
القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

1مدرج كلية العلوم1988-01-0403003176801زينبنزار منير ابو ثلجه110400002

1مدرج كلية العلوم1989-11-0401095070208رحاباحمد يحيى العكاري210400003

1مدرج كلية العلوم1987-01-0419004416901خديجهيعقوب محمد بللول310400004

1مدرج كلية العلوم2003-01-0517003978507ريممرهف سيمون حسن410400005

1مدرج كلية العلوم1987-01-0412008021415وفاءغدير يوسف شحود510400006

1مدرج كلية العلوم1982-09-0417001929801فائزهفراس عبد هللا اليوسف610400007

1مدرج كلية العلوم1982-01-0403002446301فاطمهراني سمير شحود710400008

1مدرج كلية العلوم1982-06-0402001966812افرنجيهاحمد محمد السقر810400009

1مدرج كلية العلوم1989-01-0422000325301نجوىعالء احمد اليوسف910400010

1مدرج كلية العلوم1992-01-0417001947601سهامهاني محمود اليوسف1010400011

1مدرج كلية العلوم1984-03-0414001135301اميرةقاسم محمد شهباز1110400012

1مدرج كلية العلوم1983-04-0515009785902رواداعتماد محمد ونوس1210400013

1مدرج كلية العلوم1983-10-1026000083012نعيمةرامي سمير سليمان1310400014

1مدرج كلية العلوم1986-01-0403003173501منيفهعالء توفيق دعو1410400015

1مدرج كلية العلوم1982-03-0403004708429فاطمهاحمد عبد الرضا شحود1510400016

1مدرج كلية العلوم1988-01-0401012627301نوفهسوالف ممدوح الدرويش1610400017

1مدرج كلية العلوم1988-08-0415000238310اكتبارعبد الكريم سفير كردي1710400018

1مدرج كلية العلوم1984-07-0403002113308سخيهنسرين معال السالمه1810400019

1مدرج كلية العلوم1988-08-0401085267426منتهاطارق بري الخضير1910400020

1مدرج كلية العلوم1989-02-0401084510420نجيبهختام عبد الرزاق دراج2010400021

1مدرج كلية العلوم1980-07-0414000056201ابتساميوسف تامر يوسف2110400022

1مدرج كلية العلوم1991-04-0412005033107فوزهوائل محمد بربر2210400023

1مدرج كلية العلوم1992-02-0423000123115هاجارعبد الكريم محمد النيساني2310400024

1مدرج كلية العلوم1982-12-0412005363810فايزهرفعت محسن شمالي2410400025

رقم الطلبم
البيانات الشخصية
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1مدرج كلية العلوم1984-01-0423000226228صباحنصر جابر جبور2510400026

1مدرج كلية العلوم1982-01-0412006913701كوكبايمن جميل حلوي2610400027

1مدرج كلية العلوم1988-06-0402002439820مديحهمحمد خالد غانم السليمان2710400028

1مدرج كلية العلوم1996-01-0401017619713فيضهمحمد عيسى المنصور2810400029

1مدرج كلية العلوم1997-09-0406003492120غيداءبشار محمد سالمه2910400030

1مدرج كلية العلوم1998-11-0418007450514وساممجد كفاح المناع3010400031

1مدرج كلية العلوم1995-08-0415002410020جهانسلوى منهل عزيز3110400032

1مدرج كلية العلوم1982-04-0403005915716نافلهعماد محمد ضاهر3210400033

1مدرج كلية العلوم1981-11-0412005469810نظيرهحسين علي غريب3310400034

1مدرج كلية العلوم1983-03-0406000719127سفيرهمنال عيسى الشعبان3410400035

1مدرج كلية العلوم1986-06-0412007333101خديجهعالء صالح تيشوري3510400036

1مدرج كلية العلوم1979-10-0422005788603سهيلهساير اسكندر العباس3610400037

1مدرج كلية العلوم1993-02-0401018731528سميرهمحمد حيدر الشحود3710400038

1مدرج كلية العلوم1993-02-0401020337520مركزانكفاح علي ابراهيم3810400039

1مدرج كلية العلوم1982-01-0423000415901نهادمراد علي ناصر3910400040

1مدرج كلية العلوم1991-04-0517003525825اماثلمجد نبيه سليط4010400041

1مدرج كلية العلوم1989-11-0413002154020سهاميوسف علي بدور4110400042

1مدرج كلية العلوم1994-07-0517001497629زودهمحمد حسين سالم4210400043

1مدرج كلية العلوم1989-01-0419010134603نعيمهعلي فاطر الحسين4310400044

1مدرج كلية العلوم1992-08-0408000077702فائزةحسن نوفل الخضور4410400045

1مدرج كلية العلوم1981-07-0413006444306راغدهجيهان وجيه ايوب4510400046

1مدرج كلية العلوم1991-03-0401043335308فتاهرنين علي القاسم4610400047

1مدرج كلية العلوم1984-04-0415001395715ماريهنهله محمد العلي4710400048

1مدرج كلية العلوم1991-07-0401101040201ربيحهعلي محمد يحيى رابعه4810400049

1مدرج كلية العلوم1979-06-0401044134316زعولليندا قاسم المهني4910400050

1مدرج كلية العلوم1995-03-0422006331628زينباحمد يوسف جمعه5010400051
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1مدرج كلية العلوم1990-05-0401046332226فاطمهرحاب جهاد المنصور5110400052

1مدرج كلية العلوم1992-04-0417001929101فريزةمحمد عيد يوسف التركماني5210400053

1مدرج كلية العلوم1982-03-0419003661710وجيهامحرز نصر السح5310400054

1مدرج كلية العلوم1987-02-0422005495610فاطمهفاتن منير برهوم5410400055

1مدرج كلية العلوم1983-09-0403006290915نجاحمريم كامل الخزني5510400056

1مدرج كلية العلوم1992-11-0404001686128نهادمجد عبد اللطيف شاهين5610400057

1مدرج كلية العلوم1985-02-0412003048901جهيدهابراهيم محمد جنيدي5710400058

1مدرج كلية العلوم1984-09-0412008167616فتاةعلي حسن ديوب5810400059

1مدرج كلية العلوم1986-05-0408000703315يسرهعيسى ظهير السليمان5910400060

1مدرج كلية العلوم1991-03-0403004029511سعيدههاشم خضر العلي6010400061

1مدرج كلية العلوم1984-07-0412008320501حميدهعيسى مصطفى العلي6110400062

1مدرج كلية العلوم1992-01-0412008169128فتاةابراهيم حسن ديوب6210400063

1مدرج كلية العلوم1992-02-0412008021915عزيزهعدنان حسن شحود6310400064

1مدرج كلية العلوم1992-09-0403002948601سميرهمحمد نواف االشقر6410400065

1مدرج كلية العلوم1982-10-0408001261219نهادهيثم هاشم الحسين6510400066

1مدرج كلية العلوم1993-01-0413003514910سناءجورج اسعد تقال6610400067

1مدرج كلية العلوم1992-01-0412008668605سهاماحمد علي التيشوري6710400068

1مدرج كلية العلوم1981-01-0417007614815مطيعهمحمد صالح العلي6810400069

1مدرج كلية العلوم1986-07-0401064123623كوثرعلي اكرم حمدوش6910400070

1مدرج كلية العلوم1980-09-0403004036520عدنيهكنان فيصل حمود7010400071

1مدرج كلية العلوم1991-01-0401092707021املغندلينة يونس حسن7110400072

1مدرج كلية العلوم1991-06-0412006454127نديمهمحمود عبد الكريم بدره7210400073

1مدرج كلية العلوم1972-01-0401028624601علياعماد الدين حبيب عبدو7310400074

1مدرج كلية العلوم1982-04-0413005353206حبوسيامن حليم ابراهيم7410400075

1مدرج كلية العلوم2001-01-0401001913401عبيرياسين حيدر عرب صالح7510400076

1مدرج كلية العلوم1982-12-0403007633701نجودعبير عبدو العلي7610400077
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1مدرج كلية العلوم1975-05-0422000452601موليهبثينه محمد كيسين7710400078

1مدرج كلية العلوم1992-02-0402006351015كوكبنجاة جابر عبدو7810400079

1مدرج كلية العلوم1987-06-0422004101523اعتمادمريم رياض االبراهيم7910400080

1مدرج كلية العلوم1994-01-0417005097705نجاحأحمد عدنان الشحود8010400081

1مدرج كلية العلوم2001-10-0401047992407هناءعلي نصر الحسين8110400082

1مدرج كلية العلوم2000-01-0404001900202ودادعبد هللا عيسى دروبي8210400083

1مدرج كلية العلوم1985-06-0408001149501سعيدهيحيى علي الرضوان8310400084

1مدرج كلية العلوم2002-03-0401089302814سانيهمايا محمود السلوم8410400085

1مدرج كلية العلوم1999-05-0404002152620نزيهاهاشم حافظ الموسى8510400086

1مدرج كلية العلوم1984-04-0401046162001سميرهحسن عزيز التالوي8610400087

1مدرج كلية العلوم1997-10-0403004715825انصافابراهيم احمد قيروط8710400088

1مدرج كلية العلوم1981-03-0415002553801أمونكمال اسماعيل حسين8810400089

1مدرج كلية العلوم1981-01-0408001262205نهادبثينه هاشم الحسين8910400090

1مدرج كلية العلوم1993-01-0406002387901منىوليم يوسف مخول9010400091

1مدرج كلية العلوم1978-07-0422003642011عليهرولى مصطفى الفاحلي9110400092

1مدرج كلية العلوم1996-09-0414004318420هندعلي محمد علي9210400093

1مدرج كلية العلوم1974-03-0422007109728مركزازدهار علي بدور9310400094

1مدرج كلية العلوم1991-07-1106006066701ضحيهطالل عجاج العلي9410400095

1مدرج كلية العلوم1986-08-0412001204809سميرهرشا محمود سعادات9510400096

1مدرج كلية العلوم1989-06-0401003763117تباركريم محمود البارودي9610400097

1مدرج كلية العلوم1992-01-0418004320017ندىوليد خالد العبد هللا9710400098

1مدرج كلية العلوم1991-01-0403001784805حليمهمحمود عبد اللطيف السليمان9810400099

1مدرج كلية العلوم2004-07-0401049258228فاتنيارا مهند السليمان9910400100

1مدرج كلية العلوم1992-07-0415001337620اماليحيى زهر الدين احمد10010400101

2مدرج كلية العلوم1993-09-0402001033720فاطمهحسين علي كنعان10110400102

2مدرج كلية العلوم1998-11-0401044976205اعتدالعلي بهاء الدين عطره10210400103

108 من 4صفحة  11:05:58 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



14 للساعة 12الرابعة                                              من الساعة :حمص        الفئة:محافظة

2مدرج كلية العلوم1976-01-0422006593230وردهشيرين أحمد السليمان10310400104

2مدرج كلية العلوم1973-01-0412001310110منيفهمحسن ابراهيم وسوف10410400105

2مدرج كلية العلوم1998-06-0402001623201علياغفران محسن جردو10510400106

2مدرج كلية العلوم1988-01-0403002600501حياةابراهيم بدر الشعار10610400107

2مدرج كلية العلوم1981-10-0413004167713رغيدهعيسى محمود سليم10710400108

2مدرج كلية العلوم1992-01-0403004493201سعادخضر نزيه ادريس10810400109

2مدرج كلية العلوم1987-03-0415001008917انصافيارا حسان خضور10910400110

2مدرج كلية العلوم1976-01-0517002044805جميلهجوزفين سليمان علي11010400111

2مدرج كلية العلوم1980-07-0403006402320سميرهباسل محمد مياسه11110400112

2مدرج كلية العلوم1988-01-0401004122720هيامنوال عدنان الخضر11210400113

2مدرج كلية العلوم2000-02-0422000009005امالمحمود رافت دله11310400115

2مدرج كلية العلوم1983-08-0401041610823فاطمهفاديا علي دربولي11410400116

2مدرج كلية العلوم1987-12-0418002854412فهيدهفردوس محمد الناجي11510400117

2مدرج كلية العلوم1999-06-0406000979107سهامأمجد سهيل الديوب11610400118

2مدرج كلية العلوم1996-01-0423001562601ماجدهأمل ناجح الديب11710400119

2مدرج كلية العلوم1992-08-0412002722815نهلهغدير علي غصه11810400120

2مدرج كلية العلوم2002-01-0414002913410رمازحسين احمد عطره11910400121

2مدرج كلية العلوم1991-08-0401019615322نهادعلي احمد سمنه12010400122

2مدرج كلية العلوم1974-11-0402004060110نجاحمنار غانم العواد12110400123

2مدرج كلية العلوم1985-01-0419006069401نجاحعالء عاصم الخطبي12210400124

2مدرج كلية العلوم1980-01-0419011574205منيرهميالد نقوال افرانسيس12310400125

2مدرج كلية العلوم2004-02-0402006149916هيفاءحنين بسام ونوس12410400126

2مدرج كلية العلوم1997-02-0404002681705منىسراء رابح بدور12510400127

2مدرج كلية العلوم1981-04-0404002669725هندمارين احمد بدور12610400128

2مدرج كلية العلوم1995-05-0404002681013منىآالء رابح بدور12710400129

2مدرج كلية العلوم2000-08-0408004148117تركيهمحمد تركي الحمادي الكوسا12810400130
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2مدرج كلية العلوم1989-06-0328001385825جميلهوسام عبد الحليم الرفاعي12910400131

2مدرج كلية العلوم1985-07-0401016228917اميرهوسيم ياسين الحموي13010400132

2مدرج كلية العلوم1985-01-0412008760101جميلهعلي جميل سليمان13110400133

2مدرج كلية العلوم1979-12-0412008442001فاطمهميسم علي يوسف13210400134

2مدرج كلية العلوم1991-01-0401076100101خديجهزكريا نايل شام13310400135

2مدرج كلية العلوم1986-03-0423004628120وردهربا احمد العلي13410400136

2مدرج كلية العلوم1988-01-0422001688520عرنيرغداء عيسى مسعود13510400137

2مدرج كلية العلوم1992-04-1017000855223هيامدعاء احمد سليمان13610400138

2مدرج كلية العلوم1983-08-0515006465220غادهسليمان علي علي13710400139

2مدرج كلية العلوم1990-03-0407001590610ياسمينعبد الكريم محمد الباكير13810400140

2مدرج كلية العلوم1996-02-0422002968518حميدهحنان محمود الخضور13910400141

2مدرج كلية العلوم1975-11-0422005385207حفيظهجميله عباس الراعي14010400142

2مدرج كلية العلوم1977-06-0401040880113سعادحسام علي الدرويش14110400143

2مدرج كلية العلوم1992-02-0401020117905نجيحهتمام مصطفى اليونس14210400144

2مدرج كلية العلوم1986-07-0412004177401اسمهانعالء شوكت فرج14310400145

2مدرج كلية العلوم1975-11-0401010722010حسنهعبير موسى خضور14410400146

2مدرج كلية العلوم1978-05-0406002806730عدليهمنى عطيه الخضور14510400147

2مدرج كلية العلوم1988-07-0408001056120عليانديم فيصل العباس14610400148

2مدرج كلية العلوم1999-08-0403005792029غصونمحمد علي برهوم14710400149

2مدرج كلية العلوم1984-04-0405002856320شفيقهاحمد شريف المحمد14810400150

2مدرج كلية العلوم1987-11-0408001193209شهيدهجانيت محي األحمد14910400151

2مدرج كلية العلوم1984-09-0423000073709نجاةحازم شعبان مدلج15010400152

2مدرج كلية العلوم1988-04-0417000703908حليمهمجد الدين محمد جمال فرزات15110400153

2مدرج كلية العلوم1980-09-0413003762303حنهحسام فرح عثمان15210400154

2مدرج كلية العلوم1991-05-0417007513705عدالرهام أحمد الحسن15310400155

2مدرج كلية العلوم1989-04-0403002381515نوفهحمزة اسماعيل اسماعيل15410400156
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2مدرج كلية العلوم1991-01-0404001418001خرماأحمد يوسف صقر15510400157

2مدرج كلية العلوم1990-01-0404001759101منيهمحمد فاضل أحمد15610400158

2مدرج كلية العلوم1994-01-0417011615510ازدهارديمه حسين بلول15710400159

2مدرج كلية العلوم1982-11-0415002389501امنهمصطفى فواز خضور15810400160

2مدرج كلية العلوم1990-06-0422001846601علياهيفاء فواز القاسم15910400161

2مدرج كلية العلوم1984-09-0412003530401ليلىعلي نصر علي16010400162

2مدرج كلية العلوم1990-07-0503006400604فوزيهنور جمال الصارم16110400163

2مدرج كلية العلوم1995-01-0422004886015نجوىرغده ابراهيم بدران16210400164

2مدرج كلية العلوم1980-05-0401091945319غادهراميا سليمان قراجه16310400165

2مدرج كلية العلوم1996-01-0401072790501هناءحنين سيف الدين شقرا16410400166

2مدرج كلية العلوم1981-07-0503004126315مريفهاسبانيا مصطفى الراعي16510400167

2مدرج كلية العلوم2001-01-0420004571701مهاليلى نشوان القطاش16610400168

2مدرج كلية العلوم1995-07-0403006025528هياممرح فيصل الصقر16710400169

2مدرج كلية العلوم2000-09-0408000364719سمرربيع باسم حماد الكوسا16810400170

2مدرج كلية العلوم1986-04-0414001618607عزيزهمحمد نايف سليمان16910400171

2مدرج كلية العلوم2001-04-0423000022317سميرهعماد طالل عباس17010400172

2مدرج كلية العلوم1986-01-0403000164205علياعماد غازي االسعد17110400173

2مدرج كلية العلوم1977-03-0420006246830حلبيهصفاء صالح محمود17210400174

2مدرج كلية العلوم1980-07-0401086817126جميلهفادي مالك السالم17310400175

2مدرج كلية العلوم1978-07-0231002814501زينبمحمد مصطفى خلو17410400176

2مدرج كلية العلوم1998-05-0423000233023نهادميشيل محمود الناعمه17510400177

2مدرج كلية العلوم1993-11-0403004621406هناءموسى محمد عيد كنجو17610400178

2مدرج كلية العلوم1983-04-0414001815514اميرهحنان عيسى صالح17710400179

2مدرج كلية العلوم1986-01-0414000772307نزههمهى محمود موسى17810400180

2مدرج كلية العلوم1983-02-0403002643509رسميهلورين علي ديب17910400181

2مدرج كلية العلوم1992-06-0403002571401سميرهمحمد راتب برو18010400182
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2مدرج كلية العلوم1986-11-0412009733310فتاهمحمد عبدو رسالني18110400183

2مدرج كلية العلوم1983-06-0412004449407اميمهمحمود محسن غانم18210400184

2مدرج كلية العلوم1989-01-0403002362901عليامحسن عيسى شحاده18310400185

2مدرج كلية العلوم1980-10-0403002670610فوزهميسر بدر االحمد18410400186

2مدرج كلية العلوم1982-12-1017002006701مديحهلينا محمد كابر18510400187

2مدرج كلية العلوم1989-11-0401090132413سريهربا راشد حبوب18610400188

2مدرج كلية العلوم1983-10-0403002448620نديمهراني سليمان ظفرور18710400189

2مدرج كلية العلوم1973-04-0404003326002شمسهناديا هاشم احمد18810400190

2مدرج كلية العلوم1994-07-0505011257830سالميارا اسماعيل األحمد18910400191

2مدرج كلية العلوم1987-01-0403004279901شاديهابراهيم محمد اسماعيل19010400192

2مدرج كلية العلوم1994-07-0422000048406صباحمحمود هيثم نوا19110400193

2مدرج كلية العلوم1972-04-0404000014517شمسهمانيا هاشم أحمد19210400194

2مدرج كلية العلوم1982-08-0422005387013فايزهساهير بدر الدين اليونس19310400195

2مدرج كلية العلوم1986-01-0505011260215دلهوصال كامل السليمان19410400196

2مدرج كلية العلوم1990-01-0403001636405غاليهعلي محمد السليمان19510400197

2مدرج كلية العلوم1984-11-0403001031221سميرهبسام منيب الحليوني19610400198

2مدرج كلية العلوم1993-01-0403004710801جوريهحسام احمد قيروط19710400199

2مدرج كلية العلوم1989-01-0414002665802فضههادي عز الدين عبود19810400200

2مدرج كلية العلوم1995-01-0418007283401اريجباسل احمد االسعد19910400201

2مدرج كلية العلوم1986-02-0518003101308وحيدهريم يوسف رمضان20010400202

3مدرج كلية العلوم1977-06-0412009730102نائلهحاتم صالح العلي20110400203

3مدرج كلية العلوم1987-01-0415000751410فوزيهشادي منير العلي20210400204

3مدرج كلية العلوم1983-01-0406000546901مجدلينناصر منيف الشيخ20310400205

3مدرج كلية العلوم1985-07-0415001434401وردهعلي صالح احمد20410400206

3مدرج كلية العلوم1982-12-0422000763822خديجهعال سليمان ابراهيم20510400207

3مدرج كلية العلوم1985-03-0412007061710نايفيامير علي صالح20610400208
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3مدرج كلية العلوم1999-01-0419003740510مساءهيثم غسان الخطيب20710400209

3مدرج كلية العلوم1997-03-0422004198208حنانمحمد مؤتمن جابر االبير20810400210

3مدرج كلية العلوم1988-01-0417001179720بحريهاحمد ناصر االحمد20910400211

3مدرج كلية العلوم1989-01-0404003272701منيرهنور عبد الرحمن يوسف21010400212

3مدرج كلية العلوم1973-03-0419005186723حليمهمي ابراهيم الخضر21110400213

3مدرج كلية العلوم1990-01-0415002235325وكيليسليمان محمود محمود21210400214

3مدرج كلية العلوم1997-03-0415002222921ابتسامنادر عميد عبود21310400215

3مدرج كلية العلوم1989-08-0505013842104عفافشروق ياسين الحسن21410400216

3مدرج كلية العلوم1982-01-0406001838301رتيبهسميره علي ابراهيم21510400217

3مدرج كلية العلوم1993-06-0401048048925الهامخليل حسن الحسن21610400218

3مدرج كلية العلوم1985-12-0406002796401سعدههيثم سليم ضاهر21710400219

3مدرج كلية العلوم1981-02-0408000642015سميحهمحمد كرم الوسوف21810400220

3مدرج كلية العلوم1991-07-0414002436410سوهيالمحمد حسن عباس21910400221

3مدرج كلية العلوم1988-01-0401033636603نادرهمحمد فراس فيصل خسرف22010400222

3مدرج كلية العلوم2002-09-0404002814017أحالمأحمد هيثم الخليل22110400223

3مدرج كلية العلوم1985-08-0404000045420فاطمهنيرمين نصر موسى22210400224

3مدرج كلية العلوم1993-01-0414001700903اجتهادسومر محمد فياض22310400225

3مدرج كلية العلوم1986-07-0408002801801لطيفهمصطفى محمود القطيش22410400226

3مدرج كلية العلوم1977-01-0401076962001سهيلهغاده محمد شنق22510400227

3مدرج كلية العلوم1983-10-0422005251117صبحيةعبدهللا حسن الجمال22610400228

3مدرج كلية العلوم1988-10-0509001671625انيسهسوسن عيد الموعي22710400229

3مدرج كلية العلوم1979-03-0408000567111فصيلهابراهيم متعب العلي22810400230

3مدرج كلية العلوم1988-10-0414000257406وفاءمحمد كامل ديوب22910400231

3مدرج كلية العلوم2000-01-0414004307719نائلهعالء محمود محمد23010400232

3مدرج كلية العلوم1977-09-0404003089410فضيلهرغده توفيق حسن23110400233

3مدرج كلية العلوم1994-01-0414000847401جهيدهمحمد سلمان شندوخ23210400234
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3مدرج كلية العلوم1991-01-0404002609330هدوءآمنه نايف بدور23310400235

3مدرج كلية العلوم1985-01-0404002104031حبابهثناء شحود محفوض23410400236

3مدرج كلية العلوم1976-02-0406001005305زكيهعلي حاتم حسن23510400237

3مدرج كلية العلوم1982-01-0414003890509وردهرامز محسن المحمد23610400238

3مدرج كلية العلوم2001-01-0401048603917الهامرامي محمد المشعل23710400239

3مدرج كلية العلوم1992-01-0415000590205جوهرهمحمد عقل سليمان23810400240

3مدرج كلية العلوم1992-01-0415000589810نهادبدر محمد سليمان23910400241

3مدرج كلية العلوم1999-01-0418007439203مريمطالل محمود بدور24010400242

3مدرج كلية العلوم1985-05-0418007689127املاياس محمد الدرويش24110400243

3مدرج كلية العلوم1999-03-0415002267814غزوهعلي حسان حيدر24210400244

3مدرج كلية العلوم1992-07-0517001229121عفافريم عيسى غدير24310400245

3مدرج كلية العلوم1986-06-0404001676401وجيههرميحه فرحان نجم24410400246

3مدرج كلية العلوم1990-09-0404001677409وجيههثمينه فرحان نجم24510400247

3مدرج كلية العلوم2001-05-0401077588813سمرميس الريم خضر العموري24610400248

3مدرج كلية العلوم1983-02-0403003775005ربيحهنجوى محمد المحفوض24710400249

3مدرج كلية العلوم1979-10-0414002298415سميرهوائل جاسم الناصر24810400250

3مدرج كلية العلوم1980-07-0519000968415نوالعزيرة فؤاد محفوض24910400251

3مدرج كلية العلوم1991-01-0403004202201نجاحيائيل حسن االحمد25010400252

3مدرج كلية العلوم1999-01-0401079348401تركيهجعفر فيصل ميكائيل25110400253

3مدرج كلية العلوم1992-01-0403000633301جاهيدهخضر راجح العلو25210400254

3مدرج كلية العلوم1985-01-0403001859401خديجهوسيم كاسر يوسف25310400255

3مدرج كلية العلوم1988-04-0402000583008جميلهاحمد حسن الشيخ محمد25410400256

3مدرج كلية العلوم1992-01-0414001730430بدرهاحمد يوسف وسوف25510400257

3مدرج كلية العلوم1975-02-0406000476601نجمهمحمد عبد هللا رمضان25610400258

3مدرج كلية العلوم1990-07-0401011011104نجيبةمحمد عوض الخضر25710400259

3مدرج كلية العلوم1996-01-0414002075410نجاحمحمد علي شمعون ابراهيم25810400260
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3مدرج كلية العلوم1981-12-0412005058205فاطمةسهيل محمود ناصيف25910400261

3مدرج كلية العلوم1990-04-0423001456411ساميهرانيا سليمان الخضور26010400262

3مدرج كلية العلوم1991-11-0401057538309خضرهشاهين محمد شاهين26110400263

3مدرج كلية العلوم1979-01-0419008660915رحمهمحمد صافي االيوب26210400264

3مدرج كلية العلوم1986-02-0419010965207سهامنضال صادق العباس26310400265

3مدرج كلية العلوم1992-01-0419008413302فاديهمحمد راجح ايوب26410400266

3مدرج كلية العلوم1983-11-0402007432118فلكعالء قاسم البراك26510400267

3مدرج كلية العلوم1985-01-0423001888701رحابمرفت ابراهيم الغانم26610400268

3مدرج كلية العلوم1982-02-0404001362004عزيزهنعيمه محسن سايس26710400269

3مدرج كلية العلوم1993-05-0419009126111زهورعمار خالد عباس26810400270

3مدرج كلية العلوم1984-12-0414000257101سعداعالء حبيب ديوب26910400271

3مدرج كلية العلوم1992-01-0414001730305امينهعلي عبد اللطيف سعدو27010400272

3مدرج كلية العلوم1986-11-0414000053018وسيلهلينا محمد صالح27110400273

3مدرج كلية العلوم1987-01-0406001476802نبيغاابراهيم رامز ملحم27210400274

3مدرج كلية العلوم1986-10-0412009872308زلفةحسان سليمان حنجور27310400275

3مدرج كلية العلوم1999-09-0412009978825اتحادحسن لؤي عبد هللا27410400276

3مدرج كلية العلوم2002-06-0401052802218ليندااحمد فؤاد المهنا27510400277

3مدرج كلية العلوم1994-08-0401065473715نهاداروى توفيق الناصر27610400278

3مدرج كلية العلوم1981-11-0412007483508نورهعيسى علي يوسف27710400279

3مدرج كلية العلوم1999-07-0405003196224فدواامام محمد عرب27810400280

3مدرج كلية العلوم2000-01-0418006824824وصيفهعلي نعمان بربوره27910400281

3مدرج كلية العلوم1993-07-0401050477905ناتاشامضر معن الجاني28010400282

3مدرج كلية العلوم1981-01-0423001410401سحررنا جبر الحوراني28110400283

3مدرج كلية العلوم1978-01-0403004243601كوكبمنال منير العباس28210400284

3مدرج كلية العلوم1978-11-0401010642520مهديهفلاير سليمان عواد28310400285

3مدرج كلية العلوم1990-01-0412010920701امالاسامه محسن موسى28410400286
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3مدرج كلية العلوم1981-03-0408002174925فطومعفاف محمد العلي28510400287

3مدرج كلية العلوم1981-01-0417008035520عليامهدي تقي سويد28610400288

3مدرج كلية العلوم2003-09-0402012600407عبيركاترين منذر االبراهيم28710400289

3مدرج كلية العلوم1989-01-0422003885210سعادغيثاء مشهور العسس28810400290

3مدرج كلية العلوم1996-07-0403004828217فطيموسيم محمود ايروط28910400291

3مدرج كلية العلوم1994-06-0505014737604اتحادمها عيسى المحمد29010400292

3مدرج كلية العلوم2002-05-0401085426806انعاماكسانا اكرم السليمان29110400293

3مدرج كلية العلوم1972-05-0418007123705مريمباسم بشاره وهبه29210400294

3مدرج كلية العلوم1997-09-0402003490530سميحهعال محمد حمود29310400295

3مدرج كلية العلوم1981-04-0418007220623خيزراندريد حسين علي29410400296

3مدرج كلية العلوم1983-01-0401047075810تركيهصفاء علي الخلف29510400297

3مدرج كلية العلوم1986-02-0401046310820صبريهرشا صالح الضاهر29610400298

3مدرج كلية العلوم1990-09-0415002233401رئيفهلما محمود بالل29710400299

3مدرج كلية العلوم1993-05-0419005877712منيفهمجد عبد الكريم العبود29810400300

3مدرج كلية العلوم1976-12-0402005113205نجديهعبير محمد عساف29910400301

3مدرج كلية العلوم2000-01-0412006668804مريمموسى محمد مصطفى30010400302

4مدرج كلية العلوم1984-07-1009002242727حسنهحسام محمد جوهره30110400303

4مدرج كلية العلوم1981-05-0402001241729زعليغسان خليل جردو30210400304

4مدرج كلية العلوم1975-01-0401020771119مطيعهنبيل سليمان لطوف30310400305

4مدرج كلية العلوم1990-01-0415002446701رئيفةعيسى عبد الرحيم درويش30410400306

4مدرج كلية العلوم1992-03-0401044963301نجاحربا سيف الدين عطره30510400307

4مدرج كلية العلوم1993-01-0401063478927سميرهديما جابر العلي30610400308

4مدرج كلية العلوم2002-01-0403010105515عائدهتهامه محمد السليمان30710400309

4مدرج كلية العلوم2001-01-0401042006401رندههيمى رامي الدروبي30810400310

4مدرج كلية العلوم1986-03-0404002677310وحيدهنادين سليمان بدور30910400311

4مدرج كلية العلوم1979-03-0422004270515خديجهمنير محمد قمريه31010400312
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4مدرج كلية العلوم1982-06-0619001372607وهيبهغيثاء منجد صبح31110400313

4مدرج كلية العلوم1982-12-0401042878825رسميهمنال سليمان خزنه31210400314

4مدرج كلية العلوم1981-07-0406003072002غازيهماهر حبيب اليوسف31310400315

4مدرج كلية العلوم1992-04-0415002523707هناءعبد الكريم محمد ياسين31410400316

4مدرج كلية العلوم1997-01-0419003527207رداحوردة غازي السح31510400317

4مدرج كلية العلوم1978-01-0422006504815فهميهفيصل أحمد النداف31610400318

4مدرج كلية العلوم1996-03-0403004275517سحرعبد الرحمن هواش العبدو31710400319

4مدرج كلية العلوم1997-07-0403004275711سحرلمك هواش العبدو31810400320

4مدرج كلية العلوم2000-03-0423002330625انتصارصبه هيثم الجوراني31910400321

4مدرج كلية العلوم1997-01-0403004139430مركزاندعاء فواز االسعد32010400322

4مدرج كلية العلوم2000-01-0423001596625انصافعنقاء محمد الحموي32110400323

4مدرج كلية العلوم2000-08-0403004700826داللنجيب ايمن قيروط32210400324

4مدرج كلية العلوم1983-09-0417003952220فاطمهالهام محمد اليوسف32310400325

4مدرج كلية العلوم1990-01-0401083879718داللسوزان كامل الحسن32410400326

4مدرج كلية العلوم1986-08-1404007949404اكتمالروال ايمن قاسم32510400327

4مدرج كلية العلوم1993-01-0402002656121فاطمهرشا خليل خليفه32610400328

4مدرج كلية العلوم2000-10-0402000685223نجديهجعفر وليم العيسى32710400329

4مدرج كلية العلوم1994-01-0401081133025فوزيهمحمد عيد ياسر معطي32810400330

4مدرج كلية العلوم1995-01-0419005188301بديعةعلياء محمد الديوب32910400331

4مدرج كلية العلوم1985-01-0413003281801كسيبهوائل اقتراب حبابه33010400332

4مدرج كلية العلوم1978-01-0401079729321وصيفهشاديا يوسف العبدو33110400333

4مدرج كلية العلوم1995-08-0422000338918رناريم محمد يوسف33210400334

4مدرج كلية العلوم1986-05-0419009141719سعادفاهمه موسى الرحمون33310400335

4مدرج كلية العلوم1989-06-0408002826601املوعد علي الديوب33410400336

4مدرج كلية العلوم1986-06-0403002681212سيفهداليا احمد قيلوح33510400337

4مدرج كلية العلوم1977-01-0401024628125حسيبهسليمان تركي الديب33610400338

108 من 13صفحة  11:05:58 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



14 للساعة 12الرابعة                                              من الساعة :حمص        الفئة:محافظة

4مدرج كلية العلوم1983-05-1027001700818مطيعهوائل محسن خليل33710400339

4مدرج كلية العلوم2003-01-0419003664201رداحمريم غازي السح33810400340

4مدرج كلية العلوم1985-08-0401039658101ناديامنى بسام شاهين33910400341

4مدرج كلية العلوم1996-02-0423000824111رشيدهرمضان علي الرضوان34010400342

4مدرج كلية العلوم1985-09-0403006004421منيرهاسامه محسن فندي34110400343

4مدرج كلية العلوم1992-07-0517003805725رفعهجابر فاروق سعيد34210400344

4مدرج كلية العلوم1989-01-0414001162602سعدهموسى سيفو اسعد34310400345

4مدرج كلية العلوم1993-04-0406001552601مريممحمود سكران الجاسم34410400346

4مدرج كلية العلوم1980-05-0401011776922سميرةيسرى توفيق شاهين34510400347

4مدرج كلية العلوم1982-01-0412009243101كوكبقصي عبد الكريم سليمان34610400348

4مدرج كلية العلوم1981-02-0412001540301نجاحخليل يحيى خليل34710400349

4مدرج كلية العلوم2003-07-0401015683105منيرهنمير محمد مصطفى34810400350

4مدرج كلية العلوم1979-12-0412005832501سميرهكريمه حسن العلي34910400351

4مدرج كلية العلوم2001-04-0401004370611يسرهاسكندر حسن الخضر35010400352

4مدرج كلية العلوم1993-01-0412008267308ثريادانيال يوسف سلهب35110400353

4مدرج كلية العلوم1999-01-0401092134416ميرفتلؤي حسين الخضر35210400354

4مدرج كلية العلوم1982-08-1001015537310حوريهعلي عبد الرحمن عبد الرحمن35310400355

4مدرج كلية العلوم1983-01-0401086027322فاطمهذكاء خالد الكوسا35410400356

4مدرج كلية العلوم1983-10-0403001733402امالمحمد فجر حمود35510400357

4مدرج كلية العلوم2002-07-0423002329130انتصارهيام هيثم الجوراني35610400358

4مدرج كلية العلوم1988-09-0405000250701منيرهضياء عفيف المخلوف35710400359

4مدرج كلية العلوم2000-06-0401100270915هالهيا رامي الشمه35810400360

4مدرج كلية العلوم1993-02-0423002964825شهيرهميرنا نضال الشاويش35910400361

4مدرج كلية العلوم1989-01-0412002977729عزيزهيوسف محمود خليل36010400362

4مدرج كلية العلوم1983-05-0617001965819عزيزهورود حسن السكج36110400363

4مدرج كلية العلوم1980-01-0414001239201نهودعيسى علي ابراهيم36210400364
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4مدرج كلية العلوم1989-04-0401008647012شفيقهأحمد منير األبوحسين36310400365

4مدرج كلية العلوم1988-09-0415002984617خديجهاريج ناصر محسن36410400366

4مدرج كلية العلوم1988-07-0414000481210فوزهليندا شفيق سالمى36510400367

4مدرج كلية العلوم2001-11-0408003262201جهيدهمحمد نزيه الخضور36610400368

4مدرج كلية العلوم1985-09-0414004698920عليهميسر سلمان عيسى36710400369

4مدرج كلية العلوم1977-04-0403001706401سهيلهعيده محرز اسماعيل36810400370

4مدرج كلية العلوم1987-01-0401007720622نوالمهند نزيه عرب36910400371

4مدرج كلية العلوم1992-09-0414004471910عواطفكنان سمير عبود37010400372

4مدرج كلية العلوم1990-08-0414004471605عواطفخضر سمير عبود37110400373

4مدرج كلية العلوم1996-01-0418007420801شريفهريم محي البدور37210400374

4مدرج كلية العلوم1996-01-0408004131607جهيدهاروى صالح عيسى37310400375

4مدرج كلية العلوم1982-01-0422004136401وصيفهمنهل أحمد خضر37410400376

4مدرج كلية العلوم1994-01-0401011797820حياةباسل هاشم الصالح37510400377

4مدرج كلية العلوم1983-12-0501018482807مهديهعائشه مصطفى المصطفى37610400378

4مدرج كلية العلوم1989-01-0412004242930يافانعقبه عدنان ملحم37710400379

4مدرج كلية العلوم1983-08-0401024283821مرضيهسمر أحمد الباكير37810400380

4مدرج كلية العلوم1983-01-0401004576501أسماختمه جاسم المصطفى37910400381

4مدرج كلية العلوم1983-02-0401046370603امالعزيزه محمد السموني38010400382

4مدرج كلية العلوم1991-01-0401086922301نادياسراب يونس االسعد38110400383

4مدرج كلية العلوم1993-02-0403000191713هناءرحاب سمير االبراهيم38210400384

4مدرج كلية العلوم2001-01-0403003197201عبيرايلين محمود خلوف38310400385

4مدرج كلية العلوم1980-07-0403003195701بسيمهعبير عزيز الزمتلي38410400386

4مدرج كلية العلوم1981-10-0401043022210امالضحى منصور عيسى38510400387

4مدرج كلية العلوم1992-01-0403005345601سناءعلي سالم السالمه38610400388

4مدرج كلية العلوم1982-02-0422006658506زينهريم محمد االبراهيم38710400389

4مدرج كلية العلوم1981-01-0412005866001اميرهحسن يوسف البايكي38810400390
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4مدرج كلية العلوم1989-01-0412002694101علياعلي سلمان سعود38910400391

4مدرج كلية العلوم2000-07-0412006873931وفاءمحمد حيدر البايكي39010400392

4مدرج كلية العلوم1978-04-0503004481401نجاحيحيى علي الداود39110400393

4مدرج كلية العلوم1987-07-0402003504825عليازياد محمد سلمان39210400394

4مدرج كلية العلوم2003-01-0412005224901مريمضياء محمد عواد39310400395

4مدرج كلية العلوم1990-06-0414004253625هيامبشار ابراهيم الحسن39410400396

4مدرج كلية العلوم1992-08-0412010045020وجيههيوسف يوسف الزلمه39510400397

4مدرج كلية العلوم1980-07-0422005148008نوفهراميه اسماعيل الحسن39610400398

4مدرج كلية العلوم1977-03-0417002423210خدوجمتعب محمد عبد الوهاب39710400399

4مدرج كلية العلوم1980-03-0412006051420رسميهحسن سلمان صارم39810400400

4مدرج كلية العلوم1978-04-0408000619510ندوهرامز محسن الدنيا39910400401

4مدرج كلية العلوم1986-01-0401036194505فضهرشا سمير المرشد40010400402

5مدرج كلية العلوم1983-04-0401050504907كريمهرنا خضر السليمان40110400403

5مدرج كلية العلوم1988-09-0401000853701فوزيهمحمد اكرم سلطان40210400404

5مدرج كلية العلوم1983-06-0413001672429ماريحسام مطانيوس الفحل40310400405

5مدرج كلية العلوم1982-12-0423000377005مريماوسامه حسين المحمد40410400406

5مدرج كلية العلوم1977-01-0407001404809منيبهياسر وليد الحالق40510400407

5مدرج كلية العلوم1984-05-0518002116715نجيبهعائده غسان عباس40610400408

5مدرج كلية العلوم1983-03-0517002520215خدوجفداء احمد جوهرة40710400409

5مدرج كلية العلوم1981-04-0402001436801عنودفادي حسن الحسن40810400410

5مدرج كلية العلوم1973-10-0401041121820نظيرهسالم علي الديب40910400411

5مدرج كلية العلوم1991-08-0401077887208موليهزينب تامر الحمود41010400412

5مدرج كلية العلوم1988-02-0406001551125مريمغروب سكران الجاسم41110400413

5مدرج كلية العلوم1985-08-0408000684920ليندهلينا علي الموسى41210400414

5مدرج كلية العلوم2002-08-0403006322525ميرفتبشار منذر سلهب41310400415

5مدرج كلية العلوم1988-12-0402003883008اميرهعائشه زياد الصواف41410400416
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5مدرج كلية العلوم1981-02-0407001404725امالاحالم احمد الصليبي41510400417

5مدرج كلية العلوم1987-06-0401003617126فاطمهاحالم حسن الكبه41610400418

5مدرج كلية العلوم1989-01-0414000257601كوكبصالح نظير ديوب41710400419

5مدرج كلية العلوم1976-09-0401015307113املنسرين انطون قس حنا41810400420

5مدرج كلية العلوم1989-01-0518002357301نعيمهمهند سلمان سعد41910400421

5مدرج كلية العلوم1974-11-0403002579705سورياتوفيق يوسف قبوي42010400422

5مدرج كلية العلوم1984-04-0403000591901جميلهحسن محمد الجمعة42110400423

5مدرج كلية العلوم1989-08-0403002686705فتاهعالء محمد رجوح42210400424

5مدرج كلية العلوم1978-01-0412006259101رتيبهابراهيم صالح علي42310400425

5مدرج كلية العلوم1993-01-0405003782301اماسلبدر كاسر الجاسم42410400426

5مدرج كلية العلوم1992-01-0412006454802ابتسامبدر علي بدره42510400427

5مدرج كلية العلوم1980-03-0412008332604غنيمهأمل محمد حسين42610400428

5مدرج كلية العلوم1980-08-0403002050320نعيمهمحمد يوسف الحسن42710400429

5مدرج كلية العلوم1988-01-0403003079308اميرهميالد محمد سالم42810400430

5مدرج كلية العلوم1984-08-0401062579311أمينهعبير محمد علي الناصر42910400431

5مدرج كلية العلوم1993-03-0401075945729فائدهتميم سامر القاسم43010400432

5مدرج كلية العلوم1991-01-1010002601901وطفىمنيره يوسف محمد43110400433

5مدرج كلية العلوم1986-01-0412004656004ميليافاتن يوسف عبد هللا43210400434

5مدرج كلية العلوم1991-01-0401036788602ميادههبى ناصر الخلوف43310400435

5مدرج كلية العلوم1984-01-0412008512605نايفيمحسن علي صالح43410400436

5مدرج كلية العلوم1991-06-0404002914810سميرهنبيله اديب عساف43510400437

5مدرج كلية العلوم1987-02-0401042478202زريفهرشا عبد الكريم السقرجي43610400438

5مدرج كلية العلوم1988-08-0401011603610زريفهثراب عبد الكريم السقرجي43710400439

5مدرج كلية العلوم1981-01-0417001831920خديجةأحمد عبد الرزاق ابراهيم43810400440

5مدرج كلية العلوم2001-07-0401061617801منالمها وائل العمر43910400441

5مدرج كلية العلوم1984-01-0404002664002رسميهرشا تامر السليمان44010400442
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5مدرج كلية العلوم1992-01-0414001619901بهيجهعلي حسن خضور44110400443

5مدرج كلية العلوم1973-04-0414000782907حشمهمنيره رضوان صالح44210400444

5مدرج كلية العلوم1996-07-0509001778525اوسيمهيارا قنبر دربولي44310400445

5مدرج كلية العلوم1985-10-0509001767405غصونأحالم سليمان الدربولي44410400446

5مدرج كلية العلوم1976-10-0516004816615سعادسماهر حبيب جعفر44510400447

5مدرج كلية العلوم1979-09-0406002670715فهيدهفراس محسن الحسن44610400448

5مدرج كلية العلوم1994-01-0412003524827سهيلهباسل عبد اللطيف عبيدو44710400449

5مدرج كلية العلوم1986-01-0415001644010كوثرمحمد يونس العلي44810400450

5مدرج كلية العلوم1997-05-0422002266824سهاموسام ابراهيم المصري44910400451

5مدرج كلية العلوم1976-07-0401043963823وهيبهريما يونس شاويش45010400452

5مدرج كلية العلوم1986-10-0423000129223اسمهانناديه فؤاد النيساني45110400453

5مدرج كلية العلوم2000-01-0406003742101ليمونهرامز حسن العواد45210400454

5مدرج كلية العلوم1982-07-0517002790411منيرهليلى محمد عيسى45310400455

5مدرج كلية العلوم1982-01-0517003656309ودادعزيزه صالح عبدو45410400456

5مدرج كلية العلوم1994-06-0402005638603نظيرهسفيره محمد االحمد45510400457

5مدرج كلية العلوم1995-08-0401102963401عبيررهام ابراهيم المصطفى45610400458

5مدرج كلية العلوم2002-09-0423001781813تركيهعال منهل الصالح45710400459

5مدرج كلية العلوم1991-01-0422006477405كوثريوسف محمد علي السقا45810400460

5مدرج كلية العلوم1987-05-0401015523212ليناشذا علي ابراهيم45910400461

5مدرج كلية العلوم1988-03-0422001596427منيفهرانيا بلول العيسى46010400462

5مدرج كلية العلوم1981-07-0412004009010خديجهمحمد حسن سالمه46110400463

5مدرج كلية العلوم1984-02-0420003845101سهامياسر احمد القاسم46210400464

5مدرج كلية العلوم1999-07-0413003014827ليلىهبه بسام ملوحي46310400465

5مدرج كلية العلوم2001-03-0401057838114هالهماري اسبر النعمه46410400466

5مدرج كلية العلوم1992-01-0406003227301ربيحهمحمود عباس علوش46510400467

5مدرج كلية العلوم1988-01-0415000139701هيامعلي ناجح يوسف46610400468
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5مدرج كلية العلوم1979-01-0403003222810نجودنجوى منيف العباس46710400469

5مدرج كلية العلوم1986-07-0422002802010وسيلهعفراء احمد عيد46810400470

5مدرج كلية العلوم1979-11-0422002800915وسيلهمنى احمد عيد46910400471

5مدرج كلية العلوم2000-01-0412010599225فاطمهسليمان اسماعيل طشاش47010400472

5مدرج كلية العلوم1985-03-0403003226601نجودسعاد منيف العباس47110400473

5مدرج كلية العلوم1982-01-0414000201201اسعافلورنس وليد ابراهيم47210400474

5مدرج كلية العلوم2000-01-0419010251320سميرهامل يحيى االحمد47310400475

5مدرج كلية العلوم1983-01-0412009584107زاهيهعلي عيسى العلي47410400476

5مدرج كلية العلوم1983-01-0412009746001خديجهابراهيم محمد الحسن47510400477

5مدرج كلية العلوم1987-09-0402003106810رداحماهر بهاء الدين عوده47610400478

5مدرج كلية العلوم2000-01-0403002103301نهيلهحسين غازي الخضور47710400479

5مدرج كلية العلوم1984-10-0412011364001هاللهاحمد محمود الخالد47810400480

5مدرج كلية العلوم1986-11-0412006623801مريمسليمان يوسف مهنا47910400481

5مدرج كلية العلوم1992-01-0418004649201منيرهحسين يوسف العكاري48010400482

5مدرج كلية العلوم1983-01-0412009641301نايفهعماد نايف العلي48110400483

5مدرج كلية العلوم1991-02-0422003458410سالمعبد المجيد عبد اللطيف االحمد48210400484

5مدرج كلية العلوم1993-01-0412010007930عبالمهند محمود الحسن48310400485

5مدرج كلية العلوم2000-04-0515003147021راميايزن أحمد جوهره48410400486

5مدرج كلية العلوم1995-01-0422001441901شذامحمد علي القاسم48510400487

5مدرج كلية العلوم2000-01-0401058042001ارجوانحسن علي خليل48610400488

5مدرج كلية العلوم1996-01-0422002185002حميدهرغد محسن ادنوف48710400489

5مدرج كلية العلوم1992-01-0419005950601املمها علي المحمد48810400490

5مدرج كلية العلوم1979-10-0419012009618نعيمهراجح سليمان طلي48910400491

5مدرج كلية العلوم1992-01-0403002345020خديجهخضر محسن المحسن49010400492

5مدرج كلية العلوم1993-07-0417007514619سحرروال حيدر حيدر49110400493

5مدرج كلية العلوم2004-01-0419008764401امينهعبد الحليم اكرم قدور49210400494
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5مدرج كلية العلوم1974-01-0407002554801عائشهغياث عبد الكريم صبره49310400495

5مدرج كلية العلوم1987-06-0404000356601ثماررهف رامز عباس49410400496

5مدرج كلية العلوم1986-10-0419005956103جميلهمحسن خليل المحمد49510400497

5مدرج كلية العلوم1995-03-0417002100701نجوهاحمد شفيق عثمان49610400498

5مدرج كلية العلوم1986-02-0423002752515اميرانسرين محمد ريشه49710400499

5مدرج كلية العلوم2001-07-0403005270001وردهدانيه جمعه القصاب49810400500

5مدرج كلية العلوم1979-07-0412010932224فوزهخضر يوسف علي49910400501

5مدرج كلية العلوم1991-10-1202011106706شكريهعلي شكري الكفري50010400502

6مدرج كلية العلوم1984-02-0401023485609خدوجحسان اسماعيل دوار50110400503

6مدرج كلية العلوم1976-07-0412005839020روسياعماد عبدو ازرق50210400504

6مدرج كلية العلوم1998-09-0401079477827أملمهند محمد السليمان50310400505

6مدرج كلية العلوم1992-03-0401097850821هاجرهوزان علي نصره50410400506

6مدرج كلية العلوم1978-02-0401075742801رتيبهاماره نجم الدين االسماعيل50510400507

6مدرج كلية العلوم1977-12-0422005815710حلوهمريم موسى الشاويش50610400508

6مدرج كلية العلوم1986-11-0402001149026شهيرهبشار محمد عبود50710400509

6مدرج كلية العلوم1984-01-0422005820408حلوهعائده موسى الشاويش50810400510

6مدرج كلية العلوم2001-02-0403004828901ناديهدريد محمود ايروط50910400511

6مدرج كلية العلوم1988-09-0423001037410أميرهمنذر ديب اليوسف51010400512

6مدرج كلية العلوم1992-01-0412000102501سالممحمد يحيى حمدان51110400513

6مدرج كلية العلوم2003-03-0403002682825افراحبدر سمير االحمد51210400514

6مدرج كلية العلوم2000-10-0414003362816وجيههوسيم فاروق محمود51310400515

6مدرج كلية العلوم1990-05-0415002425110وجيههسمر محمد حسن51410400516

6مدرج كلية العلوم1994-08-0422000220617ريمزينه حمدان العجي51510400517

6مدرج كلية العلوم2003-02-0422004269112سحرلميس احمد حديد51610400518

6مدرج كلية العلوم1988-01-0406001996101سعادثناء محمد فارس51710400519

6مدرج كلية العلوم1979-05-0422001536315سعادسحر محمد فارس51810400520
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6مدرج كلية العلوم1975-12-0412003491615خديجهابراهيم محمد عمران51910400521

6مدرج كلية العلوم1999-04-0405003148405هيفاءابراهيم محمد سليمان52010400522

6مدرج كلية العلوم2002-01-0502015570701لميسلمك قصي منصور52110400523

6مدرج كلية العلوم1999-07-0405000231711ريمساندي ايمن الصالح52210400524

6مدرج كلية العلوم1980-01-0402001295201رسميهعامر خضر عبد الرحمن52310400525

6مدرج كلية العلوم1980-01-0403005741702منيرهفادي غازي زيود52410400526

6مدرج كلية العلوم1994-04-0422004462817زغبهحنان حسن الكل52510400527

6مدرج كلية العلوم1992-03-0414002645501نجاحمنذر موسى هرموش52610400528

6مدرج كلية العلوم1997-09-0403007550513يسرىتغريد ناصر السليمان52710400529

6مدرج كلية العلوم1992-05-0422005408213فتاةمحمد صفا العلي52810400530

6مدرج كلية العلوم1988-12-0422000651503تركيهنوفه رتعان الرحمون52910400531

6مدرج كلية العلوم1977-07-0404002177215رقيهفاتن محمد منصور53010400532

6مدرج كلية العلوم1982-06-0401058781301ناديهماهر صالح زهور53110400533

6مدرج كلية العلوم1991-01-0401095430407ابتسامعال سامي الحمدان53210400534

6مدرج كلية العلوم1984-02-0413006600910صديقهسماح عز الدين ديب53310400535

6مدرج كلية العلوم1993-01-0401002074110سميرهعمار مدحت المصطفى53410400536

6مدرج كلية العلوم1992-11-0415002877701كوكبمجد مصطفى يوسف53510400537

6مدرج كلية العلوم1991-01-0415000887601سعادعلي مصطفى فانوس53610400538

6مدرج كلية العلوم1999-09-0415000840710سالفحمزه ناصر احمد53710400539

6مدرج كلية العلوم1980-09-0419010922610وصفيهرستم يونس العقربي53810400540

6مدرج كلية العلوم1988-10-0418002227801آمالسحر محمد السموني53910400541

6مدرج كلية العلوم2003-01-0401120708901اعتدالعبد الكريم زكريا زكريا54010400542

6مدرج كلية العلوم1981-10-0401017715125ردهجالل بدر الدين حسون54110400543

6مدرج كلية العلوم1983-02-1016010706808فاطمهسامي كامل ربع54210400544

6مدرج كلية العلوم1986-05-0414000638303امينهشفيقه حسن حسن54310400545

6مدرج كلية العلوم1988-01-0404000361210ندوىمعالي نور الدين بربر54410400546
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6مدرج كلية العلوم1991-03-0422006490809الهامفاطمة حسين دياب54510400547

6مدرج كلية العلوم1985-01-0412006223920هدىباسل محي الدين الطويل54610400548

6مدرج كلية العلوم1992-01-0412008718404زلفىيونس محمود ترسيس54710400549

6مدرج كلية العلوم1992-05-0415002871615رئيفهربا احمد االبراهيم54810400550

6مدرج كلية العلوم1978-01-0418006476901سميحهفؤاد محمد صالح54910400551

6مدرج كلية العلوم1994-04-0401098871113ضحىسماح عبد اللطيف عبود55010400552

6مدرج كلية العلوم1994-05-0404003057707تمينهاميمة ياسر ابراهيم55110400553

6مدرج كلية العلوم1992-05-0422004106425كوثرعالء علي صبح55210400554

6مدرج كلية العلوم2000-02-0401118467819غيداءصالح علي الخضر55310400555

6مدرج كلية العلوم1988-01-0406002470401غفرانعبير يوسف العلي55410400556

6مدرج كلية العلوم1992-01-0403006960305وحيدهعدنان غسان مشعل55510400557

6مدرج كلية العلوم1996-08-0422003083913ازدهارمارلين ابراهيم المرعي55610400558

6مدرج كلية العلوم1977-08-0423000005631عفيفهامين محمود جمال55710400559

6مدرج كلية العلوم1979-04-0403001114820خضرهبركات جواد شنو55810400560

6مدرج كلية العلوم1992-01-0403006960102حلوهمحمد ايمن مشعل55910400561

6مدرج كلية العلوم1984-11-0414001158403خيزرانياسمين محمد سليمان56010400562

6مدرج كلية العلوم1982-01-0406003507209زريفهحيدر عبد الحميد دياب56110400563

6مدرج كلية العلوم1975-02-0401000489301ربيحهبنان حسن الخضر56210400564

6مدرج كلية العلوم2002-03-0401037200405صبحيهاسماعيل محمد عكاري56310400565

6مدرج كلية العلوم1986-10-0412002607808سالميامن حيدر يازجي56410400566

6مدرج كلية العلوم1986-07-0412010517625حياههال عياش اسبر56510400567

6مدرج كلية العلوم1997-01-0422006488001مهاهناء عيسى الدرويش56610400568

6مدرج كلية العلوم1988-10-0503000386701تركيهسماهر أحمد األحمد56710400569

6مدرج كلية العلوم1988-02-0412002608525سالميوسف حيدر يازجي56810400570

6مدرج كلية العلوم1987-06-0401045830102عليهمجد الدين فهد ابراهيم56910400571

6مدرج كلية العلوم1988-01-0401054625131كوثررشا علي الضاهر57010400572
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6مدرج كلية العلوم1985-02-0401040895524رسميهصفا خضر ياسين57110400573

6مدرج كلية العلوم1983-03-0401054619410كوثرليلى علي الضاهر57210400574

6مدرج كلية العلوم1992-01-0413003260011سفيرهماجد نظير عيسى57310400575

6مدرج كلية العلوم1989-07-0413003260927سفيرهاسامه نظير عيسى57410400576

6مدرج كلية العلوم1982-11-0422003441020نادياعلي حسن األحمد57510400577

6مدرج كلية العلوم1985-01-0402001331301حياتريم كاسر محمد57610400578

6مدرج كلية العلوم2001-10-0402001182918جهيدهمحمد حسين حماده57710400579

6مدرج كلية العلوم1999-10-0422003013302نعيمهمحمد خضر الحمدان57810400580

6مدرج كلية العلوم1982-01-1023001433105بدريهورود ابراهيم العباس57910400581

6مدرج كلية العلوم1994-01-0401099997315سميرهمنار بسام اليوسف58010400582

6مدرج كلية العلوم1975-12-0419011118501شهيرهحيدر علي عباس58110400583

6مدرج كلية العلوم1974-02-0419008185506فضهحيدر عباس صبح58210400584

6مدرج كلية العلوم1975-01-0401079285818حميدهميادة غالب ريشه58310400585

6مدرج كلية العلوم1979-12-0402003443502نزيههعتاب فايز المنصور58410400586

6مدرج كلية العلوم1975-08-0401029204408رسميهيوسف حسن العلي58510400587

6مدرج كلية العلوم1993-01-0401011780123سليمةنزير عبد هللا العلي58610400588

6مدرج كلية العلوم1992-01-0423002018401هندنمير محسن سموني58710400589

6مدرج كلية العلوم1976-10-0418007390825حليمهجوليت ابراهيم الخضر58810400590

6مدرج كلية العلوم1988-07-0422000587125نجديهعبدهللا زينو تللو58910400591

6مدرج كلية العلوم1999-03-0406000998905هدىبشار احمد احمد59010400592

6مدرج كلية العلوم1991-05-0414004451631مريمسليمان محي عيسى59110400593

6مدرج كلية العلوم1996-01-0408000008620سهامعلي يوسف خضور59210400594

6مدرج كلية العلوم1992-03-0403004285312هيفاءاوس رامز اسماعيل59310400595

6مدرج كلية العلوم1983-07-0417007783102عليافؤاد احمد مياسه59410400596

6مدرج كلية العلوم1988-01-0405000286602شفيقهشروق يوسف العلي59510400597

6مدرج كلية العلوم1983-06-0422003539110اماسلثراء رامز الحسين59610400598
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6مدرج كلية العلوم1988-01-0401060705601ندوهرنا عزيز حسامو59710400599

6مدرج كلية العلوم1978-11-0402005113301نجديهفاتن محمد عساف59810400600

6مدرج كلية العلوم1980-11-0418006111520أملمنال حسن تجور59910400601

6مدرج كلية العلوم1998-01-0414004814026عبيرحسن علي علي60010400602

المكتبةكلية العلوم1980-10-0417007704020تركيهمحمد علوش عيد60110400603

المكتبةكلية العلوم1980-06-0404001619517كريمهشادي سليمان محمد60210400604

المكتبةكلية العلوم1994-07-0403006961601حلوهباسل ايمن مشعل60310400605

المكتبةكلية العلوم1982-08-0414004027510شعيلهنجاح محمد عباس60410400606

المكتبةكلية العلوم1977-07-0417007611110بديعهنديم حسن خزنة60510400607

المكتبةكلية العلوم1982-01-0401051427918صباريمون منجز الحسن60610400608

المكتبةكلية العلوم2002-08-0408004429711ميادهعمار نظير االبراهيم60710400609

المكتبةكلية العلوم2000-08-0401020773319هيامعلي معين لطوف60810400610

المكتبةكلية العلوم1991-10-0104031601430اميرهبتول احمد االبراهيم60910400611

المكتبةكلية العلوم2000-06-0414003175427محاسنسليمان سمير اسماعيل61010400612

المكتبةكلية العلوم1989-04-0422003854607ميلياياسر سالم عياش61110400613

المكتبةكلية العلوم1982-01-0401002050005ريمهاياد محمود عيسى61210400614

المكتبةكلية العلوم1977-10-0404000351820وزيرهتامر يوسف عارف61310400615

المكتبةكلية العلوم1981-01-0419003885227عزهسعد عبد االله الخولي61410400616

المكتبةكلية العلوم2003-07-0417007452701مفيدةبشار رضوان الحوراني61510400617

المكتبةكلية العلوم1982-01-0419005242002وزيرهياسين احمد الداوود61610400618

المكتبةكلية العلوم2002-01-0405000254801ثناءيحي محمد المخلوف61710400619

المكتبةكلية العلوم1992-01-0412004926002نانيسليمان محمد عباس61810400620

المكتبةكلية العلوم1991-08-0412003187201علياعبد الرحمن نصر سعيد61910400621

المكتبةكلية العلوم2002-01-0402003532405عتابهبه احمد المرعي62010400622

المكتبةكلية العلوم1989-03-0520003885008خديجهبعث محسن الحسن62110400623

المكتبةكلية العلوم1994-07-0422000338407رنارشا محمد يوسف62210400624
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المكتبةكلية العلوم1997-10-0417008374106داللنورشان موفق العباس62310400625

المكتبةكلية العلوم1990-02-0415002597204حاكمهثراء عبدو محمد62410400626

المكتبةكلية العلوم1986-03-0412005892002نجاحفؤاد نديم الحسن62510400627

المكتبةكلية العلوم2000-01-0422000292020رالريم اياد الشربه62610400628

المكتبةكلية العلوم1993-01-0415002200501نورهعبير سلمان حيدر62710400629

المكتبةكلية العلوم1978-06-0412009919801اميرهعلي محمد الشمالي62810400630

المكتبةكلية العلوم1989-01-1023000674910جمانههديل صالح ديوب62910400631

المكتبةكلية العلوم1988-09-0423000753801ودادميس علي الجوراني63010400632

المكتبةكلية العلوم1981-06-0407002102121فاطمهفراس فاروق الحج علي63110400633

المكتبةكلية العلوم1995-03-0422005660607فهيماعلي اسماعيل السليمان63210400634

المكتبةكلية العلوم1990-05-1015000944015نوالرحاب شعبان بدور63310400635

المكتبةكلية العلوم1996-10-0404002701606فهميهحال محمد بركات63410400636

المكتبةكلية العلوم2001-08-0423002313708وصيفهرهف فراس بدران63510400637

المكتبةكلية العلوم1993-05-0401011484323منيرهجمانه محمد بدور63610400638

المكتبةكلية العلوم1978-03-0418006216205امينهمحمد عدنان تيمورخان63710400639

المكتبةكلية العلوم1983-01-0419006421810جميلهعدنان احمد االسعد63810400640

المكتبةكلية العلوم1992-09-0403001134106نزههاحمد محمد شنو63910400641

المكتبةكلية العلوم1993-01-0414004231825سجيعهحاتم حسن االحمد64010400642

المكتبةكلية العلوم1988-04-0419001067501جميلهمحيا احمد االسعد64110400643

المكتبةكلية العلوم1983-06-0404002429301وصيفهديانا أمين الحمدان64210400644

المكتبةكلية العلوم1974-03-0414000520212حبوسموسى محي الدين هزيم64310400645

المكتبةكلية العلوم1977-04-0423000033820زهريهسلمان بدر الدين عباس64410400646

المكتبةكلية العلوم1987-11-0412004236916وزيرهرنا عبد المجيد بازو64510400647

المكتبةكلية العلوم1993-07-0423000247126اعتدالمحمد يونس محرز64610400648

المكتبةكلية العلوم1988-01-0423000554325سلمىعمار بدر رشيد64710400649

المكتبةكلية العلوم1997-01-0423001756103فردوسعلي حسن علي64810400650
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المكتبةكلية العلوم1984-03-0404002668928بديعههنادي كاسر الخضري64910400651

المكتبةكلية العلوم1992-01-0403002808423رئيفهخضر نمر شحاده65010400652

المكتبةكلية العلوم1993-01-0403001032001فطيمإثار علي شحود65110400653

المكتبةكلية العلوم1987-06-0401041417825ميادهنور سمير كريدلي65210400654

المكتبةكلية العلوم2001-07-0517002745017فداءبتول فراس درداري65310400655

المكتبةكلية العلوم1987-06-0401012520701يمانيههبا محمد قاسم65410400656

المكتبةكلية العلوم1989-08-0415000550805لبيبهأمين بدر الدين كراكيت65510400657

المكتبةكلية العلوم1988-07-0415000642725نادياحسام محمد كراكيت65610400658

المكتبةكلية العلوم1993-06-0405003234224هالهايفا عبد العزيز رزوق65710400659

المكتبةكلية العلوم1984-03-0401051804201بدريههاال فريد الخليل65810400660

المكتبةكلية العلوم1983-01-0515008493401نزههريمه محمد القحف65910400661

المكتبةكلية العلوم1997-09-0423000825913بسيناعادل فؤاد الرضوان66010400662

المكتبةكلية العلوم1986-06-0414003422820كوثرناريمان نادر الموسى66110400663

المكتبةكلية العلوم1982-11-0412010895101وهيبهعلي محمد حمود66210400664

المكتبةكلية العلوم1997-02-0401011315606هيامعقيل محمد نبهان بدور66310400665

المكتبةكلية العلوم1983-10-0414004304229غطاسهسامر غصن اسمندر66410400666

المكتبةكلية العلوم1984-04-0403006956623سميرهفراس صالح مشعل66510400667

المكتبةكلية العلوم1996-03-0423000980615الهامرهف علي الراشد66610400668

المكتبةكلية العلوم1979-10-0401030318310فتحيهرامي عبد العليم سفور66710400669

المكتبةكلية العلوم1980-03-0417008324301نزهايوسف عيسى االبراهيم66810400670

المكتبةكلية العلوم1983-01-0411000602118هوالكوثر محمد العباس66910400671

المكتبةكلية العلوم1982-04-0403002774707رئيفةبسيم نمر شحادة67010400672

المكتبةكلية العلوم1990-09-0403006959113سميرهيحيى صالح مشعل67110400673

المكتبةكلية العلوم1980-01-0408002441301خديجهعبد الرحيم حسين المطر67210400674

المكتبةكلية العلوم1982-01-0402006247315أميرهرضوان محمود الحسين67310400675

المكتبةكلية العلوم2000-12-0401011797119نجوىياسر مجد الصالح خليل67410400676
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المكتبةكلية العلوم1988-08-0415001165520امينهطارق مصطفى الدبره67510400677

المكتبةكلية العلوم2003-03-0505013614521نوالجميله سامي ديب67610400678

المكتبةكلية العلوم1986-07-0406002359618وحيدهصالح شعبان مصري67710400679

المكتبةكلية العلوم1978-09-0419001553809تمامسماهر نجيب حربا67810400680

المكتبةكلية العلوم1982-02-0401021471302مريمهيام محمود السلوم67910400681

المكتبةكلية العلوم1979-11-0414000909925سعدهرغداء عبد اللطيف ابراهيم68010400682

المكتبةكلية العلوم1984-10-0412010072716سعادكنان سليمان يازجي68110400683

المكتبةكلية العلوم1993-02-0404003063212حلوهروسيا صبري يوسف68210400684

المكتبةكلية العلوم1976-04-0414003496119بريهسهام عارف بدور68310400685

المكتبةكلية العلوم1998-01-0412005187420روضهعلي محمد شقوف68410400686

المكتبةكلية العلوم1997-01-0419006717531عائشهصبحي كمال العكاري68510400687

المكتبةكلية العلوم1982-03-0401020731817اعتدالمؤيد احمد السليمان68610400688

المكتبةكلية العلوم1992-11-0412006224501هدىبشار محي الدين الطويل68710400689

المكتبةكلية العلوم1995-04-0401074745620سميرهرقيه عبد الباسط درويش68810400690

المكتبةكلية العلوم1998-01-0401095131130وصفيهامل هيثم السليمان68910400691

المكتبةكلية العلوم1992-10-0414004255406سميرهغيث علي الحسن69010400692

المكتبةكلية العلوم1988-01-0403004209401روجينيصفيه عباس العباس69110400693

المكتبةكلية العلوم1990-06-0402003722903شمسهمضر ابراهيم اليوسف69210400694

المكتبةكلية العلوم1991-01-0417007857210نجومههيثم صالح ادريس69310400695

المكتبةكلية العلوم1985-12-0505004979706علياغياث نبيه الزين69410400696

المكتبةكلية العلوم1993-01-0414004243031ياسمينامجد فيصل علي69510400697

المكتبةكلية العلوم1986-05-0423004811101جميلهاديبه مالك ديوب69610400698

المكتبةكلية العلوم1983-01-0401001820125ثمينهفاديه حسن عبد الحميد69710400699

المكتبةكلية العلوم1982-05-0423001142922لمعهابتسام كنج الشمالي69810400700

المكتبةكلية العلوم1988-01-0406002976209سميرهرشا عبداللطيف سليمان69910400701

المكتبةكلية العلوم1984-12-0406001967614سميرهربا عبداللطيف سليمان70010400702
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المكتبةكلية العلوم1984-06-0724000520810وطفةبهاء علي جلفي70110400703

المكتبةكلية العلوم1989-08-0401020476626سالمزينه محمد القش70210400704

المكتبةكلية العلوم1987-09-0423001535410مركزغدير رمضان الضايع70310400705

المكتبةكلية العلوم1982-07-0422003578725سعادعلي فواز الحسن70410400706

المكتبةكلية العلوم1985-01-0401044545501وفاءسماح محسن العلي70510400707

المكتبةكلية العلوم1989-01-0401011477910صبريهشذى حسين بدور70610400708

المكتبةكلية العلوم1981-06-0402000266216وطفهصبا ياسين محفوض70710400709

المكتبةكلية العلوم1989-01-0401011956925عفافمحمد احمد مسعود70810400710

المكتبةكلية العلوم1981-09-0401040284001نوفهمشهور سليمان سالم70910400711

المكتبةكلية العلوم1996-04-0403006178010فوزهعائده نظير قزق71010400712

المكتبةكلية العلوم1987-07-0423000571127آمالفاتن فائز الخليل71110400713

المكتبةكلية العلوم1982-01-0403000283120سورياتغريد سليمان عمران71210400714

المكتبةكلية العلوم1999-01-0422006014119الهاممقداد كادان معال71310400715

المكتبةكلية العلوم1977-12-1217001643827نوالهنادي سليمان الحسن71410400716

المكتبةكلية العلوم1997-01-0406003153301اسبرنتاريما أديب كاشي71510400717

المكتبةكلية العلوم1989-10-0401058316415نادرهابتسام هواش الديوب71610400718

المكتبةكلية العلوم1998-06-0402005111225منالعلي احمد اليوسف71710400719

المكتبةكلية العلوم1985-05-0401045815525جومانهسهير محمد خضور71810400720

المكتبةكلية العلوم1991-01-0419005760801اسمهسالم محمد الجمال71910400721

المكتبةكلية العلوم1990-01-0414004716604سهامهند نزيه سالمه72010400722

المكتبةكلية العلوم1980-10-0408001463120نعيمهسمر رئيف العلي72110400723

المكتبةكلية العلوم1982-03-0422000455218حميدهشادي رفعت كيسين72210400724

المكتبةكلية العلوم1992-11-0403000018903رجاءاحمد ديب سالمه72310400725

المكتبةكلية العلوم1979-03-0405001527113يمنىعليا حسن علي72410400726

المكتبةكلية العلوم2002-02-0413008150423اميرهعلي عيسى سليمان72510400727

المكتبةكلية العلوم2002-01-0401117110602منالحال محمد المحمود72610400728
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المكتبةكلية العلوم1997-01-0408002731801منىيوال تميم الخليل72710400729

المكتبةكلية العلوم2003-07-0422004790829لورينحال منذر العسس72810400730

المكتبةكلية العلوم1982-07-0422001571001سعدهديانا احمد الدرويش72910400731

المكتبةكلية العلوم1982-01-0422000052501ليلهسهام احمد العساف73010400732

المكتبةكلية العلوم1981-06-0401037588501عليامحمد علي مرعي73110400733

المكتبةكلية العلوم1985-01-0401027705310عزيزهوليد مرشد الخضور73210400734

المكتبةكلية العلوم1979-05-0401061283501زاهيهسميه احمد جنيدي73310400735

المكتبةكلية العلوم2002-01-0423001710303سوزانربيع حيدر الحموي73410400736

المكتبةكلية العلوم1992-08-0406002454603ابتساممحمد عبد الكريم الموسى73510400737

المكتبةكلية العلوم1987-03-0418001158024وزيرهريما عيسى المصطفى73610400738

المكتبةكلية العلوم1988-01-0408000645601سكينهرشا ماجد الدنيا73710400739

المكتبةكلية العلوم1979-09-0403006081015شهيدهسوسن فؤاد برهوم73810400740

المكتبةكلية العلوم1981-10-0403006066013عيدههادلين تركي حمود73910400741

المكتبةكلية العلوم1998-06-0406004488027بشيرهمرح منير النجم74010400742

المكتبةكلية العلوم1981-08-0422001533003رجاءريم علي الحسن74110400743

المكتبةكلية العلوم1988-01-0412000166003داللابراهيم حسن عباس74210400744

المكتبةكلية العلوم1985-08-0414004545129ميادهبتول نبيل حسين74310400745

المكتبةكلية العلوم1986-07-1010002639620مروشباسل جهاد عيسى74410400746

المكتبةكلية العلوم1996-07-0401008496318بهيجةسامر محمد االسعد74510400747

المكتبةكلية العلوم1990-10-0412006182703داللعلي حسن عباس74610400748

المكتبةكلية العلوم1998-01-0418005725325مريمعبيده فاروق الصالح74710400749

المكتبةكلية العلوم1995-08-0404000453123مزيدهعمار تركي محمود74810400750

المكتبةكلية العلوم1988-01-0501067161901فوزهغنوه حكمت جلول74910400751

المكتبةكلية العلوم1996-09-0403002037413وضاحنهى عدنان المحمد75010400752

المكتبةكلية العلوم1979-12-0401011824401كريمهغسان مصطفى المحمد75110400753

المكتبةكلية العلوم1985-06-0412005907623زينهيوسف نواف قاسم75210400754
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المكتبةكلية العلوم2001-04-0419015986911مريمكنعان احمد زكريا75310400755

المكتبةكلية العلوم1983-05-1016008437026ابتسامغيداء صالح حمدان75410400756

المكتبةكلية العلوم1978-03-0414000806414ضحوهامتثال شفيق العلي75510400757

المكتبةكلية العلوم1979-12-0404002380902علياتمام سليمان حسن75610400758

المكتبةكلية العلوم1980-01-0414001371503فريزهموسى سليم وسوف75710400759

المكتبةكلية العلوم1988-05-0412000431930سعادسامر احمد شقوف75810400760

المكتبةكلية العلوم2002-01-0418006643316راميااميمه سليمان االبراهيم75910400761

المكتبةكلية العلوم1987-08-0412000218020بديعهسناء محمد صالح76010400762

المكتبةكلية العلوم2000-05-0404002747906حياهلبنه مروان االحمد76110400763

المكتبةكلية العلوم1998-01-0402000548402اكتبارصالح محمد العلي76210400764

المكتبةكلية العلوم1989-11-0404002622316نجديهرانيا حسن الخضري76310400765

المكتبةكلية العلوم1990-03-0519001660815رهيجههند سليمان علي76410400766

المكتبةكلية العلوم1985-04-0401063104312فهميةنهى سهيل االحمد76510400767

المكتبةكلية العلوم1992-07-0401000672017هدىفيصل محمد عبد الحميد76610400768

المكتبةكلية العلوم2002-07-0403001456709مهاعلي عبد الهادي العباس76710400769

المكتبةكلية العلوم1975-05-0401021051928رعديرانيه سهيل علي76810400770

المكتبةكلية العلوم2000-04-0408000698619فضهشعيب بشير الدنيا76910400771

المكتبةكلية العلوم1986-05-0404001684213وجيههمرهف مرعي شاهين77010400772

المكتبةكلية العلوم1980-06-0419011116415شهيرهعيسى علي عباس77110400773

المكتبةكلية العلوم1991-08-1023002223125هناءنسرين زهير محمد77210400774

المكتبةكلية العلوم1989-08-0412007637610حياتعالء آصف سنكري77310400775

المكتبةكلية العلوم1994-01-0412008139201يسرهعالء ناصر المصري77410400776

المكتبةكلية العلوم1978-05-0423000142410حياةروال عيسى سقرجه77510400777

المكتبةكلية العلوم1982-01-0412007953830نوفهحسن احمد الحسن77610400778

المكتبةكلية العلوم1993-03-0412007968101نوالموسى احمد المصري77710400779

المكتبةكلية العلوم1988-04-0403002535305نهودغيث علي شحود77810400780
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المكتبةكلية العلوم2003-05-0503006436701سراءبتول علي الونوس الونس77910400781

المكتبةكلية العلوم1980-10-0418006495606فاطمهصدام فرحان عيد78010400782

المكتبةكلية العلوم1998-01-0408000619602سعدهعالء الدين محمد الكوسا78110400783

المكتبةكلية العلوم1981-01-0407001064703تركيهابراهيم محمد علي البشير78210400784

المكتبةكلية العلوم1972-06-0401039235306عزيزههيام محمود السليمان78310400785

المكتبةكلية العلوم1986-01-0414002513028آمنهمديحه عبد اللطيف العبود78410400786

المكتبةكلية العلوم1986-07-0402000249005سفيرهلما سلمان الحسن78510400787

المكتبةكلية العلوم1972-01-0505012582710داللرفيقه سليمان االحمد78610400788

المكتبةكلية العلوم1984-12-0408001259820روسياسوزان مصطفى الكاسوح78710400789

المكتبةكلية العلوم2002-05-0415003129101خضرهآنا محمود سالمي78810400790

المكتبةكلية العلوم1983-12-0403005862110تركيهعلي عيسى تفوح78910400791

المكتبةكلية العلوم1993-01-0417011494906ازدهارسمر حسين بلول79010400792

المكتبةكلية العلوم1982-05-0422002183407كيروانايمان احمد عيد79110400793

المكتبةكلية العلوم1984-11-0412009198102سحربشار محمود صوفان79210400794

المكتبةكلية العلوم1982-09-0422003710201ندامياده شوكت برهوم79310400795

المكتبةكلية العلوم1983-01-0403004207320جميلههنادي يونس االبراهيم79410400796

المكتبةكلية العلوم1992-06-0418007327801رئيفهعامر حسن محاويش79510400797

المكتبةكلية العلوم1984-03-0401000978415بدريهجوليا محمد مريم79610400798

المكتبةكلية العلوم1982-05-0516002358720مريمروال عيسى الكاخي79710400799

المكتبةكلية العلوم1982-02-0403002254625دلهسيلفا محمد حمره79810400800

المكتبةكلية العلوم1983-09-0404001812004مريمسراء محمد رستم79910400801

المكتبةكلية العلوم1981-03-0401011331020املهيفاء عبد االله العبد هللا80010400802

2قاعة كلية العلوم1977-05-0414004055807حميدهنبيله عزيز ناصيف80110400803

2قاعة كلية العلوم1989-08-0417004952920وصفيهبسمه علي عيد80210400804

2قاعة كلية العلوم1997-10-0509001604414منىميس خالد دردر80310400805

2قاعة كلية العلوم1998-05-0407002174520رجاءبيان مصطفى القرطش80410400806
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2قاعة كلية العلوم1979-02-0414005312701حلبيهعليا جمعه فندي80510400807

2قاعة كلية العلوم1986-01-0423000377325اميرهعلي حسن المحمد80610400808

2قاعة كلية العلوم1992-12-0401042769821مريممنهل تميم ديب80710400809

2قاعة كلية العلوم1982-01-0415002630911نجاحسائر سمير محمد80810400810

2قاعة كلية العلوم1987-01-0505008926301اديبهرانيه علي المحمد80910400811

2قاعة كلية العلوم1981-02-0417000250310كوكبفادي حبيب شربه81010400812

2قاعة كلية العلوم1993-04-0401073366901مفيدهسميره سلمان بربوره81110400813

2قاعة كلية العلوم1992-09-0401046819214عواطفناريمان غسان حسن81210400814

2قاعة كلية العلوم2002-01-0401096441601ليلىمصطفى محمود النميري81310400815

2قاعة كلية العلوم1991-01-0414000299901منيرهلوتس ابراهيم داؤود81410400816

2قاعة كلية العلوم1995-01-0414004881310وصيفهعلي معين عباس81510400817

2قاعة كلية العلوم1988-08-0403002083303عواطفيامن غسان فهود81610400818

2قاعة كلية العلوم1978-09-0406001207319بديعهسامر محمد النجم81710400819

2قاعة كلية العلوم1994-07-0518001571607سهاممحمد علي ديب81810400820

2قاعة كلية العلوم2001-03-0401010825028غصونغدير أسد العبدو81910400821

2قاعة كلية العلوم1980-01-0402001649110وهيبهفرند احمد الصارم82010400822

2قاعة كلية العلوم1978-02-0414004697820امينهايمان يونس ناصر82110400823

2قاعة كلية العلوم1977-01-0401036369301اميرهنجوى حسن الرضوان82210400824

2قاعة كلية العلوم1982-03-0414001578401حسيبهسماهر اسماعيل ابراهيم82310400825

2قاعة كلية العلوم1986-08-1016003615229رمزهمها صالح االبراهيم82410400826

2قاعة كلية العلوم1991-01-0501053374801بدريههدى محمد محمد علي82510400827

2قاعة كلية العلوم1988-08-0505003881301علياحيدر حسن االحمد82610400828

2قاعة كلية العلوم1979-06-0418007328101رئيفهسناء حسن محاويش82710400829

2قاعة كلية العلوم1984-08-0412008962820بدريهسامر حسن شبيب82810400830

2قاعة كلية العلوم1989-01-0401008850701روسياارسطو فواز الغريب82910400831

2قاعة كلية العلوم1981-06-0412003559701تمرهعلي عبد هللا سعادات83010400832

108 من 32صفحة  11:05:58 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



14 للساعة 12الرابعة                                              من الساعة :حمص        الفئة:محافظة

3قاعة كلية العلوم1983-06-0414002760804عفافسعاد حسن العلي83110400833

3قاعة كلية العلوم1993-05-0404000959110خطيرهمجد علي ابراهيم83210400834

3قاعة كلية العلوم1972-05-0412003863601ستوتوزيره علي سنكري83310400835

3قاعة كلية العلوم1979-08-0414002825206وزيرهكينده احمد السالمه83410400836

3قاعة كلية العلوم1992-02-0414002803422وزيرهختام محمود خلوف83510400837

3قاعة كلية العلوم1979-08-0401000006223بدريهزينب محمد الخطيب83610400838

3قاعة كلية العلوم1988-12-0401000006512بدريهرنده محمد الخطيب83710400839

3قاعة كلية العلوم1996-12-0406000723302عنودرهف ايمن الشعبان83810400840

3قاعة كلية العلوم2000-09-0401114713911تماضرماريسول ماهر اليوسف83910400841

3قاعة كلية العلوم1978-03-0401087442510بسيمهوصال عزيز الزمتلي84010400842

3قاعة كلية العلوم1986-04-0401060976917ابتسامريم كفاح المقدم84110400843

3قاعة كلية العلوم1999-06-0414001522616رحابيوسف عبد الكريم حيدر84210400844

3قاعة كلية العلوم1993-01-0406001763710داللربا عيسى قاسم84310400845

3قاعة كلية العلوم1992-01-0404003120620وزيرهنعامه نعيم صقر منصور84410400846

3قاعة كلية العلوم1989-07-0403004711410جوريهبسام احمد قيروط84510400847

3قاعة كلية العلوم1989-09-0403003479501هيامحسام عبدو كنجو84610400848

3قاعة كلية العلوم1982-08-0401079633922وردهنسرين صالح العلي84710400849

3قاعة كلية العلوم1980-07-0403004288827غلبهشادي عزيز المحمد84810400850

3قاعة كلية العلوم1986-12-0419004233614دام الهناعمار مالك العلي84910400851

3قاعة كلية العلوم1994-01-0412009915125منيرهباسل علي مهنا85010400852

3قاعة كلية العلوم1992-03-0503001310328فريزهعايده أحمد كيسيني85110400853

3قاعة كلية العلوم1983-01-0403001880202جميلهلورين هاشم المحمد85210400854

3قاعة كلية العلوم1979-02-0403004056811بشيرهمارلين احمد العكاري85310400855

3قاعة كلية العلوم1983-01-0403001880002جميلهلما هاشم المحمد85410400856

3قاعة كلية العلوم1989-03-0418003671321فاطمهحيان عبد الرحمن الصالح85510400857

3قاعة كلية العلوم1994-01-1001010566301منىراند علي الديبوس85610400858
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3قاعة كلية العلوم1985-11-0422006841003زكيهجولييت عدنان عبد الرحمن85710400859

3قاعة كلية العلوم1986-01-0401002818913موليهايمان محمد الضاهر85810400860

3قاعة كلية العلوم1976-03-0401012316911نظميهناهد حسين حناوي85910400861

3قاعة كلية العلوم1980-02-0403004195318جميلهعلي يونس االبراهيم86010400862

4قاعة كلية العلوم1996-05-0422006380922نشيدهابتسام محمود المصال86110400863

4قاعة كلية العلوم1987-01-0417005242804سعادمحسن حسين االبراهيم86210400864

4قاعة كلية العلوم1993-01-0401051409310ايمانعبد الرحمن غزوان المصري86310400865

4قاعة كلية العلوم1979-01-0507004056901مريمجومانه علي االحمد86410400866

4قاعة كلية العلوم1982-11-0404002039703رودينهنداء حامد رستم86510400867

4قاعة كلية العلوم1990-09-0414003956913نديمهبشرى نزيه بدور86610400868

4قاعة كلية العلوم1988-01-0422002996801هيامحنان نصر الحمدان86710400869

4قاعة كلية العلوم1981-11-0418005035430هدبهعبد العليم خيرو الصبره86810400870

4قاعة كلية العلوم1981-10-0422002037301تغريدهال محمد معروف86910400871

4قاعة كلية العلوم1986-06-0404002790908خديجهنادين وجيه الشما87010400872

4قاعة كلية العلوم1982-01-0404001971217وطفهديانا محمود جبر87110400873

4قاعة كلية العلوم1998-08-0419001924626هناءرمضان قاسم قوجه87210400874

4قاعة كلية العلوم1982-04-1002001401501سعدهايهم محمود حيدر87310400875

4قاعة كلية العلوم1983-12-0404001972605وطفهصبا محمود جبر87410400876

4قاعة كلية العلوم1990-07-0422004995120غصونمحمد عدنان العاقل87510400877

4قاعة كلية العلوم1992-01-0412005714901حسنهنزيه علي شقوف87610400878

4قاعة كلية العلوم1976-07-0412007562020رمزيهرجاء عبد الكريم حربوقي87710400879

4قاعة كلية العلوم1989-07-0414003734510نبيههفرح مرتضى درويش87810400880

4قاعة كلية العلوم2001-08-0401002484331جورجيتلين أنس الصالح87910400881

4قاعة كلية العلوم1986-05-0414003726001نبيههرشى مرتضى درويش88010400882

4قاعة كلية العلوم2000-02-0401094536517وصالمرح احمد حماده88110400883

4قاعة كلية العلوم1986-01-0418001232510نجاهأحمد حسن الصالح88210400884
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4قاعة كلية العلوم1999-01-0422005367501جميلةسلمان حيدر الحسن88310400885

4قاعة كلية العلوم1997-04-0401006043420آمنهباسل سالم قره حسن88410400886

4قاعة كلية العلوم1985-01-0422004494901رمزيهعيسى محمد العلي88510400887

4قاعة كلية العلوم1993-01-0403001353220ابتسامعفراء غازي السليمان88610400888

4قاعة كلية العلوم1987-05-0501019789208فطومهيوسف عبدهللا ابراهيم88710400889

4قاعة كلية العلوم1968-02-0401075165127مدينهوفاء حسن نعمان88810400890

4قاعة كلية العلوم2001-11-0403007997915ميساءليال اسعد ابراهيم88910400891

4قاعة كلية العلوم2000-01-0505006103730غازيهوئام عباس االسماعيل89010400892

4قاعة كلية العلوم1976-11-0401037345203اديبةنسرين محمد اسعد89110400893

4قاعة كلية العلوم1980-08-0401061286409وصفيهنسرين عمران جنيدي89210400894

4قاعة كلية العلوم1996-07-0415002376004نديمهحال سليمان يوسف89310400895

4قاعة كلية العلوم2000-02-0422002425527منيرهبشار وحيد ادنوف89410400896

4قاعة كلية العلوم1979-09-0412007323101مثلحسن ابراهيم قاطرجي89510400897

4قاعة كلية العلوم1983-09-0402001986401حسنهعمار سليمان الحسين89610400898

4قاعة كلية العلوم1986-01-0401034956704منىسليمان وليد علوش89710400899

4قاعة كلية العلوم1986-02-0406002908209رسميهكنان حامد فرج89810400900

4قاعة كلية العلوم1980-03-0408000889301فاطمهمنى صبري العباس89910400901

4قاعة كلية العلوم1980-01-0406003093910علماقصي محمود سالم90010400902

4قاعة كلية العلوم1984-01-0517003691614نجاهسهام خضور فاضل90110400903

4قاعة كلية العلوم1985-03-0204009478720مهامروه محمد يحيى ملقي90210400904

4قاعة كلية العلوم1982-07-0414002469227شهيدهمحمد ايوب عباس90310400905

4قاعة كلية العلوم1993-01-0419010757402نبيهاحيدر علي المصلح90410400906

4قاعة كلية العلوم1980-05-0414004439620رشوهاياد شحود عيسى90510400907

4قاعة كلية العلوم1999-05-0404002606828سهيراريج منذر الضاهر90610400908

4قاعة كلية العلوم1993-03-0422005939803ناديامنهل احمد التالوي90710400909

4قاعة كلية العلوم1976-04-0419010964220يسيرهغسان عيسى العباس90810400910
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4قاعة كلية العلوم1992-02-0406002418626سعادنضال سمير عباس90910400911

4قاعة كلية العلوم1981-02-0414004389601نوفهسائر يوسف احمد91010400912

5قاعة كلية العلوم1987-08-0414001235411سفيرهخالد علي سيد91110400913

5قاعة كلية العلوم1978-08-0422006201005لميعهفداء ايوب الراعي91210400914

5قاعة كلية العلوم1983-03-0511002742808عزيزهداليا خضر االسماعيل91310400915

5قاعة كلية العلوم1982-02-0408000620201نزههسعده أحمد سعيد91410400916

5قاعة كلية العلوم1995-10-0401021009806فاطمهانتصار احمد زعزوع91510400917

5قاعة كلية العلوم1986-12-0422000563701فتاةعماد احمد الساحلي91610400918

5قاعة كلية العلوم1987-10-0404003213927ماريهسحر فائق عباس91710400919

5قاعة كلية العلوم1987-08-0403000292115ليلىشيراز أحمد السلمان91810400920

5قاعة كلية العلوم1987-11-0412005482701كوكبزبيده علي عيسى91910400921

5قاعة كلية العلوم1993-11-0401100181822وصفيهاحمد عبد السالم زاده92010400922

5قاعة كلية العلوم1984-09-0403003998124نوالنبال احمد الصالح92110400923

5قاعة كلية العلوم1988-06-0407001206420نديمهأيهم راتب الزرير92210400924

5قاعة كلية العلوم1986-10-0401086710127حسنهرمضان حسن االبراهيم92310400925

5قاعة كلية العلوم2000-05-0412004907415عائدهعلي محي وسوف92410400926

5قاعة كلية العلوم1994-02-0407003381204فريدهمحمد موسى زرير92510400927

5قاعة كلية العلوم1989-01-0401015574001نعيمهشيراز غازي العبود92610400928

5قاعة كلية العلوم1983-01-0519001724128سلمىفاتن علي معال92710400929

5قاعة كلية العلوم1988-01-0401007799801ريوفعلي عدنان القش92810400930

5قاعة كلية العلوم1997-02-0414003204917نادياماهر ممدوح عبود92910400931

5قاعة كلية العلوم1986-01-0403001883001حميدهرماح محمد السالمه93010400932

5قاعة كلية العلوم1993-05-0404000452802هياممضر حامد محمود93110400933

5قاعة كلية العلوم1975-08-0401010667825مريمعلي محرز شاهين93210400934

5قاعة كلية العلوم1979-07-0515006251413نظميهوفيق احمد حبيب93310400935

5قاعة كلية العلوم1984-04-1016000644822اديبهباسم احمد محمد93410400936
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5قاعة كلية العلوم1982-01-0401009389810خديجهراميا صالح بركات93510400937

5قاعة كلية العلوم1985-03-0401042115408سميرهعلي حكمت الجنيدي93610400938

5قاعة كلية العلوم1992-02-0412009701216ليلىمحمد غياث العباس93710400939

5قاعة كلية العلوم1979-04-0401045651208قمرهناريمان حسن الحوراني93810400940

5قاعة كلية العلوم1992-03-0422000565607تماضرهاني خضر الساحلي93910400941

5قاعة كلية العلوم1978-12-0422001555403مديحهبثينه حيدر الحماد94010400942

5قاعة كلية العلوم1982-03-0414001117501غاليهمحمود رضوان اسعد94110400943

5قاعة كلية العلوم1988-03-0417000213323خديجةفاطمة محمد الرز94210400944

5قاعة كلية العلوم1982-03-0414004858023زهريهمريم حيدر حسين94310400945

5قاعة كلية العلوم1983-01-0419004571017ثريامها فايز حالوه94410400946

5قاعة كلية العلوم1991-12-0422004498901صافيهباسل علي الكردي94510400947

5قاعة كلية العلوم2003-10-0406003609201رويدهرهف يونس المحمد94610400948

5قاعة كلية العلوم1992-06-0403003604501نسيمهحسين محمد معروف94710400949

5قاعة كلية العلوم1989-01-0422003737103زريفهعيسى عبد اللطيف المنصور94810400950

5قاعة كلية العلوم1983-05-0401052588502مطيعهرنا اسماعيل الضاهر94910400951

5قاعة كلية العلوم1976-01-1404008075120كميلهفيداء صالح ابراهيم95010400952

5قاعة كلية العلوم1980-01-0404002503001وزيرهوائل محمود طراف95110400953

5قاعة كلية العلوم1990-10-0415000057103هيامعلي محسن خليل95210400954

5قاعة كلية العلوم1996-06-0422008497027الهامسعيد يحيى ربيع95310400955

5قاعة كلية العلوم1985-01-0412003624001ليلىمهند عبد اللطيف اسعد95410400956

5قاعة كلية العلوم1983-09-0401073524603فاطمهديما عماد الحسن95510400957

5قاعة كلية العلوم2000-01-0414003998501هدىحيدر علي خلوف95610400958

5قاعة كلية العلوم1991-01-0420004862701مهاصالح ممدوح العبد هللا95710400959

5قاعة كلية العلوم1986-01-0414003520701يسرهايهاب رمضان خضر95810400960

5قاعة كلية العلوم1995-01-0415002029610سهاممحمود محمد يونس95910400961

5قاعة كلية العلوم1988-08-0408002251501نزيههميس ابراهيم الملحم96010400962
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6قاعة كلية العلوم1987-12-0403001054917نجوىفله عبد االله المحمد96110400963

6قاعة كلية العلوم1983-04-0422004163410مطيعهنزهان رمزات ديب96210400964

6قاعة كلية العلوم1980-03-0422006801114فهميهسلمى خليل حمدوش96310400965

6قاعة كلية العلوم1986-11-0422003058207حليمةرجاء صالح الوسوف96410400966

6قاعة كلية العلوم1992-09-0419008235622سميرهخضر احمد العلي96510400967

6قاعة كلية العلوم1974-02-0419008667805فاطمهحيدر ابراهيم اسماعيل96610400968

6قاعة كلية العلوم1988-01-0401058919301مريمديما علي الكبه96710400969

6قاعة كلية العلوم1999-07-0401000672505هدىهبة محمد عبد الحميد96810400970

6قاعة كلية العلوم1980-02-0401018563201صباحعادل محمد قطرنجي96910400971

6قاعة كلية العلوم2002-01-0401115538001فلايرميس حسين االبراهيم97010400972

6قاعة كلية العلوم2001-03-0401017576705صبحيهحسين صالح الحسن97110400973

6قاعة كلية العلوم1984-03-0402000072608نورهسوزان ابراهيم ونوس97210400974

6قاعة كلية العلوم2000-11-0403000888910سميرهابراهيم ايمن السليمان97310400975

6قاعة كلية العلوم1981-03-0401003957620حياةحسام فرحان الشباط97410400976

6قاعة كلية العلوم1992-03-0406002242302باسمهرنيم اسعد جروش97510400977

6قاعة كلية العلوم1989-08-0407000916401فاطمهفاديه خضر دخان97610400978

6قاعة كلية العلوم1982-04-0403004588515حمدهسامي سليمان الديوب97710400979

6قاعة كلية العلوم1999-04-0401101664220خديجهرزان صالح االسعد97810400980

6قاعة كلية العلوم1999-04-0401101664320خديجهروان صالح االسعد97910400981

6قاعة كلية العلوم1979-02-0422000470520رمزيهنضال اكرم الحمود98010400982

6قاعة كلية العلوم1981-12-0422000561810صفيهعندليب مالك الخليل98110400983

6قاعة كلية العلوم1982-04-0403004310610منيفابسام محمد الديوب98210400984

6قاعة كلية العلوم1997-11-0422005873501انعامماهر محمد الجاويش98310400985

6قاعة كلية العلوم1993-04-0401061239503داللابراهيم جهاد السقا98410400986

6قاعة كلية العلوم1983-04-0422000561902صفيهرنا مالك الخليل98510400987

6قاعة كلية العلوم1992-10-0331007540422كوثرعز الدين عدنان السفياني98610400988
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6قاعة كلية العلوم1998-01-0404002662901الهامفاطمه بسام محفوض98710400989

6قاعة كلية العلوم2000-05-0403005708814ابتسامحيدر موسى المحمد98810400990

6قاعة كلية العلوم1994-01-0505016655030لوديرنا حسن الكنجو98910400991

6قاعة كلية العلوم1992-05-0505016654428لوديياسمين حسن الكنجو99010400992

6قاعة كلية العلوم2002-11-0415002365609سميرهجودي منير الحسن99110400993

6قاعة كلية العلوم1984-04-0401011821001سعادحنان علي اإلبراهيم99210400994

6قاعة كلية العلوم1998-03-0401100539220بديعهرنيم محسن اسماعيل99310400995

6قاعة كلية العلوم1989-11-0401041961904نجاحهشام محمد صفطلي99410400996

6قاعة كلية العلوم2001-01-0401061764501نجمهريتا وليد سالمه99510400997

6قاعة كلية العلوم1993-02-0412008608916فتاةعبد هللا حسين العلي99610400998

6قاعة كلية العلوم1977-05-0405002535523وزيرهبثينه علي الحسن99710400999

6قاعة كلية العلوم1989-06-0417005406120فاطمةزهرة مصطفى الحمود99810401000

6قاعة كلية العلوم1982-06-0401037459210فاطمهسوزان محمد االبراهيم99910401001

6قاعة كلية العلوم1993-07-0403000164607نشميهعلي حسين االسعد100010401002

6قاعة كلية العلوم1984-02-0412009735720صباحعبد الكريم محمد رسالني100110401003

6قاعة كلية العلوم1985-11-0401011006614نصرهراميا حسن علوش100210401004

6قاعة كلية العلوم1989-01-0402000430425فوزيهمحمد عبد الخالق الدياب100310401005

6قاعة كلية العلوم1996-01-0401001626001نوالعلي مطيع حسن100410401006

6قاعة كلية العلوم1996-01-0412010592001نهادعلي يوسف محمود100510401007

6قاعة كلية العلوم1979-05-0403003896624اديبهغيداء درويش ورده100610401008

6قاعة كلية العلوم1981-06-0403002797510اديبهبسيمه درويش ورده100710401009

6قاعة كلية العلوم1990-02-0414002810720ارويهمادلين عيسى السالمه100810401010

6قاعة كلية العلوم1976-02-0422002405007موليهلينا يوسف االحمد100910401011

6قاعة كلية العلوم2000-01-0401047277802سميرهنغم أحمد العجوز101010401012

13قاعة كلية العلوم1988-02-0401009874227خضرهربى علي شحود101110401013

13قاعة كلية العلوم1989-03-0408000197106غرامرؤى احمد خضور101210401014
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13قاعة كلية العلوم1993-03-0403000131315سوسنأمجد علي ديوب101310401015

13قاعة كلية العلوم1986-04-1025000084610سميرةعالء فيصل علي101410401016

13قاعة كلية العلوم1996-11-0403004445716منيرهعمار عدنان اليوسف101510401017

13قاعة كلية العلوم1996-10-0403007561401داللعلي حسن ديوب101610401018

13قاعة كلية العلوم1990-05-0419011353510عليهرائد ناجي الموسى101710401019

13قاعة كلية العلوم1997-01-0403004485010هدىفايز نواف ياسين101810401020

13قاعة كلية العلوم1988-01-0412000288405جناتجوسلين محمود سنكري101910401021

13قاعة كلية العلوم2000-01-0406002917501فاطمهمرح ابراهيم االبراهيم102010401022

13قاعة كلية العلوم1983-07-1001010954017هاجرسميره نديم مبارك102110401023

13قاعة كلية العلوم1995-01-0405000221421وصافصفاء محمد ديوب102210401024

13قاعة كلية العلوم1992-09-0406001370801حفيظهمناع رفيق النجم102310401025

13قاعة كلية العلوم1992-01-0401057152910ليلىهبه ياسر سليمان102410401026

13قاعة كلية العلوم1982-08-0404003163105دهبيهسوهير مزيد سعيد102510401027

13قاعة كلية العلوم1981-06-0407001131815زهريهرغداء عبد الكافي العمار102610401028

13قاعة كلية العلوم2001-03-0503007741315ختامحنين اسامه الحيروقة102710401029

13قاعة كلية العلوم1985-02-1016015529215سجيعهوفاء علي علي102810401030

13قاعة كلية العلوم1990-01-0509001674905مزيهلمى ناصر العوض102910401031

13قاعة كلية العلوم1981-03-0422001712620نورهرانيا فهد المصطفى103010401032

13قاعة كلية العلوم1988-05-0422004209026نجاحبشرى محي الدين ابو عبيد103110401033

13قاعة كلية العلوم1981-06-0419005880813كوكبعبير جميل الجاني103210401034

13قاعة كلية العلوم1994-12-0103020563414رحابرزان عيسى بدران103310401035

13قاعة كلية العلوم1995-09-0404000462301وجيدهفاتن يوسف منصور103410401036

13قاعة كلية العلوم2000-02-0406003020201سماهرجعفر احمد السطاحي103510401037

13قاعة كلية العلوم1993-05-0403000904701زينبعلي احمد ياسين103610401038

13قاعة كلية العلوم1985-11-0402002002512بهيجهعبد اللطيف سليمان محمد103710401039

13قاعة كلية العلوم1981-01-0401079079322نجاحشاديه معين وسوف103810401040
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13قاعة كلية العلوم1992-01-0402001480920سريهسامي عفيف فطوم103910401041

13قاعة كلية العلوم1982-11-0401072720630عيشهعماد الدين بشير اكرم104010401042

14قاعة كلية العلوم1983-11-0405000922416فوزيةشيرين محمد السليمان104110401043

14قاعة كلية العلوم1984-01-0412002723801عزيزهعاطف محمد شاويش104210401044

14قاعة كلية العلوم1992-01-0412005978715ثريازكريا محمد حيدر104310401045

14قاعة كلية العلوم1994-05-0401015166610شهيدهمرام حسن ليال104410401046

14قاعة كلية العلوم1988-10-0401015164925شهيدههيفاء حسن ليال104510401047

14قاعة كلية العلوم1990-01-0404000165120نبيلهمجد مفيد سعود104610401048

14قاعة كلية العلوم1988-01-0412000126602عزيزهيوسف محمد شاويش104710401049

14قاعة كلية العلوم2003-05-0423004646721هدىراما وجيه جنيد104810401050

14قاعة كلية العلوم1997-05-0422002217201هيامميرنا عدنان ادنوف104910401051

14قاعة كلية العلوم1987-04-0415002827215منيرهعلي عيسى خالوصي105010401052

14قاعة كلية العلوم1979-11-0422001661004مديحاغنوه كاسر المنصور105110401053

14قاعة كلية العلوم1988-01-0414000051225كرديهغياث شحاده احمد105210401054

14قاعة كلية العلوم1992-01-0412006233501وزيرهيحيى محمد ادريس105310401055

14قاعة كلية العلوم1988-05-0403002666610ازدهارعلي بدر السليمان105410401056

14قاعة كلية العلوم1990-10-0414000258001وفاءمحمود كامل ديوب105510401057

14قاعة كلية العلوم1986-06-0414001868009وهيبهمحمود كاسر عبد هللا105610401058

14قاعة كلية العلوم1992-06-0414000258601وفاءعلي كامل ديوب105710401059

14قاعة كلية العلوم2000-10-0404003166619داللآالء عامر سعيد105810401060

14قاعة كلية العلوم1988-01-0403003081001لطيفهيعرب خضر فاضل105910401061

14قاعة كلية العلوم1982-01-0414001298602سكينهموسى ابراهيم محمد106010401062

14قاعة كلية العلوم1993-02-0414001874820وهيبهعالء كاسر عبد هللا106110401063

14قاعة كلية العلوم1994-03-0402004920524فداءسليم محمد العثمان106210401064

14قاعة كلية العلوم1981-10-0413004062903ياسمينمناع عارف حبابه106310401065

14قاعة كلية العلوم1985-01-0401094383601نومهمجدلين امين طيار106410401066
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14قاعة كلية العلوم1992-08-0419004929320عسكريهمحمد عيسى الموسى106510401067

14قاعة كلية العلوم1983-04-0412005656501وجيههمهند ابراهيم شقوف106610401068

14قاعة كلية العلوم1999-05-0412010900508فاديايعقوب عبدو احمد106710401069

14قاعة كلية العلوم2000-01-0401056702319ميادهمحمد اكرم الحسين106810401070

14قاعة كلية العلوم1983-01-0401075880001آسيابشار محمود اليوسف106910401071

14قاعة كلية العلوم1975-11-0417004885602زهرةغسان أحمد حمدان107010401072

15قاعة كلية العلوم1979-03-0419011116815سميعهتميم يحيى عباس107110401073

15قاعة كلية العلوم1975-01-0403004760701خدوجأحمد سعيد قرا خالد107210401074

15قاعة كلية العلوم1987-05-0403002387509سميرهربيع فرج فهود107310401075

15قاعة كلية العلوم1978-05-0417005373701كهرباءهيام محمد ايوب107410401076

15قاعة كلية العلوم1975-02-0411001942920نظميهعبير حسين حناوي107510401077

15قاعة كلية العلوم1983-04-1404007946725نيوفتمام عبد الرحمن العبد هللا107610401078

15قاعة كلية العلوم1978-01-0408000644518زينهربيع فاروق الجردي107710401079

15قاعة كلية العلوم1984-01-0404002112018امينهوفاء عزيز خليل107810401080

15قاعة كلية العلوم1985-11-0401073484021صبريهاصاله مظهر دياب ابراهيم بلول107910401081

15قاعة كلية العلوم1993-08-0417004649615ليناحنين جهاد الرمضان108010401082

15قاعة كلية العلوم1971-09-0423002853620رشيدهسالم محمد شدود108110401083

15قاعة كلية العلوم2002-01-0401061242501سماهروالء عماد السقا108210401084

15قاعة كلية العلوم1996-02-0412007660019حبابهعبدهللا محمد سنكري108310401085

15قاعة كلية العلوم1978-03-0408000001205سعدهمفيده يوسف خضور108410401086

15قاعة كلية العلوم1989-05-0414003909924عزيزهحسام نزيه محفوض108510401087

15قاعة كلية العلوم1976-02-0412003833501فاطمهعلي سليمان بدره108610401088

15قاعة كلية العلوم1982-05-0406002498801نظيرهباسل حسن ابراهيم108710401089

15قاعة كلية العلوم1998-10-0418005422124اسماءربيع عبد العليم سطيف108810401090

15قاعة كلية العلوم1993-01-0403003300701ليلىعلي فهيم الرستم108910401091

15قاعة كلية العلوم1981-11-0415000497801بدريهعصام سليمان ساطو109010401092
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15قاعة كلية العلوم1992-06-0401075427815فتيهعلي عدنان شاهين109110401093

15قاعة كلية العلوم1986-02-0401053683626ليلىايفا خضر محمود109210401094

15قاعة كلية العلوم1974-11-0422007025205بديعهعلي شعبان الجمعة109310401095

15قاعة كلية العلوم1984-02-0505001578410تركيهجهاد احمد جوخدار109410401096

15قاعة كلية العلوم1980-03-0414001223230حوريهختام عزيز ابراهيم109510401097

15قاعة كلية العلوم1991-03-0403007875715رسميهريما فايز شحاده109610401098

15قاعة كلية العلوم1985-06-0518000288826سهامموريس عبد السالم مخول109710401099

15قاعة كلية العلوم1991-01-0403003847201سميرهبشرى سليمان عفوف109810401100

15قاعة كلية العلوم2002-05-0403006038013تركيهحسن هيثم السليمان109910401101

15قاعة كلية العلوم1982-08-0401003382701اميرهفادية محمود شاهين110010401102

16قاعة كلية العلوم1982-12-0401002248115زيفاسهير اسماعيل حسن110110401103

16قاعة كلية العلوم1988-08-0422000147713شاهاياسمين عفيف كلثوم110210401104

16قاعة كلية العلوم1999-01-0405003273804ميساءمادلين سعيد ادريس110310401105

16قاعة كلية العلوم1988-03-0412000665001فاطمهنورا علي سليمان110410401106

16قاعة كلية العلوم1994-05-0412006123401فاطمهجعفر رضوان بوحسن110510401107

  16قاعة كلية العلوم1998-01-0405000197201سناءسامر محمد محمد110610401108

16قاعة كلية العلوم1983-05-0401062666905زهرةميساء علي يونس110710401109

16قاعة كلية العلوم1987-04-0406001113425اميرهرانيا ابراهيم علي110810401110

16قاعة كلية العلوم1994-03-0405002232530ربيحهمروه علي هوال110910401111

16قاعة كلية العلوم1975-01-0404002740401مريمشيراز يوسف العيسى111010401112

16قاعة كلية العلوم1985-03-0401069515120حفيظهنجود محمد العبد هللا111110401113

16قاعة كلية العلوم2003-05-0402006623126فاطمههبه عبد الكريم كاظم111210401114

16قاعة كلية العلوم1991-01-0227000980124خديجههاني محمد نور علو111310401115

16قاعة كلية العلوم1987-10-0617000388828بصيرهسمر توفيق حسن111410401116

16قاعة كلية العلوم1977-10-0422000763630خديجهعلي سليمان ابراهيم111510401117

16قاعة كلية العلوم1999-01-0412003691520نزههنوح محمود خليل111610401118
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16قاعة كلية العلوم1974-04-0401044995826جميلهفضه مضحي بركات111710401119

16قاعة كلية العلوم1996-08-0423001490708جومانههبه نادر االبراهيم111810401120

16قاعة كلية العلوم1996-01-0403000686904رسميههبه علي الرستم111910401121

16قاعة كلية العلوم1978-10-0620001281605بدريهدارين يحيى الدرويش112010401122

16قاعة كلية العلوم1980-04-0401072417327بدريهمها يحيى الدرويش112110401123

16قاعة كلية العلوم1974-08-0413004289325جهيدهسعاد احمد عيسى112210401124

16قاعة كلية العلوم1987-01-0417005408701مثولوسيم نصر الحمود112310401125

16قاعة كلية العلوم1985-05-0402004817130زينبايمان محي الدين السيد112410401126

16قاعة كلية العلوم1979-10-0414004126018حسنهعلي محمد علي112510401127

16قاعة كلية العلوم1990-01-0414004535225رئيفهامون حسين خضور112610401128

16قاعة كلية العلوم1984-08-0414002392201نبيهاسراب سامي عيسى112710401129

16قاعة كلية العلوم1985-07-0401049147314داللسماح عرين المصري112810401130

16قاعة كلية العلوم1987-01-0414004896601جميلهزينب عيسى عيسى112910401131

16قاعة كلية العلوم2000-01-0407002049501لينااحمد عامر طالب الفاضل113010401132

16قاعة كلية العلوم1974-11-0420006244102حلبيهحنان صالح محمود113110401133

16قاعة كلية العلوم1981-01-0414004095715تركيهعاطف معال ضاهر113210401134

16قاعة كلية العلوم1999-11-0404002824513ليناخضر عادل العلي113310401135

16قاعة كلية العلوم1998-08-0408000942806هندمنتجب عبد الكريم العلي113410401136

16قاعة كلية العلوم1978-10-0419010597501سعادغاليه أمير حالوه113510401137

16قاعة كلية العلوم1999-07-0408004421522نوالمحمد أحمد العباس113610401138

16قاعة كلية العلوم1992-10-0609003910017عائدهلبنى زهير معروف113710401139

16قاعة كلية العلوم1982-09-0501053367507سوسنداليا احمد اسماعيل خليل113810401140

16قاعة كلية العلوم1992-04-0419005914018تمامهبه احمد الداوود113910401141

16قاعة كلية العلوم1988-01-0412000252701أمنيةحسن علي اسعد114010401142

16قاعة كلية العلوم1985-10-0412004993220فهدهعدنان ابراهيم جاموس114110401143

16قاعة كلية العلوم1994-03-0412007323410املطالب محمد سالمه114210401144
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16قاعة كلية العلوم1981-03-0403002765931الماظهصفاء اسماعيل اسماعيل114310401145

16قاعة كلية العلوم1994-01-0422004640017ساهرهسريانا أحمد المبارك114410401146

16قاعة كلية العلوم1979-12-0404002740612مريمثراء يوسف العيسى114510401147

16قاعة كلية العلوم1999-11-0415003353203هدىمقداد يوشع حبيب114610401148

16قاعة كلية العلوم1987-11-0417000585710فاطمهمصطفى عبد الكريم سعد الدين114710401149

16قاعة كلية العلوم1994-06-0401004646006خديجهليلى صالح بركات114810401150

16قاعة كلية العلوم1994-01-0405003113410سميرهحسين علي االمين114910401151

16قاعة كلية العلوم1987-09-0423000191920احالمنور محمد العباهلل115010401152

17قاعة كلية العلوم1980-04-0403005765704ترياقعلي يوسف الصالح115110401153

17قاعة كلية العلوم2000-01-0412007806025شاديهاحمد اكسم حسين115210401154

17قاعة كلية العلوم1988-03-0403001962010عواطفرنا منير خضور115310401155

17قاعة كلية العلوم1979-10-0422002409328يسرىيعقوب نصر العلي115410401156

17قاعة كلية العلوم1975-11-0401087851510شهلهمهى محمود الخليل115510401157

17قاعة كلية العلوم1988-01-0406002512020منيرهاحالم محمود العلي115610401158

17قاعة كلية العلوم1987-01-0402006363001جهينههادي حسن عبود115710401159

17قاعة كلية العلوم1989-01-0419005953301املحسين علي المحمد115810401160

17قاعة كلية العلوم2002-07-0418007330915فلايرمحمد يوسف العثمان115910401161

17قاعة كلية العلوم2002-09-0403006162211هناءناديا فؤاد المصطفى116010401162

17قاعة كلية العلوم1989-08-0414000531412وجيههليلى نزيه عيسى116110401163

17قاعة كلية العلوم1992-01-0414000533101وجيههمريم نزيه عيسى116210401164

17قاعة كلية العلوم1998-05-0412007168301نهلهعالم محمد ورده116310401165

17قاعة كلية العلوم1985-01-0401011780022سوريايوسف دياب خضور116410401166

17قاعة كلية العلوم1985-01-0412006323221سعدهخضر محمد علي قموحي116510401167

17قاعة كلية العلوم2002-01-0403002126326غادهايه احمد خضور116610401168

17قاعة كلية العلوم1992-04-0404002320501فيروزمها سالم حمود116710401169

17قاعة كلية العلوم1979-01-0401010762401كتيبهشذا يوسف معال116810401170
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17قاعة كلية العلوم1992-09-0401052986628سعادعال احمد الصالح116910401171

17قاعة كلية العلوم1979-01-0422000572601سعدهوسيم مشهور العقده117010401172

17قاعة كلية العلوم1998-01-0407001623201هيفاءجابر محمد العبد هللا117110401173

17قاعة كلية العلوم1983-04-0415002426424سريهماجد رضوان حمزه117210401174

17قاعة كلية العلوم1980-06-0609014159105توفيقةراميا علي بربورة117310401175

17قاعة كلية العلوم1985-01-0412001530501جوريهتهاني محمد جبر117410401176

17قاعة كلية العلوم1982-07-0412007333820رهيجهفاتن محمد تيشوري117510401177

17قاعة كلية العلوم1987-11-0401001806806جميلهاحمد علي سليمان117610401178

17قاعة كلية العلوم1985-08-0422000703622منىعامر علي الكاسوح117710401179

17قاعة كلية العلوم1989-01-0422000128125صينيهباسل رسيم القبه117810401180

17قاعة كلية العلوم1988-04-0407000643430فاطمهاحمد تركي االحمد117910401181

17قاعة كلية العلوم1980-08-0401012891927نورفلاير سليمان االبراهيم118010401182

17قاعة كلية العلوم1986-01-0412005266627زينبحسن حسين تيشوري118110401183

17قاعة كلية العلوم1998-02-0407003294225بشرىعز الدين عمر الحسين118210401184

17قاعة كلية العلوم1986-01-0419004199029اكتمالعالء الدين يوسف الداوود118310401185

17قاعة كلية العلوم2004-06-0403009257116فاطمهجوليا احمد العلي118410401186

17قاعة كلية العلوم1999-10-0423001505602ريميوسف أسامه المنصور118510401187

17قاعة كلية العلوم2003-06-0403006517724فاطمهلجين احمد العلي118610401188

17قاعة كلية العلوم1989-11-0406002927626كهرمانعهد نزار الجبيلي118710401189

17قاعة كلية العلوم1971-02-0420003006605فوزيةانتصار خالد اسعد118810401190

17قاعة كلية العلوم1986-09-0402002032201أمينهعزت محمد االسبر118910401191

17قاعة كلية العلوم2002-07-0401080643931مهاعال سليمان تللو119010401192

17قاعة كلية العلوم1974-03-1002002200204فاطمهسهر محمود ابراهيم119110401193

17قاعة كلية العلوم1998-02-0401099742324داللهال جابر المحرز119210401194

17قاعة كلية العلوم1991-09-0414002508728شادياعلي محمد بدور119310401195

17قاعة كلية العلوم1992-09-0412002695507غصونثناء حسين يازجي119410401196
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17قاعة كلية العلوم1986-11-0406000719710شهيرهاسد بدر الشعبان119510401197

17قاعة كلية العلوم1987-08-0407000111323لمعهبشار عبد الرحيم القدور119610401198

17قاعة كلية العلوم1988-01-0412001566001مطيعهعلي ناصر صافتلي119710401199

17قاعة كلية العلوم1991-01-0414002736501سناءنور الهدى منير محمود119810401200

17قاعة كلية العلوم1983-03-0419011116202سميعهلقمان يحيى عباس119910401201

17قاعة كلية العلوم1992-01-0419011115817فاطمهحسين علي عباس120010401202

18قاعة كلية العلوم1973-02-0501008592410فاطمهروعه عبد هللا المحمد120110401203

18قاعة كلية العلوم1987-02-0405001738701فيبياناحمد غازي الحسن120210401204

18قاعة كلية العلوم1992-01-0401063238216كفاعبد الغفار محمد ديب ملوك120310401205

18قاعة كلية العلوم1991-01-0401063236010كفاانس محمد ديب ملوك120410401206

18قاعة كلية العلوم1984-09-0413005558501شاميهاديب هالل يوسف120510401207

18قاعة كلية العلوم1993-04-0414002439113كوكبمحمد جمال عباس120610401208

18قاعة كلية العلوم1998-05-0415001794416مزيدهعلي فايز عساف120710401209

18قاعة كلية العلوم1985-04-0402005114205جيهاندرويش محمد الدرويش120810401210

18قاعة كلية العلوم1990-03-1028000026922فاديامحمد علي رضا120910401211

18قاعة كلية العلوم1994-01-0412002613901سلمىاحمد علي يازجي121010401212

18قاعة كلية العلوم1975-09-0401016377720غزولعلي تركي االحمد121110401213

18قاعة كلية العلوم1992-06-1016006126610شهيدةميرنا منصور ديب121210401214

18قاعة كلية العلوم1984-01-0412003458501سلمىصفوان حسين اورفلي121310401215

18قاعة كلية العلوم1982-02-0422001013110زهرهزينب حاتم عبد هللا121410401216

18قاعة كلية العلوم1991-06-0415001941820سمرابراهيم ديب الحسن121510401217

18قاعة كلية العلوم1989-01-0703002887005عريفةوالء عبد المجيد الياسين121610401218

18قاعة كلية العلوم1975-02-0402006153201امينهفاروق عبد الرحمن طالب121710401219

18قاعة كلية العلوم1989-01-0406001857501سهيلهعتاب سليمان العبود121810401220

18قاعة كلية العلوم1981-10-0406002788013نظيرةاوميما عبد اللطيف االحمد121910401221

18قاعة كلية العلوم1985-02-0401034827207فريزهوفاء خضير شحاده122010401222
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18قاعة كلية العلوم1991-01-0518003483802وجيهادارين فؤاد ونوس122110401223

18قاعة كلية العلوم1993-01-0518003483904وجيهاندا فؤاد ونوس122210401224

18قاعة كلية العلوم1989-02-0422002377717آمالعمار عبد الرحمن ونوس122310401225

18قاعة كلية العلوم2000-09-0404002658310هيفاءجبر محمد المزيد122410401226

18قاعة كلية العلوم1992-04-0419003140129فايزههيثم عدنان قبطان122510401227

18قاعة كلية العلوم1971-01-0422001796709نعيمهورده محمد ديوب122610401228

18قاعة كلية العلوم1992-01-0401058088029فهميهلما طالل بركات122710401229

18قاعة كلية العلوم1986-10-0406003369205لطيفةشهرزاد محمد القاسم122810401230

18قاعة كلية العلوم1980-08-0403000639803حميدهامال عباس رسالن122910401231

18قاعة كلية العلوم1987-06-0408002661901اديبهسميه امين االحمد123010401232

18قاعة كلية العلوم1983-07-0417000216615امونسليمة قاسم الرز123110401233

18قاعة كلية العلوم1986-06-0417006196228امنهعائشه محمد طيباني123210401234

18قاعة كلية العلوم1997-01-0417005666201حمامهفاطمه موسى المرعي123310401235

18قاعة كلية العلوم1988-01-0408003253430فاطمهسوزان علي الشعبان123410401236

18قاعة كلية العلوم1983-09-0512001548517رتيبهبشرى محمد سعيد123510401237

18قاعة كلية العلوم1998-01-0403002324129نسرينليال سهيل شلهوب123610401238

18قاعة كلية العلوم1992-03-0415000606208سالمبسام سلمان لطيفي123710401239

18قاعة كلية العلوم1981-01-0422001702903اماليامن عبد الرحمن ونوس123810401240

18قاعة كلية العلوم1985-03-0101025436216فتاهسناء بركات بركات123910401241

18قاعة كلية العلوم1990-09-0415000532705ليلىمحمد سمير كراكيت124010401242

18قاعة كلية العلوم1987-01-0418007341401منىحسن علي الدرويش124110401243

18قاعة كلية العلوم1990-04-0419005951317املحسن علي المحمد124210401244

18قاعة كلية العلوم1999-06-0401113481220فتاهسماره عصام سلوم124310401245

18قاعة كلية العلوم1985-09-0422006206512سميرهسماهر عبد الرزاق تقال124410401246

18قاعة كلية العلوم1993-01-0422000986623رويدهخالد خليل زيدان124510401247

18قاعة كلية العلوم1969-03-0401018038310فاطمههيام يونس قربيش124610401248
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18قاعة كلية العلوم1981-09-0404001364330ماريوسام يوسف مواس124710401249

18قاعة كلية العلوم1979-03-0419005187220نجيحةلوده صالح زينه124810401250

18قاعة كلية العلوم1981-02-0415002459520رحمهكريم محمد محمد124910401251

18قاعة كلية العلوم1989-07-0412004913931حليمهكمال علي ريشه125010401252

19قاعة كلية العلوم1997-04-0516001766506رقيهوعد علي رجب125110401253

19قاعة كلية العلوم1986-11-0422001052607وجيههكوكب محفوض سعد125210401254

19قاعة كلية العلوم1992-01-0403001976201عواطفحافظ منير خضور125310401255

19قاعة كلية العلوم1977-09-0401087902110سهامحنان جهاد السليمان125410401256

19قاعة كلية العلوم1992-01-0401042846915سعادعبد الكريم احمد العجي125510401257

19قاعة كلية العلوم1981-03-0407001355812سعادمصطفى ارثيع العبيد125610401258

19قاعة كلية العلوم1996-02-0403001711204ندىمرح سامي الصليبي125710401259

19قاعة كلية العلوم1978-04-0417002364920سميعهأيمن محمود السليمان125810401260

19قاعة كلية العلوم2003-01-0501107095701عالريم موسى اسماعيل الخليل125910401261

19قاعة كلية العلوم1984-03-0405002524410فريحهريم صبري العيسى126010401262

19قاعة كلية العلوم1983-09-0407001352804هندايهم موفق العبيد126110401263

19قاعة كلية العلوم1986-09-0414001736018عفيفهسمر علي عباس126210401264

19قاعة كلية العلوم1996-01-0403005709717زينبمحمد احمد شفر126310401265

19قاعة كلية العلوم1977-06-0417008617514سكينهسامر عبدالعزيز عيد126410401266

19قاعة كلية العلوم1997-01-0422004496801لطيفهليالي محمد المبارك126510401267

19قاعة كلية العلوم2003-02-0414003061720حنانجعفر توفيق ناصيف126610401268

19قاعة كلية العلوم1985-01-0404003239901فيروزرنا سالم حمود126710401269

19قاعة كلية العلوم1984-10-0406002953502سكينهميساء محمد جلول126810401270

19قاعة كلية العلوم1981-05-0412005945817امينهراتب محمد تيشوري126910401271

19قاعة كلية العلوم1992-05-0401104002312نجاةوالء احمد اليوسف127010401272

19قاعة كلية العلوم1979-10-0417007780910عليافادي احمد مياسه127110401273

19قاعة كلية العلوم1974-01-0401053468803عزيزهصفاء يوسف الجاني127210401274
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19قاعة كلية العلوم1996-03-0405003408026داللعمار موسى العلي127310401275

19قاعة كلية العلوم1980-01-0407001355725سعادعمر ارثيع العبيد127410401276

19قاعة كلية العلوم1990-05-0403002604001امينهاحمد امين الساحلي127510401277

19قاعة كلية العلوم1989-02-0404002699920فتاهمعين بركات بركات127610401278

19قاعة كلية العلوم1991-01-0401019220230لطيفهصبا فياض برهوم127710401279

19قاعة كلية العلوم2000-01-0417010294710بتول العليثناء سليمان سليمان127810401280

19قاعة كلية العلوم1993-03-0412007955601ثريامنصور يوسف الحسن127910401281

19قاعة كلية العلوم1980-08-0404002246726عفيفهوسام عبدالحسيب رمضان128010401282

20قاعة كلية العلوم1988-11-0401010040416سهيلهشادي عوض القره128110401283

20قاعة كلية العلوم1980-06-0406000577806دنيامنار فؤاد الرسالن128210401284

20قاعة كلية العلوم1989-03-0405003134801سهاممارلين حهاد النعمان128310401285

20قاعة كلية العلوم1985-03-0406001756524شمسهسهام ابراهيم الدياب128410401286

20قاعة كلية العلوم1988-07-0423000036005ميهابراهيم يوسف عباس128510401287

20قاعة كلية العلوم1988-02-0406000555210ميلونبيله حسين العلي128610401288

20قاعة كلية العلوم2003-01-0414004833621سحرغنوه علي محمود128710401289

20قاعة كلية العلوم1985-03-0412009294601سعدهحسام حسن عرابي128810401290

20قاعة كلية العلوم1979-11-0401077210015زلفاسمر عيدو سلوم128910401291

20قاعة كلية العلوم1990-05-0423002061420شاديهحاتم محسن عبود129010401292

20قاعة كلية العلوم1981-08-0403000599302مريمعلي مثلج اسد129110401293

20قاعة كلية العلوم2003-03-0414003400731مريمرهام منير علي129210401294

20قاعة كلية العلوم1980-07-0414004004901ابتسامعصام دمر صالح129310401295

20قاعة كلية العلوم1990-01-0401003682820افتكاربثينه جمال البارودي129410401296

20قاعة كلية العلوم1980-12-0418006608808حياهلؤي شحود الحسن129510401297

20قاعة كلية العلوم1983-08-0408002383207بدريهياسمين رمضان الرمضان129610401298

20قاعة كلية العلوم1985-09-0403001571420لينداريما عدنان العبدو129710401299

20قاعة كلية العلوم1993-08-0509001433708نايفهغانه عبد الكريم دربولي129810401300
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20قاعة كلية العلوم2001-11-0401064081206رجاءنسرين هالل الحسن129910401301

20قاعة كلية العلوم1990-06-0423001499505املرنا جبر الحسن130010401302

20قاعة كلية العلوم1978-08-0403000440301عليانادر حسن الحايك130110401303

20قاعة كلية العلوم1982-02-0414002902917حميدهضياء محمد حسن130210401304

20قاعة كلية العلوم1997-08-0611005740605مناصفيارا حسان سالمي130310401305

20قاعة كلية العلوم1989-06-0422004232803خديجههديل حسين السيد130410401306

20قاعة كلية العلوم1985-11-0503001456501شريفهريم سليمان الراعي130510401307

20قاعة كلية العلوم1983-01-0404000759705نادياعائده احمد ضاحي130610401308

20قاعة كلية العلوم2000-03-0406002323425تركيهساميه محمود سلوم130710401309

20قاعة كلية العلوم1993-08-0412006171620عيدهلؤي يوسف نصار130810401310

20قاعة كلية العلوم1992-01-0412007908301بديعهعلي رمضان دياب130910401311

20قاعة كلية العلوم2000-01-0423001021301عزيزهعقيل يوسف صبح131010401312

21قاعة كلية العلوم1998-01-0401019369601لطيفهعادل محسن السليمان131110401313

21قاعة كلية العلوم2002-01-0401081678601داللرنا اسماعيل المحمد131210401314

21قاعة كلية العلوم1985-04-0401002687611فائزهدانه شريف اسالم131310401315

21قاعة كلية العلوم1988-11-0401006828106زبيدةعمر عبدالرحمن مصطفى131410401316

21قاعة كلية العلوم1989-04-0414000845701هدىمحمد يوسف وسوف131510401317

21قاعة كلية العلوم1983-06-0402002711116ندوهجيهان عبد المجيد المحمد131610401318

21قاعة كلية العلوم2001-05-0403006571331اعترافرزان مفيد الحمود131710401319

21قاعة كلية العلوم2003-01-0415002883201هناءزين قيس الحسن131810401320

21قاعة كلية العلوم1978-11-0401043406301داللديمة سليمان الخضر131910401321

21قاعة كلية العلوم1979-07-0519000890312جميلهسناء سليمان سليمان132010401322

21قاعة كلية العلوم1993-06-0505013606819نصرهوالء سليمان ديب132110401323

21قاعة كلية العلوم1987-07-0401089544016الهامرامي اسعد الحمدان132210401324

21قاعة كلية العلوم1991-08-0412002630801اسمهانعلي ابراهيم يوسف132310401325

21قاعة كلية العلوم1988-11-0414000420024سهيمهلينا رفعت ميكائيل132410401326
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21قاعة كلية العلوم1988-01-0406001308822نوالبشرى منذر الحسن132510401327

21قاعة كلية العلوم1995-05-0401085072904لبنىخليل محمد منصور132610401328

21قاعة كلية العلوم1988-06-0401007935825فريزهنور عزيز الهالل132710401329

21قاعة كلية العلوم1979-04-0414004312106مديحهسائل نعمان سعد132810401330

21قاعة كلية العلوم1984-05-0401095373411نوفهسوزان محمد علوش132910401331

21قاعة كلية العلوم1993-04-0412005534601سهيلهمحمد نصر خضور133010401332

21قاعة كلية العلوم1986-01-0403000663201سريهعلياء خليفه خليفه133110401333

21قاعة كلية العلوم1994-01-0404002620101فوزيهبتول موفق محفوض133210401334

21قاعة كلية العلوم1987-07-0406002938310منيفهرواء محمد المحرز133310401335

21قاعة كلية العلوم1987-03-0401042111519سميرهخزامى حكمت الجنيدي133410401336

21قاعة كلية العلوم1991-01-0503006380001فاطمهمواهيب حامد سالم133510401337

21قاعة كلية العلوم1982-02-0507000530202نزههعبدو محمد العبود133610401338

21قاعة كلية العلوم1994-12-0412005244611أميرهشحاده طالب هاشم133710401339

21قاعة كلية العلوم1986-05-0412005533926مايدىأيهم عبد اللطيف خضور133810401340

21قاعة كلية العلوم1987-01-0408001297001نزههعائده مرشد االحمد133910401341

21قاعة كلية العلوم1999-02-0419008119815املربيع محمد طالب134010401342

22قاعة كلية العلوم1983-07-0422000380111اسيافيروز راشد الحسين134110401343

22قاعة كلية العلوم1998-11-0401019608511بحريهايوب علي سمنه134210401344

22قاعة كلية العلوم2001-11-0406004501920ناديهغاليه محمد زيدان134310401345

22قاعة كلية العلوم1984-03-0408002274228مريممي هالل الديب134410401346

22قاعة كلية العلوم1975-10-0408002253829مريمخديجه هالل الديب134510401347

22قاعة كلية العلوم1998-01-0401010801401ثناءابراهيم علي العبدو134610401348

22قاعة كلية العلوم1983-11-0413004039723تانيهكاترين سريع حمود134710401349

22قاعة كلية العلوم2003-08-0401085601417هيفاءليال رفعت حمود134810401350

22قاعة كلية العلوم1986-02-0407001892815مريمعامر خضر السماعيل134910401351

22قاعة كلية العلوم1983-01-0501071124925فاطمهحسام الدين نصر الدين الفاخوري135010401352
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22قاعة كلية العلوم1987-10-0401015522501نجاحعمار شعبان االحمد135110401353

22قاعة كلية العلوم1974-11-0415002259310رشيدهعواطف ابراهيم ابراهيم135210401354

22قاعة كلية العلوم1998-03-0412006640327انتصارحال علي سالم135310401355

22قاعة كلية العلوم1990-01-0412009297201خديجهبشرى اسماعيل ابراهيم135410401356

22قاعة كلية العلوم2002-03-0403002137227شاديهامل ناجي ابراهيم135510401357

22قاعة كلية العلوم1983-05-0404000628831روزاننسرين فياض صقر135610401358

22قاعة كلية العلوم1989-08-0420000313501فاطمهناصر عبد الرزاق براد135710401359

22قاعة كلية العلوم1990-09-0417002098210نجوهأيهم شفيق عثمان135810401360

22قاعة كلية العلوم1986-08-0422001987020نجاتجهان علي الفرج135910401361

22قاعة كلية العلوم1974-10-0419011117402سميعهمحمد يحيى عباس136010401362

22قاعة كلية العلوم1986-01-0408001728710خيريهثنيه عبيد القضيب136110401363

22قاعة كلية العلوم1980-11-0517001986720سخيهوفاء توفيق باشا136210401364

22قاعة كلية العلوم1978-06-0401010397825فهميههدى أحمد األحمد136310401365

22قاعة كلية العلوم1982-08-0414004440401عليهعيسى سلمان عيسى136410401366

22قاعة كلية العلوم1986-04-0401087640301وفاءياسمين زياد المصري136510401367

22قاعة كلية العلوم2004-01-0417006061401خديجةفاطمة محمد العي136610401368

22قاعة كلية العلوم2001-07-0401085410120فاطمهيعرب حسن منصور136710401369

22قاعة كلية العلوم1993-10-0401090274329ليلىشعيب محمد علوش136810401370

22قاعة كلية العلوم1993-07-0515010360807وفاءسوسن مصلح ونوس136910401371

22قاعة كلية العلوم1999-04-0422005857325رجاءهديل محمد العيسى137010401372

22قاعة كلية العلوم1991-12-0401048242407مريماحمد مرشد خضر137110401373

22قاعة كلية العلوم1999-06-0406001413016صباحهديل اكرم النجم137210401374

22قاعة كلية العلوم1986-01-0415000549001سهيلهاحالم حبيب بدران137310401375

22قاعة كلية العلوم1997-06-0517004812307علياعلي عبدو حسن137410401376

22قاعة كلية العلوم2003-01-0422003937830نجيحهدانيال نديم االبراهيم137510401377

22قاعة كلية العلوم1996-01-1404005971610مديحهيعرب عدنان رضوان137610401378
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22قاعة كلية العلوم1984-12-0408000498715منيرههدى محمد درويش137710401379

22قاعة كلية العلوم2002-09-0401050737024عانيهيحيى محمود الحبيب137810401380

22قاعة كلية العلوم2000-01-0407002881601آمنهمحمد عدنان فواز الخالد137910401381

22قاعة كلية العلوم1978-04-0907004062620مريمختام حسين الفهد138010401382

22قاعة كلية العلوم1988-07-0422006013020شاديهنوار حاتم معال138110401383

22قاعة كلية العلوم1991-03-0406002140128مجيدهعتاب عدالن الدرويش138210401384

22قاعة كلية العلوم2000-01-0402004070801نديمهحال منصور عباس138310401385

22قاعة كلية العلوم1982-09-0401055026914بهيجهعتاب علي معال138410401386

22قاعة كلية العلوم1983-04-0422004717617زهريهدعد صالح ابراهيم138510401387

22قاعة كلية العلوم1993-01-0405003042430امالسماهر ابراهيم السليمان138610401388

22قاعة كلية العلوم1991-03-0412007809901جميلهريمال مصطفى حسن138710401389

22قاعة كلية العلوم1993-07-0403003868830قادريهميساء احمد الحمود138810401390

22قاعة كلية العلوم1985-02-0402000391901خولةديما بهجت االسبر138910401391

22قاعة كلية العلوم1989-04-0401029431127سحرفراس ابراهيم الكوسا139010401392

23قاعة كلية العلوم1995-09-0422002279507داللمرام يحيى الدرويش139110401393

23قاعة كلية العلوم1971-01-0402005854201سفيرهثناء ديب عوده139210401394

23قاعة كلية العلوم1986-02-0408000852811هندراميه محمد العبد هللا139310401395

23قاعة كلية العلوم1992-04-0401092422621امنهعبد الكريم دويشر الخضير139410401396

23قاعة كلية العلوم1981-01-0415003454407منيرهفاطمه يونس الحسن139510401397

23قاعة كلية العلوم1983-08-0401080180112سعدهفاديه صالح جوهره139610401398

23قاعة كلية العلوم1984-07-0404002530216سميرهعلي سليمان محمد139710401399

23قاعة كلية العلوم1988-05-0415002575008نهيدهلورين محي الدين ابراهيم139810401400

23قاعة كلية العلوم1998-12-0414004859716ابتسامرهام محمد عباس139910401401

23قاعة كلية العلوم1985-11-0404001384708سلمهجنفياف محمود فندي140010401402

23قاعة كلية العلوم1987-09-0612000189901سميعههبه جمال زيود140110401403

23قاعة كلية العلوم1996-01-0505014886701آسيانور حسن السليمان140210401404
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23قاعة كلية العلوم1972-03-0412011042210نادياناصر عبد هللا كمخلي140310401405

23قاعة كلية العلوم1994-09-0408002590304عبيرديانا سامر معروف140410401406

23قاعة كلية العلوم1982-05-0403000987022نبيهاعباس شحود يونس140510401407

23قاعة كلية العلوم1999-07-0412000372201حنانميساء مظفر الشويطي140610401408

23قاعة كلية العلوم1987-08-0403003535109هدىمؤيد رياض ريحانه140710401409

23قاعة كلية العلوم2002-01-0408000565529حناناحمد مصطفى ابراهيم140810401410

23قاعة كلية العلوم2002-09-0408001027013مناليوسف سعيد صالح140910401411

23قاعة كلية العلوم1986-02-0401001781221سعادرانيا محمد الجلودي141010401412

23قاعة كلية العلوم1998-10-0404000944108فادياعال أسد سليمان141110401413

23قاعة كلية العلوم2003-12-0404003409601فادياربا اسد سليمان141210401414

23قاعة كلية العلوم1991-09-0418005696610خلودملك عبد الحليم المطر141310401415

23قاعة كلية العلوم1984-03-0401016120714وطفهالهام محمود السليمان141410401416

23قاعة كلية العلوم2000-01-0418005710205خلودفاطمه عبدالحليم المطر141510401417

23قاعة كلية العلوم2001-04-0418006267216ابتسامميرنا محمد سليمان141610401418

23قاعة كلية العلوم1987-01-0420007219620يسرهابراهيم محمد شليل السخني141710401419

23قاعة كلية العلوم1990-01-0401011331804أملشعبان عبد اإلله العبد هللا141810401420

23قاعة كلية العلوم1989-04-0420000308701فتحيةخالد عوض جمعة المحمد141910401421

23قاعة كلية العلوم1982-02-0412002407510الهامرانيا زيدان مسلماني142010401422

23قاعة كلية العلوم1997-10-0417005263315ميسونريم سامر حاج حسن142110401423

23قاعة كلية العلوم1982-12-0422007141419مجيدهغيداء علي سليمان142210401425

23قاعة كلية العلوم1979-10-0414002868019غازيهياسر عساف محمود142310401426

23قاعة كلية العلوم1984-02-0414004532118رئيفهمنيره حسين خضور142410401427

23قاعة كلية العلوم1988-11-0407000723711سناءمروه خالد شبلخ142510401428

23قاعة كلية العلوم1983-04-0401011065101حياتإيمان عبد الكريم اإلبراهيم142610401429

23قاعة كلية العلوم2000-01-0401012890702فلايرسليمان حسين االبراهيم142710401430

23قاعة كلية العلوم1992-05-0414004535309رئيفهحنان حسين خضور142810401431
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23قاعة كلية العلوم1982-08-0408002765111سعدهمؤمن محمد عبد الرحمن142910401432

23قاعة كلية العلوم1972-06-0417009946020رقيهخولة عبد المجيد ورده143010401433

23قاعة كلية العلوم2000-04-0408000420629نجلهوالء نصر محمد143110401434

23قاعة كلية العلوم1992-05-0403003192714نهادربى علي الخلوف143210401435

23قاعة كلية العلوم1990-08-0417005294114دلعونهمنال حسن شريتح143310401436

23قاعة كلية العلوم1983-06-1404008025301ديبهنسرين موسى حسن143410401437

23قاعة كلية العلوم1994-08-0404002106029خديجهنيرمين محمد خليل143510401438

23قاعة كلية العلوم2001-05-0414004671919هناديحنان علي عباس143610401439

23قاعة كلية العلوم1981-10-0422001859822رمزيهمنى علي خلوف143710401440

23قاعة كلية العلوم1982-12-0422005797215سهيلهساري اسكندر العباس143810401441

23قاعة كلية العلوم1981-04-0414003820401ليلىرائد فؤاد صافي143910401442

23قاعة كلية العلوم1972-03-0417001521015لطيفةسهام أحمد الهدلة144010401443

24قاعة كلية العلوم1996-01-0401041501504شهيرهكاترين يوسف الشما144110401444

24قاعة كلية العلوم1992-08-0805002487001فطيمعماد نوري المحل144210401445

24قاعة كلية العلوم1995-01-0412005522023اميرهمصطفى عبدالحميد ديبي144310401446

24قاعة كلية العلوم1999-01-0418009816001امينهحازم ماجد خان144410401447

24قاعة كلية العلوم1981-01-0403001914501يسارشيرين محمد عبود ديوب144510401448

24قاعة كلية العلوم1991-06-0401049889117مريمنبيل عيسى الشامي144610401449

24قاعة كلية العلوم2000-01-0401062568401سعدههديل سالم الساحلي144710401451

24قاعة كلية العلوم1981-01-0401082969801حوريهعبير وجيه العباس144810401452

24قاعة كلية العلوم1980-11-0517001790422حياةغصون نبيه عنقا144910401453

24قاعة كلية العلوم1981-06-0401001444904زينبعتاب يوسف ابراهيم145010401454

24قاعة كلية العلوم1997-06-0414002573915نعيمهأريج علي ادريس145110401455

24قاعة كلية العلوم1988-01-0401048626025رسميهأحمد فرحان المشعل145210401456

24قاعة كلية العلوم1983-01-0403003202201فاطمهمحمد ناصح تارين آل سعود145310401457

24قاعة كلية العلوم1999-09-0414002574715نعيمهريهام علي ادريس145410401458
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24قاعة كلية العلوم1989-04-0403001724328اعتدالروان خضر الحمود145510401460

24قاعة كلية العلوم1988-01-0401017399201دعدديما سليمان العيسى145610401461

24قاعة كلية العلوم1980-01-0403003313705رمزيهجابر احمد شحود145710401462

24قاعة كلية العلوم1990-08-0401039339516دعدربا سليمان العيسى145810401463

24قاعة كلية العلوم1983-10-0422003045130حليمهوفاء صالح الوسوف145910401464

24قاعة كلية العلوم1978-06-0505013847101نجاحسمر منير االشقر146010401465

24قاعة كلية العلوم1993-04-0406000880406روظهمجدلين حسن خزامي146110401466

24قاعة كلية العلوم1974-01-0503001859802فريزهاروى محمد صارمي146210401467

24قاعة كلية العلوم1976-09-0408001542310رئيفهمالك محمد الخضر146310401468

24قاعة كلية العلوم1984-01-0419005056301نهادشيرين علي محمد146410401469

24قاعة كلية العلوم1979-06-0417001865427لطيفةغازيه أحمد الهدله146510401470

24قاعة كلية العلوم2003-06-0408003269115منىمانيا محسن عرب146610401471

24قاعة كلية العلوم1980-03-0403003935401امالماهر صبري رضوان146710401472

24قاعة كلية العلوم1973-12-0517002498625رمزيهسهاد محمدسعيد محمد146810401473

24قاعة كلية العلوم1999-04-0412000063301دياالهيا غنام العلي146910401474

24قاعة كلية العلوم1979-11-0403005913110نهلهمحمد كامل ضاهر147010401475

24قاعة كلية العلوم1981-12-0404002111610ثريافايقه علي خليل147110401476

24قاعة كلية العلوم1980-12-0405001597726سعدهافلين خليل العلي147210401477

24قاعة كلية العلوم1998-01-0415002973805اسعافابراهيم نضال سالمه147310401478

24قاعة كلية العلوم1993-03-0419007164110رسميهأحمد حسن صعب147410401479

24قاعة كلية العلوم1998-09-0401001621730منىعلي نزار الخضر147510401480

24قاعة كلية العلوم1998-01-0702002927825فاطمةايمان احمد األحمد147610401481

24قاعة كلية العلوم1985-01-0401051820829هناءمرفت حيدر زهور147710401482

24قاعة كلية العلوم1995-09-0422003259703سفيرهوالء عيسى ماصول147810401483

24قاعة كلية العلوم1982-11-1023002437303ملكهفاتن محمد محمود147910401484

24قاعة كلية العلوم2002-09-0417002394813سميرهردينة رفيق ندي148010401485
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24قاعة كلية العلوم1984-04-0414000393008فضهإلما عيسى سلوم148110401486

24قاعة كلية العلوم1979-02-0413001786819بسيمهنوال مطانيوس عثمان148210401487

24قاعة كلية العلوم1995-01-0403005589805سليمهعادل خليل ابو ثلجه148310401488

24قاعة كلية العلوم1978-12-0404002497016مريمخالد محمود خضور148410401489

24قاعة كلية العلوم1993-05-0419010416625رغيدهابراهيم محمد بالل148510401490

24قاعة كلية العلوم2000-04-0401065312422خضرهميساء عوض اليونس148610401491

24قاعة كلية العلوم1978-09-0403000440415فتحيهعدنان احمد الحايك148710401492

24قاعة كلية العلوم1976-12-0403003305801نبيههتعبير عيسى الخضر148810401493

24قاعة كلية العلوم1990-01-0404002326501فيروزاريج سالم حمود148910401494

24قاعة كلية العلوم1985-01-0414002228012نبيهاسكينه خضر سالمه149010401495

25قاعة كلية العلوم1983-09-0413002885905نزيههفينوس مخائيل حمصي149110401496

25قاعة كلية العلوم1978-07-0406000171510موجاتسمر راسم المحرز149210401497

25قاعة كلية العلوم1993-01-0405000230901هناءدياال سمير الصالح149310401498

25قاعة كلية العلوم1997-01-0403002863201هياميوسف خضر الساحلي149410401499

25قاعة كلية العلوم1980-01-0414005549403كتيبهفاطمه محمد ابراهيم149510401500

25قاعة كلية العلوم1981-05-0418007331930فوزيهيوسف حامد العلي149610401501

25قاعة كلية العلوم1979-07-0422004258410وردهكمال راشد الشلبي149710401502

25قاعة كلية العلوم1982-05-0414002028014كتيبهمنى محمد ابراهيم149810401503

25قاعة كلية العلوم1989-05-0415002271220بديعهغيث محمد ابراهيم149910401504

25قاعة كلية العلوم1982-04-0601003455207نجوىرويده نظير بدور150010401505

25قاعة كلية العلوم1998-09-0403002209416ليلىمحمد خضر عيد150110401506

25قاعة كلية العلوم1989-01-0419008837210سهيلهحسن أحمد رحال150210401507

25قاعة كلية العلوم2003-01-0423004592103هيامعباس محسن مدلج150310401508

25قاعة كلية العلوم1998-05-0401006051531انتصارهبه محمد العموري150410401509

25قاعة كلية العلوم1987-08-0403004089715ثريامقصود اسماعيل الصارم150510401510

25قاعة كلية العلوم1979-12-0415001844414امينهمحمد موسى حسن150610401511
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25قاعة كلية العلوم1995-07-0604003818128املآيه مالك حميشه150710401512

25قاعة كلية العلوم1982-08-0414002628516نوفهرأفت محمد الحسين150810401513

25قاعة كلية العلوم1971-03-0401011225315حاجهشهيره ادريس المحمد150910401514

25قاعة كلية العلوم1974-11-0414002231101قمريهسميعه صالح صالح151010401515

25قاعة كلية العلوم1988-12-0417000569313نبيهامرفت فهد العلوش151110401516

25قاعة كلية العلوم1975-04-0401033016226سعدهياسر علي عبدهللا151210401517

25قاعة كلية العلوم1992-05-0403004004201عزيزهمحمد احمد الحسن151310401518

25قاعة كلية العلوم1995-06-0404000301730شمسهروعه علي درويش151410401519

25قاعة كلية العلوم1980-01-0419004446810سميرهغاده سلمان بللول151510401520

25قاعة كلية العلوم1974-01-0405000579303قمرهيحيى خضر رجي151610401521

25قاعة كلية العلوم1985-01-0403000337030اميرهسالمه هاشم السالمه151710401522

25قاعة كلية العلوم1996-02-0405003328216حميدههشام محمد الطويله151810401523

25قاعة كلية العلوم1984-08-0402001143614مريممنى محمد منير البالل151910401524

25قاعة كلية العلوم1982-01-0422003871414عواطفماريا فرزت عوده152010401525

26قاعة كلية العلوم1999-01-0509000189201فلايرأيهم أسد حمدي152110401526

26قاعة كلية العلوم1985-01-0101027829825نجوىعفراء محمود أسعد152210401527

26قاعة كلية العلوم1978-11-0412007416924هناحنان صالح صبح152310401528

26قاعة كلية العلوم2004-01-0101071240412جواهرنتالي احمد االحمد152410401529

26قاعة كلية العلوم1999-01-0401001883407يمنىرغد هيثم الخضر152510401530

26قاعة كلية العلوم1995-11-0403005372905خضرهبسام عبد الحكيم حجو152610401531

26قاعة كلية العلوم1988-02-0403000666001لطيفهعمار نعيم بدور152710401532

26قاعة كلية العلوم1980-12-0401050798904اميرههيثم خليل الحسن152810401533

26قاعة كلية العلوم1997-02-0403000670527لطيفهعامر نعيم بدور152910401534

26قاعة كلية العلوم1999-04-0401003215426مسيرهيوسف حسن ربيع153010401535

26قاعة كلية العلوم1996-06-0422002908113بدريهحال موسى السليمان153110401536

26قاعة كلية العلوم1978-09-0423001225210آمالدارين فايز الخليل153210401537
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26قاعة كلية العلوم1987-07-0401038969128وردهدارين محمد علي الخليل153310401538

26قاعة كلية العلوم1994-04-0403002296825سوسنوالء نور الدين سلمو153410401539

26قاعة كلية العلوم1995-07-0404001838222مسيرهسهى مروان عباس153510401540

26قاعة كلية العلوم1979-06-0414004239720وزيرهفداء محمد علي153610401541

26قاعة كلية العلوم1979-02-0408000387218زريفهمحي الدين ابراهيم خضور153710401542

26قاعة كلية العلوم1990-01-0422004594403نوالغروب يوسف شاهين153810401543

26قاعة كلية العلوم1991-02-0401000973025رتيبهرندا شعبان الديوب153910401544

26قاعة كلية العلوم1995-03-0404002745805مريمبشرى فواز االحمد154010401545

26قاعة كلية العلوم1981-01-0401008911325بدريةميادة صالح حمود154110401546

26قاعة كلية العلوم1982-08-0414004240310وزيرهعالء محمد علي154210401547

26قاعة كلية العلوم1988-01-0403002381827حياةعسجد عقل السليمان154310401548

26قاعة كلية العلوم1978-05-0414004239220اميرهطالل منير علي154410401549

26قاعة كلية العلوم2001-01-0408003338625منىوفاء محمد العبدالعزيز154510401550

26قاعة كلية العلوم1985-01-0423001633806نجيحهردينه ناصر الزير154610401551

26قاعة كلية العلوم1988-10-0412002437301نوفحسن عبد الرحمن السقر154710401552

26قاعة كلية العلوم1996-01-0423000971531نزههعلي يوسف اسبر154810401553

26قاعة كلية العلوم2003-06-0403002583821منالعلي معروف حرفوش154910401554

26قاعة كلية العلوم1986-02-0417004663707فوزيةياسين محمد بحبوح155010401555

27قاعة كلية العلوم1981-10-0507002917310رتيبهفاديه يونس االحمد155110401556

27قاعة كلية العلوم1980-06-0414005162004امالالياس انور عيسى155210401557

27قاعة كلية العلوم1979-01-0401087035804فريزهدارين يوسف صبح155310401558

27قاعة كلية العلوم2001-01-0401084986601ودادايه محمد احمد155410401559

27قاعة كلية العلوم1977-08-0401021542210كليمهريم نصر االحمد155510401560

27قاعة كلية العلوم1975-06-0413003150822كفىماهر وليم نحاس155610401561

27قاعة كلية العلوم1985-04-0401039856208بديعهرنا محمد سعيد155710401562

27قاعة كلية العلوم1986-09-0414004533425جهينهنوار محمد دياب155810401563
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27قاعة كلية العلوم1986-09-0401010460301علياسناء بدر األشرم155910401564

27قاعة كلية العلوم1979-05-0415001488301حليمهحسين سلمان حميش156010401565

27قاعة كلية العلوم1992-03-0417004365517ابتسامرنا هيثم أبو جره156110401566

27قاعة كلية العلوم1983-08-0404001850004فدوىمحمود يوسف قاسم156210401567

27قاعة كلية العلوم1975-06-0414003101518حسنهرحاب علي عوده156310401568

27قاعة كلية العلوم1976-09-0415000195208مريمأحمد علي األحمد156410401569

27قاعة كلية العلوم1993-01-0415002794801حميدهمحسن حسين حسيان156510401570

27قاعة كلية العلوم1992-03-0419008639516سهاممرام صادق االيوب156610401571

27قاعة كلية العلوم1989-11-0419008644809سهامخضر صادق االيوب156710401572

27قاعة كلية العلوم1982-03-0414001336708داللديما ميكائيل عبود156810401573

27قاعة كلية العلوم1998-06-0401085391423وسامشيراز عبد الكريم العبد هللا156910401574

27قاعة كلية العلوم2002-01-0401011332231وسامشروق عبد الكريم العبدهللا157010401575

27قاعة كلية العلوم1980-12-0404002669501كوكبنهال اسماعيل بدور157110401576

27قاعة كلية العلوم1997-09-0422003986208هناءصبا ابراهيم األبراهيم157210401577

27قاعة كلية العلوم1998-04-0515003284225روسيهسراء عيسى الحسن157310401578

27قاعة كلية العلوم1980-05-0401005067526غزالهنائل صالح الدين سالمه157410401579

27قاعة كلية العلوم1988-01-0412000324115امنهصفاء يوسف حمو157510401580

27قاعة كلية العلوم1979-09-0414000409620عزيزهيوسف سليمان موسى157610401581

27قاعة كلية العلوم1989-11-0412009296601نايفهوالء شاهين عرابي157710401582

27قاعة كلية العلوم2004-03-0401046475626زعبيهحال محمد خالد بادرلي157810401583

27قاعة كلية العلوم1993-05-0412005638101نديمهاحمد محمد تيشوري157910401584

27قاعة كلية العلوم1990-01-0412005703525فهميهغسان علي تيشوري158010401585

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-01-0412000927101رويدهعامر حسين الشريتح158110401586

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-01-0413004012401سمياسمير منيف خليل158210401587

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-01-0412001369728سهامآمنه غسان سويد158310401588

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-01-1404008507301لطيفهريمه احمد ملحم158410401589
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1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-01-0517000164101نطيقهسوسن حبيب عون158510401590

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-02-0412002951820كاملهمهند اكرم تيشوري158610401591

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-07-0423000232605مهديهمها محمد عوينه158710401592

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1974-05-0412008729310حياةدالل سلمان ترسيسي158810401593

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-10-0420006235001حنانبشرى احمد الزيتون158910401594

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-08-0403001796303غازيهلبيب العبدهللا كمال159010401595

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-05-0401003471107روزهمالك غسان الحسين159110401596

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-10-0403002910123روظهمحمد نصر زغور159210401597

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-1009006060801ندىدياال عدنان قاسم159310401598

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-06-0408000799521ماليهربى رضا ابراهيم159410401599

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-09-0423000189301احالمخزامى محمد العبدهللا159510401600

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-10-0403002534021جوهرهعالء عبد الرزاق نزيه العلي159610401601

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-03-0401096994213لوليتاعباس وجيه نيساني159710401602

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1973-06-0417005449610أمينهياسر قاسم الطويل159810401603

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-04-0404003037417فاديهاريج حرب ناصيف159910401604

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0422003689010شاديهرؤا حاتم معال160010401605

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-06-0422002722710زوزهانمحمد علي السالم160110401606

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-03-0401007652216مريمهاني علي اليوسف160210401607

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-03-0409001272126عسكريهزينب عطا هللا المفرج160310401608

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-04-0401007852911نجاهيعرب عبد المحسن الفاحلي160410401609

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-01-0401051298901لوليتاعالء وجيه نيساني160510401610

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-03-0422002737129جهيدهعبير عطيه المحمد160610401611

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-03-0403006384904وردهروعة عزيز علي160710401612

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-10-0406000792620دعدصالح ناصر خلوف160810401613

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-07-0401046090422اسعافمحمد علي البارودي160910401614

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-01-0415002734105فتاةباسم محمد كنوج161010401615
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1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-04-0517001332324رويدانسرين محسن علي161110401616

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-01-0403005337104سميحهمحمد وحيد ديوب161210401617

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-10-0423001048701نهلهروشان محمد السالم161310401618

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-01-0401013609715شهيدهرنده علي الضاهر161410401619

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-07-0517001645501صباحنسرين ابراهيم سالم161510401620

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-03-0415001981820غزالهغيداء علي خالوصي161610401621

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-11-0415001614610فريدهأحمد خضر سليمان161710401622

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-03-0401002154318سمربتول عماد عبود161810401623

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-03-0415003325719فوزيهوسيم هاشم علي161910401624

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-12-0423000344909سميرهفادي احمد السليمان162010401625

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-08-0423001067607نوفهفاتن نظير االبراهيم162110401626

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-09-0422003987008هناءهبه ابراهيم االبراهيم162210401627

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-06-0403001324821ناهدهورود هاشم شيحه162310401628

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-01-0401116197701سهامأكرم سالم ايوب162410401629

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-01-0404000281105روزههاال محمد األحمد162510401630

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-02-0413003258012جهيدهنافله احمد عيسى162610401631

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-08-0423002870115الهامريم خضر الصالح162710401632

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-05-1023000269726عفافعلي نديم حسن162810401633

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-07-0415000994701دياناايهم منهل عبود162910401634

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-08-0412009854001نوفاحسان علي الشمالي163010401635

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2004-09-0517004951306غادةمروة نضال قاصم163110401636

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1974-03-0412001949015امونميساء كامل اسعد163210401637

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-03-0517004357519غادهمرح نضال قاصم163310401638

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-05-0419006492001رسميهماجده سجيع النصر163410401639

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-0401088516701هناديعطاء عبد المتين القاسمي163510401640

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0422002245001سروهزيد محمد الجمعة163610401641
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1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-03-0423000924808سميرهراما محي الدين االبراهيم163710401642

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-08-0422005785205سهيلهمحمد اسكندر العباس163810401643

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-06-0401040628011منيرهعلي هيثم مهنا163910401644

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-01-0401102857901جميلهنور رضوان الرضوان164010401645

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-08-0401013528805مفيدهفداء احمد المحمد164110401646

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-03-0401012357228سميرهفاديه راتب طعمه164210401647

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-04-0403002613017مريمرامي محمد اليوسف164310401648

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-09-0408002819605غاليهسراء علي االحمد164410401649

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-08-0422005046025سحرسالف محمود الديوب164510401650

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-0415001249107خديجهمانيا خليل محمد164610401651

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-10-0423000271705حلبيهنسرين بدر المحمد164710401652

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-05-0401005427814مريممحمود أمين البقاعي164810401653

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-05-0422000377030آسياملهم راشد الحسين164910401654

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-08-0503005940222هيامبيان اسماعيل السليمان165010401655

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-03-0423000974204الفهمنى قاسم الراشد165110401656

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-05-0412008399323عليالؤي حسن رمضان165210401657

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-01-0507000349609رضيهحافظ محمد علي165310401658

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-10-0401040342901سميحهأكرم محمود خراز165410401659

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-01-0419011351601صفيهابراهيم علي دياب165510401660

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-06-0414000469401وسيلهغدير حسن عباس165610401661

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-07-0401065966916صفاءحسين موسى الحمود165710401662

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-01-1101016114305رغداءصبحي جمعه العيدان165810401663

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0417007554719صبحيهرياض قاسم أيوب165910401664

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-1016001331601مريمريم احمد صالح166010401665

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-05-0403003143725سهامروال حسن الفتاح166110401666

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-08-0415002714123عواطفكاسر علي العلي166210401667
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2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-09-0412120046501جوريهبسام ابراهيم بياض166310401668

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-05-0422006056410فطومفاروق أحمد األحمد166410401669

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-01-0412001327601جوريهباسم ابراهيم بياض166510401670

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-09-0401001566825وهيبهوائل ضاحي البيرق166610401671

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-05-0505004955710حليمهرشا ابراهيم نيساني166710401672

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-06-0414003981919زينبنور بديع ناصر166810401673

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-06-0403002700326نجودرؤى خضر المحمد166910401674

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-04-0414003982101زينبنغم بديع ناصر167010401675

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-11-0413003260105خبيرهخديجه راشد عيسى167110401676

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-01-0504001728118اسمهانآية ياسر الطوبجي167210401677

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-01-0403002346101اعتدالليال علي المحسن167310401678

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-01-0402006334505بدريهناهل اسماعيل عبود167410401679

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-02-0412009513201وحيدهفراس امين اسكندر167510401680

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0403006274620اديبهنادين عبدو حيدر167610401681

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-04-0412009002915سهاميوسف محي عرابي167710401682

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-12-0401009200115غادهصبا محمد المرعي167810401683

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-01-0418004264304هدىانس عبدالقادر دله167910401684

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-09-1001008106715نورهمحسن ابراهيم الرمضان168010401685

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-08-0422007194901عبيرعبدالكريم تمام الحسن168110401686

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-10-0403003429725بدريهكنان بدر حمدان168210401687

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-06-0419005901415لميسبهيجه بهجت السليمان168310401688

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-07-0401014425813اميرهمازن محمود االحمد168410401689

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-01-0401014349001كريمهعالء محمد حماده168510401690

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0402000067102نجودريتا بدر الحمود168610401691

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-07-0517002002510سفيرهنوفه خليل خلوف168710401692

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1974-08-0401074877802منهيهسحر رمضان الحسن168810401693
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2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-01-0403003194702ابتساممادلين احمد الخلوف168910401694

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-03-0401011330320نوروسام سليمان االبراهيم169010401695

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-04-0517001197324هندسوزان مهنا شدود169110401696

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-05-0408000309801وزيرهماهر محمد الكوسا169210401697

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2004-05-0519003458717فاديهمايا مازن حسن169310401698

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-01-0422002044401شعيلهعيسى رمضان السليمان169410401699

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2004-01-0505012443101نوفهعصام محمد الهميش169510401700

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-07-0408003311218راميانغم عماد السليمان169610401701

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-04-0408001129821منىرؤى ماجد العلي169710401702

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-01-0414001735830عفيفهسوسن علي عباس169810401703

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-08-0407001539214هدىأحمد غسان الرويشدي169910401704

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-07-0401048842020غادهنهى شيحان جعفر170010401705

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-04-0402005427408حسنهحسن صالح السالم170110401706

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-11-0403002789710فهيدهمادلين عادل العلي170210401707

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-01-0414005339709خديجهعتاب رجب شحود170310401708

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-02-0401016042101رسميهدارين احمد بركات170410401709

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-11-0403000060601نجودكنده بدر الحمود170510401710

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-04-0401046480611زينبزعبيه فاروق بادرلي170610401711

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-05-0403002704907حمويهمنال محي الدين شلهوب170710401712

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-06-0401039068013سهاماالء علي العكاري170810401713

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-09-0401014402807سميرهزينب علي نوفل170910401714

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-09-0414004511909هاللهانس نجم الدين يوسف171010401715

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-01-0403000058312بديعهجنوه ميكائيل الحمود171110401716

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-08-0422000959617سعودسندس عبدو قنب171210401717

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-04-0422003922220هناءعلي ابراهيم االبراهيم171310401718

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1970-12-0575009319607حليمهزايده منير صقر171410401719

108 من 66صفحة  11:05:58 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



14 للساعة 12الرابعة                                              من الساعة :حمص        الفئة:محافظة

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-09-0401045848921انتصارنور يونس االحمد171510401720

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-12-0403001008601نديمهصفاء راتب احمد171610401721

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-02-0403005947723عبيريوسف رامز عباس171710401722

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-01-0403001830102منيرهديما عبدو المسعود171810401723

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-05-0501025659401عمرهعلي خالد الحمود171910401724

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-04-0401011222912اميرهعال وحيد نصور172010401725

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-10-0422003248511اسعافجمانه ياسر المصطفى172110401726

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-05-1028000998531عيدهلما محسن روميه172210401727

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-01-0414002677401ريمعبير محمد خليل172310401728

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-06-0412009916410نافلهأحمد صالح مهنا172410401729

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-06-0419010850414جهيدهحسن راجح القاسم172510401730

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-01-0517003136221منىسماهر فاضل سليمان172610401731

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1971-01-0401051926101رابيهرسيمه محمد ابراهيم172710401732

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-06-0401017934320أملكاتيا عدنان بوريش172810401733

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-03-0422003181301اعتمادمحمد سليمان الشعبان172910401734

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-01-0403005192812ضحوهمرح ابراهيم عاصي173010401735

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-10-0403001743401نجودليزا احمد الداود173110401736

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-01-0401020048324نجودسوزان احمد الداود173210401737

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-09-0621001138302انعاممرهف أكرم سعيد173310401738

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-06-0415003338614قطفهموسى زهير يوسف173410401739

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-03-0422002844408هيالسعاد ابراهيم اليوسف173510401740

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-01-0419005678930آمالزينة جهاد الحسن173610401741

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-01-0408000001608رئيفهافلين عبد الكريم خضور173710401742

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-02-0419008781912هيامعلي سلمان ونوس173810401743

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-06-0403000076225بريهمحمد خضر رسالن173910401744

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1972-03-0417004353801نوفهحمره ثلجه الموسى174010401745
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3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-01-0403002579909اميرهمنال راتب سالمه174110401746

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-01-0401003703815تماسلروله عبد الرحمن نصر174210401747

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0401035138905اميهفرحان احمد الصياد174310401748

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0414000917607عزيزهعلي منيف ابراهيم174410401749

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-11-0401076470014فوزيةحسين علي الدياب174510401750

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-08-0403003469025جويدهريم صالح الصالح174610401751

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-03-0417001205101خدوجامينه عبد هللا السليم174710401752

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1971-01-1011000186501نديمهأمل داود سلطان174810401753

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-01-0401046087001بديعهدالين يوسف االبراهيم174910401754

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-06-0414001668001رابيافداء ابراهيم خضر175010401755

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-01-0414001673202فداءروان نادر طيار175110401756

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-01-0620004343323هناءعلي بالل صقر175210401757

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-07-0423000012705غادهراما سليمان جمال175310401758

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-01-0515011990205زايدهبتول عبد الكريم عمار175410401759

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-11-0418007252521انتصارجوزفين احمد الجابر175510401760

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-10-0407000114419سوريهحسام سامي قرينيص175610401761

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-08-0403001058820يسرىروان بدر المحمد175710401762

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-09-0406002140223رابعهسعيد وليد الحسن175810401763

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-04-0419000285205بحريةاميره يونس بدره175910401764

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-07-0415002308613امتثالدفران جميل عزيز176010401765

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-01-0403000131101سميحهعلي وحيد ديوب176110401766

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0403005358026نوالروز اسد السليمان176210401767

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0401046166605يسرىديانا محي التالوي176310401768

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-01-0402002060501فوزهحسين شحاده الخليل176410401769

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-01-0401083929804هندميالد طالب العبد هللا176510401770

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-01-0415002740005نوالسوزان محمد عمران176610401771
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3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-03-0401113555712ابتسامحسن اياد العسس176710401772

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-09-0422004531222صباحوئام محمد المبارك176810401773

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-04-0406003671603اسعافحنان فاضل محرز176910401774

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-08-0415002724901رهيجهسمر حسن كنوج177010401775

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-07-0609007223201صاليهاياد محمد رسالن177110401776

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-0406002455325جومانامجد عبد اللطيف الموسى177210401777

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-05-0414002012504بدريهعمران محمد دعبول177310401778

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-12-0401064796111غصونمحمد هيثم خضور177410401779

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-01-0415002615305لينااحمد محمد ابراهيم177510401780

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-12-0401072497907نبيلهريم يوسف مصطفى177610401781

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-08-0516004817603نسرينابراهيم احمد العلي177710401782

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-08-0414000631827عزيزهمريم محمد خلوف177810401783

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-01-0501061538101هدىهيام حسن خلوف177910401784

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-09-0401067637910منىأحمد عبدالفتاح ادريس178010401785

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-07-0401066814203بديعهميرنا غسان الطرشه178110401786

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-05-0401065947222علياميساء حيدر السلوم178210401787

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-06-0401039910406آمنهكنان فواز جحواني178310401788

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-05-0401010487007وصيفهصالح حسن االبراهيم178410401789

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-01-0403002061101نوالسائر يوسف سلمو178510401790

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-10-0517001283813سليمهعلي سمير احمد178610401791

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-11-0402002901804نجاحراني طوني سلوم178710401792

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-10-0401085069007ليلىريم عبد اللطيف منصور178810401793

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-01-0401047051815رمزيهحنان غريب شاهين178910401794

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-08-0401056062731فايزهريم محمود الشد179010401795

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-01-0404001848713نعيمهسامي سليمان قاسم179110401796

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-08-0609015300910مريمنجالء صخر الحسن179210401797
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3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-10-0406002565624روضهاحمد نزيه سليمان179310401798

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-06-0401053758907فايزةفاتن محمود الشد179410401799

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-03-0402001800604فلايرعمار نضال خليل179510401800

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-05-0415000844406جميلهرشا محمود أسعد179610401801

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-01-0403002238510منارعلي عمار اليوسف179710401802

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-01-0408000409602نوفهعلي مصطفى االحمد179810401803

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-04-0601037249122غادهسوسن مدين حمشو179910401804

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-01-0414003866401روزيتعلي نورس علي180010401805

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-09-0420003850502ردينهأمال انور محمد180110401806

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-01-0414000946601سناءماغي منذر ابراهيم180210401807

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0401075779810فضهريم بشير االسعد180310401808

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-11-0406003435507هالهسالم عصام العبد هللا180410401809

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-11-0406003512028هندمها فاضل العباس180510401810

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-11-0415001625620فريدهرجاء خضر سليمان180610401811

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-10-0517004485705فيروزاغيد سجيع صبره180710401812

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1974-01-0412008202420حفيظهمحمد حامد خرمه180810401813

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-06-0417000574901وحيدهسالم اسعد سويد180910401814

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-03-0413002534503سهاماغيد سميع ابراهيم181010401815

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-02-0415002898402تغريدصبا نايف حسين181110401816

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-08-0401006331001هنديوسف هاني الدبس181210401817

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-02-0402000609607سهامعائده علي العيسى181310401818

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-01-0401011198801نهادسمر سلمان الحسن181410401819

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-07-0408002552201رئيفهربا رياض ابراهيم181510401820

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-05-0414002457501شهيدهوعد ايوب عباس181610401821

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1971-09-0401041931014سميرهاحالم حسن صالح181710401822

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-03-0401058201331وسيلةنسرين محمد الغانم181810401823
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3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-09-0408000035625مريمناهل صالح حوراني181910401824

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-09-0406000925003رحيلهزينب مطيع عواد182010401825

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-11-0419006050716نجاحسمر احمد مرشد182110401826

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-11-0418003898417نجوىزهره احمد االحمد182210401827

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-04-0408001549302شهيرههائل جودت حالوة182310401828

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-12-1404008136102بدرهشذى نوفل شعفور182410401829

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-01-0412007368302وفاءمحمد علي قاطرجي182510401830

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-03-0501031414517غادهروعه آصف االبراهيم182610401831

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1974-06-0414003953807فاطمههيام رمضان سليمان182710401832

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-10-0414002531801فاطمهفاديه رمضان سليمان182810401833

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-07-0401020482006سناءزينب مازن القش182910401834

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-04-0505013961310دارينامل احمد سليمان183010401835

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-09-0403003542819بديعهعالء محمد احمد183110401836

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-12-0403003082530خطيرهصفاء عبدهللا الحسين183210401837

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1973-10-0406001148820آمالرونيه حسن حسن183310401838

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-01-0401057276319مريمصفاء شريف جبر183410401839

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-09-0414004312311نهادعلي حسن ديب183510401840

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-10-0403006582810كوثرريم سلمان السليم183610401841

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-10-0414003374722اميرهليندا احمد عباس183710401842

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-05-0401007749802رجاءرهف محمد العموري183810401843

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-05-0401001805326بدريهنسرين شريف ديوب183910401844

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-03-0401013885701عليافاديه علي طعمه184010401845

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-09-0505015553701عليافريده علي طعمه184110401846

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-12-0515006251920نظميهبشار احمد حبيب184210401847

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-09-0412001239125وجيههيحيى سليمان تيشوري184310401848

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-01-0408000425213سمردعاء احمد العبدو184410401849
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4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-08-0419004939721فاديارماح محمود الجرخ184510401850

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-01-0415001840006لميسسلمان سمير منون184610401851

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1971-11-0401003479415عزيزهفراس طالب الحسين184710401852

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-08-0401016317810يسرىمايا عادل ديب184810401853

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-08-0406002726820صباحعبير سامي ملحم184910401854

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-02-0415002946706جولياحسين ادريس سليمان185010401855

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-01-0403001057501يسرىحسن بدر المحمد185110401856

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-02-0509002542002مهاريم محي الخضور185210401857

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-08-0403003641623بناياتجعفر محمود زيتون185310401858

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-04-0422001664801مديحامحمد كاسر المنصور185410401859

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-01-0415000230401ياسمينلؤي حسن سلوم185510401860

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-09-0415000756106رسميهخالد بدر جمال185610401861

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-08-0401058426410رسميهمحمود محمد غميض185710401862

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-04-0505012745420عندليبنور يوسف سعد185810401863

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-01-0415003007425فتاةنزير عبد الكريم علي185910401864

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0407000927901املمحمد جالل الدعفيس186010401865

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-03-0401043607214عزيزهسوسن وجيه ريشه186110401866

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-02-0401118838408فاطمهزينب علي علي186210401867

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0403000174301جهينهاحمد يوسف اليوسف186310401868

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-01-0415002281310شفيقهرماح حسين خليل186410401869

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-05-0405002233612منيرةعلي حسين الحسن186510401870

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-02-0401070982810ميلياابراهيم يوسف الموسى186610401871

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-05-0403005603920فهيدهياسمين هاشم العلي186710401872

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-07-0406002164417نجاحفاديه حيدر عجوب186810401873

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-04-0401085404801بهيجهرؤا محرز الخضور186910401874

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-07-0403007997320امينهيارا امين الساحلي187010401875
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4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1973-11-0408000937110شهلهاحالم محمد السليمان187110401876

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-02-0415002469901عفافعلي أديب صالح187210401877

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-01-0401065906213ميساءيحيى حمزه السلوم187310401878

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-01-0412000567120روسيهرانيا ابراهيم العباس187410401879

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0401074273819حياهروال طالب القحف187510401880

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-07-0419008442601سعدهريم خضر العواد187610401881

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-01-0401020636611داللباسل محمد العكاري187710401882

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0414003895901وزيرهلمك عزالدين علي187810401883

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-01-0401014332120علياعالء بدر الحسن187910401884

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-02-0403001806820بسيمهبثينه رمضان العكاري188010401885

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-09-0408000097025نجودميرنا محمد االحمد188110401886

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-04-0401054542527نهادرامي احمد العلي188210401887

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-01-0412005795402سعادلبيب محمد حسني كردي188310401888

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-11-0401002969408هالهوسام نصر شحود188410401889

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-11-0404000641615كسيبهرشا اسمير محمد188510401890

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-01-0407001497502حنانمحمد سلطان العبدهللا188610401891

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-01-0401091707730جمانههال احمد محمود الحايك188710401892

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-01-0407000929601فاطمهحمزه محمد الدعفيس188810401893

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-12-0415000308720حلوهابراهبم حبيب هابط188910401894

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-01-0501032803601بهيجهنصر سليمان المحمد189010401895

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-07-0401078658201بندروداد فهد الصفتلي189110401896

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-06-0602007431919هيامسمر محمد السليمان189210401897

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-09-0403001814310بديعههيفاء احمد خضور189310401898

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-07-0401016006520فوزيهمنى محمود ضرغام189410401899

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-01-0403001241401فاطمهاروى عبد اللطيف النقري189510401900

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-08-0418007452601مهديهكينده حسن الشنتير189610401901
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4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-01-0404001851204فهميهمرفيت سلمان نجم189710401902

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-01-0401018338717هناءماريانا محمد الديب189810401903

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-08-0415002124102سالمحسن علي ديب189910401904

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-06-0403000667209لطيفهلينا نعيم بدور190010401905

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-04-0403000669525لطيفهسهير نعيم بدور190110401906

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-05-0403006392022مكيهسائر عزيز الداود190210401907

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-05-0503001533709جميلةرانية حمدان الحالق190310401908

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-09-0412010662901يمنايوسف احمد محفوض190410401909

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-04-0515010919705مطيعهفاتن راتب شعبان190510401910

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-06-0507000368306روزهدارين احمد حبوب190610401911

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-01-0406001429502مريمختام علي الصالح190710401912

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0403004214901رسميهزهوه محمد الحسين190810401913

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-03-0419005816430فدوىابتسام محمد علي الصالح190910401914

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-05-0404001583729ودادوئام فيصل ابراهيم191010401915

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-01-0401021600801وليدهعصام منهل طعمه191110401916

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-04-0412004967305زلخهراميا علي عياش191210401917

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-04-0404002915026سحابيوسف احمد ابراهيم191310401918

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-09-0414000163104انفصالمنال اكرم الرحال191410401919

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-01-0404000604023كسيبههاال اسمير محمد191510401920

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-07-0414004007320فاطمهغدير فضل صالح191610401921

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-01-0403005690601فاطمهصيد فؤاد غاليه191710401922

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-05-0401042659710عزيزهنورهان بديع منصور191810401923

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-04-0403008142722خدوجحبيب ياسين الحمود191910401924

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-05-0414002675510مريمرامز ديوب عبود192010401925

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-07-0417007786115علياشادي احمد مياسه192110401926

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-0408003064302اسمهانحسن بدر ملحم192210401927
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5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-09-0507002768506خديجهآنا يونس االحمد192310401928

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-01-0406002136901امينهجميل عبد العزيز الحسن192410401929

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-08-0422000111409تغريداسعد خليل الخليل192510401930

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1973-02-0401048771828نهادمنار جميل الناصر192610401931

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-04-0406001457104هياماحمد ياسر الصالح192710401932

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-03-0401039008020ثمبنهعبد المعين حسن النداف192810401933

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-05-0505012531810وطفهعائده محمد الحمود192910401934

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1973-10-0401038384601فريدههياثم علي السليمان193010401935

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-01-0403004186301افتخارهديل جبير العباس193110401936

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-08-0403004182601افتخارشيرين جبيبر العباس193210401937

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-01-0406002969601عليارشا برهان العواد193310401938

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-02-0422005242326ملكيرشا بلول عثمان193410401939

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-11-0419005060305هدىهال نعيم االسود193510401940

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0406002335701كفاتمارا ضياء الدين يعقوب193610401941

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-01-0422000135311آمالراما محمد القبه193710401942

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-0415002743701فطيمهعمار مسلم سليم193810401943

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0403003195505نهادباسمه علي الخلوف193910401944

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-08-0422006944815فاطمهعلي عبد اللطيف سعيد194010401945

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-05-0401038017103لؤلؤنادين فريد سليمان194110401946

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-06-0408000654114زينهفادي فاروق الجردي194210401947

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-01-0414004328225فلايرعلي أسد ملحم194310401948

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-04-0422000054616نجودابراهيم ممدوح العساف194410401949

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1973-02-0419008240203فوزيهمصطفى هاشم الحسين194510401950

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-02-0401009359620فاطمهعبدالكافي عبدالرزاق عوده194610401951

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-0408001299505امنيهرويده احمد النقري194710401952

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-02-0408000883205شعيلهفداء عيسى جحي194810401953
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5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-09-0412005521301حياةعلي سليمان ديبي194910401954

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0401000358809اكتمالديما علي العبدهللا195010401955

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0401007607810ميلوحنان سمير غالي195110401956

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-02-0419000202515نديمهرنا نمير االبراهيم195210401957

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-01-0412006417510حسنهعامر محمد شقوف195310401958

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-0408000459601فوزهبراءة احمد المصطفى195410401959

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-12-0412005631501فاطمهسلمى علي سليمان195510401960

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0408003238101فوزهباسمه احمد المصطفى195610401961

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-11-0401062506116رائدهيوشع قاسم قاسم195710401962

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-01-0402002708405وزيرهثائر احمد خليفة195810401963

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-09-0422000769425صباحعلي احمد األحمد195910401964

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-05-0415001789021سهاماريج بدر عساف196010401965

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-02-0414001006010نشيدهسليمان نعيم خضر196110401966

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-03-0401018020827سحرنوار شوكت منصور196210401967

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-05-0422001915708فاطمهعلي ابراهيم الخطيب196310401968

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-03-0413003821729شاديهبشاره سطيح جودت196410401969

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-03-0401017175619جميلهماهر علي الزين196510401970

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-06-0401056946110صباحسيلفا فايز سلوم196610401971

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-09-0412006548201وحيدهاياد علي جعلوك196710401972

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-05-0403000630426عفافاحمد علي شنو196810401973

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-01-0413003067701رنارفاعي جبور رفاعي196910401974

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-08-0415002714023عواطفنادر علي العلي197010401975

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-09-0422002417113فاتنمحمد علي الربيع197110401976

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0402003150425روزهلورين مفيد معروف197210401977

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-08-0414003191809مريمثناء بدر ملحم197310401978

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-01-0415002423801فاطمهعلي حمدان يوسف197410401979
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5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-07-0505007014817ميساءحسين عبدالكريم الخطيب197510401980

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1973-12-0403002911516يسرىمعين خضر سليمان197610401981

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0415002575322عليامحمود احمد ابراهيم197710401982

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-07-0412010861108زينبمحمد يحيى السقر197810401983

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-06-0403002160711مهديهابراهيم هيثم احمد197910401984

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-07-0408000107801رحابمايا حسان خضور198010401985

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-03-0417008536720سميرهعماد حسن االبراهيم العيد198110401986

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-11-0401000627310ميايوسف يحيى المنصور198210401987

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-03-0403000098125سناءلورنس فهيم اليوسف198310401988

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-02-0414002848806وزيرهندى مصطفى شندوخ198410401989

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-06-0418005027201فاطمهعمار محمد سعيد االحدب198510401990

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-10-0414002868825غازيهديمه عساف محمود198610401991

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-01-0412004289910سميرهاحمد علي غانم198710401992

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-01-0408001058227سهامراميا هيثم ابراهيم198810401993

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-08-0422006386401علياغاده سلمان االبراهيم198910401994

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-11-0407001136206حفيظهعبد المنعم قاسم القنطار199010401995

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-06-0401077262401ناهدرافع علي الخضر199110401996

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-01-0403003215310بحريهمحي حمدو الخليفه199210401997

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-05-0402001849110عزيزهسومر هيسم العلي199310401998

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-01-0415001781610نوالكمال ابراهيم ضاهر199410401999

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-01-0414002668801ندىامجد معين خليل199510402000

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-07-0414003840413نجوىابراهيم مطيع ابراهيم199610402001

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-10-0408000848201نزههلما رمضان الشاويش199710402002

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-05-0414002868403غازيهبشير عساف محمود199810402003

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0408000196801افتخارمهران بدر الخضور199910402004

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-01-0412004455701سميرهحسين علي غانم200010402005
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2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-07-0419011111112امينهغسان هاشم نصر200110402006

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-09-0406004856109صباحاحمد سامي ملحم200210402007

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-08-0414002661910فضهثائر عز الدين عبود200310402008

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-04-0403005870020سميرهرنا سليمان السليمان200410402009

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-01-0401047903201فلايربشرى رفيق االحمد200510402010

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-01-0414003810131افتخاردانيال راغب وسوف200610402011

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-09-0518004230002سلمىسليمان سعيد الورد200710402012

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-08-0406003203315آمالاميمه رئيف السعيدي200810402013

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-08-0412006381301اميرهغنى علي العلي200910402014

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-04-0401003618713فاطمهالهام حسن الكبه201010402015

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-07-0505004474725صباحشاهر محمد الحسين201110402016

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-04-0417000525107فاطمهاخالص محمود الضامن201210402017

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-07-0412009493022كوكباحمد عبد العزيز نحيلي201310402018

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-01-0415002213924ليلهعالء محمد يوسف201410402019

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-06-0401075885110نديمهعائده عدنان اليوسف201510402020

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-01-0414003405901رضاأمال هاشم خضر201610402021

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-05-0415000312524عبيرغدير علي بركات احمد201710402022

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-09-0401046786111انصافالرا فيصل معروف201810402023

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-11-0401019116010نزيههمنصور فايز المنصور201910402024

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-07-0404000028421سهيلهدالل جمعه قسوم202010402025

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-01-0423002811301اعتدالرهف نافذ الجوراني202110402026

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-09-0412009211203حليمهعلي مصطفى عبد هللا202210402027

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-11-0404003201601ورديهزيدان حسن زيدان202310402028

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-02-0414001816918غزالهدارين سلمان اسعد202410402029

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-01-0414004292731نجاحلؤي ممدوح دردر202510402030

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-01-0403002581301فداءسليمان فرزات حرفوش202610402031
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3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-01-0412002895610فريزهريمه حسين سالمه202710402032

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-01-0406004859210رانيهنور غازي قاسم202810402033

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-07-0401044217114نظيرهسحر علي الحوراني202910402034

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-07-0517003003824وردهروال محمد سمير الخطيب203010402035

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-03-0414004380807عليهخليل علي اسمندر203110402036

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-06-0415003431920الهامنغم عيسى الحسن203210402037

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-02-0412005251701زينهثوره علي عمران203310402038

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-04-0505002995307نادرهفارس حسن رستم203410402039

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-12-0422004363505صباحوالء خضر الشبان203510402040

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-01-0414001824115غزالهمريم سلمان اسعد203610402041

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0417005667001ناديههنادي خالد مرعي203710402042

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-0401074001702رمزيهماري يونس شناتي203810402043

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-06-0401080628812نديمهميساء علي السالمه203910402044

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-05-0419004377501خديجهرجاء محمد سالمه204010402045

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-02-0417000338501فاطمهبيان محمد النقيب204110402046

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-12-0417002514410نوفهنور كمال أباظ204210402047

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-01-0501002387915غصوننسرين منجد السيد204310402048

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0403002359602خديجهلؤي محسن المحسن204410402049

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-05-0503003344729فوزيهعماد محمود دعبول204510402050

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-06-0414006302910ختامعلي عبد الرحمن جركس204610402051

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-07-0417007068201سهامهدى قاسم عز الدين204710402052

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-04-0411000474808فطوممحمد درويش ابي شريف204810402053

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-11-0412004853415سميرهغنوة علي خزندار204910402054

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-07-0401045695318فوزيهزينب ياسين الحسين205010402055

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-07-0402001661001نصرهثراء حيدر الصارم205110402056

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-06-0422000560027غيسهسامر مصطفى الخليل205210402057
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3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-02-0422000632201ليندههبه عمران العقده205310402058

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-02-0412009924017مياسهنبيل محمد سريطه205410402059

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-01-0408001781515رحيمهغيده ساجد المحمود205510402060

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-12-0422002450410امينهتركي علي ربيع205610402061

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-02-0408001613712نزيههفادي علي األفصع205710402062

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-04-0423000817105تركيهريم غازي الجهني205810402063

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-11-0401078313705داللمحمد حسين خلوف205910402064

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-01-0403005761601نجوىمايا محمد عمران206010402065

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-03-1001014006701هاجرمحمد نديم مبارك206110402066

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-04-0402001800825اتحادزينب محمد الخليل206210402067

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-04-0401077102520وجيهامحمد بدر الحسن206310402068

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-03-0507000630528سميرهروال حكمت الجنيدي206410402069

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-08-0412010861602نادياازدشير علي السقر206510402070

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-01-0404002286915نجيحهعال سامي احمد206610402071

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-01-0417011555301علياحيدر تقي سويد206710402072

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-01-0414000739318فريزههادي محمد سليمان206810402073

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-11-0401047460929سيدهليليان يونس ابو دبيس206910402074

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-11-0403006420113بدرهرماح خليل السليط207010402075

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-07-0403002990004عبيرليلى محمد سامر الوعري207110402076

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-03-0423000272007حسنهيوسف عبدالكريم الدنيا207210402077

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1971-11-0423002013007وزيرهراغد معال بدران207310402078

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-01-0413003374715نسبمجد سعد حبابة207410402079

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-03-0401074917521كسيبهزينب نمور المحمود207510402080

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-04-0414002210908ابتسامرنا اسماعيل اسماعيل207610402081

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-0403000137720رجاءمرام غانم سالمه207710402082

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-05-0414002215008ابتساملما اسماعيل اسماعيل207810402083
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4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-03-0403000138329رجاءيانا غانم سالمه207910402084

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-01-0415000234325املسليمان احمد سلوم208010402085

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-02-0403002989912ثمينهعبير نور الدين األحمد208110402086

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-03-0401001558925نور الهدىكرم حسن يونس208210402087

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-01-0412001791910نزههمحسن يوسف حلوه208310402088

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-01-0403006501410بدريهريم سليمان حمدان208410402089

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-05-0419011345529صفيهعبيده حسين دياب208510402090

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0401008729001بسيمهداليا احمد المحمد208610402091

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-01-0403002628003امونفاتن محي سلمه208710402092

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-06-0419007049504اميرهسعد جمال فارس208810402093

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-01-0414002300004سميرهوليم جاسم الناصر208910402094

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-06-0401060294108انعامعلي ايمن العلي209010402095

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-03-0401000498611سلوىمحمد مفيد الطالب209110402096

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-06-0405002532718ردينهرغد علي العكاري209210402097

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-05-0401085614101عسليهعبد الرحمن احمد التركماني209310402098

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-01-0401004859806ميادهعيسى محمد الضاهر209410402099

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-06-0418003891119نزهههدى حمود حجازي209510402100

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-01-0407002112301ودادنور محمد الجاروشه209610402101

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-03-0401009407519سميرهصفاء غسان محرز209710402102

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-08-0412007558301وزيرهاحمد علي حربوقي209810402103

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-01-0412007559415رمزيهآصف عبد الكريم حربوقي209910402104

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0412007556028فاطمهتيسير علي حربوقي210010402105

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-09-0401001071127فضهدارين سليمان بعريني210110402106

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-10-0415000543720عليهلؤي عبد هللا جمال210210402107

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-03-0401008361409خديجهمرهف محمد شحود210310402108

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0403003982807جمانهسليمان رامز خيري210410402109
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5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-10-0401041061801صافيهمنال علي كفا210510402110

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-10-1404009047120مهديةرحاب سليم المصطفى210610402111

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0401088580105وضحىلبنى علي محمود210710402112

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0401036977230خالديهنزار فهد عوده210810402113

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-04-0403001693510وصفيهفادي فؤاد اليوسف210910402114

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-01-0423001558910حوريهحافظ زيدان العسكري211010402115

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-04-0415001909008كوثرباسل ياسين بدور211110402116

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-11-0507000583220فداءحال بسام العبود211210402117

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-05-0415000295806نديمهرويده عادل عبود211310402118

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-06-0401073375929غنوهزينه عماد البستاني211410402119

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-08-0413003294520خوندهريمون محمد حبابه211510402120

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2004-01-0422006542601اسيهايالف بادي تمر211610402121

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-10-0422002562020رئيفهماهر علي اليوسف211710402122

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-1001002041725نورهمنار نسيم عبود211810402123

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-05-0401016789118نوفهمحمد علي حسين سعيد211910402124

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-01-0401005061901عطورمحمد محسن عزاره212010402125

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-07-0401017290702شهرزادغنوه حسن السالمه212110402126

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0412007438801روسياسلمى محمد العلي212210402127

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-02-0403005479308ناديهمرهف سعيد رمضان212310402128

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-01-0503002239520ثرياغاده علي الحسن212410402129

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-05-0422006489411منيهسحر صالح السقا212510402130

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-10-0503002216201ثرياجنان علي الحسن212610402131

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-04-0415000775501نوالمحار جهاد اسعد212710402132

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-11-0412008878501نهلهخضر مدين غريب212810402133

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-09-0414006617921عزيزهنجاح حسن عبد الرحمن212910402134

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-0419004343701زينبمحمد حسن طه213010402135
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5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-07-0414001692928تمرهمحمد بسيم فياض213110402136

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-04-0405002543814نهيدهوالء رمضان الحسن213210402137

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-08-0413002361312سانيهرؤى علي دربولي213310402138

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-07-0518000834520فاطمهفاديه شحود رضوان213410402139

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-06-0422003269520مانياابراهيم اياد الخضور213510402140

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-06-0414002870515ثلجهعمار محمد داوود213610402141

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-11-0403002479801نظيرهيوسف محمد اليونس213710402142

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-01-0409001565503ابتسامندى رياض الوركي213810402143

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-07-0401040827601نهلهحسين علي مجر213910402144

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-10-0401070579301زينبفاتن خالد الكردي214010402145

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-01-0401054557701حبسهمياده محمد جوهر214110402146

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-05-0422004200807حميدهانغام رمضان العلي214210402147

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1970-12-0401017426410حلوهسميره خضر االحمد214310402148

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-01-0422005070301وردهرحاب احمد سالمي214410402149

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-03-0409001031620شهيدهعبد هللا فوزي الباني214510402150

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-07-0422000923021عزيزهريمين علي الطويل214610402151

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-06-0403005935201بدريهنصره محمد السليمان214710402152

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-03-0401085424808نظيرهرجاء سليمان الديب214810402153

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-12-0418006493325ثرياصالح حسين عيده214910402154

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-11-0408000743411هدىرحاب عدنان الموسى215010402155

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-04-0401003748611نجاةصفاء فرحان الناصر215110402156

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-03-0517000845208بدريهمحمد حسني شدود215210402157

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-10-0404003509308فادياعلي مازن محمود215310402158

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-01-0408003741201اتجاهوفاء محفوض العلي215410402159

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-11-0402003294701كوثرنوره هاشم محمد215510402160

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0422000470705سعادوسيم ابراهيم يوسف215610402161
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6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-06-0515004626005مزناثائر علي ابراهيم215710402162

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-07-0515004464810ليلىريم فيصل ديوب215810402163

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-12-0401008953231نوالرقيه محمد العلي215910402164

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-09-0401002295929نجاحبتول محمود الحسن216010402165

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-09-0419003650320حمدهمحسن عبد الرحمن المنصور216110402166

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-02-0404002440515نعيمهعاطف عبد الرحيم عباس216210402167

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-01-0412005737706فاطمهمؤتمن عبد السالم العوض216310402168

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-06-0402001965624صفاءدعاء نظير الحسين216410402169

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-12-0401058948808نيرولينحال محمد الصفتلي216510402170

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-04-0403004173814ساميهغدير علي الحسن216610402171

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-08-0419003996917وردهمحسن محمود العلي216710402172

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-03-0414001235715فدوهوالء احمد علي216810402173

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-07-0412009798715فاطمهعالء محمود سليمان216910402174

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-07-0414001493713نايفهدعاء وحيد سليمان217010402175

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-05-0406002701801ازدهارمنتجب غسان العوض217110402176

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-08-0408002083710مفيدهالرا نجم الدين االحمد217210402177

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-02-0412005651701نبيههفراس فيصل البوظ217310402178

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-11-0422000681501فضةكمال محمود الكرع217410402179

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-07-0417005597601ندىفاطمه علي طياوي217510402180

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-07-0401075929321مهديهعبد اللطيف عبد الكافي زكريا217610402181

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0405004487305حياةرؤى صالح اليوسف217710402182

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-06-0403005677303عائدهرني فائد المحمد217810402183

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-01-1010002805001ناهدهرنيم سليمان محمد217910402184

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-10-0412003366030دالللما علي يوسف218010402185

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-10-0412004190115داللفاطمه علي يوسف218110402186

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-03-0412004190326داللبسمه علي يوسف218210402187
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7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-03-0610005214901ناهدهرنده سليمان محمد218310402188

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-01-0414004364227هناءاسماعيل احمد دردر218410402189

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-07-0422002040615سعادلينا علي معروف218510402190

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-11-0412009787001فاطمهجابر محمود سليمان218610402191

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-04-0422004846515تماموسيم فارس العجي218710402192

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-05-0412007143406ملكهمحمد يوسف قموحي218810402193

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-01-0417003355530وضحةآمنه محمود شهاب218910402194

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-01-0404001536706وطفهمحمد عزيز أحمد219010402195

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-07-0401064193020نجاحسلوى غياث طراف219110402196

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-11-1026001154502عزيزهسعاد محمد المصري219210402197

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-01-0419006997505ظهيرهعبد الكريم ابراهيم احمد219310402198

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1964-04-0514001628510جوهرمحمد علي شملص219410402199

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-07-0401004972410عيوشصياح اسعد عزاره219510402200

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-10-0401016258505فاطمهفاديا حسن الزمتلي219610402201

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1974-08-0409000045120حسنقاسم خيرو الحماده219710402202

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-12-0404002084810سهامجيانا محمد عبدو219810402203

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1973-07-0405000308810مهاشريف جابر السليمان219910402204

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-04-0404001284912منيفهيامن هيثم فارس220010402205

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-02-0401044271919صباحصفاء طالب الخضر220110402206

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-08-0403006192125سحرمجد منير المحمد220210402207

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-06-0401011221918اميرهرشا وحيد نصور220310402208

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-11-0405000270520دنيارنا محمود السكاف220410402209

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-01-0403000444201سعادابراهيم حسني غراب220510402210

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-06-0403002612613سفيرهيوسف رزق اليوسف220610402211

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-06-0412002942316فائزهمحمد احمد ناصر220710402212

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-04-0414000305528جميلهصادق محسن احمد220810402213
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7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-01-0414001692514تركيهتماسيل محمد ابراهيم220910402214

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-02-0414000800511تركيههالله محمد ابراهيم221010402215

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-01-0414001701701تركيهرنده محمد ابراهيم221110402216

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-05-0501024478915فاطمهشاديه محمد سليمان221210402217

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-07-0406002703502محاسنهاني هيثم ناصيف221310402218

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-08-0401047631920سمراحمد علي ابودبيس221410402219

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-02-0403005847310ثناءاحمد فواز العبود221510402220

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-08-0423001309501وطفهحال نديم الجهني221610402221

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-01-0408001275203هيقاءحسين محمد السليمان221710402222

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-10-0401047050101زريفهاحمد تركي االبراهيم221810402223

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-06-0422001639407زعنوفساندرا ايتم معروف221910402224

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-04-0405001527518علياغزل رامز المرعي222010402225

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-07-0413005809522علياميرفا جهاد برو222110402226

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-08-0414005550901تركيهكرديه محمد ابراهيم222210402227

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0415000433328منىيامن وهيب خليل222310402228

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-01-0403001606401غادهيوسف رزق سكاف222410402229

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-04-1201018179315يمناعال مأمون ابو خضور222510402230

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-07-0704002673010خديجةفادي محمد حسين حاج يسين222610402231

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-10-0505008150618سناءماري ماجد عمار222710402232

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-05-0401015556730فاطمهمحمدنبيل سعيد الديب222810402233

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-08-0414003951725ثلجهموسى محرز بدران222910402234

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-10-0401021602016هالهعبد هللا وليد طعمه223010402235

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-02-0408001204616هناءهيفاء رفيق الناصر223110402236

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-01-0401092274320سنيهنسرين يحيى سلوم223210402237

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-03-0401078135912رجاءيسرى وليد خرسان223310402238

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-11-0409000636420عزيزهحسين يحيى العساف223410402239
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9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-12-0404002083201سهامريهام محمد عبدو223510402240

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1971-05-0401040780120مطيعهحياة عيسى ابراهيم223610402241

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-07-0401060396518خديجهحنين عدنان احمد223710402242

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0401012889720امتثالنوح محمد عدنان فيزو223810402243

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-11-0402003099123امينهخديجه خالد عباره223910402244

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-05-0420002391810فايزهاحمد علي المحيميد224010402245

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-01-0401010336621نوالجبرا محسن عيسى224110402246

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-07-0422001792812ليناوسام أكرم معروف224210402247

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-02-0415000775218ميلياعمار راتب يوسف224310402248

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-02-0422005133301فرنجيهصباح علي الحسن224410402249

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-10-0413005454522عبالنرجس حسن خضور224510402250

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-01-1217002328907ناديابتول سمير العلي224610402251

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-02-0415001771205سفيرهسامر حسن ديب224710402252

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-02-0401055028825حميدهغيث حبيب الشاويش224810402253

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-04-0406001552901مريمخالد سكران الجاسم224910402254

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-01-1404010757815اماديانا ايمن اسعد225010402255

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-07-0405000024501حياةدياال علي العلي225110402256

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-06-0401021399530حوريهمريم محمد المحمد225210402257

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-08-0422006609109صفاءسارة سمير السليمان225310402258

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-01-0403004101710كتيبهاياد غانم الحسن225410402259

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-10-0403007577708اميرهنادين محمد حبيب225510402260

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-05-0418001233401خوادههنادي محمد االحمد225610402261

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1974-10-0405001727503علياايمن كامل حبيب225710402262

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-04-0404077330430عيشهعبد القادر محمود شام225810402263

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-03-0406000958401نوالرنا محمود مصطفى225910402264

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-10-0401043310518ازدهارسوسن رزوق شحود226010402265
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10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-03-0402005463113زكوهعنان يوسف سالم226110402266

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-04-0415000910001سهيلهجبل ابراهيم حسين226210402267

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-07-0418009298218فتاهعلي بدر العدوج226310402268

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-12-0701018094121فاطمةخالد عبدهللا األحمد226410402269

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-02-0403002448826فاطمهسامر سمير شحود226510402270

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-04-0412009661910خديجهشعيب محمد نجم226610402271

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-10-0404001681630أمينهريمون يوسف يوسف226710402272

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-02-0413002914914يمنافاطمه حسن علي226810402273

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-03-0414004831107ازدهارعبير نادر محمود226910402274

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-09-0412008105006منىجعفر رمضان صالح227010402275

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-01-0408000015301عزيزهبراء محي الدين خضور227110402276

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-10-1217002055107تمامغصون محمد الحسيان227210402277

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-04-0401001540407تمامابتسام محمد الحسيان227310402278

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-06-1025000885310يمنرؤى محسن حسن227410402279

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-08-0404002088811مهاحسناء محمد غالي227510402280

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-06-0405002650011ابتسامحسين علي السليمان227610402281

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-01-0403008027704جوماناأمل سامر عبود ديوب227710402282

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-07-0501074580015سعادبثينه محمود عبود ديوب227810402283

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-08-0401054140529هناءعال محسن ابراهيم227910402284

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-08-0412006374105عواطفيونس حسن حماد228010402285

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-10-0423001974901مهىكنانه حسين االسعد228110402286

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-10-0415000826301فلايرعلي نصر العلي228210402287

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0406003133201هالهدارين عصام العبدهللا228310402288

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-10-0423001974501مهىجمانه حسين االسعد228410402289

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-11-0414004364108هاللهوسيم عبد الهادي درويش228510402290

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-06-0415001108610عزيزهعلي احمد العلي228610402291
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10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-01-0415001223801نوالفهد صالح مرعي228710402292

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-02-0403003488325فاطمهجوليا بديع عمران228810402293

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-01-0406002425719عيديكنانه محمود المرعي228910402294

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-08-0408002384007بدريهسوسن رمضان الرمضان229010402295

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-01-0403000673701مريمغازي اسماعيل خليفه229110402296

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-03-0402002366414خداجمحمد جمعه عدنان رجب229210402297

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-01-0403001761517سمرديانا محسن السالمه229310402298

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-04-0403001712714ثائرهمحمود لؤي الصليبي229410402299

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-04-0704005912420لطيفةحسن مصطفى مصطفى229510402300

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-05-0406003152620هاالنمر أكرم كاشي229610402301

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-05-0507000700511نجاحشادي توفيق يوسف229710402302

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-03-0417002322707سهامسليمان قاسم جمعه229810402303

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-09-0412008519801جميلهعالء محسن العلي229910402304

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-02-0422001843501عليامنال فواز القاسم230010402305

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-10-0413002071419رجاءاسكندر علي اسماعيل230110402306

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0422004084902وصيفهعالء أحمد خضر230210402307

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1971-09-0415001502305عفيفهلينا علي االبراهيم230310402308

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-05-0401072783015رغدهعوني محمد مخلص ملوحي230410402309

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-11-0406001786017اسراءروعه منذر قاسم230510402310

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-09-0414002136901نجديهفاطمه فجر اسماعيل230610402311

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-12-0401076666403سهامرشا محمود الحمدان230710402312

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-01-0412009252215مديحهعبد الكريم عبد اللطيف صالح230810402313

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-05-0404002280705ليالنجاة شعالن محمد شدود230910402314

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-03-0401021598508فائزهمحمد نادر طعمه231010402315

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-07-0406003525101ثريازينب ياسين الضاهر231110402316

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-05-0404001435420نعيمهساميا نجم قاسم231210402317
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11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-02-0419008187207فضهبسام عباس صبح231310402318

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-08-0415000178606رديحهروال راغب عبدو231410402319

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-01-0401083359601شوقيهداليه عبد الوهاب حامد231510402320

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-01-0414000233401عائدهمحمد ابراهيم عباس231610402321

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-01-0414000462701هاجرباسم منير حسن231710402322

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-03-0418006803301زهيهعيسى جابر العبدهللا231810402323

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-01-1217004575803نهلههديل جهاد الخضور231910402324

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-03-0412001662104نجاحشادي سمير ديوب232010402325

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-04-0401116623525منتهىشهرزاد سليم دردر232110402326

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-01-0403000421401آمنةعلي قاسم الغرير232210402327

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-01-0407002388501سعادعامر بسام القطاش232310402328

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-05-0403005125902سجيعاعزيز توفيق مريم232410402329

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1969-01-0401018364101زليخهخالد عبد الكريم نجار232510402330

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-01-0408000599417هناءعال محمود سليمان232610402331

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-10-0406000576310عزيزهفداء خليل العثمان232710402332

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-01-0401055986302منىمحمد علي الطويل232810402333

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0401001120409غادهحسن نضال صبح232910402334

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-02-0415002120704هناءمها مصطفى ديب233010402335

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-0401039696410فريزهرؤى حسين عثمان233110402336

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0417005205222خديجهأحمد محمد العبد هللا233210402337

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-05-0423001738605صبريهحال فائق العلي233310402338

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0415002054923سعادنظيره سليمان عيسى233410402339

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-01-0415002055826سعادراميا سليمان عيسى233510402340

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-01-0415002518201سميرهاسماعيل ابراهيم حايك233610402341

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-04-0405000141127سروهيوسف عيسى وهب233710402342

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-08-0403006584604اميرهبيداء وجيه السليم233810402343
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11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-03-0412003129301نعيمهيحيى ابراهيم جنيدي233910402344

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-09-0415002569601غاليهيائل علي ابراهيم234010402345

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-10-0401016686913رتيبهريم كاسر االبراهيم234110402346

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-04-0403001632910فريزهدالل علي العزيز234210402347

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-09-0512004776902نصرهأحمد حماد حماد234310402348

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-06-0401001162104وفاقنادر محمد ميهوب234410402349

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-06-0401011834620سناءعلي نضال الصالح234510402350

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-01-0401125895401بديعهياره عادل فاضل234610402351

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-0414000238115وجيههعلي عبد العزيز ناصر234710402352

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-03-0415000542326منىفداء غصن جمال234810402353

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-01-0403003970120نديمهعلي سليمان حسن234910402354

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-01-0401111071508حياةمصطفى رياض الدرويش235010402355

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-01-0419010624325رسميهآليا محمود المنصور235110402356

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-07-0423002917814نوفهدارين آصف الجوراني235210402357

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-09-0408000011720روسياربى حسين االحمد235310402358

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-02-0419009598126سهامرامي احمد الحسين235410402359

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-0403001473201نعيمهمرهف يوسف النقري235510402360

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-01-0419005021510نعيمهحسين راشد الحمدان235610402361

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-10-0422002916106سمرشعيب مالك ديوب235710402362

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-01-0403003403901فريزهغدير رمضان العيسى235810402363

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-09-0605000486226لمياراميا عدنان ميا235910402364

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-04-0419007651310آمنهاحمد مصطفى فارس236010402365

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-06-0401039869117نوالدالل محسن عيسى236110402366

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1967-07-0401086922227علياناديا يوسف ابو صوان236210402367

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-08-0408001521615فاطمهسوسن علي الشعبان236310402368

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-01-0422000452417مبصوطهعمار محمود كيسين236410402369
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12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1974-03-0413005542801رنجسمياده غسان عبيدو236510402370

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-06-0414000978920امينهنهله يوسف باال236610402371

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-01-0406001948701ندىوالء احمد ابراهيم236710402372

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-01-0413003326901اسكندرههنا بديع حبابه236810402373

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-04-0401056646901حسنهالهام يوسف الحسن236910402374

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-01-0422002790525عليابشرى حيدر البدر237010402375

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-01-0401011004401شمسههنادي سليمان دبو237110402376

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-01-0419008224110نديمهلبيب صافي المحمد237210402377

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-08-0401002069513اكتمالاخالص فيصل الرضوان237310402378

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-06-0401001485102سناءرنيم فيصل الضاهر237410402379

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-10-0401002070210اكتمالنور فيصل الرضوان237510402380

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-01-0414003888105نظميهمحمد علي وسوف237610402381

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-05-0408000770101تمامسهير حيدر نعامه237710402382

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-11-0406000880102نهادمريم ابراهيم سليمان237810402383

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1973-04-0403001930910مريماحالم محمد احمد237910402384

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-12-0412007091501منالابراهيم حسن تيشوري238010402385

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-09-0412005647601نجدومحمد سلمان سلوم238110402386

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0412006726301عزيزهعالء محمد عثمان238210402387

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-10-0412007094320منالمحمد حسن تيشوري238310402388

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-04-0401087864225فهميهروزان ابراهيم اليوسف238410402389

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-07-0401061610310مهاعلي نصر العمر238510402390

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-06-0403001622001ندوهيوسف ياسين الخضر238610402391

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-0404000583229منتهارسام رئيف اسماعيل238710402392

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-04-0402003855102أسماءمحمد عبدالباري اسماعيل238810402393

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-04-0415002161809كوكبيازد علي حسن238910402394

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-01-0405000126421املايمان فؤاد الناصر239010402395
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13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-01-1001015676916نسرينآيه فواز حبيب239110402396

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-09-0408000286615نهادمياده محمود بدور239210402397

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0407001095125رحابوائل مصطفى الجيلو239310402398

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-04-0401070899313نهادابراهيم محمد الموسى239410402399

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-09-0611007131215نبيهاسومر يوسف احمد239510402400

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-07-0408000118830زكيهغفران بسام االحمد239610402401

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-09-0422002976820مريمفاطمه أحمد الحبيب239710402402

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-09-0422002986415شمسلؤي يوسف المحمد239810402403

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-04-0412005335105كوكبعلي منير حماده239910402404

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-01-0414002209501حسنهبسام صالح منصور240010402405

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-06-0414001976405فادياوسيم ناصر ونوس240110402406

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-04-0408000118714ذكيهعفراء بسام االحمد240210402407

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-10-0403002411101سهاميوسف اديب السليمان240310402408

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-01-0401012892010زكوهآالء محي الدين االبراهيم240410402409

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-08-0401045835905ريوفدالل عدنان القش240510402410

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-01-0417005352101مثولداليه نصر المحمود240610402411

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-04-0417006329115فوزيةحميدة عبد هللا المنصور240710402412

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-01-0609015370516هدىاحالم حكمت احمد240810402413

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-09-0422005177406وصالسهاد علي المحمد240910402414

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-09-0401076962413سهيلةسناء محمد شنق241010402415

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-10-0401011451621عنودأيهم أحمد الحسين241110402416

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-04-0503005575110صهباءمرح اسد ديوب241210402417

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-07-0414003594120هندفراس روفائيل عاصي241310402418

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-12-0406001249328نزيههعامر بديع سليمان241410402419

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-06-0401022590727امينهنعمه يوسف درغام241510402420

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-02-0401009134226امينههبه يوسف درغام241610402421
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13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-07-0413002148108سهامحسام علي بدور241710402422

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1969-07-0505005849501عمشهاحمد محمد الخليل241810402423

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-03-0408001494920رشيدهايفلين محسن الناصر241910402424

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-12-0401045806917جومانهلينا محمد خضور242010402425

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-12-0412008859701خديجهسومر احمد دنيا242110402426

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-01-0418000680010تركيهرفعت خالد خزاعي242210402427

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-07-0401033594130بهيجهعلي شحادي األديب242310402428

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-01-0401039542001بدريهعبير احمد خليل242410402429

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-05-0414002662508داللعبدو عطيه عبود242510402430

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1974-04-0401002225015ناهيهسوسن سليمان الونس242610402431

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-01-0415002335421فاطمهمجد محمد العلي242710402432

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-12-0415002338618صفاءجعفر نزار العلي242810402433

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-10-0403003138316ربا العيسىجعفر سجيع فهود242910402434

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1972-02-0415002259506فهودالهام علي االحمد243010402435

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1970-01-0621000377217خزنهفتحيه عزيز ديب243110402436

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-12-0406003609303امينههيثم محمود الحمد243210402437

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1974-10-0415000693018بديعهحسن يوسف الكردي243310402438

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-02-0403006322205سميرهعلي راسم خضور243410402439

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-04-0403004119007املسمر مرهج الحسن243510402440

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-06-0412010082504ابتهاجمحمد علي يازجي243610402441

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2004-06-0401089083105صفاءساره محسن الجاني243710402442

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-01-0403006374024رابياشادي رفيق عباس243810402443

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-11-1211002504210وفاءهيام محسن الرفاعي243910402444

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-11-0414003187818سميرهسوسن محمود سالمي244010402445

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-06-0414004143401حفيظهوداد عبدو مكائيل244110402446

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-0419006640801هناءسليمان واجب المحمد244210402447
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14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-09-0415000694201بديعهمحسن يوسف الكردي244310402448

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-05-0407000166601فاطمهعدنان محمد العلي الرويشدي244410402449

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-09-0414004314515مديحهمازن نعمان سعد244510402450

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-01-0403006099515رضوهعلي عمران السليمان244610402451

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-01-0412003999213تماملبنى زين الدين خلف244710402452

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-02-0412004191419نايفهرشاد سلمان وسوف244810402453

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0403002662701هويدالوران جبر مشولح244910402454

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1969-02-0419002027625فضهلينا سليم حمزه245010402455

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-07-0512000489628مثيلهعلي عبد الحسيب اسماعيل245110402456

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-09-0401038352615رسميهلينا فواز فاتي245210402457

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-08-0401044862527شاديهرنين كامل الفطوم245310402458

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-08-0401038331301رسميهفاتن فواز فاتي245410402459

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-06-0414001439307كوكبأحمد رباحي علي245510402460

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-0408000013201روسياروان حسين األحمد245610402461

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-04-0418007086720اميرهعامر منير المنصور245710402462

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-01-1103004066501هديهساميه رجب االبراهيم245810402463

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-02-0404003130310دالسليمه محمد االحمد245910402464

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-0408001932203نوفههزار علي ابراهيم246010402465

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-03-0401076516329ابتساممرح صدوح الحسن246110402466

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-03-1016012897401رتيبهنجالء يوسف أحمد246210402467

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-0403002532301غازيهمجد علي فاضل246310402468

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-12-0412008791101ربيحهفراس علي مدور246410402469

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-02-0401057566515نوفهياسمين عبد اللطيف العلي246510402470

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-01-0507002835206هيفاءمهند مصطفى الفقير246610402471

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-06-0419010689301صبريهعيسى ابراهيم ونوس246710402472

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-11-0412001547401رئيفةبشار علي المصري246810402473
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15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-04-0406001833112مريمنوال خليل علي246910402474

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-01-0412007848420فهميهاحمد عباس دياب247010402475

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-04-0419008782315امتثالمحمد عدنان ونوس247110402476

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1973-01-0407000901811مريمطه ابراهيم الدعفيس247210402477

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-02-0509001634920زينبدموع توفيق دردر247310402478

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-05-0422001895323خديجهمحمود عبد الحسين العلي247410402479

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-07-0412010395406رسميهسليمان عبد الكريم السليمان247510402480

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-08-0406001872724سهاماحمد سليم علي247610402481

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-01-0419002125501مديحهغازي فيصل الحموي247710402482

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1974-04-0406001132502جميلهدالل اسعد عزيزي247810402483

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0401051827610جورجيناصارم حسن الصارم247910402484

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-03-0401001540714انصافمايا مراد عيشه248010402485

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-06-0406003524220عزوزرحاب يوسف ضاهر248110402486

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-05-0401067396604صباحرهف سمير اليونس248210402487

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-07-0403004469601بحريهنور الدين علي القبوي248310402488

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-01-0403004279806خديجهاحمد صالح االسماعيل248410402489

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-03-0401002804421هيامرنا يوسف اسماعيل248510402490

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-05-0503001826626سهاماحمد علي صارمي248610402491

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-04-0402010040301عزيزهمحمد احمد عبود248710402492

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-01-0417002366806سميعةفؤاد محمود السليمان248810402493

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-01-1001002901101ربيحهمنار علي رحمه248910402494

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-09-0517004292615فريدهعال سليمان العلي249010402495

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-08-0403003646023رابيهشيرين يوسف السعيد249110402496

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-08-0403001817106نادياروزان سليمان الخضور249210402497

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-05-0401043320019اماثليارا عبد اللطيف السليمان249310402498

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-01-0412003575701عليايامن سليمان حيدر249410402499
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15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-09-0412003576225عليايوسف سليمان حيدر249510402500

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-01-0404000241505أملينأسعد ياسين عزيزي249610402501

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-07-0404001448604غاليهعيسى محسن علي249710402502

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-02-0401092404113حبسهنهال عفيف موسى249810402503

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-06-0401084983525ابتساممحمود حسين االبراهيم249910402504

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1971-01-1104001429718داللليندا علي ملحم250010402505

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-01-0419001793701شيخهباسل عبد السالم رعد250110402506

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0403002873710نزههعلي جبر المحمد250210402507

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-06-0417001892101علياحنان احمد السليمان250310402508

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-12-1016005160530امالثناء سليمان علي250410402509

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-10-0503006442520سفيرهعامر أحمد الونوس الونس250510402510

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-04-0404002157425شهيدهنادين محمود خليل250610402511

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-07-0401057653325عزيزهمنى مصطفى ابراهيم250710402512

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-05-0403005349931فوزهرعد محمد الوعري250810402513

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-02-0412005894321داللمحمود سليمان شمالي250910402514

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-06-0412007833118زهرهحكمت محمود عمران251010402515

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-04-0401039703821مكيهعلي ابراهيم العباس251110402516

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-05-0402002795719نجودهال محمد الدرويش251210402517

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-11-0419005877101منيفةلينا عبد الكريم العبود251310402518

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-03-0403001501305اميرةعلي حامد العيسى251410402519

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-06-0401016834527ميلياغدير بسام العباس251510402520

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-05-0408001048505ثناءسومر محمد ديوب الرسالن251610402521

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1974-04-0402000125201ماريهزهور هاشم خنسه251710402522

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-01-0415002230115لواحظاحمد محمد بدران251810402523

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-11-0415002217203تفاحهفياض احمد بدران251910402524

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-02-0412000333101اميرهسهيل غسان شاهين252010402525
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16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2004-01-0401084884501سوسنياسمين احمد العلوش252110402526

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-0412000568801تغريداكثم محمد كنعان252210402527

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-05-0401086451925شجيعهلؤي منذر الرحال252310402528

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-12-0401057146425فاطمةعماد مصطفى نبهان252410402529

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-02-0408000424522فتاهلمى نصر العبدو252510402530

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1972-04-0419008185605فضهاسعد عباس صبح252610402531

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-01-0419010801808منيفهفادي احمد المنصور252710402532

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-11-0403003703210سمرهعلي احمد زيتون252810402533

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-11-0403005954610رجاءاليسار موفق محمد252910402534

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0401086024101نعماتشاكر احمد كنعان طحان253010402535

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-01-0401095395401الماظهغيداء عيسى الديبو253110402536

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1974-04-0415002044310نبيههمحسن محمد حمدان253210402537

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-11-0406001844610حميدهزينب صبحي االحمد253310402538

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-09-0415001325310مريمعبدو سالم سليم253410402539

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1968-06-0401079160714مريمفاديه يوسف ابراهيم253510402540

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-05-0403003297704سهامفراس فيصل الرستم253610402541

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-12-0412003576501عليامحمد سليمان حيدر253710402542

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-05-0423000818401زهريههال كامل الجهني253810402543

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-07-0621000330812هياموسام منجد صبح253910402544

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-09-0408002642607ساميهسهير عيسى االحمد254010402545

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-06-0517003080117خضرهكنين صالح ناصر254110402546

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-05-0419011101807سليمهصادق حسن األبراهيم254210402547

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-03-0401081784511ازدهارسماهر احمد حمدان254310402548

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-04-0401086526517اميرهلبانه حامد محمود254410402549

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-06-0401112626302جهيدهمايا بسام غريب254510402550

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-08-0413003262518ناديايوسف عفيف عيسى254610402551
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17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-06-0406002725715سمروالء ابراهيم ملحم254710402552

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-01-0403006574510فيروزعلي اسماعيل يوسف254810402553

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-02-0418000731616آمنهفراس محمد خير االحدب254910402554

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-02-0406001019328نهادسمر دمر العواد255010402555

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-10-0401040262130عزيزههبه ناقد العباس255110402556

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-08-0517001278410سعادسمير يحيا احمد255210402557

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-07-0725004177428بدرهمحمد تركي فريدو255310402558

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-08-0406002137601امينهمنى عبد العزيز الحسن255410402559

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-02-0403002721402اميالضياء عمادالدين العباس255510402560

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-01-0412006891401هنادهسالف علي خليل255610402561

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-04-1023002343026فاطمةنوفل احمد صالح255710402562

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-11-0423000453303انعاميسوزان محمود المحمد255810402563

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-11-0412009174614خضرهعالء محمد عبد هللا255910402564

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-01-0408002617717شاههمروان احمد الحوري256010402565

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-09-0417008634210خديجهقمر محمد فرزات256110402566

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-09-0417008659217خديجهابتسام محمد فرزات256210402567

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-05-0412004409601ماجدهعامر يحيى الحداد256310402568

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-05-0404003377114حياةرهف فاضل عجيب256410402569

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-12-0403000130329داللنور حسن ديوب256510402570

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-04-0403006317801شمسهيوسف احمد خضور256610402571

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-09-0418006261701منيرهعامر يوسف صقر256710402572

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-09-0417004654804نجمةلما فايز حاج حسن256810402573

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-09-0417005656912نادرهخديجه رجب الرجب256910402574

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-07-0422001585714مديحهنور محسن المنصور257010402575

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0401054557901شمسهربا خليل الزهره257110402576

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-05-0401036011219سالممحمد خضر الجنيدي257210402577
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17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-01-0412002512602فاطمهعلي احمد عمران257310402578

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-07-0404003447520غادهحال صالح سليمان257410402579

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-01-0418006138605حياهمريم سامي مصطفى257510402580

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-09-0422001955515مريمسالف حامد الخضور257610402581

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-01-0412002857601زهرهحسن محمود عمران257710402582

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-04-0406003147926راغدهرهف عبد اللطيف العلي257810402583

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-01-0423001003403شيحهمحسن محمد دالي257910402584

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-01-0422002769915روضهرغد أحمد األحمد258010402585

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-04-0406000226820ترياقصفاء علي غصا258110402586

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-04-0413003296005رفيقهمهران عبد الهادي حبابه258210402587

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-01-0415000849801اميرهسليمان علي حسن258310402588

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-05-0404002383602سمرنوال جميل حسن258410402589

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-03-0415002456625بديعهمحمد ابراهيم حسن258510402590

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-09-0401015577206فادياسلطان كاظم االحمد258610402591

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-06-0505014705401مريموفاء فايز العلي258710402592

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-09-0205001637201حسنهفتيان أحمد فتيان258810402593

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1972-03-0515008782601سميرهسمر معروف جمعه258910402594

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-03-1404008056526سلمىالرا شعبان رمضان259010402595

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-03-0412003060313فاطمهكاظم يونس مخلوف259110402596

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-01-0408000529415سميعهنجوم أخرس نجال259210402597

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1972-10-0422000257210نجلهياسر شعبان القبه259310402598

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-06-0422003587419سهامايمان ابراهيم الدرويش259410402599

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-09-0401078821609اسمهانسحر محمود المرعي259510402600

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-08-0501033685118نهادجورجينا كفاح شهدا259610402601

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-07-0503006071401جميلهكوثر سليمان اليوسف259710402602

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-06-0412010070603عائدهجعفر عبد هللا يازجي259810402603
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18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-05-0401041618327زهورنسرين مفيد دربولي259910402604

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-08-0404002680225وصيفهآصف وجيه بدور260010402605

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-03-0412003469101جميلهرامز علي بلول260110402606

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-03-0401074541510كفاحعبير موسى دبو260210402607

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-0409001687610غازيةحمدي فرحان الحوري260310402608

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-01-0404000200402مريمفاطمه محمد سلوم260410402609

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-05-0412000583315مطيعهوائل سليمان حجل260510402610

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1974-04-0423001561807اميرهسوسن بدر الدين ديب260610402611

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-05-0412000404620نعيمهرمضان ابراهيم جنيدي260710402612

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-01-0415002531001جيداءاسمهان ابراهيم االحمد260810402613

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-01-0401002598223شهديهغفران علي الحمود260910402614

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-01-0420004766701سميرهزهراء حسين الحمد261010402615

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-03-0401012936326هااللؤي محمد ليلى261110402616

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-01-0401046367401كرديهوسيم جمال البدوي261210402617

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-04-0401046676427اميرهمريم بدر الدين ديب261310402618

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-01-0419003608004مديحهرشا يحيى ونوس261410402619

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-01-0405000007703ملكيشريف احمد وهب261510402620

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-01-0413002176703حليمهحسن محمود يونس261610402621

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1974-07-0423004841319وسيلهسمر محمد معروف261710402622

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-03-0401056968915هاللهغسان عبد الباري عوده261810402623

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-10-0401001123530فاطمهسمر مشعل الدربولي261910402624

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-11-0417000987615كهربمناهل سعيد الفياض262010402625

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-02-0422002826019حلوهباسم حمزه العباس262110402626

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-04-0417003190420فردوسمناف خالد الشيخ خلف262210402627

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-01-0419008615301عيوشفاطمه عبد الرحمن الدحو262310402628

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0419008617015عيوشليلى عبد الرحمن الدحو262410402629
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18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-04-0414003811016رفعهوعد ياسين محمد262510402630

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0412008603101فاطمهبشار احمد الدريعي262610402631

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-03-0414000559617عزيزهدارين صالح عباس262710402632

18قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-0403003410726لينداعلي حسين عيسى262810402633

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-01-0419001286515مريمنسرين غسان السماعيل262910402634

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-04-0417003059222فوزيههشام حسين السالمه263010402635

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-02-0407000328912ساميهحسام خالد األركي263110402636

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2004-06-0408003396919رامياحنين عماد السليمان263210402637

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-01-1404008000501خديجهناهد رامز قنص263310402638

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-08-0415000227006أميرهوسام علي اسعد263410402639

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-01-1002000830405نجاحنوار فيصل دوالت263510402640

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-01-0419009933328اميليايامن راجح الحسين263610402641

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-05-0419010120420عواطفحيدر احمد االخرس263710402642

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-03-0517001918805علياءزينه زين الدين خدام263810402643

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-0401001622210شوكافدوى اسماعيل الحمود263910402644

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-08-0408002603717صباحعبد الحميد محمد حوري264010402645

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-06-0412003176002نهدهعلي فهيم غصه264110402646

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-02-0417000314520فاطمهسليمان محمد فرزات264210402647

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0517001985901سهامعبير عيسى علي264310402648

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-04-0406002497315سليمهسمر علي ابراهيم264410402649

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-06-0415001445615مريمبشار منصور محمود264510402650

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1969-08-0403002669205وزيرهنزيه بدر االحمد264610402651

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-11-0412007982415امينهعلي امين عبدهللا264710402652

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-0423000810921رشيدهخديجة علي الرضوان264810402653

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-01-0403002933908وسيلهنزار عيسى زغور264910402654

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-05-0423000828026رشيدهسمر علي الرضوان265010402655
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19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-09-0419000784506فاطمهمحمد محمد توفيق المرعي265110402656

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-11-0403002876814شمسهسليمان جودات السليمان265210402657

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0412006548815رمزيهعلي احمد جعلوك265310402658

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-10-0404000999001ايمانعال فواز حسين265410402659

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0505002232501ناديهفراس نظير األشقر265510402660

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-01-0401074900101معززميرهان محمود االشقر265610402661

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-01-0408004251515وديعهروعة منيب خضور265710402662

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0401002155101نوالنضال محمد الحمود265810402663

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-12-0512001068318جومانهليزا زهير وينس265910402664

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-08-0403000723520ياسميننسرين علي بدور266010402665

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1973-09-0401051745101رخصهحسام صافي االسعد266110402666

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-12-0515008069301امتثالياسمين سلمان ضعون266210402667

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-06-1023002152220رتيبهمازن كامل يوسف266310402668

19قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-11-0415000788723رشيدهسوزان ملحم ملحم266410402669

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-10-0401003263629مارلينديما هاشم تمور266510402670

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-0415000789220رشيدهنزهه ملحم ملحم266610402671

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-01-0418003565805عيوشعلي سعود المطر266710402672

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-10-0404003478423كسيبهرابعه نمور المحمود266810402673

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-02-0414002302109اميرهعيسى نوفل الناصر266910402674

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-10-0401002990617ليلىعبد الكريم يونس حمدان267010402675

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-10-0412007558120وزيرهمحمد علي حربوقي267110402676

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-03-0408002700910بدريهيامن محمد االحمد267210402677

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-08-0412007559724وزيرهرعد علي حربوقي267310402678

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-02-0407001025801غيداءآية بسام الجيلو267410402679

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-07-0422002104905وزيرهربى وهب الحمدان267510402680

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-09-0401087437905وفيقهمنار محمد ابراهيم267610402681
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20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-02-0414002248915شمسهفراس عبد الهادي خزنا267710402682

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-01-0412008515504نادياعدي أحمد صالح267810402683

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1974-05-0414001463301رهيجهحنان حسن سليمان267910402684

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-09-0401039944919ريمهمحمود انور العلي268010402685

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1974-08-0412004598910فاطمهحكمت محمود عباس268110402686

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1973-06-0413003263910نادياعباس عفيف عيسى268210402687

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-04-0401040642711آمالمريم غسان علي268310402688

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-03-0411001588626فائزهياسين نعيم العموري268410402689

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-01-0403002425201نبيهامنهل علي الشيني268510402690

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-05-0412009173501خضرهعلي محمد عبد هللا268610402691

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-01-0413003253701سريرهسمير فهد عيسى268710402692

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-07-0417001346928حربهآمنة عبدهللا بروك268810402693

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0415000499504لينداوسام سهيل ساطو268910402694

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-08-0414002441510شهيدهعهد ايوب عباس269010402695

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-04-0406003411204جورجيتنيرمين الياس سمعان269110402696

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-05-0516000796325فائزهبشرى علي النصار269210402697

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-08-0401054554126شمسهرائد خليل الزهرة269310402698

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-01-0412003930401هيامحسين احمد قليشه269410402699

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-04-0411000577401منيرهعلي عبد الكريم الخضور269510402700

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-05-1402006181601منىعماد محمد االسعد269610402701

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-01-0414000527901أملفاتن رفعت ليلى269710402702

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1969-09-0402000119921ماريهامل هاشم خنسه269810402703

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-08-0413002402325نهىوعد غسان الديوب269910402704

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-10-0407003063222مهامحمد ابراهيم البخيت270010402705

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-02-0401017723625امنهمحمد سليمان علي270110402706

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0401040322901غادهرهام علي جوهر270210402707
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20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-01-0402006320516سميرهمحسن احمد العبدهللا270310402708

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-02-0403001726023رتيبهمالك ماجد الحمود270410402709

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-05-0419008188105فضهعبد الرحمن عباس صبح270510402710

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-0406002301302رويدهاتناس فرحان موكي270610402711

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-08-0422000354623بديعهعبير احمد عقول270710402712

20قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-05-0501067194821فوزهبتول حكمت جلول270810402713

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-01-0407002185502سعادعلي محمد الخليف270910402714

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-04-0401079363106عزيزهمارسيل علي الخضر271010402715

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-04-0517001128108شاميهأباء خليل ناصر271110402716

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-04-0401058322020خلودلما محمد ديب الخولي271210402717

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-12-0422004611918ناديهعدنان احمد حسين271310402718

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-03-0401087023001سمرفلونا مظهر خليل271410402719

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-0412006372505سعادابراهيم علي شمالي271510402720

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-01-0413005223020منامازن عارف المحمود271610402721

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-01-0412010072201عائدهادهم عبد هللا يازجي271710402722

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-11-0412009886401عائدةآية عبد هللا يازجي271810402723

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-08-0414001858114وجيههخليل غازي مصطفى271910402724

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0401034874101ليالمحمد احمد دومان272010402725

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-07-0408000641001بديعهرامي حيدر الدنيا272110402726

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-04-0413008705415وردهعلي عبد هللا مرعي272210402727

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-08-0419002710523ميساءمحمود محمد طماس272310402728

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-01-0403001721005رتيبهربيع ماجد الحمود272410402729

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-02-0401082776926وسيلههنادي علي ملحم272510402730

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-10-0403002866212عليارائده فاضل فاضل272610402731

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-11-0419009931514سعادمحسن محمود الحسين272710402732

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-08-0403002682102نبيههتيسير محمد المحمد272810402733
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21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-02-0409001066120سلوىمحمد عبد هللا الباني272910402734

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-04-0414003526927فضهحسن يوسف درويش273010402735

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-09-0403001004710سهيلهسائر نصر بدور273110402736

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-12-0417006486201فاطمةأحمد حسن مطر273210402737

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0415001400701نورهمنتجب محمد مسعود273310402738

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-12-0420001025030فتحيههنادي عبد الهادي المطلق273410402739

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-01-0412009072629نهادسميه علي حماده273510402740

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-08-0515001861031نهادريم فيصل سعود273610402741

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-01-0519001057405نسيبهكاترين سليمان محرز273710402742

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-12-0411001372801وجيههسحر عموري العموري273810402743

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-11-1016007433226سعادالهام علي احمد273910402744

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-11-0404003283702ملكهعيسى سليم سليم274010402745

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1974-01-0406002659610تمرهابتسام يوسف المرعي274110402746

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-07-0404000166005ابتساموالء خضر ديوب274210402747

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-07-0414000219422بديعهكوزيت نبيه الياس274310402748

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0403002538201اميسسلمان محمد القاسم274410402749

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-01-0403006095005فيضاسناء احمد الحسن274510402750

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-10-0518003391403منىنوار فؤاد ونوس274610402751

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-01-0413003363102محاسنبرجاس طالب حبابه274710402752

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-05-0412009118201راجياسلوى عبد الكريم بنا274810402753

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-06-0401051245510نايفههناء محمد النيساني274910402754

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-02-1023000934408سالمبسام علي محمد275010402755

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-05-0408002845318شهيرهعبدو علي األحمد275110402756

21قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-06-0406000831425يسرهاحكام جهاد عواد275210402757

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-03-0412007730222حلوهمحمود ابراهيم عباس275310402758

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-10-0401021025012منىرويده خضر كيسيني275410402759
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22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-07-0412005034206فاطمهباسم سليمان ناصيف275510402760

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0412007730005حلوهعلي ابراهيم عباس275610402761

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-09-0412007248601سعدهباسل علي زيني275710402762

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-02-0411000728505فاطمةهنادي عوض العمار275810402763

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-07-0503002267215فريزهدارين نصر سلوم275910402764

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-0306002673402فاطمهمنار محمد العواصي276010402765

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-05-0422003748114نجاحميساء محمد عوده276110402766

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-01-0401057873501ميادهنور محمد الزلق276210402767

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-09-0412004143720وهيبهعائده نصر فرج276310402768

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-05-0412004144201بحريهعلياء ابراهيم سلوم276410402769

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-11-0412002990525بحريةغياث ابراهيم سلوم276510402770

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-01-0412004144025بحريهدوالت ابراهيم سلوم276610402771

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-12-0403007785525مرفتسمر محمد سكاف276710402772

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-01-0401021977730نصرهرفاعي علي ايوب276810402773

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0414003388202نظيرهريم حسن علي276910402774

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-08-0403005560601نادياعلي محمد دعو277010402775

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-03-0423002094720منىسراب ياسين بدران277110402776

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-09-0414001545403جميلهطارق محمد رستم277210402777

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-11-0515012728129وردهموسى ياسر ديوب277310402778

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0415003067301مندلينايامن علي الدره277410402779

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-04-0403002728805هيفهوسام صبري سلوم277510402780

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-04-0403001732507رتيبهمهران ماجد الحمود277610402781

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0414000433401شعيلهعلي محمد اسماعيل277710402782

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-11-0419010765017وطفىعلي رمضان مرهج277810402783

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-02-0403001668023نوالابراهيم وفيق عالمه277910402784

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-01-0401065131203نجمهانس فايز فجالت278010402785

108 من 107صفحة  11:05:58 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



14 للساعة 12الرابعة                                              من الساعة :حمص        الفئة:محافظة

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-08-1024000342402رندهمادلين حسام الدين عيسى278110402786

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-10-0402002664725سوريارامز علي خليفه278210402787

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-03-1404007065812سناءفيروز بديع بدر278310402788

22قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0403006586510فاطمهمحسن يونس احمد278410402789

108 من 108صفحة  11:05:58 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 


