لورنس اآلؼا109504370

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05140000536شرٌفهمها محفوض سلمان209504371

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05010667188صلوحلٌلى جمٌل صالح309504372

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05100045138امٌره دٌبوثراء احمد الطوٌل409504374

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05120036383فلايرجولٌا جودت شلهوم509504375

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05140011218تٌسٌر عٌسىختام دٌوب حسون609504376

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05140019796هندٌه  جبورمجد محمد جبور709504377

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05140015446صبرٌه بناويعهد هاشم عٌسى809504378

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05030040941سهامجعفر محمود العٌسى909504379

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05170048618فرٌدهدالل عٌسى سالمه1009504380

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05100037102ماجدولٌنبشار بسام عاقل1109504381

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05020016725حلٌمةبادٌه خالد الرجب1209504382

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05160038835ملكة صامانرؤى جمال الحسن1309504383

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05150067429تمٌنهكرٌمه سلمان سالمه1409504384

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05100060128سناءحسٌن حبٌب احمد1509504385

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05150049408فدوىفادٌا سلٌمان حسن1609504386

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05170014141خوندهراجً حسٌن احمد1709504387

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05100030067سكٌنهعالء سلٌمان زٌود1809504388

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05150079438زؼبةهند عٌسى حسن1909504389

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05140020239حورٌهأنصاؾ نعمان عدٌره2009504390

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05010162232مرٌمفاتن منٌر العل2109504391ً

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05070039173سعاد الراسصفاء فؤاد سلمون2209504392ً

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05050049274احتفال العكشاحالم ظافر محفوض2309504393



الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05140012429وحٌدهٌسٌره علً مظلوم2409504394

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05100062451لٌالنسٌم احمد عاقل2509504395

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05100049281كرٌمه احمدٌعرب عدنان حمٌشه2609504396

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05010358041شرٌفهمحمود عدنان العوض2709504397

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05010339906عزٌزهمٌساء ٌوسؾ االسعد2809504398

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05140027683سورٌا التعؼفران حسن عاقل2909504399

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05120027985فطٌم االحمدسامر محفوض لولو3009504400

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05010792748عائشةرنا عبد الجبار الصطوؾ3109504401

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05140012427نوفه شنتهعٌسى خضر الحواط3209504402

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05120052551فردوسمرٌانا حمزه ٌوسؾ3309504403

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05100060555خدوج سعٌدنوال محمد زٌود3409504404

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05060000494آمالمحمد اسماعٌل الوسوؾ3509504405

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05190000255رؼداسلمان علً مصطفى3609504406

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05140033107سفٌره جورٌهصهباء أحمد حسن3709504407

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05140034902فاٌز حسنفاطمه خرفان ملٌكه3809504408

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05170040464ثناء خلٌلرنٌم حسٌن العل3909504409ً

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05100034715رضٌه ابو عمراحمد علً خضور4009504410

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05100042993مرٌم زوبلومجد عزٌز سقر4109504411

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط07210102866داللمسعؾ احمد مهنا4209504412

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05110017935حمٌده حسنرامز حامد ابراهٌم4309504413

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05100018105مدٌنه عبدهللااٌمن فرٌد نعوس4409504414

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05170030832امٌرههٌام ٌونس سلٌمان4509504415

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05170016802وزٌرهسوزانا ابراهٌم محمد4609504416

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05160025034فهٌمهاسامة محمد محمد4709504417

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05060006606ناجٌهزٌاد موسى الموسى4809504418

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05100032779بهٌهالماظه جناد الجنٌد4909504419

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05140018769شاهه علًفتحٌه سلهب دٌوب5009504420

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05140007319سكٌنه الدٌوبنسرٌن مصطفى االخرس5109504421

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05170044511امالٌهراؼد سلمان سلوم5209504422



الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05060001230سمٌرهخلؾ اسماعٌل عبدو5309504423

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05150028874فاطمهرشا ٌوسؾ المحمد5409504424

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05070016298نعماتامنه حٌان ابراهٌم5509504425

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط06200102812كهربسوزان بدر عل5609504426ً

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05190034563نبٌهه حسنأصاله محمد حمدان5709504427

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05060004437روضهدهام محمد حمود5809504428

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05100066087نظٌره حسنفضه حسن علٌشه5909504429

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05110014384عرفه الشعٌرعبٌر احمد االحمد6009504430

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05100036934بهٌجههاله عبد الكرٌم محمود6109504431

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05150122050فوزٌهشٌراز محمد عل6209504432ً

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05140016201نبٌههكنان مكائل عدٌره6309504433

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05170004185فضه بدرانسامٌه سلٌمان بنا6409504434

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05170047668امانهٌمنى معن اسماعٌل6509504435

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05170000925منوهرفٌؾ عبد هللا قاسم6609504436

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05140006189بنان محفوضرائده داؤد داؤد6709504437

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05170001235حورٌهعلً محمد كنعان6809504438

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05160013795عبلهبشرى محمود محمود6909504439

الكافترٌاكلٌة األداب بناء المرابط05160034827هدىادرٌس اسماعٌل المصطفى7009504440

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط05170006468مرٌم حبٌبامانه منٌر سلٌمان7109504441
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المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط05170033798هدالمحمد احمد عبٌدو7209504442

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط05140005399زهوي علًتفٌده صالح سلوم7309504443

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط05150070219اسعاؾسوسن كاٌد حسان7409504444

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط05010511570بدرٌهوسٌم موفق الدوري7509504445

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط05090024968سمٌرهاسماعٌل خضر العامود7609504446

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط05180012759سلٌمة عٌسىحٌان منٌؾ سلٌمان7709504447

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط05060000820ناجٌه  عبدورامز عبد الناصر فطوم7809504448

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط05100049049شهدهأحمد علً خنٌسه7909504449

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط07210063012صباحفاطمة فاضل طماع8009504450

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط05100049067روزه عاناضحى عابد خابوري8109504451



المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط05110001132وجٌههنجوى محمد بردان8209504452

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط05100050123بصٌره دومهاملٌن صالح احمد8309504453

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط05100039707سورٌه ٌعقوبدالل ٌوسؾ ورده8409504454

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط05140003267سجٌرهبشرى شاهٌن سلوم8509504455

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط05110000653كرٌجه زلخةمرٌم أسعد أسعد8609504456

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط05140003265سجٌره  أسعدبشار شاهٌن سلوم8709504457

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط04120028735عٌدهمنال محمد الملك8809504458

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط06120027072جمانه سلومثناء احمد سلوم8909504459

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط05140008766رابٌهولٌم ٌوسؾ نعامه9009504460

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط05140002387هندٌه محمدسٌناء محفوض عل9109504461ً

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط05120011916حمٌدهماري توفٌق الناصر9209504462

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط05150075792رانٌه عٌسىرشا سلٌمان حسون9309504463

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط05050159562نجاح  خشٌفًعادل مصباح فهد9409504464

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط05060002458تاجٌهٌوسؾ ؼازي عبظو9509504465

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط05100043555عبله ٌوسؾامثال مرشد عبد هللا9609504466

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط05010040684نظٌرهمحمد نصر فائز جلعوط9709504467

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط05160033681كوثرباسل منٌر صقور9809504469

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط05140025555عزٌزه ابراهٌمتٌسٌر رٌحان هالله9909504470

المكتبةكلٌة األداب بناء المرابط05050114180ضحٌهحسٌن خضر العلً المحمد10009504471

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05010551749حٌاهٌاسٌن عبد الفتاح السقا109504472
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القاعة االولىكلٌة التمرٌض05150110173جومانهعلً محمد زؼب209504473ً

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05210013484امنه الحروشمعاذ خطاب الخطاب309504474

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05020069260فاطمه العلٌوي العبد هللاعمار محمد جمعه الفت409504475ً

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05170035622فاطمهوسٌم محسن شحود509504476

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05020063917هاجرخوله محمد دٌب وهب609504477ً

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05100061687تحسٌن عٌسىٌاسمٌن ابراهٌم عبد هللا709504478

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05170003269زاهٌهونوس صافً ادرٌس809504479

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05140026959شهده علًمٌساء فهد حٌدر909504480

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05140026947عزٌزهطهٌره اسعد اسعد1009504481



القاعة االولىكلٌة التمرٌض05100062049زهٌا كحلهحمٌد عزٌز خداج1109504482

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05100065764شهدي رضوانتمام فهد حمٌدان1209504483

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05140005290مصرٌهعائد سقر حمود1309504484

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05140021039مرٌموزٌره علً عٌسى1409504485

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05140031162حمصًعلً ناٌؾ حسن1509504487

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05130024947بٌروتٌههٌثم ؼالب حسن1609504488

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05070017473هناءبشار عبد السالم الخدام1709504489

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05050031561مٌادهرامز علً خضور1809504490

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05150023964هٌاممحمد سلٌمان عدٌبه1909504491

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05150037747سمٌره ملحمكامل أحمد مخلوؾ2009504492

القاعة االولىكلٌة التمرٌض06190016044ندٌمههنان حسن بركات2109504493

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05010421504خطٌرههند أحمد عل2209504494ً

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05030024482مجٌده عزٌزهعصام ٌونس عزٌزه2309504495

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05120046072منا ونٌسباسلة حسٌن عكٌدي2409504496

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05190027901توفٌقه   حمادفادي نصر سلٌمان2509504497

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05010192518سلٌماؼصون احمد السلٌمان2609504498

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05190016479نبٌهههٌام وجٌه قطفه2709504499

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05020054390تركٌه العثمانبتول عبد الحمٌد الزود2809504500

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05140026953عزٌزه اسعدجٌهان اسعد اسعد2909504501

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05140027453بندرمرٌم مرشد هالله3009504502

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05160038069ضٌا محمدالهام احمد محمد3109504503

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05020052340أمونعبد الفتاح ابراهٌم الحج3209504504ً

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05200075088مٌساءدلع منهل السلٌمان3309504505

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05140009947قنٌعهساقب حشٌش قره جهنم3409504506

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05140022335مطٌعه حسونمٌالد أمٌن اسد3509504507

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05110031514مٌاسهنجاح ٌاؼً جدٌد3609504508

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05200095569هٌامبدٌعه احمد حسن3709504509

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05200012189عبٌر جربوعمحفوض رٌمون عقاد3809504510

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05100016332لمٌا احمدبالل ندٌم جحجاح3909504511



القاعة االولىكلٌة التمرٌض05070009071انعامسالم وائل ابراهٌم4009504512

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05100069453مٌساءالٌاس مخائٌل ٌعقوب4109504513

القاعة االولىكلٌة التمرٌض04140013646رتٌبة محمودنسرٌن سلٌم دروٌش4209504514

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05020088546تركٌهحسٌن علً الخلٌل4309504515

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05010013491زهرة بريفارس حسن جنٌد4409504516

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05040019059ٌسرىٌامن رمضان الحبٌب4509504517

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05100036848نزههعزام ٌوسؾ ابراهٌم4609504518

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05160051617وزٌرهاٌمان عٌسى العٌسى4709504519

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05140008234صدٌقه حمٌدانثروه كاسر أبو كحله4809504520

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05010293826علٌهمحمد محمود محمود4909504521

القاعة االولىكلٌة التمرٌض05150064414بدٌعهمحمد علً عثمان5009504522

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05200090672مرٌمعبد الحكٌم عبد الرحمن الحاج عل5109504523ً
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القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05120033215سعادحازم عبد العزٌز سلٌمان5209504524

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05050057217صباح زٌنوأؼٌد ٌوسؾ زٌنو5309504525

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05140005800سرٌهربا نصر حسن5409504526

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05150095617عزٌزهعبٌر محمد شاهٌن5509504527

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05140013358عزٌزه سالمهآمنه كامل مخلوؾ5609504528

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05100041380امٌنهمنى كامل سالمه5709504529

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05150119753حٌاةدالل سلٌمان حسنه5809504530

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05010693899ثرٌهمحمد عبدهللا الحمود5909504531

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05090003261نجاحسامر سلٌمان موسى6009504532

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05100041673مطٌعهعزٌزه سلٌمان حجٌره6109504533

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05150026101سحرقصً سمٌر عٌسى6209504534

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05100065060سٌطاأشواق علً سالم6309504535ً

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05160008718روٌدهاروى احمد الجنٌد6409504536

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05060002000وفاءمحمد احمد العبدو6509504537

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05200016275زرٌفه مصطفىبسام محمد الخلٌل6609504538

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05120049873تمرهمحمد عبدالرحمن محمد6709504539

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05020061436أمونمحمود محمد القدور6809504540



القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05120049900فضهسوزان عبود محمد6909504541

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05100056667خضرهفداء علً سقر7009504542

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05010236257حورٌهشاهٌن محمد الدٌب7109504543

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05100049355حسٌبه صالحمؤٌد محمد حمود7209504544

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05100056661خضرهمادلٌن علً سقر7309504545

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05010156314وزٌرهسراء محسن سالمه7409504546

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05020012885فاطمهمحمد خالد عبد الرحمن7509504547

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05020012990فاطمهعبد الحمٌد خالد عبد الرحمن7609504548

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05120000895حٌاةنوال محمد زؼٌر7709504549

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05170045140نورهعلً صالح الحسٌن7809504550

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05050009020ناهدهرؼده خضر التناخ7909504551ً

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05110017203نجمهمها ابراهٌم ابراهٌم8009504552

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05100030039سكٌنهمحسن سلٌمان زٌود8109504553

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05120016283فاطمه السقرذكٌه ابراهٌم محمد8209504554

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض06170018826سجٌرهثناء سلٌمان ؼنوم8309504555

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05050148463ندوهسهٌر زٌد السلٌمان8409504556

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05100029946سكٌنههٌام سلٌمان زٌود8509504557

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05110024918تركٌة جابربراء محمد العل8609504558ً

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05050028342فاطمهسامر حمٌد معصران8709504559ً

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05160024838فوزهمنار محمد ابراهٌم8809504560

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05050081791سامٌهعلً محمد القطرٌب8909504561

القاعة الثانٌةكلٌة التمرٌض05140012004ندوهاٌمان حسن سمعول9009504562

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05180031247نجٌبهمرٌم عبد اللطٌؾ حسن109504563
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القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05100061631عزٌزهتؽرٌد عزٌز اسمر209504564

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05200066098مرٌممحمد خالد األحمد309504565

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05010222187صباحدانٌال سلٌمان المحمد409504566

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05150029007هدىمجد محمد ٌوسؾ509504567

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05150092073بسٌمه شاوينٌفٌن ٌوسؾ فتنه609504568

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05010544981فاطمهعبد الرؤوؾ عبد القادر دٌب709504569



القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05150023658هاجرفاتن رفٌق بلول809504570

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05020090202حلٌمهاٌمن قاسم المشعل909504571

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05160029240شهٌرهعبدو محمد احمد1009504572

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05050026836ندوهجومانا هالل الحسٌن1109504573

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05160028868سرسكشٌراز احمد علوش1209504574

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05140019374حسٌبهسمر علً صالح1309504575

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05010239094املمحمد محمود عباس1409504576

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05010402481كوكبتمام مصطفى عجوب1509504577

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05010235902سلطانهخالد محمد راشد فطراوي1609504578

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05110012331فاطمهمحمد سلٌمان المواس1709504579

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض04010786080كتٌبهحكمٌه سلٌمان الحبٌب1809504580

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05040032364كتٌبهاعتدال سلٌمان الحبٌب1909504581

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05070014287نجوىماجد حٌان سلهب2009504582

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05010081235تركٌةوائل عٌسى المحمد2109504583

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05160026239لٌندابشرى محسن وسوؾ2209504584

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05140014924محسنهسٌمون اسعد بردان2309504585

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05010567950نضالروال عدنان العبد الرزاق2409504586

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05030044226بهٌجةاحمد شعبان الدبول2509504587

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض04030017633الهاممٌالد محمد الداود2609504588

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05010279567مٌساءأمٌر رضوان جدعان2709504589

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05010019807تركٌهعبد الرحمن أحمد جعبانه2809504590

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05020076286شمسهخدوج محمد نمر2909504591

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05100067904تركٌةعماد محمد السلٌمان3009504592

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض90050004679عائشة عزاماحمد خالد عزام3109504593

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05140008054هاجرمٌساء احمد سلٌطٌن3209504594

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05070021050لٌلىعذراء مصطفى الحسٌن3309504595

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05040020025زهرهضحٌه خالد العبٌد3409504596

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05090009936سمرسومر علً حورٌه3509504597

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05120026249صباح حسنرولى حسن دٌوب3609504598



القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05150101207ازدهارحسن محمد وسوؾ3709504599

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05150049189وردهسفٌره احمد محمود3809504600

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05120005635مسٌرهنواظر أحمد محفوض3909504601

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05030050982خطٌرةهٌام حسن ابراهٌم4009504602

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05010249272وفاء العثمانانس محمد هشام صلٌع4109504603ً

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05200096740مرٌم االبراهٌمرجاء احمد العباس4209504604

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05140015005سجٌعه رستهرانٌا محمد مرع4309504605ً

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05120035140ناهً فنديابراهٌم ؼانم سعٌد4409504606

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05140025738رمزهمشٌرة مشهور صبٌح4509504607

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05170033036كوثر خلٌلمحمد علً سلٌمان4609504608

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05140003797وحٌدهجمعه عادل دنٌا4709504609

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05160010303نوالآصؾ صقر حمٌدو4809504610

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض06020018179نادٌا ٌوسؾرسمال خازم صبٌح4909504611

القاعة الثالثةكلٌة التمرٌض05010638215منوعرضوان محمود شحاده5009504612

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05010465137ثمٌنةتوفٌقه عبدو الحسٌن109504613
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القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05050064208خاتم جمولولٌم فاٌز الصؽٌر209504614

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05090009140هند دروٌشٌوسؾ محمد الخطٌب309504615

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05100061510فوزهعدنان برهان الحسن409504616

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05170037531مرٌمنور محمد دٌب عثمان509504617

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05150021801كسرىحسن احمد ٌونس609504618

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05050130105فهمٌةاٌات عبد عجمٌة709504619

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05150123396فطومدالٌا مرشد حمود809504620

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض04140053582ناهٌه العلًروله زهٌر السقر909504621

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05120040653هاجر عبودبراء احمد عبود1009504622

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05170037528نورهحسٌن حسن عثمان1109504623

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05030032559هٌاماٌلٌن فؤاد حنا1209504624

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض07010177100سامٌةخدٌجة محمد نعمة1309504625

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05140017905شهلهعدنان نوفل سلمان1409504626

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05140036810فتحٌه الصالحنؽم عدنان سلمان1509504627



القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05100025223سوسن الشلًمرٌم أحمد حٌدر1609504628

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05100050402أمنٌهبطرس كامل سالمه1709504629

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05010049170سلوىمحمد محمود السلوم1809504630

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05140017040هدى شبٌبحسنه سعٌد جعفر1909504631

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05170014662حفٌظههناء صقر خضور2009504632

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05170040945زهرٌه سلٌمانعماد كامل سلٌمان2109504633

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05140003786وحٌدهلؤي عادل دنٌا2209504634

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05140006550سمٌعهمنال نظٌر حسن2309504635

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05030059399شمٌلهمحمد ابراهٌم ملحم2409504636

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05190009815وجٌهابشار محمد ابراهٌم2509504637

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05120017479سعاد ربٌعطارق هٌثم ربٌع2609504638

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05120017481خدٌجه الشٌخحازم محمد ربٌع2709504639

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05160005554نوالماهر هالل عٌسى2809504640

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05170007953ؼادهمناع جمٌل كنجو2909504641

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض07090093738صبحٌةشذى أحمد قاموعة3009504642

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض07210015640فطوم مرادأنس عبد الرحمن مراد3109504643

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05030056476ناهٌهطاهر زهٌر السقر3209504644

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05030041980حلبٌةدوالت علً السلٌمان3309504645

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05010370299ؼصونسوزان محمد قنٌنه3409504646

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05110002051نزهةكنان عبد الكرٌم ابراهٌم3509504647

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05100064713ختامفدوه محمد مخلوؾ3609504648

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05100033517ٌسٌره حبٌبقحطان علً حبٌب3709504649

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05030061671فاطمهوفاء كامل زمزم3809504650

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05020056411خلود الحسنمحمد محمود الحسن3909504651

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05100031812رتٌبهامٌمة عٌسى عل4009504652ً

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05020014847لطٌفةمحمد حسٌن حسن األسعد4109504653

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05010553768فاطمةمحمد عبد اللطٌؾ سرمٌن4209504654ً

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05220011284آماللؤي عادل القسوم4309504655

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05060053340مارٌنرواد ولٌد عبظو4409504656



القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05150081899فاطمةهناء محمد منصور4509504657

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05030028191جهٌدةزرٌفة محمد الولوس4609504658

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05180027544منٌره عنقاأؼٌد سلمان عنقا4709504659

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05060010081اسعاؾ سلهبخٌر هللا عبد النعٌم سلهب4809504660

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05150067376حجٌرهوسٌم احمد سالمة4909504661

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05010414013بدٌعهافراح عبده الراشد5009504662

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05010551392سناءمحمد مصطفى سوتل5109504663

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05010423584ملكهال مصطفى الحلو5209504664

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05050169260صباحدٌانا علً محمد5309504665

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05140033985وطفه بناويهٌفه ابراهٌم طه5409504666

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05100056650خضرهفادي علً سقر5509504667

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05050206478دارٌنجمانة حكمت الحسن5609504668

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05170004307قلٌمه عونصفاء عٌسى بنا5709504669

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05010453636خدٌجه سعٌدحسٌن محمد كٌزاوي5809504670

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05050086329نجاحضحى صالح هرموش5909504671

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05100047088داللساهٌر محمد محفوض6009504672

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05150062050سمٌرهمحسن علً صالح6109504673

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05140033022كوكبمنوى حسن سلمان6209504674

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05140005437نوفاعلٌا علً سلوم6309504675

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05180034875ؼادهسائر ٌاسٌن عباس6409504676

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض04140009226افتكار علًؼالٌه سمٌر رستم6509504677

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05150021520ؼصونؼٌثاء محمد محمد6609504678

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05150115155سمٌرهنورما محمود الٌوسؾ6709504679

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05140031289سرٌه ٌوسؾاٌلٌان حسام بركات6809504680

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05140009597عسلًبتول أٌمن قره جهنم6909504681

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05170010476شفٌقهسماهر محمد سلٌمان7009504682

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05140020253سرٌه سلمانشٌرٌن رافع سلٌمان7109504683

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05150013168سمٌرهلمى محمود الٌوسؾ7209504684

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05050023631هناءمحمد حسٌن الشعار7309504685



القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض04170010208حلٌمهاعتماد محمد سعٌد الدٌك7409504686

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05140032110جمٌلهوجٌده رضوان رضوان7509504687

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05140030627عزٌزهنصر راجً ابراهٌم7609504688

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05100041362مطٌعهابراهٌم سلٌمان حجٌره7709504689

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05170039743حسنهماهر محسن صبره7809504690

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05140027500بربهان هاللهاٌمان عبدو ابراهٌم7909504691

القاعة الرابعةكلٌة التمرٌض05120003331ابتسام شعبانباسل أسعد صالح8009504692

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌض05010158281خدٌجهمحمد سعٌد محمد دٌب حوا8109504693
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القاعة الخامسةكلٌة التمرٌض05170011141حمدهخٌزران عٌسى محمود8209504694

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌض05100050375امٌنهحٌدر كامل سالمه8309504695

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌض05120018222الهام محمدأحمد بسام أمون8409504696

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌض05010331324فوزهخالد عبد الرزاق المحمد العمر8509504697

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌض05100032834شهٌرهٌوسؾ كامل جدوع8609504698

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌض05100037329مرٌمسومر ؼسان حبٌب8709504699

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌض05150115140عزٌزه حبٌبمنال علً اسعد8809504700

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌض05010339182رسمومهند صافً بروش8909504701

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌض05100041318امٌرهعلً عمار كٌوان9009504702

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌض05110001240سكرهختام حسن حمدان9109504703

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌض05150013090روظه عنقارجاء محمود معروؾ9209504704

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌض05100021867رتٌبهسومر هالل ٌوسؾ9309504705

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌض09040059077وضحه العلً االحمدبحرٌه حسٌن الداموك9409504706

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌض05140010499ترٌاق عٌسىٌهوى محمد عٌسى9509504707

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌض05150097350منٌرهرقٌه سلٌمان عٌسى9609504708

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌض05140006019رمزه ٌوسؾروعه منٌر مٌهوب9709504709

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌض05150119249زلفه خطٌبنجوى محمد الخطٌب9809504710

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌض05120054081مزنه محمدربى عٌد حمود9909504711

القاعة الخامسةكلٌة التمرٌض05010332021فلاير العلٌويمنى جهاد علٌوي10009504712

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05110022577تركٌهجومانه محمود المحمود10109504713
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مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05010375168خدٌجهسهام فٌصل المصري10209504714



مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05140003129سجٌره ؼانمقٌس محمود عثمان10309504715

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05020008726وجٌهةمحمد عبد الرزاق الخلٌل العمر10409504716

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05200086656بٌان السلٌماندٌانا كاظم المحمد10509504717

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05020009432وجٌهةعبد الناصر عبد الرزاق الخلٌل العمر10609504718

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05010337792خدٌجه عجاجمحمد خالد عجاج10709504719

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05150022963روسٌافارس توفٌق منصور10809504720

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05200078189انصاؾمحمود ٌحٌى الحاٌك10909504721

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05150073394جدعهجهٌد ابراهٌم سلوم11009504722

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05160008702روٌدهسلٌمان احمد الجنٌد11109504723

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05150103192عزٌزه محمودسمر صالح محمود11209504724

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05020087507خدٌجهمحمد دٌب علً حٌالوي11309504725

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05090007497ٌاسمٌنأسد أحمد الفحام11409504726

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05100052874امنهحال عماد عل11509504727ً

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05010207630جالءلؤي سلٌمان العصفور11609504728

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05150059752شرٌفه حسندالٌه أحمد حسن11709504729

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05150101622فهمٌةسامٌا ابراهٌم االحمد11809504730

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05030045978شهٌره خلوؾرٌم عبد الحمٌد جبٌل11909504731ً

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05090008201مرٌمرحٌم علً رستم12009504732

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05030045984شهٌرهرانٌا عبد الحمٌد جبٌل12109504733ً

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05180022914سهامهٌثم محمود محمد12209504734

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05110017400مرٌمابراهٌم اٌوب سقر12309504735

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05120012811زهور خضورحسٌن علً الخضور12409504736

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05160024439عفاؾ صالحنسرٌن ابراهٌم المحمد12509504737

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05090015089زكٌههال علً رمضان12609504738

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05190015824زٌنبهنادي سلمان سلمان12709504739

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05160034390لٌلى حبقهبشار علً وسوؾ12809504740

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05030022318فوزٌهسمر محمد االبراهٌم12909504741

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض07240039611أمثال حاج خلٌلأنسام علً فخرو13009504742

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05160011082شروؾ داؤدسهاد ٌونس عباس13109504743



مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05150022555لٌلىلبنه شوكت سلوم13209504744

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05140002157منىمنار محمود ابراهٌم13309504745

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05110000396بندر مرعًفاطمه احمد السلوم13409504746

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05160020670سلمىرنا فرٌد كنعان13509504747

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05120008414اسعاؾجولٌٌت مالك الشعار13609504748

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض06090016828نادٌابشار علً محرز13709504749

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05140016928شهدهمحمد فضل رستم13809504750

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05030028921أمٌنةفلاير عزٌز األحمد13909504751

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05070035017تركٌهفواز أحمد العبود14009504752

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05010247250سهٌلهسماهر ٌحٌى الخازم14109504753

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05170037285سعده خضورهناء رمضان بٌوم14209504754ً

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05050099041رفاء الخلؾ الضاهرمحمد ٌامن اسماعٌل المٌر حسٌن14309504755

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05010319806ندىعبد الكرٌم محمود سعد14409504756

مخبر االساسٌاتكلٌة التمرٌض05180008368بٌانسلمان كامل صالح14509504757

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05170000638ؼاده جعفركرم محمد شباط109504758
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مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05030012633سعادحسن عدنان الرمضان209504759

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض12170023548وداد الحسنسماهر نافل بدر309504760

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05160017627منٌرهنزار علً رجب409504761

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05020049126شمسةمحمد دٌب حاج محمد509504762

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05150022598شهٌره عثمانأحمد محمد نصر609504763

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05200099082سعاد محمدعٌسى محمد محمد709504764

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05150115514نجوىمرح فاطر عبد هللا809504765

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05160018582مواسمجعفر محمود احمد909504766

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05170004704مٌرازه عبودؼٌثاء حبٌب كاجان1009504767

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05050094685شهنٌه علوشمنال فهد خزنه1109504768

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05010708554ٌسرىمهند عدنان ناٌؾ1209504769

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05050101382عزٌزه المٌهوبسحر ناٌؾ المٌهوب1309504770

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05100042183حسنارٌم حكمت شل1409504771ً

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05050163217عٌدههالة حمدان المحمد سركل1509504772



مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05010434671سهٌلهسوزان ٌحٌى الخازم1609504773

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05100039903الٌزهسٌسر محمد حمٌدوش1709504775

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05060003456شاههتٌماء بدر صطوؾ1809504776

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05050068962ازدهار فطومرنا تاج الدٌن فطوم1909504777

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05160022790كرٌمهنجد محمد صالح2009504778

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05140014886شماروٌدا حسن حسن2109504779

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05050033297وحٌدهباسل مرهج الدرمٌن2209504780ً

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05020007269عهدنورس شعبان العباس2309504781

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05170047894عزٌزه عبودسرور سلٌمان سرور2409504782

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض04230010498نهلهندى محمد السالم2509504783

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05150046070منتهىاحمد وجٌه حسن2609504784

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05010028006صباحهدى علً السواس2709504785

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05150047857ملكرؼد نصر وسوؾ2809504786

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05160021755ختام ضاهرمحمد ابراهٌم موال2909504787

مخبر التشرٌحكلٌة التمرٌض05120005071الٌسارجنان علً الناصوري3009504788

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05110022489نبٌههاروى فتحات سلٌمان3109504789
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مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05140030543فهٌمه موسىندى قاسم اسماعٌل3209504790

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض03010015270نجاح فستقًمٌرفت محمد جعرش3309504791

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05150091736بدٌعهبسما مدحت هواش3409504792

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05100036231رتٌبه سقرحسن هالل ٌوسؾ3509504793

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05150111819منىحٌدر سٌؾ الدٌن ونوس3609504794

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05050010966رداحعبٌر آدم جاكٌش3709504795

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05150111798فاطمهصخر حسام ونوس3809504796

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05050079706ٌاسمٌناسماعٌل صالح جاوٌش3909504797

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05140017643مٌاسهاٌمن علً سلمان4009504798

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05180030579سمٌره دٌوبحنان محمد حسن4109504799

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05010558106خدٌخهخالد خٌر الدٌن العاري4209504800

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05150106539عبلهسمر ناٌؾ المحمود4309504801

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05050003098ؼروبسرمد فاٌز الدبٌات4409504802



مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05150106718تمرهٌوسؾ محمد علوش4509504803

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05010286049خدٌجهمعاذ عمر عجاج4609504804

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05170018215خدوجباسم ابراهٌم مقصود4709504805

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05110032348سعدهاٌمان فجر طوبر4809504806

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05050071607مهىمنى نسٌم الجرعتل4909504807ً

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05010714224املمحمد عٌد عبد المنعم العتر5009504808

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05160012400مفٌدهباسل بدٌع صقور5109504809

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05010063281رحابعباد صفوان سفاؾ5209504810

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05030021877شموس الخالدفادٌه زهٌر السلٌمان5309504811

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05110020449امٌره الناصوريسمر صالح العٌسى5409504812

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض04120062602لٌلى الحسنعائده سلٌمان االحمد5509504813

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05020031082وفاءأحمد محمد ناجً الٌاسٌن5609504814

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05150072057تمرهنجوى محمد علوش5709504815

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05180025608الهام منصورمعال محمد عنقا5809504816

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05010579833فاتنخالد محمد االسود5909504817

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05010736231رسمٌهعبد هللا احمد الرحال6009504818

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض09010055934نورهشهد حسٌن الماوي6109504819

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05010123280سمٌرهحسن رامً مشاٌخ6209504820

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05010027521لمٌاضحى ناٌؾ السواس6309504821

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05010579165ملكهٌاسمٌن محمد بدور6409504822

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05030047466منٌرهرٌما محمد العٌسى اسماعٌل6509504823

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05050087575املفواز ثائر القطرٌب6609504824

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05030046467فاطمةسهٌر سلٌمان الونوس6709504825

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05170007031ملكهازدهار ٌوسؾ شاهٌن6809504826

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05180028554سهامعالء عدنان مصا6909504827

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض15140026971سلٌمه شملصارتحاب أحمد التع7009504828

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05100039055زٌنبلمٌس فاٌز محفوض7109504829

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05140027472منٌفههٌفاء محمود هالله7209504830

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05050048673فاطمهاٌفان عٌسى الٌوسؾ7309504831



مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05100035950ندوههناء حبٌب ؼانم7409504832

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05100035937ندوه ؼانمجٌداء حبٌب ؼانم7509504833

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05170043862نوفه المنصوررٌم عباس حبٌب7609504834

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05100059154سكٌرهماري ابراهٌم معروؾ7709504835

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05140018548سورٌا حمودحسن نظمً حسن7809504836

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05140030213رسمٌه ٌوسؾرزان محفوض ٌوسؾ7909504837

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05140020286هندٌه جبورٌسره محمد جبور8009504838

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05140021079مرٌم حسوننوره ناٌؾ قبقل8109504839ً

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05100065655بدٌعةامتثال علً حسن8209504840

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05150089524نهادنبال محمد حسن8309504841

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05140030212رسمٌه ٌوسؾسلوى محفوض ٌوسؾ8409504842

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05040016161حمٌده اخرسزٌنب شحود باال8509504843

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05150063437نهاد سالملؤي محمد حسن8609504844

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05050108640شمسهبراءه احمد فهد8709504845

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05140018467سوهٌلهعلً عدنان حسنه8809504846

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05120029478ظهٌره حمودوجٌه محمد محفوض8909504847

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05170043053نوفهنارٌمان عباس حبٌب9009504848

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05120031382ناهً اسماعٌلمحمد شحادة اسماعٌل9109504849

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05100033464سعده خضورجهان ظرٌؾ عبد هللا9209504850

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05100031894نسٌطه شمالًسومر محمد شل9309504851ً

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05090002071دالل خدوجطارق محمد خدوج9409504852

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05120008730سعده الؽرعزام أحمد شحاده9509504853

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05110000015رسمٌهٌعرب ناظم السعد9609504854

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05110000090امالمجد نواؾ المحمد عل9709504855ً

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05100033704رئٌفهفٌصل شعبان عبد هللا9809504856

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05140019809ثرٌاحسنه احمد احمد9909504857

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05100041892نظٌرهعلً اسعد حجٌره10009504858

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05160005914جومانه ٌوسؾهٌلٌن ابراهٌم دٌاب10109504859

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05140011262حبٌبهعدره كامل أحمد10209504860



مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05150022042مهااٌهاب محمد طٌبا10309504861

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05100068838حمٌده حٌدرماجده عبد الحمٌد حماده10409504862

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05010202888فاطمهجمعه خالد المصطفى10509504863

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05100066049زهٌامرٌم صافً اسعد10609504864

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05160023495عبلهعدنان محمد نمنوم10709504865

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05200044137ندٌمهرقٌه عبد السالم المحمود10809504866

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05010240951عزٌزهساٌر ٌوسؾ السلٌمان10909504867

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05130024437سرٌا نصرهفٌروز جمٌل ٌوسؾ11009504868

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05150051188صبحٌهمنٌفه ابراهٌم قٌمر11109504869

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05140030888وضحهرنا علً داؤد11209504870

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05050060814محاسنمروه خالد الزوٌن11309504871

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05140023701هالله جدٌدوفاء صدٌق مٌا11409504872

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05140014784بربهانوسٌم مفٌد صالح11509504873

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05150120588سوسنمجد مالك اسماعٌل11609504874

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05140018259ظرٌفهمجٌره كرٌم أحمد11709504875

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05100062397تهانً عدرهسراء علً خضور11809504876

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05170004297قلٌمهعزٌزه عٌسى بنا11909504877

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05030038380سمٌحهمنا مصطفى الحجازي12009504878

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05140027433بنان محفوضأرجوان داؤد داؤد12109504879

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05200073889هندناهد ابراهٌم محمود12209504880

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05050174947رائده سلوموعد محمد العل12309504881ً

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05140039628رناشادي محسن جبور12409504882

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05140017275رسمٌهعلً اسماعٌل سلٌم12509504883

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05090005164وفاء حٌدركرٌم هاشم زٌنو12609504884

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض06160019567فاطمهمحمد رضوان رٌحان12709504885

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05110024919براء العلًسام محسن االبراهٌم12809504886

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05130013007ربٌعهرانٌه حمدان زعرور12909504887

مدرج المسرحكلٌة التمرٌض05140018321منٌره صالحوطفه ٌوسؾ جورٌه13009504888

المدرج االولكلٌة الطب البشري05150106829جمٌله عزوهناء اكرم زوبه13109504889
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المدرج االولكلٌة الطب البشري05010597741ضحىمحمد سمٌر الدروٌش13209504890

المدرج االولكلٌة الطب البشري05130013489كاملةشرٌفه منٌر زعرور13309504891

المدرج االولكلٌة الطب البشري05120026612هندٌهحنان عبدو حسٌنو13409504892

المدرج االولكلٌة الطب البشري05100041077نجاح شرؾ الدٌنعارؾ احمد القروط الحمدان13509504893

المدرج االولكلٌة الطب البشري05140037129بربهانروٌده رشٌد جبور13609504894

المدرج االولكلٌة الطب البشري05010220781وجٌههورده حبٌب الٌوسؾ13709504895

المدرج االولكلٌة الطب البشري05140020881ترٌاق قبقلهؼٌاث ضاحً قبقل13809504896ً

المدرج االولكلٌة الطب البشري05020026467فاطمهنادٌه صابر الخطٌب13909504897

المدرج االولكلٌة الطب البشري05140038093روٌدهسٌدرا سلٌمان رستم14009504898

المدرج االولكلٌة الطب البشري05220019172عدره جديابراهٌم احمد الحسن14109504899

المدرج االولكلٌة الطب البشري10090085587عالفارس علً سخ14209504900ً

المدرج االولكلٌة الطب البشري05160023301انصاؾٌوسؾ علً النداؾ14309504901

المدرج االولكلٌة الطب البشري05120034620حسنه القاضًردٌنه نعمان حبٌب14409504902

المدرج االولكلٌة الطب البشري05120028072فتاةسهٌر هٌثم نصر14509504903

المدرج االولكلٌة الطب البشري05120034987أنٌسة عباسجمعه وفٌق حبٌب14609504904

المدرج االولكلٌة الطب البشري05010214959نوالهٌثم مصباح اللبابٌدي14709504905

المدرج االولكلٌة الطب البشري05010381391مهدٌهروسالٌا صالح الصارم14809504906

المدرج االولكلٌة الطب البشري05110001661فاطمههدى محمود صالح14909504907

المدرج االولكلٌة الطب البشري05170039754حسنهساهر محسن صبره15009504908

المدرج االولكلٌة الطب البشري05080001881روزهطاٌع محمد الجاسم15109504909

المدرج االولكلٌة الطب البشري05200097262فوزه ابراهٌمماهر محمد الحمود15209504910

المدرج االولكلٌة الطب البشري05010730422تفاحهسومر عٌسى الشمال15309504911ً

المدرج االولكلٌة الطب البشري90050007058رؼداء هواشمحمد عبد هللا هواش15409504912

المدرج االولكلٌة الطب البشري05010195094تفاحهاكرم عٌسى الشمال15509504913ً

المدرج االولكلٌة الطب البشري05020021631خدٌجهعبد هللا أحمد العتر15609504914

المدرج االولكلٌة الطب البشري05010815349مهدٌهحسٌن عبد العزٌز العمر15709504915

المدرج االولكلٌة الطب البشري05010256810خدٌجه مرجاويشوكه محمود المحمد15809504916

المدرج االولكلٌة الطب البشري05010754316قمرههٌام علٌوي العلٌوي15909504917

المدرج االولكلٌة الطب البشري05140006406مٌادهمٌس جعفر قره جهنم16009504918



المدرج االولكلٌة الطب البشري05050005405قمرهعمار سلٌمان الحسٌن16109504919

المدرج االولكلٌة الطب البشري05200096584مطٌعةخلود جمال العل16209504920ً

المدرج االولكلٌة الطب البشري04010010248فطام الٌونسنادر مصطفى قهوج16309504921ً

المدرج االولكلٌة الطب البشري05010165593زهرهزٌاد محمد المدٌوب16409504922

المدرج االولكلٌة الطب البشري05010492692منتهى مصٌنًحسن فٌصل مصٌن16509504923ً

المدرج االولكلٌة الطب البشري05140010880ؼنٌمهمحسن صالح حمود16609504924

المدرج االولكلٌة الطب البشري05140013230أسٌده علوشناره تامر صبٌح16709504925

المدرج االولكلٌة الطب البشري05140005965حضٌره جدٌدنورا هٌثم عل16809504926ً

المدرج االولكلٌة الطب البشري05140003783فوزه دٌوبحمصٌه حامد عدٌره16909504927

المدرج االولكلٌة الطب البشري05010013556براءة القدورنور موفق السواس17009504928

المدرج االولكلٌة الطب البشري05130022596عزٌزه منصورمنى محمد ٌوسؾ17109504929

المدرج االولكلٌة الطب البشري05130023334نتٌجهمٌاده صالح صالح17209504930

المدرج االولكلٌة الطب البشري05140019137وهٌبةاحالم صقر بردان17309504931

المدرج االولكلٌة الطب البشري05050080652روٌده الفٌلرانٌا رٌاض حسٌنو17409504932

المدرج االولكلٌة الطب البشري05050021098محاسنعبٌر ناجح الحمد17509504933

المدرج االولكلٌة الطب البشري05010380272بدٌعهسعاد محمد السلٌمان17609504934

المدرج االولكلٌة الطب البشري05140024476بدٌعهنهله محمد بدور17709504935

المدرج االولكلٌة الطب البشري05150072068علٌانادٌن جحجاح خضور17809504936

المدرج االولكلٌة الطب البشري05140012316روزهؼرام عدنان حماده17909504937

المدرج االولكلٌة الطب البشري05100039290منى سالمهرٌماز جعفر ٌعقوب18009504938

المدرج االولكلٌة الطب البشري05110031676سهامنوال نورس حمدان18109504939

المدرج االولكلٌة الطب البشري05150100427سهٌالمحمد منٌر الحسنة18209504940

المدرج االولكلٌة الطب البشري05140012439امال بناويسمر علً عل18309504941ً

المدرج االولكلٌة الطب البشري05140018492تركمانمعٌن حسن ابراهٌم18409504942

المدرج االولكلٌة الطب البشري05170039679حمٌدهماري رزق المحمد18509504943

المدرج االولكلٌة الطب البشري05050114699خدٌجهندى اسماعٌل حٌدر18609504944

المدرج االولكلٌة الطب البشري05140012839منوىمجدلٌن علً جعفر18709504945

المدرج االولكلٌة الطب البشري05140012817منوىعبٌر علً جعفر18809504946

المدرج االولكلٌة الطب البشري05050073590هدىعلً حسٌن السٌد18909504947



المدرج االولكلٌة الطب البشري05140015914سهٌله عٌسىمشٌره بسام رستم19009504948

المدرج االولكلٌة الطب البشري05100070089فطومهٌفاء محسن خواشق19109504949ً

المدرج االولكلٌة الطب البشري05160020629منٌرهماجده حسن بالل19209504950

المدرج االولكلٌة الطب البشري05160010802نوفهعطٌه أسعد ابراهٌم19309504951

المدرج االولكلٌة الطب البشري06220002369فلايرعبٌر فهٌم حمدي19409504952

المدرج االولكلٌة الطب البشري05120052997سناءهنادي اكرم عل19509504953ً

المدرج االولكلٌة الطب البشري05100068652فضهعبداللطٌؾ صالح موس19609504954ً

المدرج االولكلٌة الطب البشري05160034978الهاممٌالد حكمت ٌاسٌن19709504955

المدرج االولكلٌة الطب البشري05100039564اعتدال سقررنٌم شعالن سقر19809504956

المدرج االولكلٌة الطب البشري05100041328منهانوره جهاد صقر19909504957

المدرج االولكلٌة الطب البشري05160024816فضةاحمد محمود االسعد20009504958

المدرج االولكلٌة الطب البشري05140020233سمٌعه صبٌحأمٌمه أحمد ابً شفه20109504959

المدرج االولكلٌة الطب البشري05140011266مجٌده رمضانالهام ابراهٌم عدٌره20209504960

المدرج االولكلٌة الطب البشري05140006747شهده العدٌرهفرهد خازم ارساق20309504961

المدرج االولكلٌة الطب البشري05140020587كاتبه حبقمٌاده محمود حسون20409504962

المدرج االولكلٌة الطب البشري05150103234سهٌلةعٌسى محمد عل20509504963ً

المدرج االولكلٌة الطب البشري05100041249الهام سلمانفاطمه علً شهله20609504964

المدرج االولكلٌة الطب البشري05100055241كوكبثائر عبد العزٌز شاهٌن20709504965

المدرج االولكلٌة الطب البشري05140018343سهاملما محمود حسنه20809504966

المدرج االولكلٌة الطب البشري05140020703نضٌفهمجدولٌن سٌحان حمودي20909504967

المدرج االولكلٌة الطب البشري05100037487وجٌهارشا جمٌل قاسم21009504968

المدرج االولكلٌة الطب البشري05010498342تفاحههند محمد المحرز21109504969

المدرج االولكلٌة الطب البشري05010600989نهٌدهانفال ٌحٌى الحسن21209504970

المدرج االولكلٌة الطب البشري05140002413خٌزرانفاطمه رحمون عل21309504971ً

المدرج االولكلٌة الطب البشري05140017395لمٌا حسنسعٌده إبراهٌم مخلوؾ21409504972

المدرج االولكلٌة الطب البشري05140029538خدوجلورنس شفٌق عماري21509504973

المدرج االولكلٌة الطب البشري05110000153كوثرأمٌره جواد الحسن21609504974

المدرج االولكلٌة الطب البشري05160005463فضةوائل سلٌمان داؤد21709504975

المدرج االولكلٌة الطب البشري05170000050مطٌعهعلً ٌوسؾ ؼانم21809504976



المدرج االولكلٌة الطب البشري05140032806كرٌمه عبودتؽرٌد محمود حسن21909504977

المدرج االولكلٌة الطب البشري05140010886ؼنٌمههدنه صالح حمود22009504978

المدرج االولكلٌة الطب البشري05170001229حورٌهأحمد محمد كنعان22109504979

المدرج االولكلٌة الطب البشري05140034015جمٌلهنعٌم محمد ؼصون22209504980

المدرج االولكلٌة الطب البشري05100068471جهٌنهمجد رفٌق جنٌد22309504981

المدرج االولكلٌة الطب البشري05100022816التهام سلٌمانعلً حسٌن خرفان22409504983

المدرج االولكلٌة الطب البشري07170074995امنٌةنوهان حسن عبد الوهاب22509504984

المدرج االولكلٌة الطب البشري07110004255انصاؾابراهٌم تاج الدٌن البكري22609504985

المدرج االولكلٌة الطب البشري05140009891كرٌجه دؼمانبصٌره مصطفى تمٌم22709504986

المدرج االولكلٌة الطب البشري05130044038عزٌزههمسه حسن عباس22809504987

المدرج االولكلٌة الطب البشري05050176798ٌسرهسامر محمد المحسن22909504988

المدرج االولكلٌة الطب البشري05050176780هناءعلً سمٌح المحسن23009504989

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05140033021دلهمحمد سعٌد بناوي23109504990
50

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05140001393بدٌعهدالٌا ٌوسؾ ٌوسؾ23209504991

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05050124438الهام العلٌويعبٌر علً الهمٌش23309504992

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05140022896مطٌعه شاهٌنندا صدٌق أحمد23409504993

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05020004979عائشهمٌاده احمد الهواري23509504994

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05140004414وطفه أسودإٌهاب سروات سلٌمان23609504995

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05140001196بهٌره مسعودرنا سرور مسعود23709504996

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05100039598خدٌجه المصطفىعزٌزه علوش محمود23809504997

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05030053801خالدٌة العلًماهر عبد الكافً العل23909504998ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري06230006581انٌسه شعبانجمٌله ابراهٌم جدٌد24009504999

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05050103164مرٌم بدرهعمار ؼسان الداحول24109505000

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05050128921سعادمحمد صطٌؾ بدره24209505001

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05030049667مفٌدة الحالقدانٌال حسن الشدود24309505002

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05030048822منٌره العلوشصباح حسن علوش24409505004

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05170006501نادٌافادٌا زهٌر ؼاوي24509505005

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05090009428شمسه جبرعلً تمٌم اسماعٌل24609505006

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05010425759خدٌجهخالد احمد ضرب قتل24709505007



المدرج الثانًكلٌة الطب البشري90050005266امنة هواشعلً حسن جمعة24809505008

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05140025356شهديصدوح زرٌؾ عدٌره24909505009

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05140018733وجٌههنهله ٌاسٌن صبٌحه25009505010

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري06170018420مناانؽام نصر عٌسى25109505011

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05120048041عزٌزة علًعمران ٌونس عمران25209505012

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05140034428ذبٌه دروٌشسماهر زٌدان جرماش25309505013ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05050069978زاهٌهمصطفى اسماعٌل الزرزوري25409505014

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05150067499نجٌدهرانٌا محمود عبد هللا25509505015

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05140010179هٌام حبقلٌلٌان مسعد حسون25609505016

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05100018273نجاحروبا ابراهٌم الحٌصن25709505017

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري10280010795صفٌهنؽم بسام دكدوك25809505018

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05090002992سعادحسن قاسم عٌسى الحالق25909505019

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05010600455سهٌلهشادي علً االسماعٌل26009505020

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05100037140خزامهٌاسمٌن مسعود حسن26109505021

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري04190101177سكٌنهمها مصطفى االخرس26209505022

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05140004317نظٌفهارٌج سلوم بدور26309505023

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05170002131مهدٌهعمار معروؾ دال26409505024ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05070012336سعدهخضر عٌسى البعرٌن26509505025ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05100065026خزنه حسنرؼٌده علً زلخا26609505026

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05150087538انصاؾرشا تركً المحمد26709505027

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05100065317ؼادهعدي حمدان سلٌمان26809505028

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05010632907وكٌلهحاتم عفٌؾ الٌوسؾ26909505029

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05100047355ؼاده معالناٌؾ منٌؾ معال27009505030

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05160036936جمٌلهأسامة كامل شعبان27109505031

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05140016538سجٌعه مرعًعماد محمود البٌرق27209505032

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05030047315جهودنٌرمٌن موسى عوض27309505033

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05140003361سرٌه السلوممحسن فضل حمدان27409505034

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05100052350شهرزاددالٌه سلٌمان االبراهٌم27509505035

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05100023037عذبهقٌس صالح الحمٌدي27609505036



المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05010488408بسٌمهامٌنه عبد القادر الفارس27709505037

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05140021781بسٌمه زوٌلوسماح سلٌمان عل27809505038ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05140021767بسٌمه زوبلوشادٌه سلٌمان عل27909505039ً

المدرج الثانًكلٌة الطب البشري05140005521نظمٌهمٌراج ناجً قره جهنم28009505040

مخبر النسجكلٌة الطب البشري05110002009منىشٌرٌن صالح ابراهٌم109505041
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مخبر النسجكلٌة الطب البشري05140018838بهٌرهدٌمه حسن جورٌه209505042

مخبر النسجكلٌة الطب البشري05140018786نجٌبه دٌوبطوران ابو دٌوب دٌوب309505043

مخبر النسجكلٌة الطب البشري05070037126روزهطروب محمد سلٌمان409505044

مخبر النسجكلٌة الطب البشري05140029755باهٌه أحمدرامٌا ماجد أحمد حسن509505045

مخبر النسجكلٌة الطب البشري05030066618سلوةامل علً وسوؾ609505046

مخبر النسجكلٌة الطب البشري05130013166هندٌه طوٌزانحمٌده حسن شاهٌن709505047

مخبر النسجكلٌة الطب البشري05010284018مرٌمبالل محمد العل809505048ً

مخبر النسجكلٌة الطب البشري05140007784رفٌقهبانا سلٌمان خلٌل909505049

مخبر النسجكلٌة الطب البشري05140024471بدٌعه حسونسلمان محمد بدور1009505050

مخبر النسجكلٌة الطب البشري05100034820حمٌده الرجامٌساء ٌوسؾ سلوم1109505051

مخبر النسجكلٌة الطب البشري05150000210امنه حب هللانور ابراهٌم الحموي1209505052

مخبر النسجكلٌة الطب البشري05160052155شهٌرهرامٌا ابراهٌم حسن1309505053

مخبر النسجكلٌة الطب البشري05140007904سكرهوهبً عبد الكرٌم أحمد1409505055

مخبر النسجكلٌة الطب البشري11060000081مرٌمعبدالقادر محمود الخلؾ1509505056

مخبر النسجكلٌة الطب البشري05160015899حٌاةجواد ٌوسؾ حكٌم1609505057

مخبر النسجكلٌة الطب البشري05050179233ٌسرىالٌزه صدر الدٌن فطوم1709505058

مخبر النسجكلٌة الطب البشري05030011111خدوجخضر ابراهٌم العل1809505059ً

مخبر النسجكلٌة الطب البشري05020029019صبحٌهابراهٌم عبد الجلٌل الدوجان1909505060

مخبر النسجكلٌة الطب البشري05050114008هالهعال حاتم ورد2009505061

مخبر النسجكلٌة الطب البشري05110105882فاطمهبدرٌه حسٌن البكور2109505062

مخبر النسجكلٌة الطب البشري05150116062منٌرهسامر أحمد الحماده2209505063

مخبر النسجكلٌة الطب البشري06100064953حفٌظه شاهٌنفدوه ابراهٌم حسن2309505064

مخبر النسجكلٌة الطب البشري07010060583فضٌلة ؼاويؼٌثاء قاسم جمول2409505065

مخبر النسجكلٌة الطب البشري05120040930سلمىرحاب علً حبٌب2509505066



مخبر النسجكلٌة الطب البشري05120038186اسمهان حسٌنسامر علً شبان2609505067ً

مخبر النسجكلٌة الطب البشري05010264375فطومأنس ابراهٌم عجاج2709505068

مخبر النسجكلٌة الطب البشري05100061375لٌلى ناصٌؾؼٌث كامل الحسن2809505069

مخبر النسجكلٌة الطب البشري05010349784فاطمهٌاسر احمد الحرٌري2909505070

مخبر النسجكلٌة الطب البشري05140001620اسٌرهمناصؾ نظٌر سعٌد3009505071

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05180002159مٌادهكارول اسكندر قٌطٌم3109505072
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قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05200073786جهٌنهمحسن عباس العباس3209505073

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05020047770عائشهسمٌه محمد سامً رمضان3309505074

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري90050003043آمنهمحمد حسن جمعة3409505075

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05120032414تمرهعلً عماد الموع3509505076ً

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05050043085ظافرهحٌان مازن علوش3609505077

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05160000824شفٌقهعال حسن منٌؾ3709505078

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05020006973زٌنبمحمد منٌر عوض االسود3809505079

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05160011341ملكهنهى جمال الحسن3909505080

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05030010991وحٌده عٌسىرٌمة ابراهٌم المحمد العل4009505081ً

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05150126170عدله محمودلٌنا محمد حسٌنو4109505082

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري06170018481سكرههاال حسن خضور4209505083

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05200079096هاللهٌسرى دٌاب العاشق4309505084

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05140030099سرٌره سلمانبثٌنه خلٌفه أبو عمشه4409505085

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05140013691نوال حمٌرهزٌنب شوكت اسماعٌل4509505086

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05010213915هناء العلًعبد هللا علً الدروٌش4609505087

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05150013839نجاححنان محمود االحمد4709505088

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05140019012حسنهسموح حكمت عٌسى4809505089

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05050109047نجلهندى منذر الدعبول4909505090

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05090023720وصفٌه ابو قاسممٌاس نادر ابو قاسم5009505091

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05100066738وردهفادٌه عباس سالمه5109505092

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05070037139روزهرنا محمد سلٌمان5209505093

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05050117711فوزهسماهر محمد المحمود5309505094

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05050059248شمسهفاروق محمد كبار5409505095



قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05070040015دالللمٌس اسماعٌل زرٌق5509505096

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05110040812جمٌلهحسنه رضوان رضوان5609505097

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05150091728بدٌعهرئٌفه مدحت هواش5709505098

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05040017352ملكعبٌر جهاد الناصٌؾ5809505099

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05140010586انٌسه قاقوسوسٌله ادٌب حسن5909505100

قاعة المهاراتكلٌة الطب البشري05140016236منٌعهمٌساء عٌسى عدٌره6009505101

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05150101904سعاد االحمداٌمان محسن عٌسى6109505102
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قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05140002287ظرٌفهمحسنه صالح حمود6209505103

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05010261690عٌوشخدٌجه شحود زرقان6309505104

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05100031323سعادعلً محمد زٌود6409505105

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05160034126رواد ابراهٌممارٌا ٌاسر الحماده6509505106

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري10270018278سنٌهعفراء ٌاسر عمران6609505107

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05120051352امٌره سلطونٌوسؾ علً عجٌب6709505108

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05120001726رمال سلٌمانوعد ٌاسٌن أحمد6809505109

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05140018857ندوىحال أحمد فوٌزه6909505110

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05090007832سمٌرةمرهؾ هاشم المنٌر7009505111

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05090025506فادٌه حوٌجهكرٌم أدٌب خروص7109505112

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05120017966منىرهؾ طالل أحمد7209505114

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05100058006ملكً علٌشهمقداد محمود علٌشه7309505115

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05150120056سعده االسكندرسلمى علً المنصور7409505116

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05030066608سناءٌاسمٌن محمد االحمد7509505117

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05030065145مطٌعهاحالم بدر سقر7609505118

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05200088863جمٌله العبودمدٌن محمد الشٌخ أحمد7709505119

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05010307541نزههفاطمه فاضل حسن7809505120

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05140006957ساكبهمحمود اٌوب حسن حمود7909505121

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05140025569عزٌزهمها مرشد حسن8009505122

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05160015286جهٌنهعلً محمد زٌنه8109505123

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05170046811لٌنهانفصال عباس خضور8209505124

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05140002971ربٌحه سلٌطٌنٌانا ناصؾ حسن8309505125



قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05140006498عزٌزهمارٌا مرشد حسن8409505126

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05120031962ناهًسامر فؤاد حسون8509505127

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05120014905منٌرهمحمد مصطفى دٌبو8609505128

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري07010065919خدٌجةعبد الرحمن محمد حسن تامر8709505129

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05120031972حورٌةباسل جمٌل حسون8809505130

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05020001114حلٌمه ابو شناقرائد محمد الرزوق8909505131

قاعة المطالعةكلٌة الطب البشري05140013141رٌما أبو حلٌبهند تامر صبٌح9009505132

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010307536نزههعلً فاضل حسن109505133
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القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05020001076صفٌهسناء صطوؾ الرزوق209505134

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140005768نادٌاحسنه محمود ؼانم309505135

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120054515سلمىعال ابراهٌم عزنك409505136

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05180010007صباحمعال حبٌب محمد509505137

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050105751لٌلى عارفهآالء اسماعٌل الحواط609505138

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05180010014صباح الصالحؼدٌر حبٌب محمد709505139

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010624415فاطمهنزار محمد السعد809505140

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010207295مرٌمٌونس محمد العصفور909505141

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة04170048304ؼنوه فرزاتمرام عمر فرزات1009505142

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120004401سمٌره حمودعلً حسن سلوم1109505143

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010454751خدوجمحمود عبدهللا حماش1209505144

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050108876لمٌاء الضحاكاٌهم محمد مقداد1309505145

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05020069914آمنهحسن محمود الضامن1409505146

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010213456مطٌعهدعاء وجٌه الحمود1509505147

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010144518فاطمةحٌان محمد مخلص التركاوي1609505148

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120034263زٌنهبسام حبٌب سلوم1709505149

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170022978مرٌملطٌفً صالح ناصر1809505150

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120037111نهله السقورنور محمد صالح1909505151

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140019033حسنهنسرٌن حكمت عٌسى2009505152

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140017221نجال بلوطهأمٌن محمد دٌب2109505153

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05070007071سلوىهانً فٌصل زٌنه2209505154



القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170026286نبٌها االخرسعلً عبد الحمٌد محمد2309505155

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100037222كوكب محمدؼدٌره ٌاسٌن اسمندر2409505156

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100037214كوكبهدى ٌاسٌن اسمندر2509505157

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160036991رشوانهسامر محمد العل2609505158ً

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100055431سعدهنزهه احمد احمد2709505159

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05110003020نجودعطاء محمد سلٌمان2809505160

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05110003004نجود سعٌدعناء محمد سلٌمان2909505161

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05080001995جوهرههٌام راٌز السلوم3009505162

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010328600أمٌنهانعام محمد العلٌوي3109505163

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140033623نبٌها بناويمعٌن ندٌم بناوي3209505164

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120048546مرٌم سلٌمانلٌنا علً فندي3309505165

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05180007935بشرىعلً سالمه سلٌمان3409505166

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120001684نهٌدهلٌال اصؾ الحامد العكاري3509505167

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150091702بدرٌةماٌا علً شاوي3609505168

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010262038رٌمرشى نور الدٌن النابلس3709505169ً

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010319788فاطمهامٌره احمد سعد3809505170

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050068571فردوسعلً محمد الساروت3909505171

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120051992مروشسناء علً ابراهٌم4009505172

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05090017272ؼاده دردرابراهٌم عبد الكرٌم ابو ثمره4109505173

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة07240066640مرٌم نبٌوعلً عبد هللا شٌخ محمود4209505174

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120018841جهٌدا زٌنًشدوان محمد زٌن4309505175ً

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120046632مهدٌهاحمد حسٌن الحمود4409505176

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010611192نجاح المحمدعلً ماجد المحمد4509505177

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120030538عزٌزهمنا عٌسى عبود4609505178

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010235659امنهفرٌد فوزي الطماس4709505179

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010192523داللنضال حسن السلٌمان4809505180

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010036134آمنهلطفً عبد اللطٌؾ مصٌجة4909505181

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170014009سعادهبه سالم احمد5009505182

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140024647سجٌرةمٌالد مفلح صقر5109505183



القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120036135زٌن الدار حمودزهٌر ٌونس سلٌم5209505184

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة07090187805اٌمانمصطفى سعد المحمد5309505185

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140032726فاٌزهسعاد خلٌل راع5409505186ً

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010632684لمعهلنده محمد شاهٌن5509505187

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140029384سكٌره  سلومأكثم تركً شاهٌن5609505188

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140027424حٌاةرامق احمد هالله5709505189

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010191538هالهعبد هللا محفوض مرضعه5809505190

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140006979ساكبهٌوسؾ أٌوب حسن5909505191

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170045812مهدٌهسفٌر كامل العٌشه6009505192

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170014716حبابهاسترهاد محمد سالم6109505193

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة02120318117جمٌله زٌطهفاٌزة شاكر خلوؾ6209505194

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140005541سهام شهٌرهجواهر شرٌؾ عثمان6309505195

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050029737سمٌرهمٌساء علً بدور6409505196

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05020088824نهوهؼاده رشٌد العشبه6509505197

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150117214منٌرهدالٌا ٌونس االحمد6609505198

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140025224فرٌزاطهران شله عدٌره6709505199

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05070025688نجاحسراب رحٌل الحاج حسٌن6809505200

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120022308كوثرصالح ابراهٌم محمد6909505201

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120034431وهٌبهعبد المعٌن أحمد اسمندر7009505202

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05070018438هدىتمام محمد دروٌش7109505203

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120018245سامٌهحبٌب علً سالمه7209505204

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140008660نزههامٌن حسن جزعه7309505205

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05030037725فاطمه االبراهٌمعبدو صالح الداوود7409505206

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120049954سمٌرة صقورمحمد سلٌمان محمد7509505207

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05130032855ؼٌساصبا علً خضور7609505208

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05130032857ؼٌسامازن علً خضور7709505209

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05070023350حاجهٌارا محمد ؼاجٌه7809505210

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05060002593ابتساممعتز عبد الرزاق الصطوؾ7909505211

القاعة االولىكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140019799ثرٌا جبورؼٌثاء محفوض جبور8009505212



القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05020084098ؼفران الخضورسوزان ابراهٌم الحسون8109505213
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القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170049230سعده عبدورنا حسن صالح8209505214

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140023748حمٌده عدٌرهفٌروز محمد بركنده8309505215

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140015494ثرٌامٌساء محفوض جبور8409505216

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100045182فهٌمه سالمهملك اسبر عل8509505217ً

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150066451صفاءمً موسى عبد الرحمن8609505218

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100037136سكٌنهلودٌنه ندٌم عل8709505219ً

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150004159ندٌمهباسم محمد رستم8809505220

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150046188نزههعبد العزٌز احمد عبد هللا8909505221

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05200078180رتٌبهنجوى وجٌهه سلوم9009505223

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05070008992دولهعدنان محمد المبارك9109505224

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05070008963لمعه نصرهفارس عبد الحمٌد ابراهٌم9209505225

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140003344جمٌلهرٌمندا شاكر خلوؾ9309505226

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05130025299اسمااعتدال عٌسى حبٌب9409505227

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100064759زاكٌهزٌنه سلمان سالمه9509505228

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100045194فهٌمه سالمهعهد اسبر عل9609505229ً

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150098028فاطمهختام محمد محمود9709505230

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150070491فضهجزاء عٌسى الحسٌن9809505231

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05110003408ملكٌوسؾ رفعت كٌوان9909505233

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100051505نجاحاحمد ندٌم حبٌب10009505234

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100043375فرحه سالممٌلٌا محمد حمٌدان10109505235

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160011487جورٌه سلومآٌه احمد كاسر10209505236

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100057601هٌفاءسراء محمود اسمندر10309505237

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05200088668خالدٌهمحمد سلٌمان الصٌالوي10409505238

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010342684جمٌلهرمضان فهد العلٌوي10509505239

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140014774بسما بردانسحر ؼازي صالح10609505240

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140009518سمٌرهمارجٌنا نبٌل قره جهنم10709505241

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140016924سجٌرهجورٌه اسكندر جورٌه10809505242

القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140026763وجٌههفوزه عبود عباس10909505243



القاعة الثالثةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100037146قنٌعه اسعدهٌالنه صافً اسعد11009505244

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140009552رهٌجهرقٌده رفعات عل109505245ً
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القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة06160007577حمامةفائزه فارس خلٌل209505246

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050228018سوالؾنؽم فراس حسٌن309505247

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160051566ندى حسٌنٌوشع ؼازي الحسٌن409505248

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120011744هٌام احمدشادي هٌثم محمد509505249

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160039770ادٌبهمرهؾ علً عزو609505250

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010324944سمٌرهفاتن ادٌب نداؾ709505251

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120013251فاطمه الناصورينهله حسن سلمان809505252

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010255733حلوممروه مروان الشٌخ قدور909505253

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05030024112زهرٌهسناء علً عل1009505254ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140004921جمٌلهناٌر محمد اسعد1109505255

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05090000880ربا حدٌدعالء تاج الدٌن زٌنو1209505256

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100054037خطٌرهنسٌم علً محفوض1309505257

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100021766سمٌره ؼازيرنا بدٌع حسن1409505258

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05110029012سعدهخالد محمود حداد1509505259

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05130011367مدٌحهفتاة ماجد زعرور1609505260

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050104309زهور العرنجًسامر عزام الكسٌري1709505261

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05060003149سحابعالم علً ادرٌس1809505262

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05130010959كاملةٌاسٌن منٌر زعرور1909505263

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100025761تركٌه األحمدشادي رٌاض العبد هللا2009505264

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150028340سلمىٌمن علً محمد2109505265

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05110019420حلٌمهحسٌن ربٌع دٌب2209505266

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100025810تركٌهشادٌه رٌاض العبد هللا2309505267

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05130013434سعاد عدٌرهواصل محمود عدٌره2409505268

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050109193لٌلىسمر محمد الحسن2509505269

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150119051روٌدانور فاطر الملحم2609505270

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100067224وجٌهاهوال هواش حبٌب2709505271

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160021917نجاهسوسن رحٌل اسعد2809505272



القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160021984وحٌدهسماح علً محمد2909505273

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140028460جوهٌنا جبورحمزه ناجً إبراهٌم3009505274

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05020000555فهمٌةمهند احمد حاج جنٌد3109505275

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05180015431سمٌرهؼاندي علً علً حمد3209505276

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160029452سناءرٌم ابراهٌم احمد3309505277

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140019531سهٌلهسمعان عٌاض قصٌب3409505278ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140027293خزنهباسم فهد التع3509505279

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120040629هاجر عبودٌاسر احمد عبود3609505280

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05020015743رضٌه االحمد العبد هللامحمود محمد العبد هللا3709505281

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140034021نده بٌرقمصطفى صقر ؼصون3809505282

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05070020282نجدٌهخضر حسن حمود3909505283

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140025848تكنهمخلص ناصر عٌسى4009505284

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140026969جمٌلهأٌمن ابراهٌم التع4109505285

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140002032فضه نصرهنصره أحمد زلخه4209505286

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140001923رقٌده حسنلوجٌن دروٌش تامر4309505287

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05110000543سهام المرشدرنٌن كاسر المرشد4409505288

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050143667هوٌده ابراهٌمنوار ٌاسر عباس4509505289

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05110000162رباحضحى عزام رجب4609505290

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140029459سكٌنه أحمدسلوى سلمان حسن4709505291

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100063722خطٌرهزوٌا كاسر حمٌشه4809505292

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050027351مرٌشأحمد حسٌن عز الدٌن4909505293

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100055154هدىبلسم حسٌن ناصر صالحه5009505294

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140008026هاجرعلٌا احمد سلٌطٌن5109505295

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150082212سعاهرائده محمد عصفور5209505296

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150086565رئٌسهسعٌده سلمان ابراهٌم5309505297

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150083249نهادحنان حكمت داود5409505298

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120015484تمرهاسعاؾ طاهر الحامد5509505299

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05040035204امٌرهلوال حسن االحمد5609505300

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05030015501سنٌةرٌمة موسى الٌوسؾ5709505301



القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140007616بصٌرهوفاء ٌوسؾ سلوم5809505302

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05030001131صدٌقهشادٌه محمود األحمد5909505303

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05180017001ندوهمحمد خضر ٌحٌى6009505304

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150060965جهٌنهمحمد حامد حسن6109505305

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05030060667نجدٌهحسن عبد هللا بدور6209505306

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050172284سهامنسرٌن صالح حسن االحمد6309505307

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05090004352نهاد دٌبعمر ناٌؾ رحمه6409505308

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05030044289زبٌدةفراس حمدان الداوود6509505309

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150115638كوكب محفوضمحسن سلٌمان المحفوض6609505311

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010466483فاطمه ابو راسعلً هشام العش6709505312ً

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140025850تكنه عٌسىؼٌدق ناصر عٌسى6809505313

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140000019شادٌاوائل فاٌز سعٌد6909505314

القاعة الرابعةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140027203عزٌزهكلٌمه أسعد أسعد7009505315

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة07100033990ملككٌنسته احمد حمدو109505316
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القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170017958نوفاماجدة نعٌم كمال209505317

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة04150007074شرٌفهنهٌل محمود المحمد309505318

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140008564حسنهانتخاب سلوم دٌب409505319

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100048479سفٌره الحسنؼدٌر كاسر سلٌمان509505320

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140001679سرٌهثناء احمد السلٌم609505321

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010198383سمٌرهضرار هالل درؼام709505322

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050057014فوزٌهعبد المعٌن فواز جوخدار809505323

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140004681ثرٌامارجٌنا بدر خلوؾ909505325

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140010392مرٌممنصؾ عبدو سلوم1009505326

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05030018106علٌاأمٌرة عٌسى مشعل1109505327

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120038282فضهشادٌه مهنا زٌود1209505328

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05060002753خدٌجه شحادهاحمد حسٌن الصطوؾ1309505329

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010049697عزٌزهبشٌر وجٌه الحسٌن1409505330

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140016549سجٌعه مرعًسحر محمود البٌرق1509505332

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05060002746آمالمعتز شمس الدٌن العبدو1609505333



القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05060004048محاسنباسم محمد الشٌخ خضور1709505334

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05110029026فاطمةسهام محمود حداد1809505335

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050001100ثناءدٌانا عبد الكرٌم داؤد1909505336

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140008290سمٌهدالٌا مرشد ؼنوم2009505337

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120012819حلوه سلمانرٌم كرمو شٌخ عل2109505338ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010295291فاطمهعبد اللطٌؾ محمود الرحال2209505339

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140015504خضٌره الدالًأحمد علً دٌب2309505340

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05070001132ثرٌهرنا احمد شعبان2409505341

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100023107كروان حمٌشهحسام شله فاعور2509505342

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120050838نظٌره االسمرالٌسار سلمان زرقه2609505343

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140005892ٌسٌره اسعدعبٌر هواش خلوؾ2709505344

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150107391سمٌرهرقٌه عٌسى محمود2809505345

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170007286لبوهعلً اسكندر عل2909505346ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140015557مطٌعهادرٌس محمد خضور3009505347

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150046171بدٌعهسناء احمد عل3109505349ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150103531ؼصونفدوى محسن ٌونس3209505350

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150052181ترٌاقسائر منٌر عدبه3309505351

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170019890شمسه داجهعواطؾ تاج الدٌن باشا3409505352

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140030679بربهانمٌاده بدور بدور3509505353

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170009520ٌاسمٌنلٌنا علً بالل3609505354

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120034489كماله جالدأحمد رشٌد سلوم3709505355

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100051329نوال محفوضٌارا عزٌز ٌوسؾ3809505356

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05190022462امال حسنزٌاد ٌوسؾ نصور3909505357

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05090015088زكٌهمهران علً رمضان4009505358

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05190031936فاتن نصورمحمد ممدوح محفوض4109505359

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150113139ضٌاءرمضان محمد الداود4209505360

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120035587فرٌزههال احمد ابراهٌم4309505361

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150087427فهٌدهجواهر عٌسى حسن4409505362

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140012173هوٌالأسعد دٌوب خزام4509505363



القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150100729رواللبانه نذٌر ساطور4609505365

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170031138زرٌفهعامر سلمان جوهره4709505366

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140010446مطٌعهسوٌد أحمد علً عل4809505367ً

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة04050015065ابتسامعبد الرزاق خالد صالح4909505368

القاعة الخامسةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120055092كماله جالدعهد رشٌد سلوم5009505369

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100035890هند جدٌدعالء صبري الكاره109505370
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الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140003728فكرٌهمٌساء وحٌد دنٌا209505371

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05180006428نمنومشوكت هٌثم سلٌمان309505372

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140009192شامهأؼٌد صالح أحمد409505373

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150085964شفٌقهسامٌال حسٌن هاشم509505374

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة10230026183امٌرةفارس فائز حسن609505375

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150088376هندمنال محمد عل709505376ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170041565ناهٌهحسان عمران المنصور809505377

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100024848جمٌله شاهٌنسمٌر علً حسٌن909505378

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140024902رؼٌدههنادي توفٌق قبقل1009505379ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120016533سعادٌاسر صالح حاتم1109505380

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05030061290نجلهعلً شرٌؾ ابراهٌم1209505381

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050064636فردوسأصاله نورس دروٌش1309505382

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100038182سعدهمٌاده محمد خضره1409505383

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170004129رئٌسهمها أحمد بنا1509505384

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05070013951رئٌسهٌسرى رمضان ابراهٌم1609505385

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100033919سعدهلٌنا هٌثم ابو لبن1709505386

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140000433سكٌنهدالٌا عارؾ وطفه1809505387

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05110019387وطفه الدقبهاء ندٌم عل1909505388ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150112010مجٌدهسوزان وحٌد سمره2009505389

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160029348جمٌلهمحمد مالك مصطفى2109505390

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05180011890مٌاحٌدر احمد شاهٌن2209505391

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140035786فاٌزهعمار خرفان ملٌكه2309505392

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050065472سمٌرهاحمد ؼالب العرنج2409505393ً



الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140034697مرٌم بناوينجاة ناجً عبود2509505394

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150061181بندرمحمد ابراهٌم ابراهٌم2609505395

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140026252منٌعه محمدعسلً داؤد القطاره2709505396

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100057448جمٌله شاهٌنفٌصل علً حسٌن حسٌن2809505397

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05190007927سمٌرهمصطفى ممدوح سلٌمان2909505398

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100023567عائده أسبرفادي رفعت سنكري3009505399

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140008217رباحمرح عزام رجب3109505400

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140004300نوفه راعًمٌساء نوفل جدٌد3209505401

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة07100036247وردةسوسن جنٌد الناقوح3309505402

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100061523لٌلىماٌا تامر سلطان3409505403

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120052781سهامنبال محمد محفوض3509505404

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160022277نجاحهٌفاء خلٌفه حوران3609505405ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050081356نجاحرؤى منذر الحموي3709505406

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160049437سهٌلهلٌلى كامل السعد3809505407

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140017977منٌره عٌسىمسعؾ أحمد بقعاوي3909505408

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140020851زهوهموعٌن صقر زوبلو4009505409

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150121039فاطمهدارٌن علً كٌزاوي4109505410

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05110019249عبٌره حسونبشار احمد نعٌس4209505411ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010208479كردٌههناء سلٌمان المحمود4309505412

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05190005698جمٌله خلٌلعاطؾ نظٌر اسماعٌل4409505413

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010560532نجٌبهلٌبا عباس سالمه4509505414

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010306714فاطمهمحمد عمر ٌوسؾ4609505415

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05040014941شامٌه خضورجوهره حسن أخرس4709505416

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140026592وطنٌه علوشرائد طاهر علوش4809505417

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140012828كلٌمه جعفرمجد نبٌل جعفر4909505418

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100045707مفٌده حسونمرام حامد صارم5009505419

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160049106نهادعالء محمد الحمود5109505420

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160001880نهٌدهمحمد محمود االحمد5209505421

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140029620جمٌلهسجٌره جمٌل ؼنوم5309505422



الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05180020823بهٌجههادي رٌاض دٌب5409505423

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100042188ورده حمودعلً صقر شل5509505424ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010444173فتاه العباسمحمد ولٌد العتال5609505425

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010623085سحرمها محمد العٌان5709505426

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05160021069شروؾمعاهد سلٌم فندي5809505427

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170043305فاطمه المنصور السلٌمانعلً آصؾ سالمه5909505428

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010498156رتٌبه الدٌوبمحمد سلٌمان العبد الرحمن6009505429

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010317202روزهوالء محرز الٌونس6109505430

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05050166996جركسرٌمه علً المحسن6209505431

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100036193نافلهحٌات جمٌل الدكان6309505432ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05060003154لٌناٌامن نور الدٌن ادرٌس6409505433

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120053069ندىوسام ربٌع ربٌع6509505434

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100036483خطٌره النابلسًانور محسن علوش6609505435

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05060003155لٌناأؼٌد نور الدٌن ادرٌس6709505436

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05110001868هندٌه محرزسهٌر جمٌل فارس6809505437

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150049673شهٌرهبسمه محمود الراع6909505438ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05030032753هٌفاءحلٌمه عبد العزٌز المحمود7009505439

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140007377أدٌبهورود محمود مرع7109505440ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05060001870تٌسٌرهاٌمن فائز دروٌش الحسٌن7209505441

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150109097جمٌلهنهى محمد الدروٌش7309505442

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120039069كوثر هاللحسٌن نبٌل نجم7409505443ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100029416منٌرهسعاد شحٌدي مكٌدوش7509505444

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05020084536روضهخوله ابراهٌم المحمود ابو عٌشه7609505445

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140029113وجٌههعواطؾ عبدو سلوم7709505446

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140029044سهامانسام نذٌر سلمان7809505447

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05060000137سامٌه البطٌحًباسل عبد السالم العرنج7909505448ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05170003673جٌهان مرعًٌمامه بسام عون8009505449

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010351247فوزه االشقرمحمد تركً االشقر8109505450

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05070021478سهامسلمى أحمد عثمان8209505451



الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150106374زائدهرائد محمد فندي8309505452

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05120032829مرٌمعلً عبد الكرٌم برهوم8409505453

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05100057218خطٌرهتكنه اسعد علٌشه8509505454

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05010540865صبحٌةمٌسر عبد الكرٌم البربري8609505455

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140027067ازدهارهال ادرٌس عل8709505456ً

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05140035197هندٌهفاطمه حسن شاهٌن8809505457

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة04200018915نعٌمهحمزه احمد نجم8909505458

الصالةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة05150066112بلسمرامً علً اسعد9009505459

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05060001303اكتمال نصراسماعٌل نصر نصر109505460
30

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05160000058كوكبمأمون خلٌل منٌؾ209505461

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05200069822وداد االحمدعقبه خالد العبٌد309505462

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05170035684دومامٌساء حسٌن شحود409505463

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05160012833حلٌمهعٌسى برهوم دٌوب509505464

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05150110674فوزٌهمحمود معروؾ اسكندر609505465

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05070018250نوفهعال عابدٌن الفارس709505466

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05010335924خدٌجةراكان مرشد حج محمد سعٌد809505467

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05100064795عائده مخلوؾثراء صالح رجب909505468

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05010259921فاٌزهفاطمة خالد زٌدان1009505469

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05160001791منى مخلوؾسومر ناصر رستم1109505470

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05090006649سهادمحمد عماد الدٌن الصالح1209505471

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05190000554املعامر عزٌز فٌاض1309505472

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05120004949سعادحسٌن علً العل1409505473ً

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05100028822وجٌهاسامً ندٌم ٌوسؾ1509505474

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05100062308شهٌره محمودمرٌانا بهجات مظلوم1609505475

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05100017886هٌام شرارهبشرى أحمد المحمد1709505476

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05050041951روسٌااحمد محمد هانً الحداد1809505477

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05120001768ابتسامعلً محمد اسماعٌل1909505478

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05100016450امٌره محمدأٌهم سعٌد عل2009505479ً

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05100062420شكوىهناء بهجت خداج2109505480



القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05110019405بصٌرهبشرى حكمت صبٌح2209505481

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05050020543تماثٌل ضمانصفاء أحمد الجرؾ2309505482

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05050101435محاسن الشٌخ خضورسوسن علً حٌدر2409505483

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05140021361ولٌفهأمٌر أحمد حمودي2509505484

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05130024647كامله الزنبوررٌم توفٌق ابراهٌم2609505485

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05100040204مروشؼٌداء صالح ٌوسؾ2709505486

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05130009824نمنوم ابراهٌمالهام ابراهٌم عدٌره2809505487

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05100039344ؼرامسمر رفعات حمٌدان2909505488

القاعة االولىالمعهد التقانً لطب االسنان05160029227مرٌم عباسلمٌس محمد رمضان3009505489

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05110026172نبٌههسلٌمان ؼسان محفوض3109505490
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القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05140015501نظٌرهدالل حسن جبور3209505491

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05050120789رتٌبهعلً تمٌم اسماعٌل3309505492

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05010742439ندٌمهموعد سلٌمان العبود3409505493

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05160039184فضةندى علً منٌؾ3509505494

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05140002385امنٌةمادلٌن الجندي خلٌل عل3609505495ً

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05010642611فاطمةروٌده بكور شٌحان3709505496

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05170009617كوكبكلٌمه هاشم شاهٌن3809505497

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05140032413مرٌمعتاب محرز عبود3909505498

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05160005566نوالخضر هالل عٌسى4009505499

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05170042369تفاحه االحمدؼٌاث ممدوح نصر4109505500

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05170024041منٌرهشرٌؾ ندٌم ابراهٌم4209505501

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05140005850حنان علًٌوسؾ صدوح ٌوسؾ4309505502

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05140003081عزٌزهؼرام عقل دٌوب4409505503

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05050132263رجاءلمى محمد بهاء الدٌن صقر4509505504

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05140027584ؼزه القطارهاشواق محمد علوش4609505505

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05140034060بربهانصدٌقه امٌن عٌسى4709505506

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05020112355كوكبٌوسؾ فارس البرهوم4809505507

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05140015182شهٌرهعفاؾ خازم سعٌد4909505508

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05110000697نجاححبور ناجً الحسن5009505509



القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05170016334تفاحهصفاء ممدوح نصر5109505510

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05170006808فاطمهمحمد نصر شاهٌن5209505511

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05060004450مرٌم وطفهرنا علً الحسٌن5309505512

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05180012947ؼٌداءٌائل محمد وسوؾ5409505513

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05100036003عائدهشذى كمال ابراهٌم5509505514

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05140008439أدٌبهمنٌفه أحمد ارساق5609505515

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05150063895فاطمه بصوامانً مصطفى بصو5709505516

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05120029050ندٌمه حسنلٌنا جابر عجٌب5809505517

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05100041942جوهرهؼناء تركً حاوٌه5909505518

القاعة الثانٌةالمعهد التقانً لطب االسنان05160023460مولٌهافتخار علً الشدود6009505519

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05050009406لٌندامصطفى صادق محفوض109505520
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القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05030012122سعاد االحمدمحمد محمود سالمة209505521

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05050127538سمٌرهرٌمون مخلص من309505522ً

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05100032936سفٌرهزٌنب ولٌع بقال409505523ً

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان07210073895رقٌة بكريسحر أحمد عبد الوهاب509505524

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05020063872شوقه الدندنعدنان خلؾ العبٌد609505525

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05140035724عزٌزه رسوقرسٌله نظٌر ؼنوم709505526

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05010286944أمٌنه عجاجبهاء الدٌن خالد عجاج809505527

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05070015495صبرٌةزٌاد نور الدٌن شاهٌن909505528

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05060010114فاٌزهفادي مصطفى تقال1009505529

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05180030040خالدٌهأحمد سلوم لٌال1109505530

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05120035300نزههعبد الجبار جابر معروؾ1209505531

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05010358259عدلهؼاده حسن االسعد1309505532

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05050099132فاطمهزوٌا فاٌز الجرؾ1409505533

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05020091382آمنهمرٌم عبد الكرٌم الشٌخ1509505534

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05150056577امٌنه الحسنمحمد عٌسى حسن1609505535

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05160040524نزههؼصون عبدو حالق1709505536

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05180030346عزٌزه سلٌمانعفٌؾ نوفل حمدوش1809505537

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05120012989حاجه سلٌماناكتمال أحمد المحمود1909505538



القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05010495782فوزه االحمدبالل عبد الرحمن االحمد2009505539

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05160040530ؼصون حالقرؼد عبد الرزاق الحسن2109505540

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05010447342حمدهمراد محمد تٌسٌر السلوم2209505541

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05170007826كامله سلٌمانتماثٌل علً جابر2309505542

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05190033502عواطؾعلً احمد عباس2409505543

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05150062354كوثر العصفورٌائل عدنان درؼام2509505544

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05120027557سناءهدٌل ثائر الحاٌك2609505545

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05030012336سلمىأحمد حامد سالمة2709505546

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05020074462عائشهحٌدر عارؾ النوري2809505547

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05150041419هندالٌاس اسعد ٌوسؾ2909505548

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05030017623فضهعلً وجٌه علوش3009505550

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان04010788048نجٌحهسماح سمٌر ابراهٌم3109505551

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05010282298فهمٌةمحمود ؼسان المنصور3209505552

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05050138117فاٌزهماهر ناصر موسى3309505553

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05140000307حسناء ٌوسؾهادٌه مرشد حبٌب3409505554

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05140014608جمٌله حبٌبحكٌم شادي حبٌب3509505555

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان05010286829زٌنب عجاجامجد علً عجاج3609505556

القاعة الثالثةالمعهد التقانً لطب االسنان04220017936شهٌدهباسل محمد قص3709505557ً


