
الفاعةالكليةتاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

المدرج األولكلية العلوم1988-08-0423000339720فكراتعالء احمد نيساني110500001
المدرج األولكلية العلوم1980-11-0412002442620جميلهسامر يوسف حمدي210500002
المدرج األولكلية العلوم1984-08-0408002248701فهميههاله راكان ملحم310500003
المدرج األولكلية العلوم1992-08-0406003353431فوزيه العليبسام احمد تركيه410500004
المدرج األولكلية العلوم1990-12-0403003569308رقيهاحمد علي نوفل510500005
المدرج األولكلية العلوم1996-08-0412002696710علياسليمان علي شاويش610500006
المدرج األولكلية العلوم1985-10-0518002154717جميلهعالء طالل سليمان710500007
المدرج األولكلية العلوم1974-01-0401087551907نزههمنى يوسف غره810500008
المدرج األولكلية العلوم1992-09-0401050476810فرحةمحمد إبراهيم الحسن910500009
المدرج األولكلية العلوم1980-08-0401046177915يسرىرانيه محمد عيد معطي1010500010
المدرج األولكلية العلوم1984-05-0401095021601نايفهدعاسمديحه ممدوح شحود1110500011
المدرج األولكلية العلوم1984-04-0406002601309عيده الخضورختام سليمان الخضور1210500012
المدرج األولكلية العلوم1986-01-0422001962302مريم خليلحازم حامد الخضور1310500013
المدرج األولكلية العلوم1993-07-0412007434714زينب العليموسى محمود صافتلي1410500014
المدرج األولكلية العلوم2003-01-0423001506601ثناءأمل لؤي الحسن1510500015
المدرج األولكلية العلوم1983-03-0418006391903فهميهفهميه حسن االبراهيم1610500016
المدرج األولكلية العلوم1979-01-0412006575101يمنا قاسمنضال عزيز ثابات1710500017
المدرج األولكلية العلوم2002-11-0422005400215الرا سالمهعبير يونس اليونس1810500018
المدرج األولكلية العلوم1991-09-0423001032906مديحهبشار آصف العبدهللا1910500019
المدرج األولكلية العلوم1982-07-0405002868625نجاحرامي كامل صوفي2010500020
المدرج األولكلية العلوم1984-09-0406002176509عليا عفيفهالفه حسن الميهوب2110500021
المدرج األولكلية العلوم1987-03-0415000317905امنه سليمانعلي فواز خضور2210500022
المدرج األولكلية العلوم1996-02-0419006898401مريممها صفا االبراهيم2310500023
المدرج األولكلية العلوم1980-06-0412006528501خديجه حموديونس اسماعيل عمران2410500024

جامعة البعثالبيانات الشخصيةرقم الطلبم
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الخامسة:حمص        الفئة:محافظة

المدرج األولكلية العلوم1980-07-0408000784622عيدهوعد حسن المصطفى2510500025
المدرج األولكلية العلوم1989-11-0401020739001اميرهمنى حمزة بربورة2610500026
المدرج األولكلية العلوم1995-01-0517003707621صبحيه جبوربلقيس ابراهيم خليل2710500027
المدرج األولكلية العلوم1989-01-0422004452727زينب الكلعبد الناصر فرج الكل2810500028
المدرج األولكلية العلوم1981-01-0412005941506حميدة عليحيدر اسماعيل الحسن2910500029
المدرج األولكلية العلوم1985-01-0417001740001خديجةدالل محمود ناجية3010500030
المدرج األولكلية العلوم1994-01-0412006455804سراء غجريماهر علي السليمان3110500031
المدرج األولكلية العلوم1983-03-0406001911013نجاح مصريمحمد حسن الشعبان3210500032
المدرج األولكلية العلوم1989-01-0412001796806زينه تيشوريمحمد نواف قاسم3310500034
المدرج األولكلية العلوم1984-10-0402001380021ناديه المطرفاطمه احمد حجازي3410500035
المدرج األولكلية العلوم1988-12-0401012526631ميلياديما فاضل حصري3510500036
المدرج األولكلية العلوم1992-01-0418006610601ورده صقرعيسى محسن الحسن3610500037
المدرج األولكلية العلوم1985-02-0415000184424أمال نخلةساميه ابراهيم خليل3710500038
المدرج األولكلية العلوم1995-01-0418006611101رانيه الحورانيغدير حسن الحسن3810500039
المدرج األولكلية العلوم1989-04-1211002503904وفاءزيد محسن الرفاعي3910500040
المدرج األولكلية العلوم1984-12-0404001904124ابتسام الحسنمازن زهير الجبر4010500041
المدرج األولكلية العلوم1988-02-0412000404410نايفه جرابفرح منصور صالح4110500042
المدرج األولكلية العلوم1981-01-0410001027101حبسه عيدفادي عبد هللا ناقوره4210500043
المدرج األولكلية العلوم1978-10-0401043242609حفيظه القاضيمنذر ابراهيم عرب4310500044
المدرج األولكلية العلوم1984-07-0403000145114فوزه العيسىفاطمه مصطفى العلي4410500045
المدرج األولكلية العلوم1989-08-0803000950220عيده حاسهمجيد سراي حاسه4510500046
المدرج األولكلية العلوم1986-02-0407002012025عنود العبيدشيرين فوزي دخان4610500047
المدرج األولكلية العلوم1992-09-0402000646503ليلى بدورسائر جودات العباس4710500048
المدرج األولكلية العلوم1982-04-0403001865801صبريه الحجارحنان فهيم الحجار4810500049

160 من 2صفحة  11:07:25 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



الفاعةالكليةتاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

جامعة البعثالبيانات الشخصيةرقم الطلبم
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المدرج األولكلية العلوم1983-09-0401020869815رزقيهموسى عادل االبير4910500050
المدرج األولكلية العلوم1987-12-0401010888910خضرههاشم علي علي5010500051
المدرج األولكلية العلوم1985-02-0403001097901مريممحمد رضا الكور5110500052
المدرج األولكلية العلوم1968-03-0403002978002نديمهزهور محمد الحسن5210500053
المدرج األولكلية العلوم1984-11-0423001397622حوريههيفاء محمود األحمد5310500054
المدرج األولكلية العلوم1989-01-0418002922505نجديه الضاهرربى عدنان ديوب5410500055
المدرج األولكلية العلوم1997-02-0418005556825فاطمهيحيى عبد هللا جحواني5510500056
المدرج األولكلية العلوم1973-06-0401053678306ليلى محمودرغده خضر محمود5610500057
المدرج األولكلية العلوم1982-02-0505013420015فيضهغاده محمد حسن5710500058
المدرج األولكلية العلوم1992-01-0408001273018رتيبههبه بهجت الشعبان5810500059
المدرج األولكلية العلوم1987-11-0414000778501حبسه رستمعلي عبدالواحد ابراهيم5910500060
المدرج األولكلية العلوم1980-01-0401046681505رئيفه الخطيبعبير علي الحوراني6010500061
المدرج األولكلية العلوم1992-05-0408000660906عواطفوالء عدنان الدنيا6110500062
المدرج األولكلية العلوم1992-01-0422002291710رئيفه الخطيبسليم علي الحوراني6210500063
المدرج األولكلية العلوم1983-01-0403001611109سفيره المنصورسوسن محمود اليوسف6310500064
المدرج األولكلية العلوم2000-09-0422006162916صفاءعبد الهادي سبيع الحسن6410500065
المدرج األولكلية العلوم1981-01-0412001214901سميره محرزشادي محمد الحسن6510500066
المدرج األولكلية العلوم1987-01-0401014750605مفيدهسمر ياسر عباس6610500067
المدرج األولكلية العلوم1989-05-0401014487820صافيهكاظم عبدو الجهني6710500068
المدرج األولكلية العلوم1990-01-0420004037405يسرىخالد محمود قشعم6810500069
المدرج األولكلية العلوم1993-01-0412005960510سميره محرزاسامه محمد الحسن6910500070
المدرج األولكلية العلوم1996-01-0406001277105جومانه العبدوثراء احمد حمادي7010500071
المدرج األولكلية العلوم1990-12-0401016230924اميرهصقر ياسين الحموي7110500072
المدرج األولكلية العلوم1982-02-0403000091401حلوهسامر رمضان اليوسف7210500073
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المدرج األولكلية العلوم1982-04-0414004143601حفيظه القاضيغاده عبدو مكائيل7310500074
المدرج األولكلية العلوم1985-06-0404001364808عليا حميدوفيق سليمان خضور7410500075
المدرج األولكلية العلوم1993-11-0412005012116عائده عليمحمد حيدر بربر7510500076
المدرج األولكلية العلوم1991-08-0422005178715شفاءرفاه سليمان مرتضى المحمد7610500077
المدرج األولكلية العلوم1981-01-0412005068013وجيها ابراهيمعامر كامل جاموس7710500078
المدرج األولكلية العلوم1986-08-0417000804601امينهعبد الرزاق محمد حسون7810500079
المدرج األولكلية العلوم1987-03-0415001296811جميله بركاتمياده ابراهيم ديب7910500080
المدرج األولكلية العلوم1976-10-0422000927601فاطمه وسوفبسام سليمان الطويل8010500081
المدرج األولكلية العلوم1993-02-0415002278510فريدة منصوراحمد محمد خليل8110500082
المدرج األولكلية العلوم1991-08-0415002247901رجاءنيراز احمد العلي8210500083
المدرج األولكلية العلوم1974-05-0401003285710كريمه العدللينا مصطفى العدل8310500084
المدرج األولكلية العلوم1992-01-0414000848301قطفه وسوفوصال يوسف شندوخ8410500085
المدرج األولكلية العلوم1985-02-0408001435915شاههمحمد شوكات الخضر8510500086
المدرج األولكلية العلوم1979-04-0404001406920كهرب فارسفاديه عزيز صقر8610500087
المدرج األولكلية العلوم1973-01-0404000950702ندوىعنود شعبان عمر8710500088
المدرج األولكلية العلوم1987-09-0422000437201اماسل شقراهبة محمود قسوم8810500089
المدرج األولكلية العلوم1990-05-0402006350711رضوه سلوموالء عبدو خضر8910500090
المدرج األولكلية العلوم1990-01-0402005463305حسنه العثماناعتزاز سالم سالم9010500091
المدرج األولكلية العلوم1981-09-0401002359718رفعهرنا فهد حسن9110500092
المدرج األولكلية العلوم1979-04-0412009803510جميلةمنال سليمان جوالق9210500093
المدرج األولكلية العلوم1991-07-0414002370228رئيفه نجماحمد عيسى كردي9310500094
المدرج األولكلية العلوم1991-04-0413004985318بديعه لبسامين البير بيطار9410500095
المدرج األولكلية العلوم1983-04-0415001778517كوثر شعبانفاطمه فهد حسين9510500096
المدرج األولكلية العلوم2000-09-0418005240618ريم الصبرهنورس عبد العظيم الصبره9610500097
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المدرج األولكلية العلوم1992-05-0406002208722سميره ميكائيلنسيم محسن ميكائيل9710500098
المدرج األولكلية العلوم1986-08-0401062934105ظريفهثناء عبد العزيز المحمد9810500099
المدرج األولكلية العلوم1984-07-0408000610503حميدهدارين محمد السليمان9910500100

المدرج األولكلية العلوم1978-02-0403002299109بدريه قيلوحفراس حسن علي10010500101
المدرج الثانيكلية العلوم1980-02-0422003725615زريفه المنصورغصون عبد اللطيف المنصور10110500102
المدرج الثانيكلية العلوم1992-01-0406001132815شريفه السويدصفاء احمد حسن10210500103
المدرج الثانيكلية العلوم1983-02-0407000643724سميره دخانرجوى احمد الصليبي10310500104
المدرج الثانيكلية العلوم1984-02-0403002266701خضر ه جرادحيدر محمد فاضل10410500105
المدرج الثانيكلية العلوم2001-01-0412008870315نعيمهأنغام جابر محمد10510500106
المدرج الثانيكلية العلوم1982-02-0406001973802نعيمه شمارسيما عزيز الملحم10610500107
المدرج الثانيكلية العلوم1993-08-0414001757801هيام اسماعيلايهم محمد سيد10710500108
المدرج الثانيكلية العلوم1991-01-0412003010922سهام الحلودياب غانم غانم10810500109
المدرج الثانيكلية العلوم1974-11-0403004157610ورده الحسنميساء حمدان الحسن10910500110
المدرج الثانيكلية العلوم1987-01-0414004098718منيره محمدنبال جميل ضاهر11010500111
المدرج الثانيكلية العلوم1994-01-0403004467005جميلة اليوسفبشير احمد القبوي11110500112
المدرج الثانيكلية العلوم1997-01-0414001758819فاطمه سليمانايمن سفير سيد11210500113
المدرج الثانيكلية العلوم1991-10-0415002799009حميده احمدحسن علي سليمان11310500114
المدرج الثانيكلية العلوم1990-01-0422005121001امال العباسمحمد علي العباس11410500115
المدرج الثانيكلية العلوم1987-10-0422002709102تميدهاسعاف علي الشعبان11510500116
المدرج الثانيكلية العلوم1996-06-0401064038026ثروه اسماعيلحسن محمد حمد11610500117
المدرج الثانيكلية العلوم1980-02-0412004606301جميله نجمحامد يوسف بلول11710500118
المدرج الثانيكلية العلوم1993-04-0403002212219ايمان كنعانفهد سلمان فاضل11810500119
المدرج الثانيكلية العلوم1999-07-0402000531220هولندا بدورنبال محمد المحمد11910500120
المدرج الثانيكلية العلوم1989-01-0404000962810سميحه محمد يونسماري منصور منصور12010500121
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المدرج الثانيكلية العلوم1970-04-0420000585101صفيةملك احمد القيم12110500122
المدرج الثانيكلية العلوم1999-01-0412013523703الهام حويرمحاسن عبد المنعم حيدر12210500123
المدرج الثانيكلية العلوم1990-01-0403005734201كوكب العليلؤي حسن الحسن12310500124
المدرج الثانيكلية العلوم1978-04-0408000452815نديمه خضورلمك سعد المصطفى12410500125
المدرج الثانيكلية العلوم1986-12-1404007961008سعادفاتن ماجد قنص12510500126
المدرج الثانيكلية العلوم1975-09-0403005769020كرجيهراجح احمد العثمان12610500127
المدرج الثانيكلية العلوم1988-01-0401078061627تفاحهحسين حسن حبيب12710500128
المدرج الثانيكلية العلوم1985-10-0412003243710خديجه علينسرين علي حسحوس12810500129
المدرج الثانيكلية العلوم1981-04-0422005129225عوازل سالمهراميا محمد العلي12910500130
المدرج الثانيكلية العلوم1993-10-0408001977702سميرهماهر اليان ابو تقال13010500131
المدرج الثانيكلية العلوم1987-01-0423000834201مثيله محمدريمان فايز نيساني13110500132
المدرج الثانيكلية العلوم1992-12-0403002320204اذالغربه حاتم العلي13210500133
المدرج الثانيكلية العلوم1990-01-0422006782901مريم الزينعلي حسين األبرش13310500134
المدرج الثانيكلية العلوم1984-06-0403006459110نهود الراعيهاال غازي السليمان13410500135
المدرج الثانيكلية العلوم1992-08-0403003309303لوزيهمجد تركي الخضر13510500136
المدرج الثانيكلية العلوم1981-11-0423000307601رئبفهنجله سليمان علي13610500137
المدرج الثانيكلية العلوم1985-05-0406002160301مريم االسعدتيسير محمد ناصيف13710500138
المدرج الثانيكلية العلوم1985-09-0403003260428رسميه الخضورمهند احمد الخضور13810500139
المدرج الثانيكلية العلوم1984-01-0415003429120صبحيهنسرين سليم ياسين13910500140
المدرج الثانيكلية العلوم1993-09-0423000339901فكراتمتيم احمد نيساني14010500141
المدرج الثانيكلية العلوم1977-01-0401013549701بدريهارتسال عباس األحمد14110500142
المدرج الثانيكلية العلوم1990-01-0422005806619اميره الراعيميساء حبيب عباس14210500143
المدرج الثانيكلية العلوم1977-03-0413005762520بانيا حسنهيسم ابراهيم العلي14310500144
المدرج الثانيكلية العلوم1989-01-0401011741228زينبافتكار حسين األحمد14410500145
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المدرج الثانيكلية العلوم1986-05-0403003287001فيضا حمدانفاضل كاسر الخضور14510500146
المدرج الثانيكلية العلوم1985-10-0404000961924سميحة محمد يونسأحمد منصور منصور14610500147
المدرج الثانيكلية العلوم1996-05-0417001576012فاطمة االسعدنورما علي االسعد14710500148
المدرج الثانيكلية العلوم1986-07-0412009606507سعادغدير علي خضر14810500149
المدرج الثانيكلية العلوم1977-02-0418006391401سوره المحي الدينمفيده رشاد المحمود14910500150
المدرج الثانيكلية العلوم1988-01-0406001208705ملكه السلومايمان غسان الحسن15010500151
المدرج الثانيكلية العلوم2000-06-0402002707424ميليا االبراهيمبشار ايمن الدرويش15110500152
المدرج الثانيكلية العلوم1988-11-0408001055908سهامربا هيثم ابراهيم15210500153
المدرج الثانيكلية العلوم1991-04-0401075945429فائده السالمقمر سامر القاسم15310500154
المدرج الثانيكلية العلوم2000-02-0419008597526زينب حسنيعرب صالح الدين محمود15410500155
المدرج الثانيكلية العلوم1998-04-0403000104510منيره العلييوسف محمد السالمه15510500156
المدرج الثانيكلية العلوم1980-02-0402000978905زينب العليحنان محمد األحمد15610500157
المدرج الثانيكلية العلوم1982-09-0401044315607بسيمهعتاب عبد الكريم بربر15710500158
المدرج الثانيكلية العلوم2003-11-1016016821603يسرى الخطيبعمار محمد طويل15810500159
المدرج الثانيكلية العلوم1986-01-0401010672416رابيه سريطهراميه يوسف شاهين15910500160
المدرج الثانيكلية العلوم1985-03-0406002553304سمعه عوادريما خليل فرج16010500161
المدرج الثانيكلية العلوم1987-01-0412007327225خيزران وسوفحسين محمد الحسن16110500162
المدرج الثانيكلية العلوم1977-09-0404002343525عزيزه شبيبآمال محمود احمد16210500163
المدرج الثانيكلية العلوم1983-01-0403004325610ثريا الصارمرانيا اسماعيل الصارم16310500164
المدرج الثانيكلية العلوم1992-01-0407001086909أمل أبو شاهينمحمد تميم الصليبي16410500165
المدرج الثانيكلية العلوم1993-02-0415002971715نايله يونسعمار يوسف سالمه16510500166
المدرج الثانيكلية العلوم1992-01-0418004217423نوفهمزيد خالد الشويرتاني16610500167
المدرج الثانيكلية العلوم1987-05-0401039426714نجوىرامي عبد المعين عكاري16710500168
المدرج الثانيكلية العلوم1987-05-0412009492501سميرهحسن عباس ابراهيم16810500169
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المدرج الثانيكلية العلوم1993-01-0407001085428فاطمه المعراجوائل راتب الصليبي16910500170
المدرج الثانيكلية العلوم1993-06-0517002788924فيروز خليليوسف امير سليمان17010500171
المدرج الثانيكلية العلوم1986-11-0414000975301خضره محمدرضوان احمد باال17110500172
المدرج الثانيكلية العلوم1974-03-0401062810610أمينهغازية صطام شماع17210500173
المدرج الثانيكلية العلوم1984-09-0406002899903نجاح المنصورحنان عيسى ابراهيم17310500174
المدرج الثانيكلية العلوم1976-01-0401058179301شعيله عربوحيده قاسم خضور17410500175
المدرج الثانيكلية العلوم1988-02-0403001961702شعيله عربديانا قاسم خضور17510500176
المدرج الثانيكلية العلوم1999-01-0401091169411عزهراميا عالء الدين عوده17610500177
المدرج الثانيكلية العلوم1978-08-0201026275419فطام اليونسرهف مروان المصري17710500178
المدرج الثانيكلية العلوم1987-02-0417007618101خضره ناصرسماهر عيسى العلي17810500179
المدرج الثانيكلية العلوم1979-11-0417007614025خضره ناصرمجدلين عيسى العلي17910500180
المدرج الثانيكلية العلوم1983-04-0406001475608شهيرهدارين محمد ابراهيم18010500181
المدرج الثانيكلية العلوم1993-01-0422001463910هيام المحمدسامر نافع معروف18110500182
المدرج الثانيكلية العلوم1992-01-0422003778104رتيبه مهناعلي رفعت ديب18210500183
المدرج الثانيكلية العلوم1988-10-0403002360910رجاء السليمعلي يوسف الحسن18310500184
المدرج الثانيكلية العلوم1976-11-1009008808725فهيده ونوسفاديا محمود ونوس18410500185
المدرج الثانيكلية العلوم1981-01-0403001498201عزيزه السالمهفادي سليمان المحمد18510500186
المدرج الثانيكلية العلوم1980-10-0406003352702موجات العليمنال راسم المحرز18610500187
المدرج الثانيكلية العلوم1977-09-0404001842817ورده السليمغاده يوسف محمد18710500188
المدرج الثانيكلية العلوم1992-01-0403000166810نومه المرعيمحسن محمد االسعد18810500189
المدرج الثانيكلية العلوم1989-01-0415001243729سميحه ديوبغسان عدنان مرشد18910500190
المدرج الثانيكلية العلوم1987-01-0403006403701سميرهصالح محمد مياسه19010500191
المدرج الثانيكلية العلوم2002-09-0401037852601فاتن الحاطومروان سليمان رزوق19110500192
المدرج الثانيكلية العلوم1994-07-0104025021806تغريد العيسىأحمد محمد ملحم19210500193
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المدرج الثانيكلية العلوم1996-07-0422006164709زاهيه سليمانعمار عبد الكريم االستانبولي19310500194
المدرج الثانيكلية العلوم1997-09-0422005222512عيدي الخضرمحمد علي عبد المولى كبره19410500195
المدرج الثانيكلية العلوم1985-01-0412003290425جنات حمدانمحمد حسن مخلوف19510500196
المدرج الثانيكلية العلوم1985-05-0423001197921نجديهمنى علي ديوب19610500197
المدرج الثانيكلية العلوم1985-09-0404001415620حسيبه الحسنصقر خضر صقر19710500198
المدرج الثانيكلية العلوم1988-02-0414000489724ناهيه حرفوششهناز عيسى الوندي19810500199
المدرج الثانيكلية العلوم1984-10-0423000339404فكراتمنهل احمد نيساني19910500200
المدرج الثانيكلية العلوم1991-12-0401100136308سحارمحمد بسام الديس20010500201
المدرج الثالثكلية العلوم1997-09-0401003626915نصرهعلي سمير احمد20110500202
المدرج الثالثكلية العلوم1993-01-0401078812901فاطمهابراهيم ياسين الدياب20210500203
المدرج الثالثكلية العلوم1985-01-0419005132625نجود القاسمغسان علي القاسم20310500204
المدرج الثالثكلية العلوم1989-01-1002001246105دالل حيدررؤى هيسم نصر20410500205
المدرج الثالثكلية العلوم1988-08-0401024958109ندوه الشحودعلي اسعد العسس20510500206
المدرج الثالثكلية العلوم1983-05-0103011854920جرجيتعبير جهاد سرحان20610500207
المدرج الثالثكلية العلوم1988-10-0422001827920زهوه طيبهأدهم علي السليمان20710500208
المدرج الثالثكلية العلوم1989-01-0415001311504حسنه جمعهاسماعيل علي اسماعيل20810500209
المدرج الثالثكلية العلوم1993-05-0414002483507روظه عبودلبنى ابراهيم خرفان20910500210
المدرج الثالثكلية العلوم2002-09-0401077747629مريمبشرى طالل العليان21010500211
المدرج الثالثكلية العلوم1986-07-0409001569924إبتسامشذى رياض الوركي21110500212
المدرج الثالثكلية العلوم1982-10-0412003708608توريز جبرازدشير محي الدين يونس21210500213
المدرج الثالثكلية العلوم1991-07-0412003560028سعاد غصهميالد محسن هاشم21310500214
المدرج الثالثكلية العلوم1993-01-0414004029501سفيره رستمحسان درويش مشرقي21410500215
المدرج الثالثكلية العلوم1981-02-0422005550010بيكه المنصورتميم كمال العيسى21510500216
المدرج الثالثكلية العلوم1998-01-0505004494630عبله العجيحسن أحمد الغانم الراعي21610500217

160 من 9صفحة  11:07:25 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



الفاعةالكليةتاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

جامعة البعثالبيانات الشخصيةرقم الطلبم

الخامسة:حمص        الفئة:محافظة

المدرج الثالثكلية العلوم1992-01-0519001074501زهور غاليدعد طاهر حسن21710500218
المدرج الثالثكلية العلوم1978-01-0412009319712مريم عبودهيثم علي شمالي21810500219
المدرج الثالثكلية العلوم1998-01-0415002249807رجاء ديبمحمد احمد العلي21910500220
المدرج الثالثكلية العلوم1976-07-0414003343415هند سعد الديننبال حسن سعد الدين22010500221
المدرج الثالثكلية العلوم1992-01-0415002538601كوكب بركاتحسن علي محمد22110500223
المدرج الثالثكلية العلوم1980-01-0414004073502بهيجه حسنالهام نواف احمد22210500224
المدرج الثالثكلية العلوم1992-03-0403003569716جوهره العيسىرمضان نوفل نوفل22310500225
المدرج الثالثكلية العلوم1992-03-0412010776816نجاحعلي نايف عبدو22410500226
المدرج الثالثكلية العلوم1990-12-0412010920816سميرهمجد ابراهيم موسى22510500227
المدرج الثالثكلية العلوم1978-03-0403000032001نصره الحسيانسهود محمد بلول22610500228
المدرج الثالثكلية العلوم1987-04-0403002333610خديجه ابراهيموردناس علي العلي22710500229
المدرج الثالثكلية العلوم1990-01-0403007595201خديجهسناء علي العلي22810500230
المدرج الثالثكلية العلوم1992-10-0401003080709بديعه لبسباسل محمد العلوش22910500231
المدرج الثالثكلية العلوم1992-04-0412009356720زهورمنير علي الشيخ23010500232
المدرج الثالثكلية العلوم1982-05-0417009939420خلودفطيم محمد حمود23110500233
المدرج الثالثكلية العلوم1992-06-0412007582010اسيه ابراهيماسد يونس يونس23210500234
المدرج الثالثكلية العلوم1995-04-0412007547102ليلى سنكريابراهيم احمد حزوري23310500235
المدرج الثالثكلية العلوم1985-01-0503001354920جميله األسعدفراس محمود األسعد23410500236
المدرج الثالثكلية العلوم1984-03-0412004544117اسيه ابراهيممنال يونس يونس23510500237
المدرج الثالثكلية العلوم1984-01-0412010363601بانيهمحمد سلمان التركماني23610500238
المدرج الثالثكلية العلوم2000-01-0422006261701مركز عليروزه احمد النيساني23710500239
المدرج الثالثكلية العلوم1991-01-1217003022825اسمهان السليمانوئام علي السليمان23810500240
المدرج الثالثكلية العلوم1990-04-0415002733307نجاح يونسمنيرفا فايز كنوج23910500241
المدرج الثالثكلية العلوم1987-08-0414000036925زاهيه اسعدنيرمين نزيه سليم24010500242
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المدرج الثالثكلية العلوم1980-06-0419010476510رهيجه الحواطاياد محمود العباس24110500243
المدرج الثالثكلية العلوم1986-01-0403002497801فاطمهحنان فرج سلهب24210500244
المدرج الثالثكلية العلوم1990-01-0401052545530عبلهصبا شوكت عمران24310500245
المدرج الثالثكلية العلوم1977-07-0422006031514زاهية االحمدرحاب احمد رمضان24410500246
المدرج الثالثكلية العلوم1987-01-0412008437201مركزان سلهبسلمه علي فرج24510500247
المدرج الثالثكلية العلوم1984-04-0412009911513عزيزهعلي احمد زريقه24610500248
المدرج الثالثكلية العلوم1987-06-0412008200827فتحيه سلمونعلي احمد خرمه24710500249
المدرج الثالثكلية العلوم1987-08-0417008314625نديمهمحسن خضر العلوش24810500250
المدرج الثالثكلية العلوم1992-01-0401010747509كوثر شنتيربسام محمود عطا هللا24910500251
المدرج الثالثكلية العلوم1991-11-0405003243325وردهياسر سلمان يونس25010500252
المدرج الثالثكلية العلوم1988-05-0406003351510موجاترمضان راسم المحرز25110500253
المدرج الثالثكلية العلوم1983-08-0406003014020مفيده فرجعبير محمد الداالتي25210500254
المدرج الثالثكلية العلوم1971-09-0422001167108ملكات العقدهمؤيد عيسى العقده25310500255
المدرج الثالثكلية العلوم1992-01-0403005866702حياة العليمحسن عيسى سليمان25410500256
المدرج الثالثكلية العلوم1990-01-0422006428501حميده خاروفميساء راتب العبد هللا خاروف25510500257
المدرج الثالثكلية العلوم1990-01-0412010168301جميلهعبدو سليمان وسوف25610500258
المدرج الثالثكلية العلوم1982-02-0412010187505سليمهباسم عبدو وسوف25710500259
المدرج الثالثكلية العلوم1989-09-0401076724412نجاحمحمد علي الصدر25810500260
المدرج الثالثكلية العلوم1993-04-0412010139101ناديامحمد نديم اسعد25910500261
المدرج الثالثكلية العلوم1979-05-0408000304425فهيده الكوسارمساء محمد الحمادي26010500262
المدرج الثالثكلية العلوم1982-10-0423001630310حياةوائل تلجو الزير26110500263
المدرج الثالثكلية العلوم1980-12-0412010187810سليمهمحمد عبدو وسوف26210500264
المدرج الثالثكلية العلوم1992-11-0415002182401رئيفه ديبيزن رمضان ديب26310500265
المدرج الثالثكلية العلوم1988-01-0415002352704فاطمهمحمد بدر علي26410500266
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المدرج الثالثكلية العلوم1992-01-0412009267801كريمهعمار محمد الحسين26510500267
المدرج الثالثكلية العلوم1989-06-0412009608714منىهاني محمد خضر26610500268
المدرج الثالثكلية العلوم1999-01-0507005110201نجوى رنوسيعرب ماجد الفقير26710500269
المدرج الثالثكلية العلوم1984-02-0417006433108صبحيهآمنه مأمون أيوب26810500270
المدرج الثالثكلية العلوم1994-04-0412010202516الهامامجد نديم وسوف26910500271
المدرج الثالثكلية العلوم1992-05-0414002952005فتاة الرستمربيع موفق شدود27010500272
المدرج الثالثكلية العلوم1988-03-0412010078601ليلىعلي احمد يوسف27110500273
المدرج الثالثكلية العلوم1988-10-0401002468422ودادهبه غسان معيكي27210500274
المدرج الثالثكلية العلوم1973-05-0401002941312نزههخليل احمد اسماعيل الخليل27310500275
المدرج الثالثكلية العلوم1997-10-0412003702801ربيحه حيدررشا علي ونوس27410500276
المدرج الثالثكلية العلوم1992-01-0401033468729حميده شبلوطضياء جميل شبلوط27510500277
المدرج الثالثكلية العلوم1992-03-0412009224516كرديهعلي نصر صبوح27610500278
المدرج الثالثكلية العلوم1992-03-0401027445523مطيعه الملحممقداد محمد العباس27710500279
المدرج الثالثكلية العلوم1989-01-0418006868001زرعيهمحمد محمود ديوب27810500280
المدرج الثالثكلية العلوم1977-05-0414003539003منيره عيسىغاليه محمد عيسى27910500281
المدرج الثالثكلية العلوم1999-01-0418002649101سميره قجهعبد الحق نعسان النعسان28010500282
المدرج الثالثكلية العلوم1986-01-0417002142901زهريةلمياء عبد هللا الكردي28110500283
المدرج الثالثكلية العلوم1982-12-0419004418004مريم بدرهعليا علي االحمد28210500284
المدرج الثالثكلية العلوم1980-12-0419005251004مريمجهينه عبدو عباس28310500285
المدرج الثالثكلية العلوم1973-09-0404000472404شمسة عمارفاطمه درغام أحمد28410500286
المدرج الثالثكلية العلوم1990-07-0401010713707فاطمهعال عيسى خدام28510500287
المدرج الثالثكلية العلوم1991-06-0423000819402عزيزةفاتن خالد العلي28610500288
المدرج الثالثكلية العلوم1980-11-0414003187202ابتساممجدلين عبود احمد28710500289
المدرج الثالثكلية العلوم1980-01-0403005913401فاطمه الضاهردريد عبدالرحمن ضاهر28810500290
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المدرج الثالثكلية العلوم1995-04-0401054608130منىاسد محسن المنصور28910500291
المدرج الثالثكلية العلوم1972-01-0406002793402شمسه اسماعيلغاده علي اسماعيل29010500292
المدرج الثالثكلية العلوم1988-01-0403000648701منيره الحبيبرشا كاسر االحمد29110500293
المدرج الثالثكلية العلوم1990-08-0505001302925عبيروالء محمد ابراهيم29210500294
المدرج الثالثكلية العلوم1979-12-0403005849009مرضيه السليمانكالدس محمود السليمان29310500296
المدرج الثالثكلية العلوم2002-06-0414004011620زعيلهحيدر شحاده ابراهيم29410500297
المدرج الثالثكلية العلوم1987-01-0406003722208منيره فارسسها شريف العجوز29510500298
المدرج الثالثكلية العلوم1989-01-0406003788205فاطمهمحمد عبد هللا الشامي29610500299
المدرج الثالثكلية العلوم1997-11-0404000792102ازلدا طعمههبه عزات ابراهيم29710500300
المدرج الثالثكلية العلوم1974-02-0422005235107خديجه محمودمثل سيف الدين اليونس29810500301
المدرج الثالثكلية العلوم1992-05-0406003922512مفيدهاحمد سليمان الشامي29910500302
المدرج الثالثكلية العلوم1978-10-0423000358701مريم العباسفاتن يوسف العباس30010500303
المدرج الرابعكلية العلوم1992-02-0503000854329لطيفه الونسرهاب عيسى السلوم30110500304
المدرج الرابعكلية العلوم1985-05-0418002153403خديجة يحيىريما عبد الماجد كريم30210500305
المدرج الرابعكلية العلوم1980-07-0419006345921جميله ابو حريداحمد عمر المرعي30310500306
المدرج الرابعكلية العلوم1991-07-0401064119623فوزيهحسن علي الحمود30410500307
المدرج الرابعكلية العلوم1992-06-1022002253320سعاد شحادهميس احمد محمد30510500308
المدرج الرابعكلية العلوم1986-01-0422006999301حميده االحمدريام خالد طاقيه30610500309
المدرج الرابعكلية العلوم1980-08-0517001543108مجيدهفطوم سليمان علي30710500310
المدرج الرابعكلية العلوم1993-01-0419005013115ميساءاحمد يونس الخضور30810500311
المدرج الرابعكلية العلوم2001-01-0422006154610هناء صقورطالل غسان تقال30910500312
المدرج الرابعكلية العلوم2000-11-1022004401106نوره نوحكاسر احمد احمد31010500313
المدرج الرابعكلية العلوم1987-01-0419006126302امالعلي محمد المحمد31110500314
المدرج الرابعكلية العلوم1979-01-0517002669001زين الدار عيسىمينار جودت يوسف31210500315
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المدرج الرابعكلية العلوم1991-08-0422002212702دلهي حميدانريم هاشم ادنوف31310500316
المدرج الرابعكلية العلوم1994-01-0422000833810شريفه الظريفمحي الدين يوسف حمدوش31410500317
المدرج الرابعكلية العلوم2004-07-0422007787409فاتن العباسغفران علي العباس31510500318
المدرج الرابعكلية العلوم1996-04-0422002216911دلهي حميدانمحمود هاشم ادنوف31610500319
المدرج الرابعكلية العلوم2000-07-0418007133407سيفاءريم ابراهيم ديوب31710500320
المدرج الرابعكلية العلوم1989-09-0422002807201شميالثراء محمد العباس31810500321
المدرج الرابعكلية العلوم1997-01-0423001821515وصيفهسلمان حسن الراعي31910500322
المدرج الرابعكلية العلوم1988-01-0403000251701عيده الوعريمحمود توفيق العلي32010500323
المدرج الرابعكلية العلوم1984-01-0403006580514اميره مصطفىلؤي محمد احمد32110500324
المدرج الرابعكلية العلوم1984-03-0401076722525شفاء االشقرعلي احمد الصدر32210500325
المدرج الرابعكلية العلوم1979-06-0412004236501سعده الصالحنواف يوسف سقور32310500326
المدرج الرابعكلية العلوم1991-04-0418006743724دوله الشيخمحاسن احمد سقر32410500327
المدرج الرابعكلية العلوم1984-12-0404000615308ماريه حمودناديا منير ظفور32510500328
المدرج الرابعكلية العلوم1980-10-0414004313624جومانا ملحمسهام شحود سعد32610500329
المدرج الرابعكلية العلوم1987-08-0422001007225بدريه المعالعالء محمد العكاري32710500330
المدرج الرابعكلية العلوم1985-09-0412004969712رضا صالحعبدهللا احمد عبد هللا32810500331
المدرج الرابعكلية العلوم1992-05-0415003148709مندلينا اسعدمحمد علي الدره32910500332
المدرج الرابعكلية العلوم2002-01-0408002157526زينبمرح علي زهره33010500333
المدرج الرابعكلية العلوم1980-02-0414003464522بهيه ابراهيممحمد علي ابو صالح33110500334
المدرج الرابعكلية العلوم2001-12-0423002038701غاندهاسماء محمد خليل33210500335
المدرج الرابعكلية العلوم1984-08-0422007253907سلمى المحمدسوسن حمدان حمدان33310500336
المدرج الرابعكلية العلوم1992-08-0401040465814ليلىحسام علي الحسن33410500337
المدرج الرابعكلية العلوم1988-01-0415000205603وحيده العليعلي موسى عزالدين33510500338
المدرج الرابعكلية العلوم1990-02-0412006304701سعاد سلومرهام عبد هللا حسن33610500339
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المدرج الرابعكلية العلوم1985-03-0408000161007انيسه درويشنائله محمد السلوم33710500340
المدرج الرابعكلية العلوم2002-05-0401039827812حياهراما محمود الحمدان33810500341
المدرج الرابعكلية العلوم1985-01-0403000163910وجيهه المحمدسامر هاشم األسعد33910500342
المدرج الرابعكلية العلوم1990-01-0403000077914نهاد جموعلما يونس رسالن34010500343
المدرج الرابعكلية العلوم1983-01-0403002291301سهام الرحالعفراء اديب السليمان34110500344
المدرج الرابعكلية العلوم1994-01-0401062016516اسمانضال حمود قاروط34210500345
المدرج الرابعكلية العلوم1985-04-0406001913008نجاح مصريعلي حسن الشعبان34310500346
المدرج الرابعكلية العلوم1999-06-0407000434708نوف الرويشديمحي الدين عيسى الصالح34410500347
المدرج الرابعكلية العلوم1990-01-0410000359404جميله حدادميالد كمال خوري34510500348
المدرج الرابعكلية العلوم2000-07-0414004261901هيام كاجانمايا ابراهيم الحسن34610500349
المدرج الرابعكلية العلوم1997-04-0414004439401ليلى سالمامل حسان حسن34710500350
المدرج الرابعكلية العلوم1971-08-0401003133319ميلووداد حسين الشيخ34810500351
المدرج الرابعكلية العلوم1981-11-0404003043910ماريه حمودفاديا منير ظفور34910500352
المدرج الرابعكلية العلوم2000-01-0415002525402راميا ديبمحمد مهند حبيب35010500353
المدرج الرابعكلية العلوم1979-11-0418006422520سليمهاحمد سليمان السليم35110500354
المدرج الرابعكلية العلوم1981-04-0422002124406سليمه تللوهاجر سليمان االبراهيم35210500355
المدرج الرابعكلية العلوم1991-01-0402000154516خديجةغياث يوسف الونوس35310500356
المدرج الرابعكلية العلوم1979-08-0419011871119مريمبطرس اسعد اسكندافي35410500357
المدرج الرابعكلية العلوم1985-09-0418005804625منى ديابفهد محمود دياب35510500358
المدرج الرابعكلية العلوم1988-01-0406002639313عليا الوحيدروعه عبدو الحسين35610500359
المدرج الرابعكلية العلوم1982-11-0412005943314سميره محرزوسيم محمد الحسن35710500360
المدرج الرابعكلية العلوم1983-01-0412006772109زينب تيشوريمحمد حسين تيشوري35810500361
المدرج الرابعكلية العلوم1994-03-0401055643228موليهخديجه سليمان عوده35910500362
المدرج الرابعكلية العلوم1979-01-0402006349210رضوه سلوموفاء خضر عبدو36010500363
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المدرج الرابعكلية العلوم1976-11-0418002953204امنه الضحيكمنى سليم ضحيك36110500364
المدرج الرابعكلية العلوم1984-07-0401029495313سعديهعائشه سهيل السماعيل36210500365
المدرج الرابعكلية العلوم1983-03-0413005256608بهيجه مصطفىحسن محمود شدود36310500366
المدرج الرابعكلية العلوم1979-09-0419011102106شريفهيامن راجح الموسى36410500367
المدرج الرابعكلية العلوم1982-01-0422006510110عليا السليمانسامر ابراهيم السقا36510500368
المدرج الرابعكلية العلوم1980-06-0406000798501كتيبه حسناميمه سعيد حويري36610500369
المدرج الرابعكلية العلوم1993-02-0412008608225ماريهيعرب محسن العلي36710500370
المدرج الرابعكلية العلوم1976-03-0422000634731فاطمه العليسالف علي الخليل36810500371
المدرج الرابعكلية العلوم1992-02-0403000312608صبحيه اسماعيلعباس محمد اسماعيل36910500372
المدرج الرابعكلية العلوم1997-01-0422000008501امالحال رأفت دله37010500373
المدرج الرابعكلية العلوم2002-05-0401057100010نهله اسعدآية علي الصبح37110500374
المدرج الرابعكلية العلوم1988-01-0401015899601عائشه محمدضياء اسماعيل عكاري37210500375
المدرج الرابعكلية العلوم1982-08-0404001683225نهاد محمدشاديه عبد اللطيف شاهين37310500376
المدرج الرابعكلية العلوم1994-01-0422005127611نجدي يوسفعلي حكمت الرمضان37410500377
المدرج الرابعكلية العلوم1998-03-0414004420201بدريه سلوموطفه محمد ابراهيم37510500378
المدرج الرابعكلية العلوم1984-08-0414004409110منيره بدرعلي رياض خضير37610500379
المدرج الرابعكلية العلوم1982-03-0412008264010سهام صارمعلي احمد صارم37710500380
المدرج الرابعكلية العلوم1988-01-0403004300803جوهره المحمودايهم صالح اليوسف37810500381
المدرج الرابعكلية العلوم1979-01-0505004887227نجاح عارفهميشيل هاشم األخرس37910500382
المدرج الرابعكلية العلوم1990-06-0414001983128اعتزاز موسىعلي صدوح يوسف38010500383
المدرج الرابعكلية العلوم1987-10-0412005376001نهال العليسليمان ابراهيم العلي38110500384
المدرج الرابعكلية العلوم2003-09-0402009800925دعد سليمانصالح سليمان السالم38210500385
المدرج الرابعكلية العلوم1986-01-0412005274930شهيده بربرباسم علي سقور38310500386
المدرج الرابعكلية العلوم1992-08-0412007255715نبيها وردهمحمد ابراهيم عقول38410500387
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المدرج الرابعكلية العلوم1988-04-0407000187018جومانه جدوعمالك بالل الحاج حسن38510500388
المدرج الرابعكلية العلوم1983-10-0622003778105روزيتمحمد عارف الصوا38610500389
المدرج الرابعكلية العلوم1992-01-0408000530415شمسهمحمد احمد خضور38710500390
المدرج الرابعكلية العلوم1990-09-0401050759914منيرهمحمد فيصل الرجو38810500391
المدرج الرابعكلية العلوم1994-08-0412010045605آمال حمديبسام خضر حمدي38910500392
المدرج الرابعكلية العلوم1987-01-0406001160310صباح احمدانوار عزيز االحمد39010500393
المدرج الرابعكلية العلوم2000-02-0413005378108راميه خضورعالء فارس ابراهيم39110500394
المدرج الرابعكلية العلوم1989-02-0402003240720خدوج الحيدرمهدي محمد الحيدر39210500395
المدرج الرابعكلية العلوم1993-01-0412009657926سميرهعلي حسن ديوب39310500396
المدرج الرابعكلية العلوم1993-01-0412009225101فدوىسومر ابراهيم صبوح39410500397
المدرج الرابعكلية العلوم1981-04-0401029635721زكيه طنوسسمر الياس شهله39510500398
المدرج الرابعكلية العلوم1983-08-0412010412101فادياسامر رمضان سعادات39610500399
المدرج الرابعكلية العلوم1993-04-0507004343225ميرفت العيتاوينورشان هيثم الشريقي39710500400
المدرج الرابعكلية العلوم1987-01-0414004413325مريم الحسنمشيره عبد الكريم خضير39810500401
المدرج الرابعكلية العلوم1992-10-0412008862530سمراسامه يوسف محمد39910500402
المدرج الرابعكلية العلوم1985-01-0406003072820غازيه الحسينعبير حبيب اليوسف40010500403
المدرج الخامسكلية العلوم1997-03-0412008242808مريم خضرحسن سعد يوسف40110500404
المدرج الخامسكلية العلوم1983-01-0622003503901فاطمه محمدهيفاء فرحان علي40210500405
المدرج الخامسكلية العلوم1991-03-0412008319415فطيم صبوحبشار عزيز منصور40310500406
المدرج الخامسكلية العلوم1992-01-0412008908225فتاتابراهيم فؤاد وسوف40410500407
المدرج الخامسكلية العلوم1980-12-0422006033415جميله العكاريمرفات رزق السليمان40510500408
المدرج الخامسكلية العلوم1984-10-0404001549206وجيهه المحمدعزيز محمد أحمد40610500409
المدرج الخامسكلية العلوم1984-11-0401039601001امل االسمرعهد طالب القصير40710500410
المدرج الخامسكلية العلوم1991-11-0401018360005نهاد ملحمنيرمين فريد ملحم40810500411
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المدرج الخامسكلية العلوم1992-03-0419004322308جوهرة محرزمحمد علي عباس40910500412
المدرج الخامسكلية العلوم1996-09-0418005737319ابتساماحمد سليمان المنصور41010500413
المدرج الخامسكلية العلوم1994-01-0415002305507بديعه ابراهيمازهار محمد عثمان41110500414
المدرج الخامسكلية العلوم1993-05-0422005164014عوازلمدين محمد العلي41210500415
المدرج الخامسكلية العلوم1980-10-0403005428725عليا السليمانوحيده نجيب شحود41310500416
المدرج الخامسكلية العلوم1993-08-0414004416319منيره بدريوسف رياض خضير41410500417
المدرج الخامسكلية العلوم1983-08-0412010437910داللاكرم حسن يوسف41510500418
المدرج الخامسكلية العلوم1985-09-0404000977220مريم ادريسسامي منصور سليمان41610500419
المدرج الخامسكلية العلوم1984-04-0401064385901نجودانعام عبد الكريم العباس41710500420
المدرج الخامسكلية العلوم1988-06-0407002742806ابتسام الرويشديهبه محمد قصاص41810500421
المدرج الخامسكلية العلوم1984-09-0403000525120نادره عفارهباسل غالب عفاره41910500422
المدرج الخامسكلية العلوم2002-01-0407003223701روله القطاشاحمد تميم اليسوف42010500423
المدرج الخامسكلية العلوم1991-09-0422004616320نواعم العكارييوسف فهد العسس42110500424
المدرج الخامسكلية العلوم1976-12-0404002656514رسميهلوريس تامر السليمان42210500425
المدرج الخامسكلية العلوم1987-01-0414000171501منيره حمصيحسن علي حسن42310500426
المدرج الخامسكلية العلوم1991-05-0422002869503تركيهحنان ابراهيم المنصور42410500427
المدرج الخامسكلية العلوم1992-09-0403008026310منيره مريمربيع حسن مريم42510500428
المدرج الخامسكلية العلوم1990-05-0403000154615ميلوعبير محمد العيسى42610500429
المدرج الخامسكلية العلوم1978-02-0412002214102زلفه اليوسفوائل ديب اعرابي42710500430
المدرج الخامسكلية العلوم1972-01-0419005007801شفيقه خضورسليمان محمود الداوود42810500431
المدرج الخامسكلية العلوم1983-08-0417008238215رنجوسجواهر سليمان سويد42910500432
المدرج الخامسكلية العلوم1974-11-0415000930510سهريهحسن برى سليمان43010500433
المدرج الخامسكلية العلوم1990-04-0505011257406تركيهعفراء محمد االحمد43110500434
المدرج الخامسكلية العلوم1982-12-0422002801324زهويمنار محمود عيد43210500435

160 من 18صفحة  11:07:25 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



الفاعةالكليةتاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

جامعة البعثالبيانات الشخصيةرقم الطلبم

الخامسة:حمص        الفئة:محافظة

المدرج الخامسكلية العلوم1980-09-0422002801001زهوي شماليمنال محمود عيد43310500436
المدرج الخامسكلية العلوم1997-04-0403001780408ضحوك ظغوراريج ناصر الخضر43410500437
المدرج الخامسكلية العلوم1992-02-0401095228415اديبهرشيد عبد المطلب حجي43510500438
المدرج الخامسكلية العلوم1981-06-0414001080525زكيه سالميمها ياسين سلهب43610500439
المدرج الخامسكلية العلوم1986-01-0413002031516وزيرهماجده محمود علي43710500440
المدرج الخامسكلية العلوم1988-06-0406002832101رحمه السلوممصطفى اسماعيل ديب43810500441
المدرج الخامسكلية العلوم1994-10-0418007873905ثريافضه خضير الخليف43910500442
المدرج الخامسكلية العلوم1988-09-0401003349117سميرهعال محمود الفحام44010500443
المدرج الخامسكلية العلوم1985-01-0412006053201سالم صارمعيسى يونس صارم44110500444
المدرج الخامسكلية العلوم1991-07-0417007510223وطفا الحورانينادين سليمان الحوراني44210500445
المدرج الخامسكلية العلوم1988-02-0419005429224اديبههنادي جبرائيل مرعي44310500446
المدرج الخامسكلية العلوم1982-10-1001007285002منيرهبالل علي عثمان44410500447
المدرج الخامسكلية العلوم1976-09-0415001365901عزيزه منصورسماهر فارس محمود44510500448
المدرج الخامسكلية العلوم1981-03-0601038635108خزامهناهد محمد حايك44610500449
المدرج الخامسكلية العلوم1979-11-0404000966409عليا خليلسوسن محرز المزيد44710500450
المدرج الخامسكلية العلوم1987-01-0403002147501سركس حمزهسراب اديب الخضر44810500451
المدرج الخامسكلية العلوم1980-03-0408000113201فضهمنال محمود العلي44910500452
المدرج الخامسكلية العلوم1980-09-0505006751501عزيزه السهلشذا عيد العلي45010500453
المدرج الخامسكلية العلوم1986-10-0401013696201مفيدهفداء احمد القنطار45110500454
المدرج الخامسكلية العلوم1990-05-0412006726801ناديا عثمانعالء محمود عثمان45210500455
المدرج الخامسكلية العلوم1995-07-0404000964206غاده حسينمحمد طاهر رحمون45310500456
المدرج الخامسكلية العلوم1992-04-0412005960201سهام ونوسعلي احمد الحسن45410500457
المدرج الخامسكلية العلوم2000-01-1404002068801غاليهاحمد منصور حسين45510500458
المدرج الخامسكلية العلوم1977-07-0408000608810حليمهفاديه صالح الكوسا45610500459
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المدرج الخامسكلية العلوم1996-09-0405002159427نعيمه خليلمحمود ابراهيم محمود45710500460
المدرج الخامسكلية العلوم1990-04-0401014741725يسرهسيجر محمد عباس45810500461
المدرج الخامسكلية العلوم1997-01-0417007929901ناديا الكسمخديجه محمد غالب ايوب45910500462
المدرج الخامسكلية العلوم1990-07-0517003318614ميليا ديوبيوسف شهاب الدين بالل46010500463
المدرج الخامسكلية العلوم1992-01-0408001937010هناءفايز غسان تقال46110500464
المدرج الخامسكلية العلوم1988-01-0404000075931سكينه أحمدروعه غازي محمد46210500465
المدرج الخامسكلية العلوم1995-03-0517002728108ابتسام خليلفاروق محمد حسن46310500466
المدرج الخامسكلية العلوم1984-12-0418007330701رئيفهيازي فايز المصطفى46410500467
المدرج الخامسكلية العلوم1987-03-0412001600420نهال العليلما سلمان قاطرجي46510500468
المدرج الخامسكلية العلوم2000-01-0406000967201سميره عثماننور غازي عثمان46610500469
المدرج الخامسكلية العلوم1979-03-0518001594710زينبسميره حسين سليك46710500470
المدرج الخامسكلية العلوم1983-02-0420004324806آمنه القاسممنال محمد مطلق46810500471
المدرج الخامسكلية العلوم1980-05-0419011001522كريمهالهام مصطفى الخليل46910500472
المدرج الخامسكلية العلوم1992-03-0415001356908سلمى طويلمرح زياد غصن47010500473
المدرج الخامسكلية العلوم1980-04-0408000108907هاجر الحسيننسرين محمد الناصر47110500474
المدرج الخامسكلية العلوم1982-03-0403006329101حياه زاهدهلميس عقل السليمان47210500475
المدرج الخامسكلية العلوم1994-01-0403005762301بديعه هولهسليمان محمد عطيه47310500476
المدرج الخامسكلية العلوم1983-03-0408001411908فهميهسعاد محمد حمود47410500477
المدرج الخامسكلية العلوم1981-06-0401039844215وجيههجهان محرز الصوفي47510500478
المدرج الخامسكلية العلوم1998-01-0412011017601ابتساممحمود ابراهيم محمد47610500479
المدرج الخامسكلية العلوم1995-01-0402002667301غصون الرمضانامينه محمد خليفه47710500480
المدرج الخامسكلية العلوم1978-03-0403005341802وزيره سالمعواطف كامل السالمه47810500481
المدرج الخامسكلية العلوم1995-03-0406002113612ثناء الفاضل الحورانيابراهيم اكرم شاهين47910500482
المدرج الخامسكلية العلوم1974-04-0401041415224ثمينه السليماننمر معال محمد48010500483
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المدرج الخامسكلية العلوم1998-01-0420006411901ساميههبه محمد تمر48110500484
المدرج الخامسكلية العلوم1997-05-0422005332410فاطمه كبرهمحمد عباس كبره48210500485
المدرج الخامسكلية العلوم1995-07-0423001335214سعداعتاب عبدو المحمد48310500486
المدرج الخامسكلية العلوم1984-01-0412003446007زمزم زمزمامينه علي المنصور48410500487
المدرج الخامسكلية العلوم1980-05-0401002174403حسيبهوفاء محمد شاهين48510500488
المدرج الخامسكلية العلوم1994-02-0406002113211ثناء الفاضل الحورانياحمد اكرم شاهين48610500489
المدرج الخامسكلية العلوم1982-02-0403002941005بسرى يونسمنازل خضر عباس48710500490
المدرج الخامسكلية العلوم1990-01-0403002619710فاطمه الصالحعالء محمد شحاده48810500491
المدرج الخامسكلية العلوم1981-06-0419006046001زعنىماجد قاسم شبلي48910500492
المدرج الخامسكلية العلوم1979-01-0414003468925رديفه اسعدمنى ابراهيم ابراهيم49010500493
المدرج الخامسكلية العلوم1990-01-0412003231801فاطمه عرابينيرمين ديب عرابي49110500494
المدرج الخامسكلية العلوم1987-04-0417000102701انتصارملك فواز الصالح49210500495
المدرج الخامسكلية العلوم1977-01-0422005961104هاجرمجدلين رمضان النيساني49310500496
المدرج الخامسكلية العلوم1986-07-0401039847801نجودنجوى رياض رسالن49410500497
المدرج الخامسكلية العلوم1979-01-0401010830917مهديه ليلىأحالم نظير خليل49510500498
المدرج الخامسكلية العلوم1987-04-0406002423307سميره ابراهيمجومانا يوسف محمد49610500499
المدرج الخامسكلية العلوم1976-09-0401085458901عليانشيده علي طعمه49710500500
المدرج الخامسكلية العلوم1998-01-0422005704814هناء الشعبانخاتم محمد الشيخوني49810500501
المدرج الخامسكلية العلوم1998-01-0414001621802ايمان سيديوسف محمد خضور49910500502
المدرج الخامسكلية العلوم1985-12-0412005059110نوال عيسىاريج علي ناصيف50010500503
المدرج السادسكلية العلوم1988-01-0422000473914مطيعه المطرسعاد عبدهللا بصو50110500504
المدرج السادسكلية العلوم1982-02-0401002140425جميلهلميس حسن الحديدي50210500505
المدرج السادسكلية العلوم1982-08-0404002671220هند العلييوسف احمد بدور50310500506
المدرج السادسكلية العلوم1983-03-0412009640301حربهروزه عبدو صالح50410500507
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المدرج السادسكلية العلوم1989-01-0403002503119الهام خضوركرستينا حكمت رمضان50510500508
المدرج السادسكلية العلوم1986-05-0402001820320نشيدهريم محمد العباس50610500509
المدرج السادسكلية العلوم1994-01-0403003123703وجيهه العليعلياء محمد فهود50710500510
المدرج السادسكلية العلوم1993-01-0403003469204انعام عبودسماح منذر عليه50810500511
المدرج السادسكلية العلوم1992-01-0401066449701غانيهصالح محمد ديب شتور50910500512
المدرج السادسكلية العلوم1985-02-0404002684915عليا مرعيفاديا حامد نمر51010500513
المدرج السادسكلية العلوم1981-01-0401014489601يسره عباسفاتن محمد عباس51110500514
المدرج السادسكلية العلوم2001-08-0419015860717ميساء السليمانصالح خضر الديبو51210500515
المدرج السادسكلية العلوم1986-07-0403000153107رداح اليوسفشيرين نواف السليمان51310500516
المدرج السادسكلية العلوم1985-03-0403002069407فاطمه سالمهباسم علي خضور51410500517
المدرج السادسكلية العلوم2001-06-0422006541314عليه حسوندعاء ياسر خاروف51510500518
المدرج السادسكلية العلوم1984-01-0403005729818كوكب العليغاده حسن الحسن51610500519
المدرج السادسكلية العلوم1974-02-0406000910101حميده الصالح خليلسمر نجم المحمد51710500520
المدرج السادسكلية العلوم1992-05-0505014450225اعتدالأريج جابر عفيفه51810500521
المدرج السادسكلية العلوم1986-11-0414001618729وزيره الشحودعامر محمود خضور51910500522
المدرج السادسكلية العلوم1995-10-0417008820820بسيمه المحمود الخدوجمها حسن الصالح52010500523
المدرج السادسكلية العلوم1982-05-0401014490001يسرهرانيه محمد عباس52110500524
المدرج السادسكلية العلوم1972-01-0403004892701جبين عقيلسيف الدين حسن عقيل52210500525
المدرج السادسكلية العلوم1978-09-0417008834215بدره عليغاده حسين العلي52310500526
المدرج السادسكلية العلوم1981-05-0422006546412رمزيه المصطفىلينا نصر الخلوف52410500527
المدرج السادسكلية العلوم1999-02-0419008440020ندا الجانيجمانه فاخر العواد52510500528
المدرج السادسكلية العلوم1985-06-0422006008911عفيفه الخلفبشرى سليمان المعال52610500529
المدرج السادسكلية العلوم1983-01-0414004470120نظيره سعدفتاة صالح عبود52710500530
المدرج السادسكلية العلوم1997-01-0517003707904صبحيه جبورنسرين ابراهيم خليل52810500531
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المدرج السادسكلية العلوم1993-10-0401086962908رئيفه بكارنسرين محمد الخالد المصري52910500532
المدرج السادسكلية العلوم1987-05-0403006642815وطفه شيحهعماد محمد برهوم53010500533
المدرج السادسكلية العلوم1990-01-0418003107501شاهه االحمدهاجر عدنان االحمد53110500534
المدرج السادسكلية العلوم1999-06-0414004870105ساميه هدولعلي فايز عيسى53210500535
المدرج السادسكلية العلوم1978-01-0412007325301خيزران وسوفحسن محمد الحسن53310500536
المدرج السادسكلية العلوم1999-07-0505001712705نجيبه صالحعيسى نادر جبر53410500537
المدرج السادسكلية العلوم1998-04-0406003514412عايده العباسعلي محمد العباس53510500538
المدرج السادسكلية العلوم2001-08-0402010511720صافيه عرابياحمد خالد االبراهيم53610500539
المدرج السادسكلية العلوم1989-09-0414003537709سلمى شاهيننرجس ابراهيم صالح53710500540
المدرج السادسكلية العلوم1987-08-0406002078216مريم العبد هللافاتن راشد العلي53810500541
المدرج السادسكلية العلوم1990-01-0423002233510نهادرمضان يوسف الجوراني53910500542
المدرج السادسكلية العلوم1980-12-0417007450201رويدهحيدر فرج العلي54010500543
المدرج السادسكلية العلوم1976-01-0403006020210ملكه العبدهللامجدلين حسن العبدهللا54110500544
المدرج السادسكلية العلوم1982-04-0501076273421ريمههناء محمود ديوب54210500545
المدرج السادسكلية العلوم1987-07-0419008441505ندانبال فاخر العواد54310500546
المدرج السادسكلية العلوم1993-01-0408000998815موزه جحيابراهيم رمضان جحي54410500547
المدرج السادسكلية العلوم1993-05-0403003804905حسنه عبودهبه فياض العجفه54510500548
المدرج السادسكلية العلوم1985-12-0402001049529تفاحه هاللعلي حسين هالل54610500549
المدرج السادسكلية العلوم1990-01-0408001001020موزهعلي رمضان جحي54710500550
المدرج السادسكلية العلوم1983-01-0518001597801نعيمه الخضررانيا محمود سليمان54810500551
المدرج السادسكلية العلوم1995-05-0403005546614نوفههناء رزق عروق54910500552
المدرج السادسكلية العلوم1993-04-0406003473820فاديه حسنلمك ابراهيم العلي55010500553
المدرج السادسكلية العلوم1979-06-0515009738415كوثر العبد الرحمنلندا صالح تامر55110500554
المدرج السادسكلية العلوم1987-01-0401056850913جوهينهغاده احمد العكاري55210500555
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المدرج السادسكلية العلوم1983-01-0423002085801فوزياماهر شعبان بدران55310500556
المدرج السادسكلية العلوم1982-11-0401018576802سهامنادلين يوسف شيحه55410500557
المدرج السادسكلية العلوم1967-09-0403005735610ورده الخليلعواطف جابر رضوان55510500558
المدرج السادسكلية العلوم1983-12-0412009923010منيرهمحمد حسن حمدي55610500559
المدرج السادسكلية العلوم1979-09-0414002864318عفيفه ادريسندى احمد كراكيت55710500560
المدرج السادسكلية العلوم1989-09-0403003639127نجاح االحمدغدير حسن االحمد55810500561
المدرج السادسكلية العلوم1981-01-0408002246301فاطمهاحمد حسين االحمد55910500562
المدرج السادسكلية العلوم1992-02-0401017173325دالل شماليعلي محمد المحمد56010500563
المدرج السادسكلية العلوم1996-01-0412004974001سميره قموحيمنى هيثم درغام56110500564
المدرج السادسكلية العلوم1977-05-0402000808419حليمه شنوعبدهللا عبدالرحمن شنو56210500565
المدرج السادسكلية العلوم1991-10-0503002916514ثريا اسماعيلفاطمه جمعه اسماعيل56310500566
المدرج السادسكلية العلوم1995-10-0414004370701بيسام العقولدعاء رامز ملحم56410500567
المدرج السادسكلية العلوم1979-07-0401031153401غنيهشاديه فيصل الصالح56510500568
المدرج السادسكلية العلوم1997-02-0419008443720ندىاناس فاخر العواد56610500569
المدرج السادسكلية العلوم1983-01-0422003414510اديبهسوزان علي الدحبيش56710500570
المدرج السادسكلية العلوم1983-05-0414001727110غاده شعارانعام عزيز زيتون56810500571
المدرج السادسكلية العلوم1990-01-0419008444701نداناريمان فاخر العواد56910500572
المدرج السادسكلية العلوم1992-01-0403001021627سميره دبوكحسن معروف دبوك57010500573
المدرج السادسكلية العلوم1992-01-0412009930009منيرهمحسن حسن حمدي57110500574
المدرج السادسكلية العلوم1981-04-0401010724407حسنه عليفداء موسى خضور57210500575
المدرج السادسكلية العلوم1973-03-0412003254003زهيه يونسفؤاد عبدو نجار57310500576
المدرج السادسكلية العلوم1992-09-0401042709406ليندهيوسف ماجد المهنا السماعيل57410500577
المدرج السادسكلية العلوم1981-11-0403005662218رتيبه الخضورسامر محي الدين زيود57510500578
المدرج السادسكلية العلوم1996-01-0419009783004سلمه الجابراحمد يوسف الجابر57610500579

160 من 24صفحة  11:07:25 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



الفاعةالكليةتاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

جامعة البعثالبيانات الشخصيةرقم الطلبم

الخامسة:حمص        الفئة:محافظة

المدرج السادسكلية العلوم1997-05-0401080043815غادهيوسف يونس الجردي57710500580
المدرج السادسكلية العلوم1988-01-0402000967801خديجه القاسممنى علي القاسم57810500581
المدرج السادسكلية العلوم1990-09-0402000970115خديجه القاسممريم علي القاسم57910500582
المدرج السادسكلية العلوم1980-01-0417008477505مريم المحمدمياده خضر ديوب58010500583
المدرج السادسكلية العلوم1980-12-0408002254213فهميهلما راكان الملحم58110500584
المدرج السادسكلية العلوم1968-12-0402005689720مريمزاهي غازي العلي58210500585
المدرج السادسكلية العلوم1981-04-0414002224403سعده حمدانكاترين يونس عبود58310500586
المدرج السادسكلية العلوم1981-03-0402002848415عيوشباسم حسين السعيد58410500587
المدرج السادسكلية العلوم1976-04-0403001620615حوريه المعروفسمر راشد الخضر58510500588
المدرج السادسكلية العلوم1971-01-0401013705011ناديهزياد غازي الحسن58610500589
المدرج السادسكلية العلوم1991-01-0412009913901عزيزهعائده احمد زريقه58710500590
المدرج السادسكلية العلوم1990-01-0401074864805سعادنغم نزار عباس58810500591
المدرج السادسكلية العلوم1992-05-0415002108810كوكبعلي خضر صالح58910500592
المدرج السادسكلية العلوم1984-07-0417002867731فوزهفطيم عبد الوهاب عبد الوهاب59010500593
المدرج السادسكلية العلوم1986-01-0401034787729سهيلهفواز يحيى الخليل59110500594
المدرج السادسكلية العلوم1988-01-0417000582901مريمكفاح عيسى مياسه59210500595
المدرج السادسكلية العلوم1987-05-0414001404312مجيبه البدورعال عيسى بدور59310500596
المدرج السادسكلية العلوم2004-10-0414006997806هناء فياضمجد عبدالقادر اسعد59410500597
المدرج السادسكلية العلوم1984-11-0417001678306صباح بازوسميرة حسين الحمدو59510500598
المدرج السادسكلية العلوم1990-09-0422002786112ظهيره المحمدعمار حسن المحمد59610500599
المدرج السادسكلية العلوم1992-08-0412008609612ورده محمودحسن حامد وسوف59710500600
المدرج السادسكلية العلوم1982-01-0412010650005ليلى مصطفىايمن يوسف ديب59810500601
المدرج السادسكلية العلوم1992-05-0412007963310امل الحسنعلي محمد سعود59910500602
المدرج السادسكلية العلوم1984-01-0414001835506نجديه صالحعفراء محمد اسماعيل60010500603
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قاعة ثانيةكلية العلوم1991-07-0403005495909رئيسه شنوعلي حيدر الحايك60110500604
قاعة ثانيةكلية العلوم1991-01-0422002245501بديعه الحورانينضال شعبان الجمعه60210500605
قاعة ثانيةكلية العلوم1987-01-0414001837002نجديه صالحاحالم محمد اسماعيل60310500606
قاعة ثانيةكلية العلوم1986-06-0406002708515مفيده فرجفرحه محمد الداالتي60410500607
قاعة ثانيةكلية العلوم1987-12-0412000138801زليخه حزوريسناء علي حمد60510500608
قاعة ثانيةكلية العلوم1998-03-0401042596012سلمىغيداء محمد خضر حمود60610500609
قاعة ثانيةكلية العلوم1977-01-0507004456602ندرهفاكيا فهد الحمدان60710500610
قاعة ثانيةكلية العلوم1989-10-0414002195316محاسن ادريسروجينا زياد محمد60810500611
قاعة ثانيةكلية العلوم1979-12-0503001598922فاطمه الحاتمراميا احمد الحاتم60910500612
قاعة ثانيةكلية العلوم1997-08-0412009993104فاديا خضرحسن محمد خضر61010500613
قاعة ثانيةكلية العلوم1987-07-0422001421415هناء عبدهللاعصام كامل القاسم61110500614
قاعة ثانيةكلية العلوم1989-09-0412009991825فاديا خضرحبيب محمد خضر61210500615
قاعة ثانيةكلية العلوم1983-12-0402001169501مريملبنى مصطفى الدرويش61310500616
قاعة ثانيةكلية العلوم1983-12-0402001169410مريمعبير مصطفى الدرويش61410500617
قاعة ثانيةكلية العلوم1988-10-0403002072425حميده المصطفىخضر دياب خضور61510500618
قاعة ثانيةكلية العلوم1996-03-0422005224601عليا سعدربا حاتم الديوب61610500619
قاعة ثانيةكلية العلوم1982-11-0401045987729عناياتريم محمد شقوف61710500620
قاعة ثانيةكلية العلوم1989-10-0404002934911وسيله عسافمحمد علي علي61810500621
قاعة ثانيةكلية العلوم1980-07-0402001150018مريم درويشغازي مصطفى الدرويش61910500622
قاعة ثانيةكلية العلوم1980-04-0401078886115افاده مرشدصباح ابراهيم الرمضان62010500623
قاعة ثانيةكلية العلوم1972-03-0403003524805جميلهاياد عزيز ريحانه62110500624
قاعة ثانيةكلية العلوم1994-01-0401039510630ندوهجميله اسعد العسس62210500625
قاعة ثانيةكلية العلوم1972-12-0403003468115وجيهه شحودغيداء محي عبود62310500626
قاعة ثانيةكلية العلوم1993-02-0408000482305فوزيه محمدعيسى شحاده البزازه62410500627
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قاعة ثانيةكلية العلوم1998-03-0404002554721مزينه االسماعيلأحمد نعيم المصطفى62510500628
قاعة ثانيةكلية العلوم1992-01-0401031262924سهاملينا جمال السطايحي62610500629
قاعة ثانيةكلية العلوم1985-01-0419004375801جميله العيسىقصي حسن محمد62710500630
قاعة ثانيةكلية العلوم1990-01-0422000946310مريم حديدوالء محمد الخضر62810500631
قاعة ثانيةكلية العلوم1997-03-0401038923018عواطفمجد طاهر اليوسف62910500632
قاعة ثانيةكلية العلوم1977-03-0423000404401تقله ضاهرريم ابراهيم عبود63010500633
قاعة ثالثةكلية العلوم1979-05-0412009865910صافيهمصطفى محمود حمدي63110500634
قاعة ثالثةكلية العلوم1993-03-0505014738907لبنه عفيفهمعال عصام المحمد63210500635
قاعة ثالثةكلية العلوم1997-03-0412008215920ردينه خزنداررمضان احمد الحسن63310500636
قاعة ثالثةكلية العلوم1982-07-0414000263801هنا احمدمحمود كمال عيسى63410500638
قاعة ثالثةكلية العلوم1980-06-0401075639215رمزيه السليمانمنال عزيز زوده63510500639
قاعة ثالثةكلية العلوم1986-03-0412007289001سعده نصرهراغب محمد حسين63610500640
قاعة ثالثةكلية العلوم1989-02-0403002123427داللنبيه فواز الجاهل63710500641
قاعة ثالثةكلية العلوم1974-08-0404000474815مزنا عثمانفاطمه محمد إبراهيم63810500642
قاعة ثالثةكلية العلوم1982-01-0414004112401ناديه سعودسهى محسن محسن63910500643
قاعة ثالثةكلية العلوم1976-07-0414003432515سميره خلفختام محمد يونس64010500644
قاعة ثالثةكلية العلوم1987-05-0417008019912رابيه العباسعالء مفيد الحسن64110500646
قاعة ثالثةكلية العلوم1988-08-0412001525305نوفه العليعيسى سالمه سالمه64210500647
قاعة ثالثةكلية العلوم1985-09-0412003310805ليلى حربوقيمحمد فؤاد احمد64310500648
قاعة ثالثةكلية العلوم1997-09-0412010072610يسره حمديعلي فهد حمدي64410500649
قاعة ثالثةكلية العلوم1976-05-0412001115430وجيهه جبرمجد الدين علي يونس64510500650
قاعة ثالثةكلية العلوم1987-01-0412004117001حفيظه سالمهعالء احمد يونس64610500651
قاعة ثالثةكلية العلوم1987-05-0405002717201شمسهلما نصر السلوم64710500652
قاعة ثالثةكلية العلوم1986-03-0414002191603صبريه اسعدلينا محمد عبدو64810500653
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قاعة ثالثةكلية العلوم1982-09-0401089323210حمامهمريم احمد االحمد64910500654
قاعة ثالثةكلية العلوم1997-05-0415002359610نهادعامر موسى الحسن65010500655
قاعة ثالثةكلية العلوم1980-11-0414005120529تقلهدارين ابراهيم عبود65110500656
قاعة ثالثةكلية العلوم1980-03-0404002456910رساليه سالمينجاه عياش عوده65210500657
قاعة ثالثةكلية العلوم1985-01-0407002282805نبيها صبرهعبدو درويش الدراوشه65310500658
قاعة ثالثةكلية العلوم1993-05-0401020208805مناشمسه نعيم الوانيس65410500659
قاعة ثالثةكلية العلوم1981-01-0423001610901سميراراميه رجب الشعار65510500660
قاعة ثالثةكلية العلوم1979-05-0413005500710حياه الحمادمدين عبدو ابراهيم65610500661
قاعة ثالثةكلية العلوم1989-12-0401033120013لمياءعزام نجم الدين اللوش65710500662
قاعة ثالثةكلية العلوم1982-11-0423000123620شمسيعالء ياسين السليمان65810500663
قاعة ثالثةكلية العلوم1975-08-0403005939601فوزهسماهر نصر قبوي65910500664
قاعة ثالثةكلية العلوم1986-06-0412009254627مديحهبهجت عبد اللطيف صالح66010500665
قاعة الرابعة كلية العلوم1993-03-0414004309425غطاسه شماالمختار غصن اسمندر66110500666
قاعة الرابعة كلية العلوم1988-01-0401017020801ليالريما احمد جلودي66210500667
قاعة الرابعة كلية العلوم1979-04-0407001860025حميده النجمعامر فيصل دعفيس66310500668
قاعة الرابعة كلية العلوم1992-06-0505017115410ندوادعد محي الدين المحمود اليوسف66410500669
قاعة الرابعة كلية العلوم1973-08-0405002232710زاهيهمجدلين خضر بربر66510500670
قاعة الرابعة كلية العلوم1992-01-0404000710705كوكب العليعمار محسن سليمان عبدو66610500671
قاعة الرابعة كلية العلوم1978-02-0401040083001حاجي شدودحنان هيثم دله66710500672
قاعة الرابعة كلية العلوم1986-07-0412006246410نديمه شقوفسلمان حافظ حسن66810500673
قاعة الرابعة كلية العلوم1975-06-0415000796303ديبه حسنسميره خليل محرز66910500674
قاعة الرابعة كلية العلوم1991-07-0422000005601حاجه شدودصفاء هيثم دله67010500675
قاعة الرابعة كلية العلوم1981-02-0401060791812شمسي أسورويده ميسر السليمان67110500676
قاعة الرابعة كلية العلوم1985-08-0401043106107نجاحنسرين منير العلي67210500677
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قاعة الرابعة كلية العلوم1986-11-1001000850910وفاء خضوراريج رجب ابراهيم67310500678
قاعة الرابعة كلية العلوم1987-01-0401085392425هويداسماء وائل ديب67410500679
قاعة الرابعة كلية العلوم1980-01-0406003398821حياة الحسينفاديه رئيف ابراهيم67510500680
قاعة الرابعة كلية العلوم1983-03-0412005890925بديعه شاويشعلي محي شعبان67610500681
قاعة الرابعة كلية العلوم1977-08-0406002321715مكرم غوج ادنيحيى زكريا زكريا67710500682
قاعة الرابعة كلية العلوم1988-03-0403001636105غاليه اليوسفحسن محمد السليمان67810500683
قاعة الرابعة كلية العلوم1986-11-0401046367611كرديهلبنه جمال البدوي67910500684
قاعة الرابعة كلية العلوم1969-07-0412003251212خديجة العبد هللاعبد الكريم محمد عمران68010500685
قاعة الرابعة كلية العلوم1988-07-0401077952009تمرهشيراز صالح العيسى68110500686
قاعة الرابعة كلية العلوم1985-05-0423000124611شمسي شاهينذكريا ياسين السليمان68210500687
قاعة الرابعة كلية العلوم1980-09-0408001209617حمدهأمال فاضل رسالن68310500688
قاعة الرابعة كلية العلوم1992-08-0406000703401وزيره حسنزياد صالح محرز68410500689
قاعة الرابعة كلية العلوم2000-05-0517001769815محاسن تويتيعيسى نصر عيسى68510500690
قاعة الرابعة كلية العلوم1989-01-0401043263725سميره اليوسفهنادي محمد االبراهيم68610500691
قاعة الرابعة كلية العلوم1984-08-0423000922105رئيفهرامي محمد علي جعفر68710500692
قاعة الرابعة كلية العلوم1992-02-0403001691206روسيا ظفورلمى يوسف المحمود68810500693
قاعة الرابعة كلية العلوم1981-07-0422004611801رفعه الخرازسيمون عبد هللا الخراز68910500694
قاعة الرابعة كلية العلوم1986-03-0417000088517عزيزه دربولهفادي يوسف دربوله69010500695
قاعة الرابعة كلية العلوم1992-08-0418006642315ناديااحمد بدر االبراهيم69110500696
قاعة الرابعة كلية العلوم1994-09-0422004558510نوال حسينرنده صالح العجوز69210500697
قاعة الرابعة كلية العلوم1977-05-0422003231704وصفيه الونوسفوزيه حسن الراعي69310500698
قاعة الرابعة كلية العلوم1983-05-0422006534615وصال المرعيديانا محمد العجوز69410500699
قاعة الرابعة كلية العلوم1983-11-0622002647403صباحلورا علي الخضور69510500700
قاعة الرابعة كلية العلوم1994-10-1404007773411ناديه مصطفىسامر نور الدين مرشد69610500701
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قاعة الرابعة كلية العلوم2001-05-0411001429305مزينحسن علي الزيني69710500702
قاعة الرابعة كلية العلوم1997-04-0414004067310أسيا ابراهيماكرم اسماعيل ابراهيم69810500703
قاعة الرابعة كلية العلوم1985-12-0423000191104اكتبارسماح فائق العبد هللا69910500704
قاعة الرابعة كلية العلوم1982-08-0408000609801حميدهاسامه محمد السليمان70010500705
قاعة الرابعة كلية العلوم1970-07-0517001789925حياة المحمودرمزه نبيه عنقا70110500706
قاعة الرابعة كلية العلوم1980-05-0412001322918اعتدال عبد هللاسليمان نديم يوسف70210500707
قاعة الرابعة كلية العلوم1988-05-0412000369301وسيله خليفهربيع رجب يوسف70310500708
قاعة الرابعة كلية العلوم1987-01-0401078663203سميرهنرمين ابراهيم شناني70410500709
قاعة الرابعة كلية العلوم1994-10-0412006471916احالم عليويسومر مالك حسن70510500710
قاعة الرابعة كلية العلوم1992-03-0401096603425عفافخضر عماد الدين العلوش70610500711
قاعة الرابعة كلية العلوم1983-01-0401000184430صباحوسام زياد العبود70710500712
قاعة الرابعة كلية العلوم1987-04-0403004710207ورده شحودعلي محمد صباح قيروط70810500713
قاعة الرابعة كلية العلوم1986-02-0412009644815ربيحه العليعدنان طاهر صالح70910500714
قاعة الرابعة كلية العلوم1990-01-0412009867901جميلهورود يوسف حمدي71010500715
قاعة خامسةكلية العلوم1989-07-0412002849501روعه هرموشاسد يوسف يوسف71110500716
قاعة خامسةكلية العلوم1993-04-0412009871110فدوى حامدباسل رسالن حمدي71210500717
قاعة خامسةكلية العلوم1996-01-0403003555123فوزهيحيى حبيب االحمد71310500718
قاعة خامسةكلية العلوم1981-12-0419008716107رسميه الخطيبفادي محسن عساف71410500719
قاعة خامسةكلية العلوم1992-03-0402005635601ريماعالء احمد ابراهيم71510500720
قاعة خامسةكلية العلوم1989-02-0402005635418ريماعلي احمد ابراهيم71610500721
قاعة خامسةكلية العلوم1998-12-0402005813022سميرهعامر نديم الحسين71710500722
قاعة خامسةكلية العلوم1992-04-0417010526820فداء اليوسفمحمد صالح الحوراني71810500723
قاعة خامسةكلية العلوم1985-10-0402001585320نظيرهعلي محمد االحمد71910500724
قاعة خامسةكلية العلوم1983-11-0406001563501شفيقه االبراهيممنال علي ديب72010500725
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قاعة خامسةكلية العلوم1993-01-0412004570401ريمه البايكيجعفر حافظ ريشان72110500726
قاعة خامسةكلية العلوم1987-08-0401012511011يسرىراميه موسى الجنيد72210500727
قاعة خامسةكلية العلوم1983-08-0415002949809جميلة مصطفىوفاء ياسر العوض72310500728
قاعة خامسةكلية العلوم1989-02-0401004813809سليمهصبحية بدوي العباس72410500729
قاعة خامسةكلية العلوم1993-08-0414001035715بديعه حسنعلي عبد الحميد خضر72510500730
قاعة خامسةكلية العلوم2002-01-0412003051801ثراءزين العابدين خضر صالح72610500731
قاعة خامسةكلية العلوم1989-01-0415000376501وحيده جنيديريما يحيى نعمان72710500732
قاعة خامسةكلية العلوم1981-11-0422002830217صبريه حيدرورده يونس المنصور72810500733
قاعة خامسةكلية العلوم1982-03-0415002878701وزيره ديبحيدر كامل عباس72910500734
قاعة خامسةكلية العلوم2000-01-0420005593601نجاحهيثم منير الشامان73010500735
قاعة خامسةكلية العلوم1983-04-0423002592225سليمهنعيم حمدان العلي73110500736
قاعة خامسةكلية العلوم1986-06-0422003781304ندوهرامي علي الخضور73210500737
قاعة خامسةكلية العلوم1987-04-0401084144009فاطمهفراس خالد الحسين73310500738
قاعة خامسةكلية العلوم1987-09-0422000999403ندوه االسعدراميا علي الخضور73410500739
قاعة خامسةكلية العلوم1986-07-0417009885907سارهعدنان عبد هللا العباس73510500740
قاعة خامسةكلية العلوم1986-02-0412007558201رمزيهعدنان عبد الكريم حربوقي73610500741
قاعة خامسةكلية العلوم1979-05-0402002741510ريما الحسنمحمد احمد ابراهيم73710500742
قاعة خامسةكلية العلوم2004-02-0423004617014جندرك حمدانماريا عدنان الجهني73810500743
قاعة خامسةكلية العلوم1987-10-0418000017407ورده سقررائده محسن الحسن73910500744
قاعة خامسةكلية العلوم1980-02-0403005830702اميره العمرفاطمه عزيز القبيلي74010500745
قاعة خامسةكلية العلوم1993-08-0401019244823فاطمةرغد خلوصي الحسين74110500746
قاعة خامسةكلية العلوم2001-07-0402005457510دالل االبراهيمريا رامز سالم74210500747
قاعة خامسةكلية العلوم2000-01-0414002881831انصاف العليعدي وهيب شحود74310500748
قاعة خامسةكلية العلوم1989-09-0403001530615هدىمرهف محمد قاسم74410500749
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قاعة خامسةكلية العلوم1977-02-0403004734205فاطمه شحوداحمد رضا شحود74510500750
قاعة خامسةكلية العلوم2000-04-0408001544407سمر الخضورمها علي الخضر74610500751
قاعة خامسةكلية العلوم1985-01-0403005044820شاميه خضورحسين راتب مريم74710500752
قاعة خامسةكلية العلوم1988-01-0403002413125شاميه خضورشادي راتب مريم74810500753
قاعة خامسةكلية العلوم1989-07-0402001611202مريم عصورهإخالص علي جردو74910500754
قاعة خامسةكلية العلوم1980-01-0406000935807فهميه عليعلي محمد المحمد75010500755
قاعة خامسةكلية العلوم1994-11-0414004291701يسرى عليوجيه ميسر محمد75110500756
قاعة خامسةكلية العلوم1980-02-0403001699603كرديه السليمانوصيفه حبيب السليمان75210500757
قاعة خامسةكلية العلوم1979-02-0404002240008بدريه عبدوفاديا عز الدين سليمان75310500758
قاعة خامسةكلية العلوم1988-01-0417001223025مريمهاله احمد االحمد75410500759
قاعة خامسةكلية العلوم1995-07-0401021081920سناءمنال سليمان العك75510500760
قاعة خامسةكلية العلوم1985-10-0423000879229فوزه الخليلراميا محمد المحمد75610500761
قاعة خامسةكلية العلوم1971-12-0412005064507وجيها ابراهيمعادل كامل جاموس75710500762
قاعة خامسةكلية العلوم1983-01-0401009882816مريم عليسالف حافظ العسس75810500763
قاعة خامسةكلية العلوم1980-10-0417008676410نعيمهابراهيم ماجد الفرج75910500764
قاعة خامسةكلية العلوم1979-08-0422006479727فاطمه الحلبيغانيه عبد اله العثمان76010500765
قاعة  سادسةكلية العلوم1972-09-0412005057015فاطمه محمدعماد محمود ناصيف76110500766
قاعة  سادسةكلية العلوم1982-08-0401077958325تمرهمصطفى صالح العيسى76210500767
قاعة  سادسةكلية العلوم1979-10-0517003135724رسميه ادريسسالف محمد سليمان76310500768
قاعة  سادسةكلية العلوم1984-01-0401014118015رفعه القاسمزينب فجر القاسم76410500769
قاعة  سادسةكلية العلوم1992-11-0401018921902دالل برهومثائر جهاد شيحه76510500770
قاعة  سادسةكلية العلوم1992-01-0405003502602تمامغزوان محمد دحوح76610500771
قاعة  سادسةكلية العلوم1986-03-0403005743329منيره فنديفؤاد غازي زيود76710500772
قاعة  سادسةكلية العلوم1977-07-0404002100008حبابه عليلميس شحود محفوض76810500773
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قاعة  سادسةكلية العلوم1977-01-0401029385603عطريهمحمد كامل شمه76910500774
قاعة  سادسةكلية العلوم1983-02-0404002671607وحيده المرعيدارين سليمان بدور77010500775
قاعة  سادسةكلية العلوم1997-12-0404001679001وجيهه علياحمد فرحان نجم77110500776
قاعة  سادسةكلية العلوم2003-05-0414005627101حنان عبد الرحمنآيه محمد وسوف77210500777
قاعة  سادسةكلية العلوم1991-01-0414002489801نظيره العليياسمين جابر السالمه77310500778
قاعة  سادسةكلية العلوم1985-07-0414002588409نظيره العليأريج جابر السالمه77410500779
قاعة  سادسةكلية العلوم1981-11-0412006002714سميره دريعيوسيم نديم الغنام77510500780
قاعة  سادسةكلية العلوم1993-01-0414004757731وزيره العليسناء احمد حسين77610500781
قاعة  سادسةكلية العلوم1986-06-0414003597001وزيره العليرحاب احمد حسين77710500782
قاعة  سادسةكلية العلوم1992-01-0418007400101بدريهشعبان ماجد البدور77810500783
قاعة  سادسةكلية العلوم1984-07-0415002024515مريم المنصورعلياء هاشم عمران77910500784
قاعة  سادسةكلية العلوم1979-08-0417007548810نبيها حسنكفاح فهد العلوش78010500785
قاعة  سادسةكلية العلوم1993-05-0414004243110فريده العليموسى علي علي78110500786
قاعة  سادسةكلية العلوم1984-08-0422001700720ضحوه االحمدرامي صالح شعبان78210500787
قاعة  سادسةكلية العلوم1977-07-0414004023701شعيله حسنسامر محمد عباس78310500788
قاعة  سادسةكلية العلوم1980-02-0414004095415منيره محمدبسام جميل ضاهر78410500789
قاعة  سادسةكلية العلوم1985-01-0403002803402عفيفه احمدرامي محمود الساحلي78510500790
قاعة  سادسةكلية العلوم1986-01-0414004053410ثريا الحسنجويده تركي اسعد78610500791
قاعة  سادسةكلية العلوم1980-09-0401014559920عواشهبشار محمد العلي78710500792
قاعة  سادسةكلية العلوم1983-08-0402005845001وجيها الدرويشحسان عدنان االحمد78810500793
قاعة  سادسةكلية العلوم1977-01-0415001268712نهاد حمدانشعبان يوسف غصن78910500794
قاعة  سادسةكلية العلوم1984-01-0422002669004بدريه سليمانمنى حامد العلي79010500795
قاعة  سادسةكلية العلوم1975-11-0414004088902تركيه اليونسفايزه معال ضاهر79110500796
قاعة  سادسةكلية العلوم1985-09-0515005529508شهيرهسميره سعيد لولو79210500797
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قاعة  سادسةكلية العلوم1997-07-0406001783718لوريس الديبحنان نزار قاسم79310500798
قاعة  سادسةكلية العلوم1996-09-0402000583614جميله علي احمدزينب حسن شيخ محمد79410500799
قاعة  سادسةكلية العلوم1981-05-0422005818520شهيده المحمدمشيره منصور الشاويش79510500800
قاعة  سادسةكلية العلوم1984-10-0415001068814ورده ديبحيدر علي محمد79610500801
قاعة  سادسةكلية العلوم2000-01-0417009056901متعبهجاسم محمد الدغيله79710500802
قاعة  سادسةكلية العلوم1979-03-0509001726224حلوهنجيبه راشد الخضور79810500803
قاعة  سادسةكلية العلوم1991-01-0422002247501اميرة خازمرنيم علي شداد79910500804
قاعة  سادسةكلية العلوم1989-09-0412005478801سميره عليفاتن غسان عبد الحميد80010500805
قاعة  سادسةكلية العلوم1984-07-0412004006210نوفه العليرمضان سالمه سالمه80110500806
قاعة  سادسةكلية العلوم1997-05-0401015930106يسرىرانيا عدنان اليونس80210500807
قاعة  سادسةكلية العلوم1993-09-0402005407525عفاف ميالدروال بهجات عبود80310500808
قاعة  سادسةكلية العلوم2000-08-0401114597201سلميه صالحسلوى نصر هللا الحسن80410500809
قاعة  سادسةكلية العلوم1999-01-0403000563408منى الحجيمحمد احمد العلي80510500810
قاعة  سادسةكلية العلوم1991-02-0419004858820نوال عمرانعلي عبد الكريم الديوب80610500811
قاعة  سادسةكلية العلوم1981-01-0403003106002وصال شعبانمياده عدنان فهود80710500812
قاعة  سادسةكلية العلوم1975-07-0408003218003نوفهنهله نصر سيوفي80810500813
قاعة  سادسةكلية العلوم1978-06-0406001019220انيسه سالمهصفاء محمد العواد80910500814
قاعة  سادسةكلية العلوم1991-04-0414002508304رهيجه ابراهيمعبد الكريم ميكائيل بدور81010500815
قاعة ثالثة عشركلية العلوم1983-03-0417002366108سميعهلينا محمود السليمان81110500816
قاعة ثالثة عشركلية العلوم1986-01-0406003756230اميره  خازمتمام علي شداد81210500817
قاعة ثالثة عشركلية العلوم1989-06-0501027779714نصرهنادين نصر جلول81310500818
قاعة ثالثة عشركلية العلوم1989-01-0401014053401فوزيهمحسن يوسف صفدلي81410500819
قاعة ثالثة عشركلية العلوم2001-01-0414001955620سميره عليسلمان عزيز قوزي81510500820
قاعة ثالثة عشركلية العلوم1986-01-0415001738715لميا الحسنعدنان رجب علي81610500821
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قاعة ثالثة عشركلية العلوم1984-11-0403007846801سريهغانيا علي االبراهيم81710500822
قاعة ثالثة عشركلية العلوم1990-12-0403002826114لينا العثمانوالء نصر منصور81810500823
قاعة ثالثة عشركلية العلوم1993-01-0422006785801عزيزه الندافباسل محمد النداف81910500824
قاعة ثالثة عشركلية العلوم1976-01-0422000665203بدريهمنال حسن االبراهيم82010500825
قاعة ثالثة عشركلية العلوم1982-06-0401052312712ليلىدانا عبد هللا صبحه82110500826
قاعة ثالثة عشركلية العلوم1989-07-0422006681008حلوه ابراهيمسليمان اسماعيل السليمان82210500827
قاعة ثالثة عشركلية العلوم1992-05-0419007054301مرزوقه سلومسامر غالب محمود82310500828
قاعة ثالثة عشركلية العلوم1981-06-0405001796916نجاح الطويلهنادي عبدالهادي الوسوف82410500829
قاعة ثالثة عشركلية العلوم1999-03-0418004776525سهام المشعلغسان عبد الرحمن الخضير82510500830
قاعة ثالثة عشركلية العلوم1971-02-0503001372315مريمبدرية محرز الجردي82610500831
قاعة ثالثة عشركلية العلوم1984-02-0401086986307كوثرحنان احمد الرستم82710500832
قاعة ثالثة عشركلية العلوم2003-01-1005002689601هناء شدودمها غسان كرميا82810500833
قاعة ثالثة عشركلية العلوم1982-03-0509002274420بديعهليندا وليد التالوي82910500834
قاعة ثالثة عشركلية العلوم1989-04-0505015161705املدارين يوسف شلدح83010500835
قاعة ثالثة عشركلية العلوم1994-02-0418007336228فطيم المصطفىرهف احمد الحميدان83110500836
قاعة ثالثة عشركلية العلوم1982-08-1009000743523اميرهاحالم ابراهيم غنوج83210500837
قاعة ثالثة عشركلية العلوم1985-04-0411001749806فريزه الغزيرقية حسين الغزي83310500838
قاعة ثالثة عشركلية العلوم1989-08-0408001008130سميره السليمانعذاب علي الحالق83410500839
قاعة ثالثة عشركلية العلوم1980-03-0401080497529رمزيه عبودنسرين احمد حسن83510500840
قاعة ثالثة عشركلية العلوم1977-12-0402001020510موليهفلاير حسين عبود83610500841
قاعة ثالثة عشركلية العلوم2004-01-0401056995518كهربا عبد النبينسيبه محمد ايوب83710500842
قاعة ثالثة عشركلية العلوم1987-11-0418003865515هدى العبد هللازينب سليمان العبدهللا83810500843
قاعة ثالثة عشركلية العلوم1983-12-0404001509924أحالم اسماعيلسوزان منير اسماعيل83910500844
قاعة ثالثة عشركلية العلوم1988-11-1022002256629ازدهار مسعودرشا محمد عمران84010500845
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قاعة رابعة عشركلية العلوم1978-08-0404002811410علياجهان عيسى حمدان84110500846
قاعة رابعة عشركلية العلوم1976-08-0404000951321قطفه رستمفاديه أمين منصور84210500847
قاعة رابعة عشركلية العلوم1985-07-0406001307712فهيده صافتليالفت عيسى الحسن84310500848
قاعة رابعة عشركلية العلوم1985-06-0404003330801حليمهفاديا تركي ضاهر84410500849
قاعة رابعة عشركلية العلوم1994-10-0404002441820سعده جبرسهى خضر منصور84510500850
قاعة رابعة عشركلية العلوم1993-08-1016013625516جنات العاصياحمد وليد عاصي84610500851
قاعة رابعة عشركلية العلوم1986-10-0403002851229فاطمه المحمدسومر عيسى جراد84710500852
قاعة رابعة عشركلية العلوم1982-04-0414003381715رحيله محمودهناء هاشم دحدوح84810500853
قاعة رابعة عشركلية العلوم1984-03-0419005694501فائزهرانيا رمضان عوينات84910500854
قاعة رابعة عشركلية العلوم1987-01-0422003711215حياة الداوودرامز سليمان الحوراني85010500855
قاعة رابعة عشركلية العلوم1986-06-0403001591727نبيها العليباسم علي العلي85110500856
قاعة رابعة عشركلية العلوم1979-02-0404002683818حسنه الخليفهسماهر حسن الدرويش85210500857
قاعة رابعة عشركلية العلوم1987-10-0414003386701رحيله محمودعلي هاشم دحدوح85310500858
قاعة رابعة عشركلية العلوم1979-02-1002003334522نعيمهسناء يوسف الحسن85410500859
قاعة رابعة عشركلية العلوم2004-04-0404002702806سماهر الدرويشيوسف حيدر بدور85510500860
قاعة رابعة عشركلية العلوم1990-08-0422003846512فريزه احمدفالنتين عبد الكريم عثمان85610500861
قاعة رابعة عشركلية العلوم1995-02-0412008863728رناصبا يوسف دنيا85710500862
قاعة رابعة عشركلية العلوم1994-01-0412006401721عليا نصارباسل احمد ابراهيم85810500863
قاعة رابعة عشركلية العلوم1998-12-0412008866805رنامحمد يوسف دنيا85910500864
قاعة رابعة عشركلية العلوم1979-01-0408003446320خضرهريما علي شحود86010500865
قاعة رابعة عشركلية العلوم1991-10-0412009728301سعدهعيسى مصطفى رسالني86110500866
قاعة رابعة عشركلية العلوم1986-08-0403002273910نوفه باللربيع علي عيد86210500867
قاعة رابعة عشركلية العلوم1984-01-0412006452701مريم حلبيهعلي محمد مصطفى86310500868
قاعة رابعة عشركلية العلوم1989-01-0408002679601شاديادانيال اسعد العيسى86410500869
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قاعة رابعة عشركلية العلوم2003-09-0422007770801هيال العباسمرح حسن المحمد86510500870
قاعة رابعة عشركلية العلوم1992-08-0408003554415سميره عيسىأيهم احمد العيسى86610500871
قاعة رابعة عشركلية العلوم2002-01-0422002990620هيال العباسحنين حسن المحمد86710500872
قاعة رابعة عشركلية العلوم1996-12-0402001419725زينب الحسنعلي حسين جردو86810500873
قاعة رابعة عشركلية العلوم1995-04-0423001054725اميره صبحفاتن ديب اليوسف86910500874
قاعة رابعة عشركلية العلوم1981-05-0402007767401فهيدي عودهجورجيت حسن عبود87010500875
قاعة خامسة عشركلية العلوم1998-02-0419004788803نصرهريم سلمان الحسن87110500876
قاعة خامسة عشركلية العلوم1986-10-0414003386001بديعه شريفسهيله وجيه محمود87210500877
قاعة خامسة عشركلية العلوم1981-11-0402002656624وزيره معروفعزيزه علي معروف87310500878
قاعة خامسة عشركلية العلوم1973-12-0413000945504سعده جرجسميشلين الياس عيسى87410500879
قاعة خامسة عشركلية العلوم1981-10-0414000916228وجيهه سليمدارين احمد سليمان87510500880
قاعة خامسة عشركلية العلوم1973-12-0414003372503بديعه شريفانعام وجيه محمود87610500881
قاعة خامسة عشركلية العلوم1999-09-0423000065619أسمهان الحورانيصالح حسين مدلج87710500882
قاعة خامسة عشركلية العلوم1987-11-0402000297809هدى عبودوائل نزار االبراهيم87810500883
قاعة خامسة عشركلية العلوم1987-09-0423000128405عسكريه العباسياسمينه حسن نيساني87910500884
قاعة خامسة عشركلية العلوم1990-01-0401000286331شهيده ديبجمانة اياد العيني88010500885
قاعة خامسة عشركلية العلوم1980-03-0402003975215ناديا اسماعيلامل عبد المجيد اسماعيل88110500886
قاعة خامسة عشركلية العلوم1980-08-0422000306925سعاد الكاسوحنبال بهجت زغور88210500887
قاعة خامسة عشركلية العلوم1993-01-0401000286501شهيده ديبميرنا اياد العيني88310500888
قاعة خامسة عشركلية العلوم1978-04-0404002303317نجيبه حسنفيراز احمد حمود88410500889
قاعة خامسة عشركلية العلوم1983-08-0402002605206هشيمه الناصيففاديا عبد هللا الدعاس88510500890
قاعة خامسة عشركلية العلوم2000-10-0412008056001فاطمه هنودزينه يوسف هنود88610500891
قاعة خامسة عشركلية العلوم1979-11-0414001718710صبريه عبودشاديه محمد سعدو88710500892
قاعة خامسة عشركلية العلوم1984-01-0403000554822خيريه الشماليسامر فهيم عفاره88810500893
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قاعة خامسة عشركلية العلوم2000-07-0403001811817كيندا السليمانحيدر يوسف الحجار88910500894
قاعة خامسة عشركلية العلوم1985-10-0417007786425جهيده االبراهيم العيدسوسن محمد مياسه89010500895
قاعة خامسة عشركلية العلوم1987-04-0412006302603منيره العكاريمؤيد فؤاد ابراهيم89110500896
قاعة خامسة عشركلية العلوم1987-01-0414002513429تقلةرانيا ابراهيم عبود89210500897
قاعة خامسة عشركلية العلوم1985-02-0412005550102نجال قموحيغياث احمد حسن89310500898
قاعة خامسة عشركلية العلوم1981-08-0415001645612غنيه سريطهمحي الدين يونس اليوسف89410500899
قاعة خامسة عشركلية العلوم1987-05-0419004755701نصره نجمدانيا سلمان الحسن89510500900
قاعة خامسة عشركلية العلوم1999-01-0423001371301غانديحبيب نادر الجهني89610500901
قاعة خامسة عشركلية العلوم1980-11-0403001706625سهيله العليرشا محرز اسماعيل89710500902
قاعة خامسة عشركلية العلوم1986-08-0403005863922تركيه االسماعيلغدير عيسى تفوح89810500903
قاعة خامسة عشركلية العلوم1986-05-0610007717307ملكهعلي فريد شاهين89910500904
قاعة خامسة عشركلية العلوم1991-10-0403001867405زهريه الحجارمحرز محمد الحجار90010500905
قاعة سادسة عشركلية العلوم1992-01-0402005618707زعبيهمحمود بشير نصار90110500906
قاعة سادسة عشركلية العلوم1996-08-0419004262101ليلىزهر الدين عبدو سكري90210500907
قاعة سادسة عشركلية العلوم1977-02-0406001291210ميلو سليمانحنان هاشم اسماعيل90310500908
قاعة سادسة عشركلية العلوم1991-01-0420001133001ختام عمريوسف محمود عليوي90410500909
قاعة سادسة عشركلية العلوم1978-02-0401077931207انتصارسميره كاسر الحسين90510500910
قاعة سادسة عشركلية العلوم1984-01-0415001901001صباح كرديغسان خالد العلي90610500911
قاعة سادسة عشركلية العلوم1996-10-0412008102515غادهعلي كمال هنود90710500912
قاعة سادسة عشركلية العلوم1990-03-0403004912022سهيله االبراهيمزينب فايز شحود90810500913
قاعة سادسة عشركلية العلوم1997-09-0414004067908نروج العباسعمار زهير ابراهيم90910500914
قاعة سادسة عشركلية العلوم1989-03-0412007557908رمزيه صافتليحافظ عبد الكريم حربوقي91010500915
قاعة سادسة عشركلية العلوم1994-01-0401060393001ساميهدانيال حسن سعيد91110500916
قاعة سادسة عشركلية العلوم1986-09-0422051585804جميلهغيداء محمد العلي91210500917
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قاعة سادسة عشركلية العلوم1980-09-0418006992120جانيتكمليه سامر الدرويش91310500918
قاعة سادسة عشركلية العلوم1990-05-0403002979901فريحه الناصريوسف محسن قبوي91410500919
قاعة سادسة عشركلية العلوم1999-03-0417008624701نجوى عيدسمر نزار االبراهيم91510500920
قاعة سادسة عشركلية العلوم1993-04-0414002438917شهيده سليماناحمد ايوب عباس91610500921
قاعة سادسة عشركلية العلوم1986-01-0403002062920نوال موسىايلين يوسف سلمو91710500922
قاعة سادسة عشركلية العلوم1980-02-0403000227120مطيعه الشحودعلي جهاد اليوسف91810500923
قاعة سادسة عشركلية العلوم1987-05-0401075350121ندىيامن محمد السندياني91910500924
قاعة سادسة عشركلية العلوم1977-04-0423001044314خواده دريوسييحيى محمد السالم92010500925
قاعة سادسة عشركلية العلوم1979-07-0402000611108عفاف عيسىدارين محمد العيسى92110500926
قاعة سادسة عشركلية العلوم1984-02-0422006045020فاتو معموهيفاء عبد القادر العدره92210500927
قاعة سادسة عشركلية العلوم2002-08-0417003020506هيام الرزياسمين عبد المعين بكور92310500928
قاعة سادسة عشركلية العلوم1990-01-0404000259202شما نصارمحمد سليمان درويش92410500929
قاعة سادسة عشركلية العلوم1993-06-0404001828419مانيا درويشوالء جهاد يوسف92510500930
قاعة سادسة عشركلية العلوم1995-01-0417000926102ازدهار التركمانيرياض خالد تركماني92610500931
قاعة سادسة عشركلية العلوم1995-10-0515010900215نعيمهياسمين محمد الدرويش92710500932
قاعة سادسة عشركلية العلوم1988-02-0403005856720فاكه الحسنغاليه شحود الحسين92810500933
قاعة سادسة عشركلية العلوم1999-01-0402002979901اسماء اليونسمجد حسين األحمد92910500934
قاعة سادسة عشركلية العلوم1990-01-0403000791004اميره خليفهريتا سعد خليفه93010500935
قاعة سادسة عشركلية العلوم1977-05-0422005422315فاطمهربيحه علي الدرغام93110500936
قاعة سادسة عشركلية العلوم1999-07-0412009870610سعاد غانمحسن علي بنا93210500937
قاعة سادسة عشركلية العلوم1974-11-0417007607420خضرهبدريه عيسى العلي93310500938
قاعة سادسة عشركلية العلوم1997-01-0401010711406فائزه ديبيزن عماد العلوش93410500939
قاعة سادسة عشركلية العلوم1993-04-0404002495901دالل ابراهيمفاطمه غازي معماري93510500940
قاعة سادسة عشركلية العلوم1996-01-0423002867620كوسرمحمود شوكات غنام93610500941
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قاعة سادسة عشركلية العلوم1999-05-0420002391710فايزهحسام علي المحيميد93710500942
قاعة سادسة عشركلية العلوم1982-10-0412007389325ليلى صالحعبد الكريم يوسف عبد الرحمن93810500943
قاعة سادسة عشركلية العلوم1990-01-0402005684405شهيرهبشرى محمد عبود93910500944
قاعة سادسة عشركلية العلوم1986-01-0419007143004سارهعبيده زين صعب94010500945
قاعة سادسة عشركلية العلوم1982-11-0404001484020عزيزه سلزمسامر فهمي محمد94110500946
قاعة سادسة عشركلية العلوم2000-02-0423001057327عنود المحمدريتا حيدر العبد هللا94210500947
قاعة سادسة عشركلية العلوم1972-01-0404001464403انيسه دونااعراب حسن محمد94310500948
قاعة سادسة عشركلية العلوم1979-06-0403002018423درزيه الحسنوهيب عصام الرحال94410500949
قاعة سادسة عشركلية العلوم1981-07-0412007275601وجيهة شقوفمنير عبدو شبيب94510500950
قاعة سادسة عشركلية العلوم1980-10-0402005460829ريا االبراهيممجد احمد احمد السالم94610500951
قاعة سادسة عشركلية العلوم1992-01-0412007276701لطيفه ناصيفماهر فارس شبيب94710500952
قاعة سادسة عشركلية العلوم1993-05-0403002345821اعتدال االبراهيمعزيز علي المحسن94810500953
قاعة سادسة عشركلية العلوم1981-03-0406003817005هند العجيانفداء محي الدين ميكائيل94910500954
قاعة سادسة عشركلية العلوم1984-02-0417004258802فاطمهابراهيم علي خلف95010500955
قاعة سابعةعشركلية العلوم1983-01-0417006180010عائشةظهيرة محمود الكسم95110500956
قاعة سابعةعشركلية العلوم1989-01-0423001031210نظيرهرائقه عيسى العبد هللا95210500957
قاعة سابعةعشركلية العلوم1993-08-0403001022401سميره دبوكمحمد معروف دبوك95310500958
قاعة سابعةعشركلية العلوم1991-01-0422001436720شاديه شعباناحمد محمود القاسم95410500959
قاعة سابعةعشركلية العلوم2002-03-0509001787325تمانيا الموسىبراءه محمد الدربولي95510500960
قاعة سابعةعشركلية العلوم1982-08-0418006527024سوريا صقرعلي يونس ناصر95610500961
قاعة سابعةعشركلية العلوم1983-02-0403002674217سيفه عيدمحمد احمد قيلوح95710500962
قاعة سابعةعشركلية العلوم1994-04-0403001123418هدى الكوربشار محمد الكور95810500963
قاعة سابعةعشركلية العلوم1989-01-0417000712401كهربمعتز عبدو العي95910500964
قاعة سابعةعشركلية العلوم1984-09-0422005519801ثريا العيسىداليا محمد زمتلي96010500965
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قاعة سابعةعشركلية العلوم1991-05-0401044618226ميادهماهر ماجد العباس96110500966
قاعة سابعةعشركلية العلوم1985-01-0412002508522فاطمه عباسمحمد حسن عباس96210500967
قاعة سابعةعشركلية العلوم1987-08-0412000325509عزيزه العليعال احمد زريقه96310500968
قاعة سابعةعشركلية العلوم1987-05-0412005405031فاطمه عباساحمد حسن عباس96410500969
قاعة سابعةعشركلية العلوم1978-04-0401052547018رهجهفادي علي ابو طبيخ96510500970
قاعة سابعةعشركلية العلوم1991-01-0501067168525عزيزهابتسام بدر جلول96610500971
قاعة سابعةعشركلية العلوم1981-04-0412004857628زلفى الحسناحمد ابراهيم درغام96710500972
قاعة سابعةعشركلية العلوم1991-05-0423000113204نزههنسرين محسن المحمد96810500973
قاعة سابعةعشركلية العلوم1982-06-0412007612701هدى سنكريهيفاء مرعي سنكري96910500974
قاعة سابعةعشركلية العلوم1993-07-0417001509920وصفيه الحمدوهاللة طايع الرزوق97010500975
قاعة سابعةعشركلية العلوم1991-03-0401002174223حسيبهعمار محمد شاهين97110500976
قاعة سابعةعشركلية العلوم1980-06-0415000821215بديعه حسنسليمان احمد منون97210500977
قاعة سابعةعشركلية العلوم1992-08-0401082251620سالم سلوميوسف محمود المحمد97310500978
قاعة سابعةعشركلية العلوم1996-02-0422005228105هيفاء غنامامجد فؤاد الرمضان97410500979
قاعة سابعةعشركلية العلوم1987-01-1016002043601ساميه احمدريم فايز رسالني97510500980
قاعة سابعةعشركلية العلوم1999-01-0517001588704شيرين محمدحمزه طاهر محمد97610500981
قاعة سابعةعشركلية العلوم1987-04-0412004900802هند قليشهرشيده محمود وسوف97710500982
قاعة سابعةعشركلية العلوم1982-03-0412011232210فاطمه ديبيانشراح شعبان الديوب97810500983
قاعة سابعةعشركلية العلوم1992-05-0403005136406وهيبه مريمهاشم ممدوح مريم97910500984
قاعة سابعةعشركلية العلوم1977-08-0403000424301عمشه زعيترحكمت مهدي توتي98010500985
قاعة سابعةعشركلية العلوم1982-01-0403007077230وحيده العليروال ماجد محمود98110500986
قاعة سابعةعشركلية العلوم1984-03-0403001668501سركس حمزهورده اديب الخضر98210500987
قاعة سابعةعشركلية العلوم1987-05-0403007089408ريا الجاسمفاطمه خالد الجاسم98310500988
قاعة سابعةعشركلية العلوم1990-01-0404002936828سعاد محمودكنوز بدر محمد98410500989
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قاعة سابعةعشركلية العلوم1995-10-0412006330010سميره تيشوريجورجينا احمد جابر98510500990
قاعة سابعةعشركلية العلوم1991-12-0419004869126خدوج االبراهيممحمد عيسى عتو98610500991
قاعة سابعةعشركلية العلوم1983-01-0414001116701امتثال ناصيفموسى سليمان اسعد98710500992
قاعة سابعةعشركلية العلوم1988-06-0422002034801ليلى الشبروال حسن االبراهيم98810500993
قاعة سابعةعشركلية العلوم1998-06-0401010959601عفيفهقصي نظير النوفل98910500994
قاعة سابعةعشركلية العلوم1981-03-0422002029202ليلى الشبانتصار حسن االبراهيم99010500995
قاعة سابعةعشركلية العلوم1977-07-0412011912417سعده مرعيملكي علي النيساني99110500996
قاعة سابعةعشركلية العلوم1988-03-0505016236207عشيرةعمار محمود العيسى99210500997
قاعة سابعةعشركلية العلوم1984-05-0423000515002جميلهحنان محمد رشيد99310500998
قاعة سابعةعشركلية العلوم1992-01-0414002569008نعيمه وسوفسليمان علي ادريس99410500999
قاعة سابعةعشركلية العلوم1977-06-0401047989801سليمهعامر حسن المحمد99510501000
قاعة سابعةعشركلية العلوم1990-08-0505016235118عشيرهبشار محمود العيسى99610501001
قاعة سابعةعشركلية العلوم1994-05-0412009528320نجوهعلي عبد هللا علي99710501002
قاعة سابعةعشركلية العلوم1987-04-0422001168401مريم العباسمها يوسف العباس99810501003
قاعة سابعةعشركلية العلوم1978-01-0419005008325شفيقهعبير محمود الداوود99910501004
قاعة سابعةعشركلية العلوم1986-01-0422002069611نوال ادنوفرنا حسن ادنوف100010501005
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1997-01-0501028487325شهرزاد السالمفاطمه محمد اسماعيل100110501006
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1983-05-0422002551501شميلهابتسام خليل الجمعه100210501007
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1980-01-0412006325501هاله محفوضنجوى يحيى حزوري100310501008
قاعة ثامنة عشركلية العلوم2002-07-0422004283706براءه المنصورعمار محي الشلبي100410501009
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1989-01-0403002203415خضره جرادسلمان محمد فاضل100510501010
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1995-01-0401076340201فاطمهاريج علي محمود100610501011
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1980-04-0406002230629نظيرهانعام محمد علي100710501012
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1995-01-0423001346222عايدهوالء علي السليم100810501013
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قاعة ثامنة عشركلية العلوم1999-05-0418005482101فاطمه المنصورالحمزه محمد عساف100910501014
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1989-08-0423001005310شيمهرؤى محمد دالي101010501015
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1978-10-0406002232905فريده العليهيام عماد الدين جبالوي101110501016
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1986-01-0419005498302شميله داوودسعده علي األسعد101210501017
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1986-03-0404000706115نصره نصارهيثم علي طبه101310501018
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1989-01-0412001564604ميليا عيسىمؤيد ماجد عيسى101410501019
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1983-01-0406000197401غاده الزهرى اليافيمحمد شعبان اسحق101510501020
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1985-10-0403002773104شهيره ضرغامظهيره اسعد المحمد101610501021
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1984-01-0412007558815اميره حربوقيعلي حسن حربوقي101710501022
قاعة ثامنة عشركلية العلوم2001-07-0404002663122شهرزادلجين رعد ميالد محفوض101810501023
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1986-04-0411001048320فوزةفهمية محمد الزيني101910501024
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1985-05-0401055034706هياللما ابراهيم شحود102010501025
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1985-01-0408003276601كتيبهلورا صبري الحوراني102110501026
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1977-01-0412009439510رضا حمدغزوه علي وسوف102210501027
قاعة ثامنة عشركلية العلوم2001-01-0406000842430سمر الهاشمعلي داؤد العواد102310501028
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1998-10-0412007094910ميساء وردهعلي محي تيشوري102410501029
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1986-10-0414001075401عطور موسىشادي احمد شندوخ102510501030
قاعة ثامنة عشركلية العلوم2003-06-0403003388527زهريه فندييزن موفق عكاري102610501031
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1983-06-1016016038520فاطمه عيسىرنا سلمان حسن102710501032
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1978-12-1016007692310دنيا عيسىرويدا محمود محمود102810501033
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1994-01-0401043244516ردينهفريز عماد الحمود102910501034
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1997-01-0414000171701منيره حمصيمتيلدا علي حسن103010501035
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1984-09-0412006861605سعاد محمدسهام احمد االحمد103110501036
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1990-01-0412001721330فاطمه بدوريعقوب علي جمال103210501037
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قاعة ثامنة عشركلية العلوم1994-01-0412009074618وحيدهباسل سليمان حماده103310501038
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1984-01-0401089973310علياهنادي علي موسى103410501039
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1979-01-0408000266001فاطمه العزيزرأفت علي الغريب103510501040
قاعة ثامنة عشركلية العلوم2004-01-0415002804101غاده ابراهيمآيه أحمد أحمد103610501041
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1988-01-0415000199901وسام حسنسوسن محمد محمد103710501042
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1993-04-0414005345326حياة فياضعلي محمد وسوف103810501043
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1981-04-0415001750414سهيله كراكيتصفاء اسعد ادريس103910501044
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1979-10-0422001561524حميده المصطفىهيفاء محمد صقور104010501045
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1989-12-0415002267611فريزهمحسن صالح اسماعيل104110501046
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1999-01-0412009611401نجاحمحمد صالح صالح104210501047
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1992-09-0412009600608نجاححسين صالح صالح104310501048
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1995-01-0403006808930ابتسام منصورحسن عبد الكافي موسى منصور104410501049
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1996-03-1001006981628اكتبار فنديعلي ياسر العلي104510501050
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1997-03-0401036394208مفيدهآالء يوسف القاسم104610501051
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1989-01-0412001579625فاطمه مدوراسعد علي جمال104710501052
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1985-03-0418001904723هاجر الجاموسبشيره عبد الرحمن الجمعه104810501053
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1980-01-0414000571901رفاعيه ليلىحسن محمد احمد104910501054
قاعة ثامنة عشركلية العلوم1979-06-0403004495220مريم ياسينزينب يوسف الشاعر105010501055
قاعة تاسعة عشركلية العلوم1971-03-0418003357401خيريه الضحيكامل محمد الضحيك105110501056
قاعة تاسعة عشركلية العلوم1980-10-0418007374809امينهانتصار احمد سقر105210501057
قاعة تاسعة عشركلية العلوم1986-04-0408002544912مكيهأصاله شعبان االبراهيم105310501058
قاعة تاسعة عشركلية العلوم1985-02-0406002217114نعيمه شماسحر عزيز الملحم105410501059
قاعة تاسعة عشركلية العلوم1976-12-0423000375401مريمسوسن حسين المحمد105510501060
قاعة تاسعة عشركلية العلوم1981-08-0403003193301سميره سالمهرنا نايف دياب105610501061
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قاعة تاسعة عشركلية العلوم1986-01-0423001569225حميدهعمار محمد القطيش105710501062
قاعة تاسعة عشركلية العلوم1983-01-0401074561801حياتروعه محيا محرز105810501063
قاعة تاسعة عشركلية العلوم1983-08-0423001796901شهرزاتمزيد عبدالعزيز عطابه105910501064
قاعة تاسعة عشركلية العلوم1977-12-0404002906701سميره شحادههنادي اديب عساف106010501065
قاعة تاسعة عشركلية العلوم1989-04-0415001255705زينب الحسنأحمد عبدو حسن106110501066
قاعة تاسعة عشركلية العلوم1986-01-0401019323521شوقه السليمانمازن جاسم السليمان106210501067
قاعة تاسعة عشركلية العلوم1987-03-0423001129415الهامحسين حاتم الشمالي106310501068
قاعة تاسعة عشركلية العلوم1973-01-0402000089720زهريهافتكار سليمان ادريس106410501069
قاعة تاسعة عشركلية العلوم1993-09-0412009890109صالحهحسن هيثم سعاداة106510501070
قاعة تاسعة عشركلية العلوم1987-08-0403000444003منيرهسليمان عيسى حرفوش106610501071
قاعة تاسعة عشركلية العلوم1984-04-0414003023711نزيهه الحسينرنا محمود محمود106710501072
قاعة تاسعة عشركلية العلوم2001-12-0412005896028روزلين جاموسعلي محسن شعبان106810501073
قاعة تاسعة عشركلية العلوم1982-01-0423001208601سهيلهنجود احمد ديوب106910501074
قاعة تاسعة عشركلية العلوم1978-04-0402001470301مريم كاظمزينب علي عصوره107010501075
قاعة تاسعة عشركلية العلوم1987-05-0401003518829بدريه السليماناميمه حمزه سعود107110501076
قاعة تاسعة عشركلية العلوم2002-01-0403008095307ميثم المنصورزهره حسين المصطفى107210501077
قاعة تاسعة عشركلية العلوم1978-03-0402003488306سميحه االحمدالهام محمد حمود107310501078
قاعة تاسعة عشركلية العلوم1995-01-0412005638801ازدهارعالء يوسف تيشوري107410501079
قاعة تاسعة عشركلية العلوم1981-05-0412003874028نجيحه بازوسلمان محمود محفوض107510501080
قاعة تاسعة عشركلية العلوم1991-06-0403002553428جميله سلومعال فرج سالمه107610501081
قاعة تاسعة عشركلية العلوم1997-03-0412007058320ملكه خضربراءه محمد رستم107710501082
قاعة تاسعة عشركلية العلوم1981-05-0401008904024نعيمهليلى ابراهيم الغانم107810501083
قاعة تاسعة عشركلية العلوم1984-12-0422001032218انتخابرحاب ديب شقرا107910501084
قاعة تاسعة عشركلية العلوم1995-05-0417008731404ازدهار الحاج يوسفرشا احمد الحاج يوسف108010501085
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قاعة عشرونكلية العلوم1984-01-0517002673301فضه مياسهناره نظير ابراهيم108110501086
قاعة عشرونكلية العلوم1982-12-0422000156702سعاد الكاسوحنبيله بهجت زغور108210501087
قاعة عشرونكلية العلوم1993-09-0412009483315عباسه ابراهيمأنغام بدر علي108310501088
قاعة عشرونكلية العلوم1982-11-0422002334718سلوى الضاهرلبنه محسن الضاهر108410501089
قاعة عشرونكلية العلوم2000-04-0404002450915نسرين غاليفهد خاطر غالي108510501090
قاعة عشرونكلية العلوم1979-12-0519002582715غيداء سليمانمريم محمد اسبر108610501091
قاعة عشرونكلية العلوم1978-01-0415000262101بدريه خضوراحالم خليل موسى108710501092
قاعة عشرونكلية العلوم1979-02-0422003690820فاطمه الندافسمر يوسف العيسى108810501093
قاعة عشرونكلية العلوم1993-06-0402005312229سليما سالمهعبدالرحمن محمد الحسن108910501094
قاعة عشرونكلية العلوم1991-07-0401097051015سعادحسن عدنان شرف الدين109010501095
قاعة عشرونكلية العلوم1982-01-0412003963601زاهيه بازوعيسى مصطفى الصالح109110501096
قاعة عشرونكلية العلوم1984-12-0401060004114سعادعلي غسان الكبه109210501097
قاعة عشرونكلية العلوم1988-03-0423001649715سميراخضر رجب الشعار109310501098
قاعة عشرونكلية العلوم1977-10-0414000551324حسن عبودميساء غسان موسى109410501099
قاعة عشرونكلية العلوم1994-01-0414002886002فاطمه ربيعقصي علي ربيع109510501100
قاعة عشرونكلية العلوم1987-05-0412005827401سعده حلويسماح بدر شمالي109610501101
قاعة عشرونكلية العلوم1990-11-0419004142701عزيزه السليمانعلي ظاهر المحمد109710501102
قاعة عشرونكلية العلوم1993-08-0403000603519سلوى شحوداحمد حسين اسد109810501103
قاعة عشرونكلية العلوم1983-01-0423001600601كلوديهشريف فواز الحموي109910501104
قاعة عشرونكلية العلوم2000-11-0414001419104مريم صالحزينه اسماعيل عباس110010501105
قاعة عشرونكلية العلوم1991-03-0422000926215وجيهه عباسمحمد علي غزال110110501106
قاعة عشرونكلية العلوم1984-04-0415000641621فاطمه كراكيتسهى عبد هللا كراكيت110210501107
قاعة عشرونكلية العلوم1979-12-0415000640115نظيرهشاديه عماد الدين كراكيت110310501108
قاعة عشرونكلية العلوم1986-03-0517001199320منيرهلمى رمضان منصور110410501109
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قاعة عشرونكلية العلوم1985-08-0415002756001كوكب سالميايمان محمود الحامض110510501110
قاعة عشرونكلية العلوم1985-01-0407001091515سميره دخانندوه احمد الصليبي110610501111
قاعة عشرونكلية العلوم1985-07-0401040308304امينهسمر صالح زيفه110710501112
قاعة عشرونكلية العلوم1989-08-0401055839911منىآالء محمد خالد دوحست110810501113
قاعة عشرونكلية العلوم1991-01-0413005443501نبيههمجدي ديب الحسن110910501114
قاعة عشرونكلية العلوم1970-01-0401047172501فوزيهعلي مضحي رنجوس111010501115
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1992-07-0420002507301فاطمه صالحمحمد راتب صالح111110501116
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1980-10-0419007868715سميره حبيبجورجيت فريد حالوه111210501117
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1977-01-0401043257113نزههجورجيت شحود ابراهيم111310501118
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1981-08-0412004083301حفيظه سالمهحيدر احمد يونس111410501119
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1992-08-0419010106907زينبارجوان مضيء مرعي111510501120
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1985-11-0415001174901زهريه أحمدغيساء عبد هللا حامد111610501121
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1989-10-0412010411506فادياندى رمضان سعادات111710501122
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1985-01-0402002107730سليمهيمن يونس األحمد111810501123
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1985-04-0413004039001سريره سليمحسنه علي حمود111910501124
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1995-09-0406001127617فاطمه الحسينعفراء احمد حسن112010501125
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1994-01-0404002109310وداد علوشمحمود محمد الشقيف112110501126
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1988-07-1005000567601نهاد قياسهرماح عدنان الصافتلي112210501127
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم2001-03-0402006538214نجاح السليمانردينه عيسى بدر112310501128
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1986-02-0401002944219آمال اليوسفنجالء محمد السليمان112410501129
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1976-03-0423000115510نجيحهندا محمود نيساني112510501130
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1993-09-0417002763813فاطمه فرزاتلمياء خالد الخالد112610501131
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1990-05-0412007640425وجيها سنكريلبنه علي السنكري112710501132
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1991-07-0401095235302مريممرهف تميم ديب112810501133
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قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1988-09-0401002264604مريم الشعبانياسمين حافظ شعبان112910501134
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1994-06-0515008945412بديعهبراءه علي العلوش113010501135
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1987-01-0402004149030كتيباحسن يونس العلي113110501136
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1988-03-0422000948804هناء الحموددانيال امين السعد113210501137
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1990-01-0519001659301اعتدال عليماجده هشام خضور113310501138
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1996-04-0402001291322مريم كاظمخديجه علي عصوره113410501139
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1977-02-0415002867205زكيه حبيبفطوم محسن السالمه113510501140
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1985-01-0402004217602بهيجه البشيرنسرين عبد الكافي الخضر113610501141
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1988-03-0401007248013ريوفباسل شعبان الكبه113710501142
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1987-02-0507000382320نعيمه شاهينزهور علي ابراهيم113810501143
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1980-01-0422002371401عيده ادنوفصباح رياض الونوس113910501144
قاعة واحد وعشرونكلية العلوم1991-01-0413004000920بسمه عيسىنجالء منذر خليل114010501145
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1992-05-0412007970811ملكهباسل صالح الحجل114110501146
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1991-01-0422005774720شهيده المحمدعلي منصور الشاويش114210501147
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1993-05-0408000410610نوفه راميسحر مصطفى األحمد114310501148
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1983-12-0403004313401بهيجه النيسانيرينا ابراهيم العامودي114410501149
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1980-06-0503002813528تركيهخالد أحمد الخليف114510501150
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1998-01-0422000376501فاطمه سليمانعفراء محمود التكروني114610501151
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1984-03-0417001868615حميدهحسنة أحمد الخدوج114710501152
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1993-11-0401011945616سهامعلي جاسم حمود114810501153
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1985-08-0401011937217سهامموسى جاسم حمود114910501154
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1984-01-0417005241201فطومهأمل أحمد السليمان115010501155
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1987-01-0412003886401وجيهاهند يوسف معروف115110501156
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1990-05-0403000067310ورده بدوررنى خضور الحمود115210501157
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قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1984-03-0414002376101صبحيه برهومحسن ابراهيم نجم115310501158
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم2000-01-0418006554801سروه كول عليغانم جمعه محمد آغا115410501159
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1982-09-0401043042111بديعهريم محمد المحمد115510501160
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1980-12-0422007054201بديعه القصيرسهام احمد حجو115610501161
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1985-11-0419004803301نصره نجملؤي سلمان الحسن115710501162
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1986-03-0412009249201فاطمه اسعدسوسن حسن سلهب115810501163
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1989-01-0412003292320فاطمه يوسفحسن محسن حزوري115910501164
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم2000-06-0401085338305أملليال احمد سليمان116010501165
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1990-06-0418007368301عليا بربورهاحمد هالل الطحش116110501166
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1988-10-0403002440623شديها الحسنعدي معال ايوب116210501167
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1983-09-0422000511618يمنه حمادينداء احمد بركات116310501168
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1997-06-0403002707121سميحه الناصريوشع فهيم شلهوب116410501169
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1987-06-0403000459706ثريا شنورياض علي لووش116510501170
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1982-11-0412009292701خضرهامينه علي عرابي116610501171
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1997-12-0403002255422سريه حمدانربيع اسماعيل العلي116710501172
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1985-08-0403005250801خضره الحايكاحمد خضر شنو116810501173
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1980-07-0417003719223مريمحسين فهمي هالل116910501174
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1985-02-0404002275312ربيحه شبيبرندا رمضان حامد117010501175
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1983-08-0408002677611نظيرهعالء محمد العيسى117110501176
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1980-10-0504001474020شاهاكفاح حبيب اخرس117210501177
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1993-01-0401001426220يسرهسمر موسى الصالح117310501178
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1974-11-0401040009816سلوىسميره سلمان عجوب117410501179
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1975-03-0417000427905شهيرهسليمان محسن العيسى117510501180
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1983-10-0402006532901حياهمهند شعبان بدر117610501181
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قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1986-08-0404003211010شاديا اسماعيلمارلين بسام عباس117710501182
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1987-01-0402001930001خدوج الباكيررمضان عبد الكريم الرمضان117810501183
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1982-11-0413005419406ملكه شدودمازن نورس حسن117910501184
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1993-10-0401027413514ملكينوفل رمضان الخليل118010501185
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1998-05-0412010072802ليلىيونس هاشم حمدي118110501186
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1980-07-0503001467801جميلةهاشم كامل العلي118210501187
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1986-04-0414001234922اسعاف قاسممنيه عزيز ناصر118310501188
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1992-09-0401060123011نجيبه حورانيرهام جرجس يازجي118410501189
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1981-09-0403003202015فاطمه سليمانمرود تارين آل سعود118510501190
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1984-04-0402001582514نوفهمريم محمود عبود118610501191
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1981-09-0422003780109سفيره ديوبماريا عبد الكريم الديري118710501192
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1991-06-0401040202715مريمحسن علي ابراهيم118810501193
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1993-02-0401061151125لمعهمحمد فيصل العساف118910501194
قاعة اثنان وعشرونكلية العلوم1986-02-0423000154208أمينهبشرى محي الدين الناعمه119010501195
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1984-09-0401004366220نوفهغازي احمد الحلو119110501196
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1993-07-0403000463501عمشه شنوموسى يوسف لووش119210501197
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1988-09-0415001740112سمر ديوبحسن سلمان علي119310501198
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1988-03-0408000647603عواطفنورا عدنان الدنيا119410501199
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1979-09-0415001875820فضه العبدواميره رشيد الصالح119510501200
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1984-06-0415002440018امال السكريريم يوسف يوسف119610501201
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1989-04-0403001032320فطيم عبد الحميدهادي علي شحود119710501202
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1985-04-0417007967815مريمعلي غانم بازو119810501203
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1999-10-0419000612529نوال ناصرحسن حسين ناصر119910501204
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1981-10-0422002208323ريمه الرستممحمد بدر الرستم120010501205
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قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1997-01-0403005593301هناء اسماعيلصبا نصر أبوثلجه120110501206
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1972-09-0404002055110وجيههدالل عزيز فطوم120210501207
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1994-03-0412007085324فهميه شقوفحسن يونس مطر120310501208
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1979-08-0401086472025كليمهكوكب أحمد المصال120410501209
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1990-08-0423000152201سهيلههبه محي الدين المحمد120510501210
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1983-03-0422002504108شفيقهبشار حسن الونوس120610501211
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1996-01-0422005942301بديعهحسان وليد التالوي120710501212
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم2002-01-0404002612208سهير المحرزايمان منذر الضاهر120810501213
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1990-08-0405003502810بهيرهنجود حسن الوركي120910501214
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1993-07-0406002447803منى الضايعخضر رمضان العلي121010501215
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1985-01-0406002471728تغريد المخلوفنيرمين سليمان الموسى121110501216
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1974-04-0408001402510شعيلهمحمود عبد الحميد عيسى121210501217
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1992-09-0412007184801كوثر أسعدموسى محمد بازو121310501218
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1984-04-0417007563113وزيرهعالء عيسى محمد121410501219
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1977-12-0403006657705فوزيه اسدحمزه عوض اسد121510501220
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1993-10-0413005305321حياةديبمرح منتجب تامر121610501221
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1992-01-0401042868701سريهاحالم حكمت حسين121710501222
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1985-02-0414005310313سميره دوباداليا محمد ادريس121810501223
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1985-02-0419006878703فاطمهسوزان احمد الدنكاوي121910501224
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1993-08-0417007564201انتصار الزيدانحسن محمود محمد122010501225
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1980-06-0407002448001رتيبه الجيلووليد مصطفى اليسوف122110501226
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1986-04-0724005541310سميره دوبارغداء محمد ادريس122210501227
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1982-07-0401000215620سارهفادي بديع رحال122310501228
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم2001-02-0422002057120فلاير حبابهوالء جميل تللو122410501229
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قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1995-06-0412006859923بدريه عمرانراشد خرفان عبود122510501230
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1993-03-0401015187515رفيدهغدير محمود رسالن122610501231
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1975-04-0401071064315بديعهعليا يوسف الجردي122710501232
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1982-05-0404002158504فضه سلمانسويد عبدو الموسى122810501233
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1989-01-0412005480930سميره عبودمحمد سليمان بوريشان122910501234
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1974-11-0422005782407رهجه الراعيكوكب عباس العباس123010501235
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1989-07-0401068153923سهامقمر احمد الدرغام123110501236
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1980-04-0403000379110رفيقة الصالحعيسى جميل مشعل123210501237
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1990-04-0401050632505وصفيهغانا عيسى الرستم123310501238
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1999-11-0414004353702ايلين الموسىيزن عاطف علي123410501239
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1990-10-0415001659020نبيهه اليوسفجبريل نزار الصقر123510501240
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1992-10-0418006672910فاطمة دراقينايف فيصل عثمان123610501241
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1986-04-0517000006620مجيره هاشممها سلمان يوسف123710501242
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1986-05-0419004934603حياة خليل عبدونسرين حمد موسى123810501243
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1984-12-0418007281407نزيههفتون عبد الكريم االسعد123910501244
قاعة ثالث وعشرونكلية العلوم1992-05-0412009840201سالمربيع عقل بوريشان124010501245
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1980-07-0412003472701فضه ابراهيمابراهيم حسين علي124110501246
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1992-07-0415002000601اميره عليمحمد سليمان حايك124210501247
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1988-01-0415001676310رئيسه قاسمعلي صالح العلي124310501248
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1976-08-0403000113710يسرى بلولسماهر محمد ديوب124410501249
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1985-05-0414002293318عفيفه مرعيابراهيم احمد يوسف124510501250
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1979-11-0414004090209اميره غالهنوفه اديب فارس124610501251
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1975-10-0414003482915اميره غالهديانا اديب فارس124710501252
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم2002-04-0401028256015فادياحنين سليمان المحمد124810501253
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قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1989-01-0401024607701نجديهسمر ماجد الحوراني124910501254
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1994-04-0422002247302سعاد االبراهيمشروق خضر جمعه125010501255
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1982-11-0403004048828امال المقاليبشرى جهاد شنق125110501256
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1979-11-0404001519017سعده محمدبدور محمد نادر125210501257
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1980-01-0418007251615حلوهمحمود صالح الجابر125310501258
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1986-06-0415000768710حميده األسعدعلي رزق اسعد125410501259
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1992-05-0401103028701اميرهآالء عبد المعين صافي125510501260
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1980-03-0401077366412نجاةيامن محمود غريب125610501261
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1991-05-0403000077822وصيفه رسالنمرح فوزي رسالن125710501262
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1975-12-0406000774420اميره موسىعمار سليمان خزامي125810501263
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1992-01-0501043159812هدىياسمين سهيل الديب125910501264
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1989-05-0403003571101بهيجه النسيانيلميس ابراهيم العامودي126010501265
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1978-12-0404003035110عسيله عسافميساء احمد قاسم126110501266
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1989-01-0419004852801غصونعالء الدين احمد فانوس126210501267
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1992-04-0415002710110بديعهمحمد بدر عمران126310501268
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1988-08-0414000223810نوفه ابراهيمسجى مطيع بدور126410501269
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1985-01-0406000343901ناديه االبراهيموعد بدر الخضور126510501270
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1987-01-0414001728905كليمه محمدمحمد منير احمد126610501271
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1990-12-0517001572301هناءبيانا رامز عيسى126710501272
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1983-03-0423001012912عليادياب غانم صبح126810501273
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1989-04-0406000865917نادية ابراهيمعفراء بدر الخضور126910501274
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1983-10-0404002159010هيام يوسفيامن يوسف موسى127010501275
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1979-12-0422004258501بديعه السليمانبسيمه أحمد العيسى127110501276
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1977-10-0406002953830سكينه السليمانمفيد محمد جلول127210501277
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قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1992-04-0414004367425كوكب منصورعلي بدر ملحم127310501278
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1979-05-0422003618001رابيه الخرازاكرم زين الدين العسس127410501279
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1990-01-0401042447601نبيال اسماعيلميس نضال المحمود127510501280
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1986-07-0401090239401حبوبشيرين محمود محمد127610501282
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1989-03-0419006234725شاميهكمال محمد الدرويش127710501283
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1986-03-0406003507714سميره سالمهالفت نايف دياب127810501284
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1981-04-1017001530901انيسه ونوسابراهيم مصطفى شعبان127910501285
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1991-03-0415001682610منيفه العلياحمد غازي العلي128010501286
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1992-07-0415001684715ثروه خضورمحمد مرهج العلي128110501287
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم2002-01-0422003825703حمدة ملحممرح جبر الملحم128210501288
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1985-07-1001014217620حوريه قدورفرح عبد الرحمن عبد الرحمن128310501289
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1978-08-0417008394910رئيفا شاهينهيثم أحمد الشاهين128410501290
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1997-09-0404002474001نهيله االبراهيمديانا عيسى صالح128510501291
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1982-01-0403001280401ندى االرمليسوسن فيصل النقري128610501292
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1978-03-0423002204901نجاحايمن يونس رمضان128710501293
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1974-05-0415001239705بديعه الحوريعلي منير بعيتي128810501294
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1986-01-0412006538901ماريه نصاراحمد حمدان نصار128910501295
قاعة أربع وعشرونكلية العلوم1993-12-0414004167625خديجهمروه محمد بدور129010501296
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم1992-03-0414001554426سمر عيسىاشرف امير رستم129110501297
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم1991-01-0518002471101امال الحورانيرشا علي ناصيف129210501298
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم1997-10-0517001393101مرسال خليلفرح ناهل عثمان129310501299
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم2004-01-0401038765905سحر علينجمه ابراهيم الكوسا129410501300
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم1993-01-0412004462803بسمه معالرمضان يوسف بربر129510501301
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم1984-05-0401027992701عيدهآنه محمد خليل129610501302

160 من 54صفحة  11:07:25 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



الفاعةالكليةتاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

جامعة البعثالبيانات الشخصيةرقم الطلبم

الخامسة:حمص        الفئة:محافظة

قاعة خمس وعشرونكلية العلوم1981-01-0414004438402وزيره محمدفاديا محمد علي129710501303
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم1981-05-0401026152015عيدهكوكب محمد خليل129810501304
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم2004-01-0406004943909مريم خليلريما عيسى السليمان129910501305
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم1991-01-0414004231420سجيعه الدكانيغاده حسن االحمد130010501306
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم1976-01-0422004607701رفعهسوسن عبد هللا الخراز130110501307
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم1979-02-0423002004403سعاد الحواطبلثم ابراهيم علي130210501308
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم1983-11-0422003873701سلمه اليوسفريما محمد العلي130310501309
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم1980-01-0414004228115سجيعه الدكانيورده حسن االحمد130410501310
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم1994-04-0422006923510وفاء األحمدباسل علي االبراهيم130510501311
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم1993-01-0419004971501منيره العلينورا احمد حسن ليال130610501312
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم2003-06-0422006519629غناء جمعهعندليب يوسف جمعه130710501313
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم1991-03-0401045668229خديجهميس محمد االحمد130810501314
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم2000-02-0422001650018فايزه الخليلديانا أبا الذر معروف130910501315
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم1966-11-0422004528025مطيعهغادة مبارك المبارك131010501316
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم1983-02-0404002104111حسيبهلينا علي عبود131110501317
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم2001-08-0406003220218مهدية العبودمحمود رئيف علوش131210501318
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم1980-08-0402005751410رئيفه المحمدحسن محمد االحمد131310501319
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم1973-09-0419007083315سعديهسحر محمد ادريس131410501320
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم1987-03-0519000584413ظهيره علوشيامن اكرم سلمان131510501321
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم1983-07-0406003507401زريفه وسوفوسيم عبد الحميد دياب131610501322
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم1984-01-0401010978801نايفه قاسمايمان محمد السكاف131710501323
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم1984-01-0501063077307توفيقه اليوسفراميا عبدو القاسم131810501324
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم1987-01-0501025344601انتصارسمر موسى السليمان131910501325
قاعة خمس وعشرونكلية العلوم1974-12-0403003272415وجيههسميره محي عبود132010501326

160 من 55صفحة  11:07:25 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



الفاعةالكليةتاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

جامعة البعثالبيانات الشخصيةرقم الطلبم

الخامسة:حمص        الفئة:محافظة

قاعة ست وعشرونكلية العلوم1978-03-0402004500520فطمه مشعلعبد العليم عبد الهادي مشعل132110501327
قاعة ست وعشرونكلية العلوم1988-01-0401011740121ندىغدير منير الدندش132210501328
قاعة ست وعشرونكلية العلوم1976-08-0406001136605اميره االحمدسوريا ابراهيم علي132310501329
قاعة ست وعشرونكلية العلوم1975-04-0406001609015ضحوه مندواميره عبدو الدياب132410501330
قاعة ست وعشرونكلية العلوم1988-08-0415000195401مريم بدرهعال علي األحمد132510501331
قاعة ست وعشرونكلية العلوم1979-03-0415001697806نظميه الخضوردارين خضر جبور132610501332
قاعة ست وعشرونكلية العلوم1984-03-1004000641025فتات سليمانايمان فايز علي132710501333
قاعة ست وعشرونكلية العلوم1983-01-0412004982605رئيفه صافتليمحمد احمد صافتلي132810501334
قاعة ست وعشرونكلية العلوم1992-08-0415001593201نوال المحموديونس علي ديوب132910501336
قاعة ست وعشرونكلية العلوم1996-11-0422004394119هناء بدرانسهيل رفعت العقده133010501337
قاعة ست وعشرونكلية العلوم1985-01-0412003148801عائدهحسن محمد حسن133110501338
قاعة ست وعشرونكلية العلوم1977-02-0403003394201حاجي الحلوصفاء عزيز العيسى133210501339
قاعة ست وعشرونكلية العلوم1987-01-0517000742320مريموليد علي حسن133310501340
قاعة ست وعشرونكلية العلوم1981-01-0401083878801عيدهنسرين علي الحسن133410501341
قاعة ست وعشرونكلية العلوم1984-09-0403001426420نجاح قاسمروزيت محمود قعير133510501342
قاعة ست وعشرونكلية العلوم1986-11-0402001721522ندوهازدهار محمد غنوم133610501343
قاعة ست وعشرونكلية العلوم1996-08-0414004232413سجيعه الدكانيهنادي حسن االحمد133710501344
قاعة ست وعشرونكلية العلوم1980-12-0422001705303نوفه ياسيندريد علي العلي133810501345
قاعة ست وعشرونكلية العلوم1985-01-0401078317601صباحورده علي شحود133910501346
قاعة ست وعشرونكلية العلوم2003-01-0408003403805رنجوس االبراهيممروه محمد الخضور134010501347
قاعة ست وعشرونكلية العلوم1994-01-0401057730510بشرىماهر بدر عبدو134110501348
قاعة ست وعشرونكلية العلوم1992-09-0417002381601سميره الكرديمحمد عزو الكردي134210501349
قاعة ست وعشرونكلية العلوم1993-01-0503005311910نجاحعالء سليمان الصارم134310501350
قاعة ست وعشرونكلية العلوم1986-03-0412006133401خضره بو حسينوسيم عبدو شوهر134410501351
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قاعة ست وعشرونكلية العلوم2004-01-0412012359423جواهر مخلوفساندي علي عرابي134510501352
قاعة ست وعشرونكلية العلوم1981-03-0405000122402جميلهحميده عبد هللا عباس134610501353
قاعة ست وعشرونكلية العلوم1982-02-0401040871714حاجي الحلوراميا عزيز العيسى134710501354
قاعة ست وعشرونكلية العلوم1988-01-0403002413305اميره الحسنجوليا صالح زيود134810501355
قاعة ست وعشرونكلية العلوم1984-04-0405000093117وحيدهغنوه عيسى الحسن134910501356
قاعة ست وعشرونكلية العلوم1997-02-0402001413720عديال ناصرعلي محمد علي135010501357
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1986-11-0517003948301هدولمهران نبيه يوسف135110501358
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1991-01-0401041683401نايفهعتاب حسن حمدان135210501359
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1990-01-0418007470230امالسهام محمد السموني135310501360
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1999-11-0403001596318اديبه العليقمر هيثم محمود135410501361
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1989-01-0403000128101سميره الحمودياسر محمد ديوب135510501362
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1991-04-0422004042328لورين الباطولينوار نبيه يوسف135610501363
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1999-09-0422001043413أمل الجرديعلي صالح الصالح135710501364
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1984-10-0403005675924اميره الحسناميمه صالح زيود135810501365
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1994-03-0401010614107محاسنعلي جبران االحمد135910501366
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1975-05-0414002726310بدره محموددعد عيسى محمود136010501367
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1999-05-0505012344220جهينه العثمانباسل تميم السليمان136110501368
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1978-11-0414002730010نجيحه احمدناهده درويش محمود136210501369
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1981-01-0414004392114نزهه احمدحسن شحود ابراهيم136310501370
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1988-03-0412001322501سالم عليبسام علي ابراهيم136410501371
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1995-01-0414002774815شاديه محمودمحمد سلمان خضر136510501372
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1976-08-0413004049020حسن عيدسوسن بهجت صالح136610501373
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1990-01-0403000138402هيام الشماليديمه عطيه اليوسف136710501374
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1988-01-0402000266320بدريه عبدوأيهم عز الدين سلمان136810501375
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قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1995-06-0406002725529رنا الشعبانريم بسام السليمان136910501376
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1977-11-0412005993320فاطمه حجلجهينه علي سليمان137010501377
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1989-01-0403002308728كامله العيسى حمرهجوليت ابراهيم شلهوب137110501378
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1980-02-0406001003916بسيمه جرديهدى راتب صالح137210501379
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1984-03-0414000945311منيره شهبازريما ابراهيم حسين137310501380
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1992-01-0405000222301هيامفهد فيصل الملحم137410501381
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم2000-01-0408003403701رنجوس االبراهيمامل محمد الخضور137510501382
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1986-01-0412001744215رئيفه وسوفنهال ابراهيم شيحان137610501383
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1981-08-0422002069230نوال ادنوفأسامه حسن ادنوف137710501384
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1991-01-0417007914406أمينه مياسهأحمد محمد العباس137810501385
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1989-01-0404001115113منيره حسينميثم اسماعيل حسين137910501386
قاعة سبع وعشرونكلية العلوم1980-06-0412006544401حميده يوسفحيدر محمد علي138010501387
المكتبةكلية العلوم1978-01-0505012894001ندوهفلاير كاسر السالم138110501388
المكتبةكلية العلوم2000-03-0418006252130عبير صقررامي احمد السليمان138210501389
المكتبةكلية العلوم1993-06-0401052589401مطيعهرشا اسماعيل الضاهر138310501390
المكتبةكلية العلوم1979-07-0404002515320رشيده حاتمنبيل شهاب محفوض138410501391
المكتبةكلية العلوم1987-02-0408001056601تفاحهمحمد حسين العباس138510501392
المكتبةكلية العلوم1982-08-0422003078615زاهيه االسماعيليسرا محمد اليوسف138610501393
المكتبةكلية العلوم1970-01-0404001846304نبيهه سليمانملكه ابراهيم السليم138710501394
المكتبةكلية العلوم1983-12-0505013861107جهيدهسفيره محي الدين البني138810501395
المكتبةكلية العلوم2000-08-0408004098508غاده الخليلناظر ماهر اليوسف138910501396
المكتبةكلية العلوم1983-01-0414003107820حسنه الحسناحالم علي عوده139010501397
المكتبةكلية العلوم1977-03-0403005976926خضره السليمانهيثم يوسف عباس139110501398
المكتبةكلية العلوم1982-05-0414000325703هند السبتلهبات عيسى احمد139210501399
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المكتبةكلية العلوم1988-03-0401007938730سميرهفراس حمزه شحود139310501400
المكتبةكلية العلوم1977-11-0404002000312تمام رحالغيثاء عبدو حمدوش139410501401
المكتبةكلية العلوم1989-04-0422002891210عزيزه العباسغيداء قاسم حسن139510501402
المكتبةكلية العلوم1983-01-0412000314320رمزيه الجرديكامل اسعد البارودي139610501403
المكتبةكلية العلوم1992-05-0413003415103زهره العمارهبه نصر حبابه139710501404
المكتبةكلية العلوم1997-07-0403002679205فاديه الساحليسليمان منيف اليونس139810501405
المكتبةكلية العلوم1986-09-0415002647601صبريه هرموشاسامه عبد الكريم يزبك139910501406
المكتبةكلية العلوم2003-11-0402006595322حميده زيدانبيسان محسن عبدو140010501407
المكتبةكلية العلوم1982-09-0412005253220وهيبه يازجياحمد ياسين يازجي140110501408
المكتبةكلية العلوم1983-07-0403001641222نعيمهمحمد هاشم عمران140210501409
المكتبةكلية العلوم1998-01-0401052528301نجاتعلي محمد موسى140310501410
المكتبةكلية العلوم1976-01-0401091916627زعيلهليندا فهد دربولي140410501411
المكتبةكلية العلوم1982-01-0412009478502ضياءآصف شحاده ناصيف140510501412
المكتبةكلية العلوم2002-02-0412009886209منىمخلص علي سارين140610501413
المكتبةكلية العلوم1982-12-0412004671501سوريا ديبعالء محمود حمد140710501414
المكتبةكلية العلوم1990-05-0404001066601رسميه بربرابراهيم درغام مقدسي140810501415
المكتبةكلية العلوم1986-07-0406003558431امال سالميسحر ابراهيم العلي140910501416
المكتبةكلية العلوم1984-01-0419005225101نبيها العمرسمر محمد الصالح141010501417
المكتبةكلية العلوم1989-07-0414000515120بديعه وسوفشذى قاسم عيسى141110501418
المكتبةكلية العلوم1993-08-0403005924721انتصار ابو ثلجهفاطمه علي العمر141210501419
المكتبةكلية العلوم1978-01-0406001765505حبسه الديابعائده عيسى الحسين141310501420
المكتبةكلية العلوم1977-04-0414004406910منيره بدربديعه رياض خضير141410501421
المكتبةكلية العلوم2001-01-0417003610601فاطمهفهمي فايز هالل141510501422
المكتبةكلية العلوم1985-03-0501010776028عدويه مغيزيلعبد الهادي عمر سواس141610501423
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المكتبةكلية العلوم1980-12-0401008473301حليمهمرام بسيم االبراهيم141710501424
المكتبةكلية العلوم1986-11-0414002948725رمزيه الشمامحمد مطيع شدود141810501425
المكتبةكلية العلوم1993-07-0517002815401منى ابراهيموالء حسن محمد141910501426
المكتبةكلية العلوم1983-09-0422002372606عيده ادنوفسماح رياض الونوس142010501427
المكتبةكلية العلوم1988-04-0517000759801انيسه بدورثناء محمود عساف142110501428
المكتبةكلية العلوم1986-11-0402001582221نوفهناهد محمود عبود142210501429
المكتبةكلية العلوم1992-06-0422005121313آمال العباسبهجه علي العباس142310501430
المكتبةكلية العلوم1984-11-0412007802520ربيحه ناصرعفاف ابراهيم حسين142410501431
المكتبةكلية العلوم1979-02-0401052557510رهجهنضال ابراهيم موسى142510501432
المكتبةكلية العلوم1976-03-0422000951709وظيفهرحاب نصر العلوش142610501433
المكتبةكلية العلوم1986-04-0422002867514منيره الشعبانناهد ربيع العباس142710501434
المكتبةكلية العلوم1982-01-0401040528401نجديهياسر مرهج الخضر142810501435
المكتبةكلية العلوم1995-08-0419006547229منالشعيب سليمان جعفر142910501436
المكتبةكلية العلوم1981-07-0422001551701اسيامرام عبدو الحبيب143010501437
المكتبةكلية العلوم1989-03-0407001207220حياة ازريررشا محمد الزرير143110501438
المكتبةكلية العلوم2003-03-0422007591520مرام الحبيبهبه جزيف حبابه143210501439
المكتبةكلية العلوم1975-10-0422003312427وحيده االسعدزينب مسرور اليونس143310501440
المكتبةكلية العلوم1977-05-0401086261920خدوجفضه مرعي الحديد143410501441
المكتبةكلية العلوم1989-11-0422004531416منى الخرازداليه فواز المبارك143510501442
المكتبةكلية العلوم1978-10-0401046411113نهادسماهر محمد عباس143610501443
المكتبةكلية العلوم1997-01-0417005304201عائشةمهدي محمد شريتح143710501444
المكتبةكلية العلوم1984-03-0403002748810سهام رحالصبا اديب السليمان143810501445
المكتبةكلية العلوم1986-06-0412005632820زلفه الحسنايهم احمد محمد143910501446
المكتبةكلية العلوم1994-10-0401074302813سميرهنسرين عماد القحف144010501447
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المكتبةكلية العلوم1976-01-0423001365624فاطمه االبراهيمريم غازي المصطفى144110501448
المكتبةكلية العلوم1993-01-0417005288904عائشةزهيه محمد شريتح144210501449
المكتبةكلية العلوم2003-02-0414003803024منال خضرنضال شحود عبدو144310501450
المكتبةكلية العلوم2002-11-0423006142219اسعاف ريشهمحمد عماد اسبر144410501451
المكتبةكلية العلوم1998-11-0401040560622صفاءعلي إياد رمضان144510501452
المكتبةكلية العلوم1985-05-0401020677201سميرهفاطمه عماد القحف144610501453
المكتبةكلية العلوم1981-01-0403000016201نديمه الصخررماز يوسف السالمه144710501454
المكتبةكلية العلوم1989-01-0403000172609هيام الشماليريما عطيه اليوسف144810501455
المكتبةكلية العلوم1974-11-0415002013408تركيه ادريسفتاة محمد سالم144910501456
المكتبةكلية العلوم1980-11-0415002014005تركيه ادريساحالم محمد سالم145010501457
المكتبةكلية العلوم1992-01-0402006334606بدريه عبودتامر اسماعيل عبود145110501458
المكتبةكلية العلوم1997-08-0403002160816غفران السالمهشهد نمر السالمه145210501459
المكتبةكلية العلوم1987-12-0418000012325فردوس العباسرنا محرز المحرز145310501460
المكتبةكلية العلوم1986-04-0403002153501لميا السالمهشعيب محمود سالمه145410501461
المكتبةكلية العلوم1980-07-0422003874531موليه ديوبدارين حسن االسعد145510501462
المكتبةكلية العلوم1980-09-0401020450105ريوفحسن عدنان القش145610501463
المكتبةكلية العلوم1985-01-0401007058107توفيقهمياده جميل ديب145710501464
المكتبةكلية العلوم1981-06-0412006777403فاطمه عباسفادي حسن عباس145810501465
المكتبةكلية العلوم1993-01-0412008903901ابتساممحسن محمد حمد145910501466
المكتبةكلية العلوم2004-07-0519003522017سمر اسعدتاال محمد علي146010501467
المكتبةكلية العلوم1992-01-0419004141801فاطمه القاسمحسين محمد المحمد146110501468
المكتبةكلية العلوم1974-09-0423000127103تمام الداوودفاديا عبد هللا السلوم146210501469
المكتبةكلية العلوم1985-05-0422002243020زعيله الحسنمشيره سالم الجمعه146310501470
المكتبةكلية العلوم1984-11-0422005120416آمال العباسمرح علي العباس146410501471
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المكتبةكلية العلوم1979-01-0418004593120امينهعبير محمود صقر146510501472
المكتبةكلية العلوم1982-06-0412006576801بديعه طويلعلي احمد ثابات146610501473
المكتبةكلية العلوم1980-02-0401050362601شهيده المحمدعبير منصور الشاويش146710501474
المكتبةكلية العلوم1988-04-0419000578109زنوبحامد حسن ناصر146810501475
المكتبةكلية العلوم1992-01-0422002380401سناء صقوريوسف عدنان ونوس146910501476
المكتبةكلية العلوم2003-01-0401050367207عبير الشاويشلورانس محمد فارس147010501477
المكتبةكلية العلوم1976-02-0403002098502جميله حمادهغاده سليمان ميه147110501478
المكتبةكلية العلوم1987-09-0422000652318بدره االبراهيمسمر عزيز الخرنوبي147210501479
المكتبةكلية العلوم1983-11-0412006869010شهال قاسمحيدر حسن ديب147310501480
المكتبةكلية العلوم1983-04-0422001440910مديحه معروفعدنان محمود معروف147410501481
المكتبةكلية العلوم1991-06-0423001101706رمزيهياسمين عزيز الشمالي147510501482
المكتبةكلية العلوم1976-04-0403005587230سكوب البرهوماميره محمد الرياني147610501483
المكتبةكلية العلوم1976-12-0402000218613ناهده قيلوحاكتمال عارف اليوسف147710501484
المكتبةكلية العلوم1979-03-0422003823506سليمه العبد هللاسلوى محمد شاهين147810501485
المكتبةكلية العلوم1974-01-0422007250401عزيزهبسيمه احمد العباس147910501486
المكتبةكلية العلوم1986-06-0422000732210منيفه العيسىلبنا عبد الرحمن االبراهيم148010501487
المكتبةكلية العلوم1999-01-0422003200820نجيبه ابراهيمعلي غسان اليوسف148110501488
المكتبةكلية العلوم1989-03-0509001323413محاسن الحايكهبه محمود الضاهر148210501489
المكتبةكلية العلوم1993-11-0414004555018سهام باللابراهيم محمد بالل148310501490
المكتبةكلية العلوم1990-09-0402010077018فرنجيه فطوممارلين نصر محمد عبد هللا148410501491
المكتبةكلية العلوم1986-01-0412008648205هيام وسوفشيرين عدنان وسوف148510501492
المكتبةكلية العلوم1990-01-0418007239101دالل حمدوشيوسف عيسى الملحم148610501493
المكتبةكلية العلوم1986-04-0412001310608حسنه جنيديسوسن محمد العلي148710501494
المكتبةكلية العلوم1986-11-0412008598905اعتدال الدرزيحسن فؤاد وسوف148810501495
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المكتبةكلية العلوم1978-03-0503005253410جرجيت سلهبسهام بدري العوض148910501496
المكتبةكلية العلوم1992-01-0412008606301هيام وسوفحسن عدنان وسوف149010501497
المكتبةكلية العلوم1997-05-0407003572306ريم عليقهمحمد سعيد رياض العليقه149110501498
المكتبةكلية العلوم1996-02-0404000457723عطاف منصوربدور خليف احمد149210501499
المكتبةكلية العلوم1985-03-0417008589820موليهلما محرز طربوش149310501500
المكتبةكلية العلوم1988-09-0402004074705سهامعالء مصطفى الدرويش149410501501
المكتبةكلية العلوم1989-08-0517001554121سهاممحمد نظمت اسعد149510501502
المكتبةكلية العلوم1989-10-0422001791606لطيفه الحمدانوفاء عيسى معروف149610501503
المكتبةكلية العلوم1993-01-0401056711101محاسن النيسانيمحمد خضر خلوف149710501504
المكتبةكلية العلوم1986-06-0422000877130حياة العليالهادي خليل العلي149810501505
المكتبةكلية العلوم1982-01-0412009039901نهادوسام علي حماده149910501506
المكتبةكلية العلوم1987-02-0401002584319رجاءزهور محمود المحرز150010501507
المكتبةكلية العلوم1980-10-0401045875811سهادلبنى سليمان االحمد150110501508
المكتبةكلية العلوم1979-07-0401044359813سعدهسناء احمد العلي150210501509
المكتبةكلية العلوم2003-03-0406003871415ملكه الحمدانديانا علي المحمد150310501510
المكتبةكلية العلوم1983-01-0414003926801عليا محمدعلي سعيد حسن150410501511
المكتبةكلية العلوم1985-01-0401095356201رسميهليمان حامد فرج150510501512
المكتبةكلية العلوم1986-07-0414004029326شعيله حسنزهور محمد عباس150610501513
المكتبةكلية العلوم1985-01-0402001583601نوالنسيم حسن الحسن150710501514
المكتبةكلية العلوم1982-03-0515005363725فاطمه سليمانالهام سالم سليمان150810501515
المكتبةكلية العلوم2001-06-0401062956524صفاءمحمد أمير عبد الحسيب الموصلي150910501516
المكتبةكلية العلوم1991-08-0408003528810سميره السليمانلمى علي الحالق151010501517
المكتبةكلية العلوم1997-01-0412007290230امل يونسمحمد اكرم حسين151110501518
المكتبةكلية العلوم1984-01-0419009576801حميدهزهره عثمان شربك151210501519
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المكتبةكلية العلوم1982-01-0414002326202قمريه غنومناديا صالح صالح151310501520
المكتبةكلية العلوم1977-05-0401039951309نوفهجهان خالد األحمد151410501521
المكتبةكلية العلوم1984-01-0405002574513نصره عياشميساء عيسى خلوف151510501522
المكتبةكلية العلوم1989-12-0414003379110هناء دردرنادين فؤاد هوال151610501523
المكتبةكلية العلوم1976-05-0417007996815صالحةابتسام يوسف األحمد151710501524
المكتبةكلية العلوم1985-02-0404002676405نوفه ابراهيمباسله موسى بدور151810501525
المكتبةكلية العلوم2001-04-0408003860701سميره السليمانهبه علي الحالق151910501526
المكتبةكلية العلوم2001-01-0401101987809تركيه االحمدعمر عبد الحميد الصاج152010501527
المكتبةكلية العلوم1999-04-0417007502025حورية السليمحسام عبد الحميد الحوراني152110501528
المكتبةكلية العلوم1975-11-0401043268515زاهيهسناء غانم غانم152210501529
المكتبةكلية العلوم1982-01-0403000166712سفيره االبراهيمالرا علي ديوب152310501530
المكتبةكلية العلوم1977-01-0401053454818ابتسامريم فؤاد السليمان152410501531
المكتبةكلية العلوم1980-01-0403005840828ورده اليوسفريوند سلمان الخالد152510501532
المكتبةكلية العلوم1976-02-0408000189214سميره العباسهاجر علي العباس152610501533
المكتبةكلية العلوم1983-02-0402006612012فطومه االحمدعالء محمد منصور152710501534
المكتبةكلية العلوم1986-05-0406002118025شمسه العيسىقصي خضر ملحم152810501535
المكتبةكلية العلوم1983-10-0404001994312منيره سليمنهاد يوسف درغام152910501536
المكتبةكلية العلوم1993-10-0422000447516مريمرشا محمد العقده153010501537
المكتبةكلية العلوم1987-03-0401001000128شفيقهنجوه علي درويش153110501538
المكتبةكلية العلوم1990-04-0403003600730نسيمه ونوساحمد محمد معروف153210501539
المكتبةكلية العلوم1977-01-1404007757405حمده الحمصيعبير سلمان بدر153310501540
المكتبةكلية العلوم1988-11-0406002639701هيام السلومصفاء محمد الحسين153410501541
المكتبةكلية العلوم1991-11-0412005598916نهال العلييونس ابراهيم العلي153510501542
المكتبةكلية العلوم1983-12-0412009191101فهيميسهيل سليمان موسى153610501543

160 من 64صفحة  11:07:25 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



الفاعةالكليةتاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

جامعة البعثالبيانات الشخصيةرقم الطلبم

الخامسة:حمص        الفئة:محافظة

المكتبةكلية العلوم1982-02-0412009474517فاطمهعالء ابراهيم شبيب153710501544
المكتبةكلية العلوم1986-01-0505016144518علياسالف رشاد الطويل153810501545
المكتبةكلية العلوم2002-03-0414004354714نجوى محمدامتثال احمد سمندر153910501546
المكتبةكلية العلوم1986-07-0401050625620وصيفهنوسينا عيسى الرستم154010501547
المكتبةكلية العلوم1986-01-0505016144218عليارنا رشاد الطويل154110501548
المكتبةكلية العلوم1992-09-0401011010901روزهمادلين مصطفى علوش154210501549
المكتبةكلية العلوم1987-10-0709009126102عبسيةمنى علي الصوراني154310501550
المكتبةكلية العلوم1976-07-0407003231629حميده النجمعبد القادر عوض الضويهر154410501551
المكتبةكلية العلوم1989-01-0412001571007هياممحمود بدر حماده154510501552
المكتبةكلية العلوم1986-04-0417007608903سليمه الخضورحيدر سليمان المحسن154610501553
المكتبةكلية العلوم1987-01-0417008040201منيره سويدعالء أسد سويد154710501554
المكتبةكلية العلوم1998-01-0401080044417هناءزينه سامر جبر154810501555
المكتبةكلية العلوم1970-09-0401084387330سعده محمدمحسنه محمود حسين154910501556
المكتبةكلية العلوم1987-03-0401001164825نجاحمنى محمد عيد155010501557
المكتبةكلية العلوم1986-04-0417008245901سميعهراغب برهان سويد155110501558
المكتبةكلية العلوم1984-03-0406003352229موجاتليديا راسم المحرز155210501559
المكتبةكلية العلوم1982-12-0517002910801وصالهنادي محمود حالق155310501560
المكتبةكلية العلوم1983-11-0406002750204نهوه سعبانهناء منير جركس155410501561
المكتبةكلية العلوم1993-11-0403003122114نبيههنرمين رزق الوعري155510501562
المكتبةكلية العلوم1988-12-0401008933609ماجدهخالد عبد الحكيم جبل155610501563
المكتبةكلية العلوم1976-12-0412011331001رنجوساحالم سليمان حسين155710501564
المكتبةكلية العلوم1984-01-0401093974401سميرهمحمد احمد العبدهللا155810501565
المكتبةكلية العلوم1995-09-0507001190902رجاء المصطفىصفاء رمضان االحمد155910501566
المكتبةكلية العلوم2003-06-0403007779420بدريه حلوهزينه اصف قيلوح156010501567
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المكتبةكلية العلوم1992-01-0401056258502خزنهمقداد عيسى الحسين156110501568
المكتبةكلية العلوم2000-01-0412009681810اسيمهعمران موسى محمود156210501569
المكتبةكلية العلوم1994-01-0419006646001نجاحباسل سلمان الحسين156310501570
المكتبةكلية العلوم1974-09-0610006128130يمناحسام يحيى خير بك156410501571
المكتبةكلية العلوم1982-05-0404000934702بريه حبيبوطفه علي سليمان156510501572
المكتبةكلية العلوم1986-10-0801000963501فايزه شبطاردينه حسن السليمان156610501573
المكتبةكلية العلوم1988-01-0406000856625حبابه سليمانحسام عيسى السليمان156710501574
المكتبةكلية العلوم1991-11-0412007116206الهام سعودهبه محمد خضر156810501575
المكتبةكلية العلوم1985-11-0403006642512فاطمه العليعلي رامز برهوم156910501576
المكتبةكلية العلوم1993-01-0402004116101سوريهأيمن ناصر عبدو157010501577
المكتبةكلية العلوم1988-01-0403002308214منيفه شلهوبشيرين محمد شلهوب157110501578
المكتبةكلية العلوم1995-08-0412007118025الهام سعودهاني محمد خضر157210501579
المكتبةكلية العلوم1993-01-0414004327901ادال عيسىعيسى عبد العزيز سليمان157310501580
المكتبةكلية العلوم1992-01-0418006532301فاطمهحافظ فرحان عيد157410501581
المكتبةكلية العلوم1986-03-0505011414310نجاح الطويلفاطمه خضر الطويل157510501582
المكتبةكلية العلوم1988-07-0422002740114عيده ادنوفهنادي يوسف ادنوف157610501583
المكتبةكلية العلوم1982-03-0414000958401حميده ابراهيمريما احمد الشمالي157710501584
المكتبةكلية العلوم1983-12-0422002778427صباح العلوشلما حسن المحمد157810501585
المكتبةكلية العلوم1995-01-0418002783701فاطمه الضيخابتسام هيثم الضيخ157910501586
المكتبةكلية العلوم1974-11-0418000859913خلودفاطمه خالد الناصر158010501587
قاعة أولىكلية الهندسة المدنية1978-06-0517002059304نوفهكريمه امين سويفي158110501588
قاعة أولىكلية الهندسة المدنية1987-12-0418001162210جوهينة الحمدانميساء أحمد بدور158210501589
قاعة أولىكلية الهندسة المدنية1981-02-0402000681004سخيه بدوراحمد شعبان العباس158310501590
قاعة أولىكلية الهندسة المدنية1994-02-0419010106223زينبنارجيل مضيء مرعي158410501591
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قاعة أولىكلية الهندسة المدنية1980-01-0414002412801نظيره ابراهيممها مرشد هرموش158510501592
قاعة أولىكلية الهندسة المدنية1994-06-0417001442606زعانيفنجاح أحمد الديك158610501593
قاعة أولىكلية الهندسة المدنية1981-01-0415001996001وجيها الرستماسامه محمد حايك158710501594
قاعة أولىكلية الهندسة المدنية1985-01-0412005656815زاهيه شقوفايمان حامد شقوف158810501595
قاعة أولىكلية الهندسة المدنية1986-01-0414004394207كرجيه العيونمحمود احمد ادريس158910501596
قاعة أولىكلية الهندسة المدنية1987-01-0422002795901نظيره القاسمابتسام علي الربيع159010501597
قاعة أولىكلية الهندسة المدنية1991-01-1022003580001هاله خليلطارق سهيل محفوض159110501598
قاعة أولىكلية الهندسة المدنية1998-04-0403001034224انتصار شنواحمد حسين شحود159210501599
قاعة أولىكلية الهندسة المدنية1973-07-0404002960710فضيله عليانتصار توفيق حسن159310501600
قاعة أولىكلية الهندسة المدنية1974-02-0401002340219نازليفادي ميشيل غندور159410501601
قاعة أولىكلية الهندسة المدنية1979-08-1404007473420حمدهدياال توفيق الخطيب159510501602
قاعة أولىكلية الهندسة المدنية1986-05-0403005723720فوزيه سالمهبشار بدر الرستم159610501603
قاعة أولىكلية الهندسة المدنية2002-02-0404000745515حسيبه عسافسلمان علي عبود159710501604
قاعة أولىكلية الهندسة المدنية1984-03-0422005494612انتصار الخضربيداء عمران برهوم159810501605
قاعة أولىكلية الهندسة المدنية1985-01-1404007777001بدره الزعوريمعن عيسى ملحم159910501606
قاعة أولىكلية الهندسة المدنية1979-07-0507002909017ناجيه عبد هللاعمار علي رنجوس160010501607
قاعة أولىكلية الهندسة المدنية1988-08-0406000548808رمزيه العليهيفاء كامل الشيخ160110501608
قاعة أولىكلية الهندسة المدنية1977-09-0406000545825رمزيه العليفلاير كامل الشيخ160210501609
قاعة أولىكلية الهندسة المدنية1976-03-0404001144701منتهى كيخيسميه أحمد منصور160310501610
قاعة أولىكلية الهندسة المدنية1993-11-0414004345204جهيده محمدمنتجب محمود عجوب160410501611
قاعة ثانيةكلية الهندسة المدنية1996-07-0422005265217هناء االبراهيميوسف فواز سالمه160510501612
قاعة ثانيةكلية الهندسة المدنية1991-09-0412008862410كوثرمحسن احمد محمد160610501613
قاعة ثانيةكلية الهندسة المدنية1986-06-0402002776002آمنه العباسريم سعيد الدرويش160710501614
قاعة ثانيةكلية الهندسة المدنية1978-06-0422002717807زوزهان السالماحالم علي السالم160810501615
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قاعة ثانيةكلية الهندسة المدنية1974-09-0422003804013تركيه الحبيبفلاير يوسف الحسين160910501616
قاعة ثانيةكلية الهندسة المدنية1992-06-0406003071501غازيه الحسينيوسف حبيب اليوسف161010501617
قاعة ثانيةكلية الهندسة المدنية1980-03-0422002786210نظيرة القاسمعيسى علي الربيع161110501618
قاعة ثانيةكلية الهندسة المدنية1986-11-0422002391420نصره صقوركنانه محمد صقور161210501619
قاعة ثانيةكلية الهندسة المدنية1965-02-0517002799505نوفه سليمانكريمه موسى موسى161310501620
قاعة ثانيةكلية الهندسة المدنية1981-02-0401070268919رويداوسيم صطوف االحمد161410501621
قاعة ثانيةكلية الهندسة المدنية1992-03-0228004245201عريفه حبشكينوار اصالن حبش161510501622
قاعة ثانيةكلية الهندسة المدنية1978-05-0423002117201حاجهحسن ابراهيم ديب161610501623
قاعة ثانيةكلية الهندسة المدنية1977-10-0401012075810نوفهختام فاضل الضيف161710501624
قاعة ثانيةكلية الهندسة المدنية1994-01-0401013543422زينبزهره حسين األحمد161810501625
قاعة ثانيةكلية الهندسة المدنية1996-01-0422002517601هناء المباركازدشير سليمان ربيع161910501626
قاعة ثانيةكلية الهندسة المدنية1976-10-0401086913801فاطمهاميره فهمي الحسن162010501627
قاعة ثانيةكلية الهندسة المدنية1982-01-1024002242401انتصار غريبعائدة محمد شلدح162110501628
قاعة ثانيةكلية الهندسة المدنية2003-01-0412010366501لورايارا عدنان بعريني162210501629
قاعة ثانيةكلية الهندسة المدنية1993-10-0406000646319منال سليمانياسمين محمد سليمان162310501630
قاعة ثانيةكلية الهندسة المدنية1980-03-0401000694101صفيهرنده يوسف الخضور162410501631
قاعة ثانيةكلية الهندسة المدنية1974-11-0406002289518حلوه الحسينشفاء حسن العلي162510501632
قاعة ثانيةكلية الهندسة المدنية1991-10-0414002971215خديجه غانمدعاء عفيف حسين162610501633
قاعة ثانيةكلية الهندسة المدنية1988-08-0401038241101تغريدرنا عيد االحمد162710501634
قاعة ثانيةكلية الهندسة المدنية1992-05-1016009894102سميره عقولزين العابدين علي علي162810501635
قاعة ثالثةكلية الهندسة المدنية1997-01-0422006177230زمزم الياسينحيدر مصطفى علوش162910501636
قاعة ثالثةكلية الهندسة المدنية1987-01-0403002710227نوال الخضرديما عبدالرحمن شعبان163010501637
قاعة ثالثةكلية الهندسة المدنية1989-08-0501067166925فوزهغزوان حكمت جلول163110501638
قاعة ثالثةكلية الهندسة المدنية2002-01-0407000935101صايمه السليمانيمامة احمد دخان163210501639
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قاعة ثالثةكلية الهندسة المدنية1977-01-0404003299520نصره عيسىجيهان مناف اسماعيل163310501640
قاعة ثالثةكلية الهندسة المدنية1996-06-0407000922001صايمه السليمانعبد هللا احمد دخان163410501641
قاعة ثالثةكلية الهندسة المدنية1985-01-0401087975705وهيبهرهان سليمان الزهره163510501642
قاعة ثالثةكلية الهندسة المدنية1978-07-0401121636023هالاكرام حسن غريب163610501643
قاعة ثالثةكلية الهندسة المدنية1988-04-0401010760416فوزهوفاء وفيق حمدان163710501644
قاعة ثالثةكلية الهندسة المدنية1991-03-0420004828815خديجه المحمدعمر احمد عبد هللا163810501645
قاعة ثالثةكلية الهندسة المدنية1977-11-0408002165127جهينه شحودسهام علي الرستم163910501646
قاعة ثالثةكلية الهندسة المدنية1980-02-0423002018027ناديهأسرار علي بدران164010501647
قاعة ثالثةكلية الهندسة المدنية1983-09-0414004080201جوريه عليلينا بديع محمد164110501648
قاعة ثالثةكلية الهندسة المدنية1992-07-0408003575327سميره العيسىحسن ماجد االبراهيم164210501649
قاعة ثالثةكلية الهندسة المدنية1985-09-0407000913601صايمه السليمانخالد احمد دخان164310501650
قاعة ثالثةكلية الهندسة المدنية1991-02-0401083075920فتاةعبد الرحمن غزوان جنيد164410501651
قاعة ثالثةكلية الهندسة المدنية1984-01-0422005140901حياة العليروال حسين العلي164510501652
قاعة ثالثةكلية الهندسة المدنية1977-01-0401002271123عربيهمياده يوسف السلوم164610501653
قاعة ثالثةكلية الهندسة المدنية1989-06-1022000154124شاديا عليريموندا ناصر علي164710501654
قاعة ثالثةكلية الهندسة المدنية1990-03-0403001686008سعاد الرضوانهنادي محسن الحسن164810501655
قاعة ثالثةكلية الهندسة المدنية1994-01-0412006542015منيره ابراهيمباسل سلمان نصار164910501656
قاعة ثالثةكلية الهندسة المدنية1981-05-0401010761307تمامفاتن غازي حمدان165010501657
قاعة ثالثةكلية الهندسة المدنية1979-02-0401010760203تمامايمان غازي حمدان165110501658
قاعة ثالثةكلية الهندسة المدنية1987-03-0402001140210مريمعبير محمد منير البالل165210501659
قاعة رابعةكلية الهندسة المدنية2000-11-0417010691402عليا صبرهبشار موفق العلي165310501660
قاعة رابعةكلية الهندسة المدنية1985-05-0402005846305رئبفه المحمدمحسن محمد االحمد165410501661
قاعة رابعةكلية الهندسة المدنية1998-08-0503001409810نجاح األسعدريم رمضان األسعد165510501662
قاعة رابعةكلية الهندسة المدنية1997-06-0402005707026عليا السالممجد امين عيسى قزي165610501663
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قاعة رابعةكلية الهندسة المدنية1983-08-0401006392525رسميهغرام دياب االبراهيم165710501664
قاعة رابعةكلية الهندسة المدنية1986-11-0412004178219ناديا عليسناء علي السقر165810501665
قاعة رابعةكلية الهندسة المدنية1989-06-0404002154010جميله خضورسامر عقل شحود165910501666
قاعة رابعةكلية الهندسة المدنية1987-06-0401056649215سكرهجميل محمد رفيق الهالل166010501667
قاعة رابعةكلية الهندسة المدنية1992-01-0403001079401امال االشقربتول محمد اليوسف166110501668
قاعة رابعةكلية الهندسة المدنية1986-11-0408002335114رويدهسمر معال اسماعيل166210501669
قاعة رابعةكلية الهندسة المدنية1976-11-0408002562316شريفه الحسنزلفه هاشم ابراهيم166310501670
قاعة رابعةكلية الهندسة المدنية2000-08-0408002684718سميرهاالء مصطفى العلي166410501671
قاعة رابعةكلية الهندسة المدنية1993-09-0406002754002بديعه زهرهسميره احمد االحمد166510501672
قاعة رابعةكلية الهندسة المدنية1986-09-0501009107701فوزه المحموداريج احمد المحمد166610501673
قاعة رابعةكلية الهندسة المدنية1984-01-0414004852512رئيفهمريم محمد عبد هللا166710501674
قاعة رابعةكلية الهندسة المدنية1992-01-0408002562201وهيبه رسالنلبانه حمزه المعروف166810501675
قاعة رابعةكلية الهندسة المدنية1990-11-0417003960011فاطمةهيام محمد اليوسف166910501676
قاعة رابعةكلية الهندسة المدنية1985-04-0401013498617صباحديانا عادل الديوب167010501677
قاعة رابعةكلية الهندسة المدنية1979-06-0408002463502حميدارزقيه محمود الناصر167110501678
قاعة رابعةكلية الهندسة المدنية1989-05-0403001430925نجاح الحسنحسن سليمان قعير167210501679
قاعة رابعةكلية الهندسة المدنية1975-08-0423001658519وجيههسميره سعيد الحموي167310501680
قاعة رابعةكلية الهندسة المدنية2001-01-0414004326704يسرى محمدمحمد ظهير ملحم167410501681
قاعة رابعةكلية الهندسة المدنية1989-01-0422002796910نصره عباسهاديا عبد الكريم ربيع167510501682
قاعة رابعةكلية الهندسة المدنية1983-10-0403007608025فاطمه عباسروسيا علي الشعبان167610501683
قاعة خامسةكلية الهندسة المدنية1980-02-0422000836322نهاد حمدانرامي فواز الشعبان167710501684
قاعة خامسةكلية الهندسة المدنية1980-01-0402001946801مجيده الخليلرائد نصر الحسن167810501685
قاعة خامسةكلية الهندسة المدنية1981-03-0414001375606حبسه رستمهاجر عبد الواحد ابراهيم167910501686
قاعة خامسةكلية الهندسة المدنية1986-01-0402002128916امنه الدعميشمضاء محمد العثمان168010501687
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قاعة خامسةكلية الهندسة المدنية1979-04-0505007853501سميره محمدنجوى علي بدور168110501688
قاعة خامسةكلية الهندسة المدنية1988-02-0406001051905عليا السلومانتصار نصر الدين الحسن168210501689
قاعة خامسةكلية الهندسة المدنية1980-01-0401006649315ضوا الحسنغانيه فرحان الحسن168310501690
قاعة خامسةكلية الهندسة المدنية2001-11-0414004388810بدريه عجوبحياة نصر عيسى168410501691
قاعة خامسةكلية الهندسة المدنية1977-02-0417007565927مكيةمنال سعيد الديبه168510501692
قاعة خامسةكلية الهندسة المدنية1988-01-0402001969011أمال السقرروعه محمود السقر168610501693
قاعة خامسةكلية الهندسة المدنية1989-11-0401032490808سلوىالنا ناصر الخالد168710501694
قاعة خامسةكلية الهندسة المدنية1985-12-1016003230001نبيهه العيسىيحيى محمود احمد168810501695
قاعة خامسةكلية الهندسة المدنية1996-04-0405003101818كريمهربيع غازي المصطفى168910501696
قاعة خامسةكلية الهندسة المدنية1993-09-0423000156015نجاحرهف يوسف الجهني169010501697
قاعة خامسةكلية الهندسة المدنية2001-07-0422004437612مديحه كلثومنور الهدى طارق الحمود169110501698
قاعة خامسةكلية الهندسة المدنية1996-04-0419008445616سهام المحمدعبير موفق العواد169210501699
قاعة خامسةكلية الهندسة المدنية1981-10-0403002816428فوزيههنادي عدنان قاروط169310501700
قاعة خامسةكلية الهندسة المدنية1974-05-0417007877901بديعه احمدموسى حسن ادريس169410501701
قاعة خامسةكلية الهندسة المدنية1974-05-0417001699306حياة عيدغادة محمود األسعد169510501702
قاعة خامسةكلية الهندسة المدنية1993-01-0414002650501سمر الصالحمهركدار نواف بو ديب169610501703
قاعة خامسةكلية الهندسة المدنية1999-01-0403002570917روال شلهوبيارا حسن الحسن169710501704
قاعة خامسةكلية الهندسة المدنية1986-11-0401043414702رجاءهيام بسام مسلم169810501705
قاعة خامسةكلية الهندسة المدنية1988-06-0417000726912آمنهناهد محمد الحالق169910501706
قاعة خامسةكلية الهندسة المدنية1980-04-0415001722905غنيه سريطهراميه يونس اليوسف170010501707
قاعة سادسةكلية الهندسة المدنية1985-02-0419010538020نجاحمحمد عبد الساتر البكور170110501708
قاعة سادسةكلية الهندسة المدنية1991-01-0401078812701ليلىليث محسن الدياب170210501709
قاعة سادسةكلية الهندسة المدنية1990-04-0517000470817حميده السويدزهور حمدان كاجان170310501710
قاعة سادسةكلية الهندسة المدنية1995-04-0402006367806هند العلياحمد صالح عبود170410501711

160 من 71صفحة  11:07:25 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



الفاعةالكليةتاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

جامعة البعثالبيانات الشخصيةرقم الطلبم

الخامسة:حمص        الفئة:محافظة

قاعة سادسةكلية الهندسة المدنية1988-03-0404003367118سعاد السلوممحمد هيثم عجيب170510501712
قاعة سادسةكلية الهندسة المدنية1999-01-0401050745914مريمعلي اسكندر العيسى170610501713
قاعة سادسةكلية الهندسة المدنية1980-02-0401051617010اميرهمرام حمزه بربورة170710501714
قاعة سادسةكلية الهندسة المدنية1974-01-1016008569810حبابه شعبانأمل كامل فحيص170810501715
قاعة سادسةكلية الهندسة المدنية1985-02-0412005234220فاطمه وسوفيوسف صالح جفول170910501716
قاعة سادسةكلية الهندسة المدنية1972-10-0422004078810غزالهصباح شعبان العسس171010501717
قاعة سادسةكلية الهندسة المدنية1992-03-0415002392410امنهدعاء فواز خضور171110501718
قاعة سادسةكلية الهندسة المدنية1984-10-0408000295906ناديا خضورشيرين بشير الزين171210501719
قاعة سادسةكلية الهندسة المدنية1987-05-0418002517420فرحه خضورمحمد حسن زاوي الصوفي171310501720
قاعة سادسةكلية الهندسة المدنية2000-04-0403006674501هدى مطراحمد خالد كول علي171410501721
قاعة سادسةكلية الهندسة المدنية1982-07-0401042746308فضهمهند ديب ديب171510501722
قاعة سادسةكلية الهندسة المدنية1992-02-0406002283726نوره جركسسلمان تامر ماضي171610501723
قاعة سادسةكلية الهندسة المدنية1990-01-0403005160105بدريه حاميشنبهان رضوان كول علي171710501724
قاعة سادسةكلية الهندسة المدنية1980-04-0406002748301بدريه الصالحراميه يونس االحمد171810501725
قاعة سادسةكلية الهندسة المدنية1997-10-0419010642924تركيهعرين نورث خلوف171910501726
قاعة سادسةكلية الهندسة المدنية1975-11-0404002402323جان دارك حسن حسين علي حسنبثينه عبد العزيز خليل172010501727
قاعة سادسةكلية الهندسة المدنية1984-05-0406002748413بدريه الصالحنسرين يونس االحمد172110501728
قاعة سادسةكلية الهندسة المدنية1972-10-0423001776810خضرهنعمه عبد الكريم الديب172210501729
قاعة سادسةكلية الهندسة المدنية1989-10-0418007115801لطيفهعيسى غسان ادريس172310501730
قاعة سادسةكلية الهندسة المدنية1989-11-0408000296629ناديا خضورشيراز بشير الزين172410501731
قاعة سابعةكلية الهندسة المدنية1981-12-0414001241610لطيفه عيسىراميا محمد ابراهيم172510501732
قاعة سابعةكلية الهندسة المدنية1994-06-0401036746901ملكهاحمد سامي السليمان172610501733
قاعة سابعةكلية الهندسة المدنية1987-07-0406000363501شمسه عسافرنا حنا الصليبي172710501734
قاعة سابعةكلية الهندسة المدنية1983-06-0403007616623فوزيه سقررائده عبدو العلي172810501735

160 من 72صفحة  11:07:25 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



الفاعةالكليةتاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

جامعة البعثالبيانات الشخصيةرقم الطلبم

الخامسة:حمص        الفئة:محافظة

قاعة سابعةكلية الهندسة المدنية1991-05-0402010038215مريم عفارةأحمد عبد الوهاب الجمعة172910501736
قاعة سابعةكلية الهندسة المدنية1992-07-0415002236526وكيليعدنان محمود محمود173010501737
قاعة سابعةكلية الهندسة المدنية1987-01-0518000920030وجيها غانمتغريد سليمان شبول173110501738
قاعة سابعةكلية الهندسة المدنية1993-01-0401095376302لهوماحمد صالح العلي173210501739
قاعة سابعةكلية الهندسة المدنية1989-01-0404001262220وجيده أحمدسعيد عزيز منصور173310501740
قاعة سابعةكلية الهندسة المدنية1975-07-0415002809215نظيره البدوراياد خليل ابراهيم173410501741
قاعة سابعةكلية الهندسة المدنية1988-11-0505002112223جهيده اسماعيلعلي محرز ديب173510501742
قاعة سابعةكلية الهندسة المدنية1977-04-1017001938915رشوه احمدسمره شحود عيسى173610501743
قاعة سابعةكلية الهندسة المدنية1985-10-0422000841601نهاد حمدانفاتن فواز الشعبان173710501744
قاعة سابعةكلية الهندسة المدنية1985-07-0422003590723هدى سلهبآصف عدنان الخلف173810501745
قاعة سابعةكلية الهندسة المدنية1984-01-0404000058508منيفه سايسصفاء ابراهيم فندي173910501746
قاعة سابعةكلية الهندسة المدنية1979-12-0518001526525نور الهدى اسماعيلرانيا عبد الكريم فياض174010501747
قاعة سابعةكلية الهندسة المدنية1977-09-0404000187701ساميه حمامهعليا محمد مرعي174110501748
قاعة سابعةكلية الهندسة المدنية1994-01-0403002245101مطيعهمهاب راسم شلهوب174210501749
قاعة سابعةكلية الهندسة المدنية2002-03-0404002157315انعام الدروبيربا غيث منصور174310501750
قاعة سابعةكلية الهندسة المدنية1979-07-0422003687515منشربا محمد الخراز174410501751
قاعة سابعةكلية الهندسة المدنية1984-06-1022004637410امينه عليشيرين صالح زيفه174510501752
قاعة سابعةكلية الهندسة المدنية1998-08-0412007480501وسيله الناصرمهدي سليمان ديبوش174610501753
قاعة سابعةكلية الهندسة المدنية1978-10-0405001791710رهجهمدى احمد الحسن174710501754
قاعة سابعةكلية الهندسة المدنية1998-11-0403007093020ريا الجاسممنى خالد الجاسم174810501755
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1993-02-0412009031505املباسل سليمان سعادات174910501756
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1986-03-0403002305701حليمه شلهوبلينا نوفل شلهوب175010501757
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1980-05-0422002184526بيكا المصريلينا يونس الحمدان175110501758
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1972-05-0413002077025حفيظه ابراهيمرائده عزيز حاتم175210501759
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قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1979-05-0403006895601نوفه غرابشحود محمد توتي175310501760
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1980-06-0413002078421ثميرهعائدة ابراهيم ابراهيم175410501761
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية2000-01-0403002212513عبير الخضورابي كاظم العلي175510501762
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1979-09-0404000191010رويده يوسفرماء يوسف معماري175610501763
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1990-01-0406003467701رحمه السلوموالء اسماعيل ديب175710501764
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1991-05-0422002462101هدوا ربيعجوليانا محمد ربيع175810501765
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1974-08-0412011141101ريمهتغريد محمد الصالح175910501766
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1999-06-0403003015009ازدهار اليوسفسليمان هيثم قبوي176010501767
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1987-04-0403006070023رابيا االبراهيمصفاء محسن االبراهيم176110501768
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1988-02-0415003066129احتفال داليعليا غازي سالمي176210501769
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1984-10-0419010876513نديمه سليمحسين حمزه االيوب176310501770
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1980-08-1012000521407فضه حسينوسام ضاحي ديبه176410501771
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1984-01-0422005649301عيوشنايف احمد الحموية176510501772
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1982-07-0420001198301نهاد الفارسرابعة خضر الفارس176610501773
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1997-01-0412010051430الهام سليماندموع محسن حمدي176710501774
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1994-04-0413007328317حنهلما الياس ابراهيم176810501775
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1992-12-0401051654113ضحوهرامي محسن ناصيف176910501776
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1978-05-1017003552203اميره بشيرنهال سليم ديب177010501777
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1997-01-0401099335314فلايربيان احمد الحموي177110501778
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1991-01-0403002091605صباح محمدعيسى جواد خضور177210501779
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1984-02-0412006444511روسيا الحكيعيسى محمود هضام177310501780
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1994-01-0414004292101كوكب الدكانياحمد جمال ابراهيم177410501781
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1977-04-0418005352328فهميه اليوسفسهام محمود المصطفى177510501782
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1977-08-0417002072510سعاد خضورسهى عقل النقار177610501783
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قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1994-01-0412009735002سميرهقنبر علي حمد177710501784
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1982-01-0408001028101سهادربيع يوسف فنتور177810501785
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1980-10-0404003230722فريده سليماندارين علي يوسف177910501786
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1990-01-0401034950520موليهنازك منير حمدان الصالح178010501787
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1980-07-0422005778015منيره السالمهرانيه عقل دربولي178110501788
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1988-01-0503001028701صبحية الراعيياسمين محمد الراعي178210501789
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1988-09-0422003112430منيره السالمهفاطمه عقل دربولي178310501790
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1988-10-0503002373502سميرة خضورلميس عبد الهادي المحرز178410501791
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1981-11-1016012228023نجاح البياعلميس منير االشقر178510501792
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1993-06-0407001122904لورده السالمهروال نعمان الجيلو178610501793
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1985-04-0422002102517سلوى التكرونياوفان حسن التكروني178710501794
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1986-02-0401007689609ضعونسمر ابراهيم العموري178810501795
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1969-06-0403005920310فرحه خلوفكوكب محسن العمر178910501796
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1984-01-0404003312525حمده منصورمياده سليمان علي179010501797
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1983-08-0403000328813رقية الحايكموسى محمد الحايك179110501798
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1992-07-0401069387015ميرادعلي خليل الخليل179210501799
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية2001-10-0404000375502تريز األحمدحنين قيس سالم179310501800
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية2003-06-0406003146006نهال االسعداالء سمير غصا179410501801
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية2000-01-0406000233309نهال االسعدوالء سمير غصا179510501802
قاعة ثامنةكلية الهندسة المدنية1999-08-0401001629429غصونحيدر مسلم داوود179610501803
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1995-01-0401075336818نجاح محسننيفين محمد المحسن179710501804
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1983-01-0412010007210فطوممياده احمد الحسن179810501805
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1975-07-0412002742326فطوم وسوفكريمه احمد الحسن179910501806
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1986-01-0401041717701ثرياسالي عبد الكريم االبراهيم180010501807
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قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية2000-01-0401021471801هيامنوال يوسف درويش180110501808
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1971-01-0402001756612سفيرهلبيبه نوفل الحمدان180210501809
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1982-03-0422000308330غازيه الخرسهمحمد كامل السطايحي180310501810
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1984-01-0414004286401كوكب الدكانيهاني جمال ابراهيم180410501811
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1999-05-0403002186001ارتسام سالممرح عماد السالمه180510501812
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1982-02-0414004440010وجيها االحمدعتاب احمد الدكاني180610501813
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1982-05-0414000972601خديجه مرعياحالم عبدهللا يونس180710501814
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1978-01-0414004405005ورده حسنمحمد حبيب حسن180810501815
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1980-05-0402001963601مريمثراء يونس الحسين180910501816
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1984-01-0412006544501حميده يوسفاحالم محمد علي181010501817
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1976-05-0405003782225سهيال ديبهدى احمد مرديدو181110501818
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1996-10-0505014645801غانا سليمانسوزان فهد عفيفه181210501819
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1989-03-0408000805225نوفاعمار منير الناصر181310501820
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1981-03-0414003810726ياسمينفاطمه عارف محمد181410501821
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1994-09-0406003061125غاده عباسبيداء نزار اليوسف181510501822
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية2002-05-0422004058422عبير السليمهيا توفيق يوسف181610501823
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1978-01-0404002543515وردهميساء محمد سليمان181710501824
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1989-03-0417002997310ميلياالهام غسان األسعد181810501825
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1989-05-0407000916214سهيله دخاننور محمد دخان181910501826
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1988-06-0404000357001وزيره ملحملؤي يوسف عارف182010501827
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية2000-03-0420006956220صفاءمظهر علي العمر182110501828
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1977-10-0401052174202زهريهمياده نصر النيساني182210501829
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1986-09-0414004066308حميده زعرورلمى عزيز ناصيف182310501830
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1988-01-0415003010429رحمه صالحلور محمد محمد182410501831
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قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1993-09-0412009857724مريممحسن حسن الحساب182510501832
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1987-01-0507000426201فهميه الحسينراميا سليمان المحمد182610501833
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1983-10-0404003280905زهديه المرعيمنيفه سليمان ابراهيم182710501834
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1981-12-0412005427001مطيعه فارسزهور مرشد سكريه182810501835
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1984-11-0419005457214عواطفمنال يعقوب الشكل182910501836
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1980-03-0414003806301نجود العباسلينا ابراهيم جركس183010501837
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1992-11-0401074172016حسنهمحمد تيسير الدبره183110501838
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1977-11-0414005277716فاطمهمريم حسين العبد هللا183210501839
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1983-01-0412007425631فاطمه قصيعهنهى احمد نصار183310501840
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1985-03-0407001382302فلاير الجمعهاماني فؤاد الصويص183410501841
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1978-02-0412005863515وردي صافتليامينه محمد العجوبي183510501842
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1992-04-0401015232320حمره البقاعيعبد الكريم محمد يحيى عزرون183610501843
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1977-11-0402004330316فضة البراكسمر مصطفى المصطفى183710501844
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1975-04-0404003280811زهديه المرعيرائده سليمان ابراهيم183810501845
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1974-05-0412005194118عليا حسنمالك يوسف عمران183910501846
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1972-11-0415000195025مريم بدرهميساء علي ااألحمد184010501847
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1991-11-0408000296801ناديا خضوراحمد بشير الزين184110501848
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1989-03-0413005442220نوفه زيدانمحاسن عبد الرحمن الحسن184210501849
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1992-05-0402000659101هند السليمانمحمد اسعد فرج184310501850
قاعة تاسعةكلية الهندسة المدنية1987-01-0414003039003فهميه سليمانمريم محمد ديوب184410501851
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1980-12-0412005499204خزنا جنيديحسن احمد علي184510501852
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1981-04-0401047941001كسيبه نمورسمر نمور المحمود184610501853
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1993-03-0412006820621نوال ونوسحسن دمر ونوس184710501854
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1987-01-0403000449227جوهينا سقورايهم بديع المنصور184810501855
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قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1997-01-0412008308301ميساءنور حسن منصور184910501856
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1978-04-0404002775215مريم اسماعيلوسام سميح عباس185010501857
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1991-04-0402002090619نوالنوفل حسن الحسن185110501858
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1984-09-0501019797907وسيلهريمه حسن الدالي185210501859
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1975-08-0422002639510فطيم الحنومهحليمه عناد الحمود185310501860
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1985-01-0412007300825فاطمة الحسنصفاء يوسف قصيعه185410501861
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1985-01-0401004342201شاميهعالء حسن عوده185510501862
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1992-02-0411001201111فاطمهسامر عبد هللا الخضور185610501863
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1989-01-0401015787901حميدهربا عزو العزو185710501864
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية2000-01-0401099088017سليمهمحمد سالم خالد الشامي185810501865
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1979-08-0415000719720زريفهغازيه محمد احمد185910501866
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1992-01-0408003361625ساميه الديوبمحمد نعيم الديوب186010501867
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1985-04-0403007560918نطيقه خضورسالم احمد المرعي186110501868
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية2002-05-0417001256612روضه المنصورعيسى رمضان سالمة186210501869
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1991-01-0414000742701رجاء سموربشرى خضر محمود186310501870
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1983-01-0403000278422جوهينا سقورياسمين بديع المنصور186410501871
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1986-12-0414003892610نجيحه خضورايفاد سعيد وسوف186510501872
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1986-10-0507001991015سميرهحفيظه حكمت مهنا186610501873
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1985-01-0403006088007شمسسوسن عبود الشعبان186710501874
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1988-01-0403003128220عائده المرعيوسيم محمد المرعي186810501875
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1985-05-0412005269808خضره العليمحمد سليمان طعمه186910501876
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية2001-01-0412005048501غنوه سلومساندي رضوان ناصيف187010501877
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1970-05-0422000885415سلمىهيام فهد وسوف187110501878
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1975-07-0401006421515نعيمهارتهاز سليمان الحسين187210501879
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قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1983-08-0403000658705وجيهه خليفهاميره فيصل خليفه187310501880
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1988-12-0403002161702رسميه الرحالحسن علي ديوب187410501881
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1989-07-0412007418420حمامه تيشوريفاطمة علي تيشوري187510501882
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1988-06-0422001564008بديعه حموسراويه عادل الراعي187610501883
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1977-08-0412009002001سهامعلي محي عرابي187710501884
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1987-07-0414000033001وزيره االحمدسمر محمود العلي187810501885
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1981-05-0412011350830كوثر يازجيسليمان يوسف حسن187910501886
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية2002-04-0402008193607منى اسماعيلمحمد نور فايز سليمان188010501887
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1984-02-0610004508110يمناهبه يحيى خيربك188110501888
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1983-10-0401043178918نجاحختام حسن منون188210501889
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1987-12-0404000581620حبابي رستمنسرين محمد سليمان188310501890
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية2000-05-0423002426110مجدوليننجمه خوام جوراني188410501891
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1978-06-0414000296515نعيمه اسماعيلشعيب درغام ناصر188510501892
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية2001-01-0406003653801فاطمه رسالنحسنه عفيف القاسم188610501893
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1989-08-0401047623820ابتسامعلي سليمان السليمان188710501894
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1997-01-1016013984801وفاء جرديعلي محمود شعبان188810501895
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1979-11-0401041522727فايزه الخضورسمر سليمان العيسى188910501896
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1994-01-0422002025305وفاء خلوفربى عيسى معروف189010501897
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1998-11-0423002896405وداد الراعيمانيا ابراهيم الديب189110501898
قاعة عشرةكلية الهندسة المدنية1982-01-0422001564701فردوسفاتن نزيه اليوسف189210501899
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1998-05-0422002899920سهام بارودعال صالح سعد189310501900
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1984-02-0422002664101كوثر الزيتوناميره حامد الساحلي189410501901
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية2000-11-0414001889602صباح عبد هللارئيفه محمد هاشم189510501902
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1987-01-0401082964001حوريهأريج وجيه العباس189610501903
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قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1985-01-0401019322510نجديهسوسن محمد السليمان189710501904
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1982-01-0415002776119هند الحسننورا منير الحسن189810501905
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1994-02-0415002916002شهيره عز الديننرجس صالح حسن189910501906
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1996-01-0412006123928فاطمه بوحسنياره رضوان بوحسن190010501907
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1982-08-0412004232301سميه شقوفوعد يوسف الحسن190110501908
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1991-05-0401017292219عليايوسف محمود ابراهيم190210501909
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1996-08-0403005624215الهام ايبورغده اكرم بكداش190310501910
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1992-06-0415002808005هناء سالميغروب صالح االبراهيم190410501911
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1982-10-0413005414701نزهه اسدفداء نور الدين اسد190510501912
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1986-01-0417004518901عائشةمريم عبد الكريم العثمان190610501913
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1980-06-0401070541015بديعهامين حسن عواد190710501914
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1982-03-0412005005708يمن عيسىمحسن علي جنيدي190810501915
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1984-10-0401077103328وجيهاسامر بدر الحسن190910501916
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1979-08-0408001653927حوريهعيده حبيب اسماعيل191010501917
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1982-03-0401084208803رويده القبجياكتمال حمود بحسيك191110501918
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1986-03-0406001015313شاها عوادسها منير عواد191210501919
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1993-04-0401019485021فوزيه الديبوفاء زكريا العلوش191310501920
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1984-11-0406002718427لورنس رشيدنزيه صبحي مخول191410501921
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1982-04-0401011824325نزيها فاضلديمه غسان الصالح191510501922
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1975-06-0401019373401زينهدالل عباس األشقر191610501923
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية2000-03-0419006288401عبيربراءه محمود االحمد191710501924
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية2003-07-0401019104220دالل االشقرهاجر احمد األشقر191810501925
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية2003-07-0406003887427سحر عوادآالء محمد الجاني191910501926
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1992-01-0419004569001روسيه زينهيوسف يونس اليوسف192010501927
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قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1974-03-0401002265409انيسه يوسفاكتمال احمد التجور192110501928
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1987-01-0419004231325منايامين احمد المنصور192210501929
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1984-07-0422004012925خديجه رضاأصاال محمد األسعد192310501930
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1984-04-0419007146613رشيدهاحمد علي فارس192410501931
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1980-01-0408000409115نوفه راميسائده مصطفى االحمد192510501932
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1978-06-0401002011025تركيهاخالص راتب العواد192610501933
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1998-01-0422004012122ثناء السليمانفرح ياسر ناعمه192710501934
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1986-07-0412009502007سميرهرانيه ابراهيم ديوب192810501935
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1973-05-0412001967810اسمهان غصنريم ابراهيم غصن192910501936
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1979-02-0517003153126عدله عبد هللادارين صالح حسن193010501937
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1979-01-0414003591827اميره عليمياده عبد الواحد ابراهيم193110501938
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1997-04-0401064666601شفيقه الحالجايهاب هشام الحموي193210501939
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1988-09-0401017973518محاسنبديعه احمد االبراهيم193310501940
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1984-01-0414000659418جوزفيه عبودالره بلول ابو سمرا193410501941
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1990-01-0401004216201رسميهميساء نزيه العبدو193510501942
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1990-04-0401092690417صفيهعلي صالح العباس الحوراني193610501943
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1983-01-0406001605620نعيمه شماعبير عزيز الملحم193710501944
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1985-06-0517002894223منيره باللغيثاء محمد عيسى193810501945
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1980-06-0404002222408سميره خضرعبير حسن عمران193910501946
قاعة الحادية عشركلية الهندسة المدنية1985-01-0419011124820نعيمهمحمد عبد الرزاق العبد هللا194010501947
قاعة ثانية عشركلية الهندسة المدنية1991-04-0401009872520خضرهرؤى علي شحود194110501948
قاعة ثانية عشركلية الهندسة المدنية1981-03-0412004024001اديبه عباسراميا سلمان الحسن194210501949
قاعة ثانية عشركلية الهندسة المدنية1992-01-0406000844215لطفيه السليطمنال ابراهيم الخالد194310501950
قاعة ثانية عشركلية الهندسة المدنية1974-11-1024000839120خديجة ابراهيمفوزية علي موسى194410501951
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قاعة ثانية عشركلية الهندسة المدنية1989-01-0422003604301هدى سلهبسهيل عدنان الخلف194510501952
قاعة ثانية عشركلية الهندسة المدنية1992-03-0419001502813ايمان الشاعرعيسى جمال كاسوحة194610501953
قاعة ثانية عشركلية الهندسة المدنية1982-01-0415000674505سميره حسنعماد محمد ابراهيم194710501954
قاعة ثانية عشركلية الهندسة المدنية1987-07-0403007531810رويدهعال عبد الرحمن حسن194810501955
قاعة ثانية عشركلية الهندسة المدنية1990-01-0401076207724هالليتغريد سالم عباس194910501956
قاعة ثانية عشركلية الهندسة المدنية1988-10-1404007504401فاطمهريمون غسان مرعي195010501957
قاعة ثانية عشركلية الهندسة المدنية1987-07-0403002201926نصره يونسرفعت عقل اليوسف195110501958
قاعة ثانية عشركلية الهندسة المدنية1973-09-1404007431309حميدهسمعان علي مرعي195210501959
قاعة ثانية عشركلية الهندسة المدنية2001-01-0401005152401آمنهمحمد منذر اسامه بكور195310501960
قاعة ثانية عشركلية الهندسة المدنية1982-02-0414004103213سعود حميششادي احمد ديوب195410501961
قاعة ثانية عشركلية الهندسة المدنية1966-09-0401075056301انيسهعدنان جميل ابراهيم195510501962
قاعة ثانية عشركلية الهندسة المدنية1972-05-0401084082028صبحيهابتسام شهير شبوع195610501963
قاعة ثانية عشركلية الهندسة المدنية1978-06-0418004366801صباح الخضرروعه سالم ادريس195710501964
قاعة ثانية عشركلية الهندسة المدنية1992-08-0517001717419جميله احمدمحمد احمد بلول195810501965
قاعة ثانية عشركلية الهندسة المدنية1985-09-0403001671701ضحوك طغورايمان ناصر الخضر195910501966
قاعة ثانية عشركلية الهندسة المدنية1983-12-0406002452027جومانا عليهناء عبد اللطيف الموسى196010501967
قاعة ثانية عشركلية الهندسة المدنية1992-06-0402001366225رسميه طهحسين أحمد طه196110501968
قاعة ثانية عشركلية الهندسة المدنية1984-03-0407002174912عفيفه الحصينشيرين محمد الخليف196210501969
قاعة ثانية عشركلية الهندسة المدنية1984-07-0406002445525سميره المحمدداليا غازي العلي196310501970
قاعة ثانية عشركلية الهندسة المدنية1998-03-0515012847801اماسل دربوليغناء خضر اسكندر196410501971
قاعة ثالثة عشركلية الهندسة المدنية1997-05-0406000779506سركس السلومحوريه حسين السلوم196510501972
قاعة ثالثة عشركلية الهندسة المدنية2000-05-0509001785023اوسيمه المحمدمايا قنبر الدربولي196610501973
قاعة ثالثة عشركلية الهندسة المدنية1983-10-0412004250925نجيحهريم عبدو عبد الكريم196710501974
قاعة ثالثة عشركلية الهندسة المدنية1978-10-0415002769901فريده سليمانعلي عزيز االحمد196810501975
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قاعة ثالثة عشركلية الهندسة المدنية1988-08-0403003176312ورده الراعيعلي عزيز علي196910501976
قاعة ثالثة عشركلية الهندسة المدنية2000-01-0422002151401ابتسام القنطارحال محمد الحوراني197010501977
قاعة ثالثة عشركلية الهندسة المدنية1981-11-0401075882103نجاة اليوسفصفاء احمد اليوسف197110501978
قاعة ثالثة عشركلية الهندسة المدنية1986-07-0408000409824اسمهانعفيف محمد االحمد197210501979
قاعة ثالثة عشركلية الهندسة المدنية1972-01-0401040118801جميلهسمر محمد الحسن197310501980
قاعة ثالثة عشركلية الهندسة المدنية1980-07-0401020067917منيرهزياد حسن الطيار197410501981
قاعة ثالثة عشركلية الهندسة المدنية1999-01-0403005572701رويده االشقرهال محمد االشقر197510501982
قاعة ثالثة عشركلية الهندسة المدنية1987-10-0406002906701سمر صالحوسام محمود فرج197610501983
قاعة ثالثة عشركلية الهندسة المدنية1994-06-0406002686504اعتماد مسعودثراء عباس الجبلي197710501984
قاعة ثالثة عشركلية الهندسة المدنية1980-06-0414003662701زهيهاميره علي عباس197810501985
قاعة ثالثة عشركلية الهندسة المدنية1976-12-0414003662301زهيهسميره علي عباس197910501986
قاعة ثالثة عشركلية الهندسة المدنية1990-09-0413003251720سريرهحسن فهد عيسى198010501987
قاعة ثالثة عشركلية الهندسة المدنية1994-02-0406001016928جيداء عوادوالء جهاد العواد198110501988
قاعة ثالثة عشركلية الهندسة المدنية1988-07-0401040797820نوالياسمين احمد الشمالي198210501989
قاعة ثالثة عشركلية الهندسة المدنية1982-06-0412002998901نجاح مصطفىمحاسن يحيى خليل198310501990
قاعة ثالثة عشركلية الهندسة المدنية1992-05-0418005813016بديعه العليحسن فيصل دياب198410501991
قاعة ثالثة عشركلية الهندسة المدنية1995-06-0417000526126انعام االحمدمحمود غازي ورده198510501992
قاعة ثالثة عشركلية الهندسة المدنية1991-07-0406001210013ملكه السلومحنان غسان الحسن198610501993
قاعة ثالثة عشركلية الهندسة المدنية1982-03-0401079676818حسنهزاهيه علي الموسى198710501994
قاعة ثالثة عشركلية الهندسة المدنية2000-02-0403000022303نهيده الصالحوالء حسن بلول198810501995
قاعة أربعة عشركلية الهندسة المدنية1995-08-0402006604628وجيهه المحمودنور الدين مصطفى مصطفى198910501996
قاعة أربعة عشركلية الهندسة المدنية1992-01-0408000816604فاطمهخضر احمد العيسى199010501997
قاعة أربعة عشركلية الهندسة المدنية1996-05-0422004983920سالم الكرعيوسف حاتم الكرع199110501998
قاعة أربعة عشركلية الهندسة المدنية1991-01-0402010585820سعاد دربوسمهران سليمان ونوس199210501999
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قاعة أربعة عشركلية الهندسة المدنية1985-06-0422002243401بديعه الحورانيراميه شعبان الجمعه199310502000
قاعة أربعة عشركلية الهندسة المدنية1978-03-0419003991514روسيه زينيثائر يونس اليوسف199410502001
قاعة أربعة عشركلية الهندسة المدنية1996-05-0415002634610نجاح سالمالرا عدنان محمد199510502002
قاعة أربعة عشركلية الهندسة المدنية1987-02-0414004424525منيفه ديبمحسن يوسف سلمان199610502003
قاعة أربعة عشركلية الهندسة المدنية2000-05-0402003325619كاترين بدوربهاء الدين أسامه الدرويش199710502004
قاعة أربعة عشركلية الهندسة المدنية2002-01-0403002027402رندا السالمهعلي ناصر السالمه199810502005
قاعة أربعة عشركلية الهندسة المدنية1983-07-0415001447109شريفه حسنمحمد سلمان الصالح199910502006
قاعة أربعة عشركلية الهندسة المدنية1979-06-0423002422102تركيه سخيهصفاء محمد البارودي200010502007
قاعة أربعة عشركلية الهندسة المدنية1988-09-0422005155214يسرى الراعيعلي نصر العلي200110502008
قاعة أربعة عشركلية الهندسة المدنية1982-05-0505006497115كفا دربوليايمان كاسر قيضبان200210502009
قاعة أربعة عشركلية الهندسة المدنية1987-11-1002001536501نجاة مصطفىيسرى سلمان لميا200310502010
قاعة أربعة عشركلية الهندسة المدنية1984-03-0414002947101حنهدالل مخائيل خوري200410502011
قاعة أربعة عشركلية الهندسة المدنية1978-03-0412007297110كوكب ادريسابتسام علي قصيعه200510502012
قاعة أربعة عشركلية الهندسة المدنية1977-08-0402003338920نزهه اليوسفكاترين محمد الدرويش200610502013
قاعة أربعة عشركلية الهندسة المدنية1983-04-1023001272517سوريه محمدعلي عبد الكريم فرج200710502014
قاعة أربعة عشركلية الهندسة المدنية1986-10-0415001606203رئيسه فياضمحمد حسن شحود200810502015
قاعة أربعة عشركلية الهندسة المدنية1982-10-0422007029020سهيلهزهريه أحمد العلي200910502016
قاعة أربعة عشركلية الهندسة المدنية1997-08-0401048112516شمسهامنه خالد الخلف201010502017
قاعة أربعة عشركلية الهندسة المدنية1992-01-0517004313520وطفهعلي حيدر خولي201110502018
قاعة أربعة عشركلية الهندسة المدنية1987-07-0402001147420فتاهجميل بدر الحسن201210502019
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية1994-07-0404001547905كوثر فنديشاديه دحام أحمد201310502020
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية1989-11-0422003283615نزيره موسىطاهر صالح االبراهيم201410502021
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية1996-02-0509001324914محاسن الحايكمنار محمود الضاهر201510502022
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية1990-07-0401031986925الهام حاكميتامر محمد شمو الكردي201610502023
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قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية2001-10-0403002311026صباح سليمانابراهيم يوسف سلمو201710502024
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية1987-01-0403002966601نجاح شحادههنادي راشد قبوي201810502025
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية1978-01-0422007051610فاطمه الديوبندا شعبان حسن201910502026
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية1992-11-1017003347316وفيقه ونوسقصي عدنان الدكاني202010502027
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية1974-09-0408001462405نصرا الخضورناهل عبدو البزناوي202110502028
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية1992-05-0701001911808مياده دبلأحمد محمد أسعد افحيل202210502029
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية1984-12-0412009322101مريممالك علي شمالي202310502030
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية1989-08-0412009128110فاطمهسحر ابراهيم صوفان202410502031
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية1976-01-0419005235701مهديه علوشمحمد محمود علوش202510502032
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية1976-09-0401033472530رتيبهرنده عبد العزيز السلوم202610502033
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية1991-06-0402006652401كوكب عرابيمحمد ياسر عرابي202710502034
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية1974-11-1017001652013فطوم ترسيسيمريم حسن حبيب202810502035
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية1986-06-0406002907101سميره صالحابراهيم شعبان فرج202910502036
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية2003-01-0412006610801هناء ادريسعدنان عبد هللا كنعان203010502037
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية1984-12-0404000973008عليا خليلرشا محرز المزيد203110502038
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية1988-06-0401010343304سهيلههيفاء ازدشير المحمد203210502039
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية1987-04-0422005379615لميعه ابراهيمأمر ايوب الراعي203310502040
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية1989-02-0403001964814نهيله خضورسوزان غازي خضور203410502041
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية2002-03-0422003504524وزيره القبهمي احمد شربه203510502042
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية1989-05-0515003971214ازدهارهبه عارف عيسى203610502043
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية1984-03-0404003209604فوزيه ميالدهدى عدنان قاروط203710502044
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية1988-06-0412001342501هيام االسعدرانيا حسن األسعد203810502045
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية1986-07-0403004201210ثريا اليوسفهدى رامز الصالح203910502046
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية2003-07-0417010786301تغريد بكورمصطفى عدنان دوكرلي204010502047
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قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية1999-01-0414004350910هناء اسمندرمحسن جمال سمندر204110502048
قاعة خمسة عشركلية الهندسة المدنية1980-03-0403003585508بديعه الحلوحنان جمال قيلوح204210502049
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1982-09-0616000680515كاتبهداليا فريز بدور204310502050
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1976-02-0401044850602صباحمجدلين ردفي الفطوم204410502051
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1992-07-0412011189320ليلى الحسينشعيب مروان عباس204510502052
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1984-09-0412008173905سمر المحمدروال يوسف محمد204610502053
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1983-01-0408000266705فاطمهدارين علي الغريب204710502054
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1989-01-0401094929901سلمىاياد يحيى العلي204810502055
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1979-07-0414002664424دالل سليماننديم عطيه عبود204910502056
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1990-06-0412003956311سعاد محمودهناء احمد هلول205010502057
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1998-01-0412002697915يسرىمحمد علي يازجي205110502058
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1984-05-0414004116210وصفيهحنان حسن محمد205210502059
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1995-05-0407002052505زهريه العبيدعدي قاسم الصويص205310502060
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1978-01-0407001204306جالء الدروبيحسام خالد الزرير205410502061
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1982-03-0422004277101صباح المحمودريم بدر سليمان205510502062
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1993-03-0419010632525مريمعلي وجيه الحمدان205610502063
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1993-04-0415000757104نجاح اسعديوسف علي اسعد205710502064
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1981-02-0414002728720حربه ابراهيمرامز عزيز ابراهيم205810502065
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1986-05-0403002268225روسيا ظفورسوسن يوسف المحمود205910502066
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1998-04-0404002465601سوريهرائد عباس حمدوش206010502067
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1997-07-0414002228812ابتسام الجرديعمار خضر الجردي206110502068
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1993-09-0415000310823فداء فاضلخضر نسيم الصدر206210502069
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1978-01-0404002885818شهيره اليوسفياسمين محمد قاسم206310502070
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1985-03-0415002572610حليمهمشيره عيسى عيسى206410502071

160 من 86صفحة  11:07:25 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



الفاعةالكليةتاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

جامعة البعثالبيانات الشخصيةرقم الطلبم

الخامسة:حمص        الفئة:محافظة

قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1980-01-0401022814101ازدهارلينا حاتم العليان206510502072
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1998-01-0417000258505انعام االحمدمريم غازي ورده206610502073
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1979-12-0422002325931ريا الحورانيسهام سليمان القنطار206710502074
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1998-03-0414004352420سحر عبوداحالم سليمان علي206810502075
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1986-08-0414004404301نزهه احمدزليخا شحود ابراهيم206910502076
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1977-01-0408002919520نهودسناء أديب الشمالي207010502077
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1974-12-0414004488825لطيفه العموريامينة صالح بالل207110502078
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1982-01-0423001558708فاطمهسامر حسن العسكري207210502079
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1989-09-0402001964103نوال االسعدسراء ماجد الشعبان207310502080
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1993-01-0415000773701نصره اسعدحنان حامد ديب207410502081
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1984-05-0404001791125ليلى ملحملينا ماجد خضر207510502082
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1984-11-0423001046910عيدهسهام كاسر السالم207610502083
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1994-07-0401017333918سوزانرهام نسيم الحمود207710502084
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1987-06-0413007372329ساكبه حبابهصفاء ناصر عيسى207810502085
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1986-07-0401013147216عزيزهمحمد عبد السالم مرشد207910502086
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1993-01-0412007068701جميله العليعيسى بدر عيسى208010502087
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1995-02-0414004075611بهيجه عطرهسناء محمد محمد208110502088
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1983-12-0422002546910سريه االبراهيمعائده سليمان الهاشم208210502089
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1986-05-0406001752320جنينه عثمانسوسن علي الدياب208310502090
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1979-05-0413003305123رتيبه حبابهعصام عساف حبابه208410502091
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1973-12-0422005688410فطيم االحمدهدى ابراهيم الشاويش208510502092
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1987-08-0417008020415نجاح الحسنيارا يوسف الحسن208610502093
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1978-07-0515011011805نائله الجاموسنجوه ابراهيم الجاموس208710502094
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1992-01-0415002877401كوكب سالمهنوره مصطفى يوسف208810502095
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قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1982-05-0417008575701نجاحنجاه شعبان عبد الكريم208910502096
قاعة ستة عشركلية الهندسة المدنية1971-04-0401001911308رحيله عودهعبير احمد ابراهيم209010502097
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1988-01-0401058299704صبريهمها عزيز مخلوف209110502098
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1978-01-0402001901105بهيجه عليسعاد هاشم شيحه209210502099
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1983-04-0801004660125وطفه منصورجوليت حسن الحسن209310502100
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1982-08-0417000079124كوكب عيدهمياده احمد الهدلي209410502101
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1996-01-0420007801501مناف الغريرسلطان احمد بخيتان209510502102
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1988-01-0412000459601ليلى خضوررائد اسعد منصور209610502103
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1991-01-0422005475701غاده سميرنهى نوفل السالمه209710502104
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1979-11-0419006437701فطومبسيمه غالب صعب209810502105
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1987-01-0414002223720وزيره علياحالم سليمان سلوم209910502106
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1984-02-0505013834121سناء داودريما عبد الكريم المصطفى210010502107
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1995-01-0412008268510عبير مكناحسن اسماعيل خميس210110502108
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية2004-01-0407002074420عيدةالجبوليزياد قاسم الصويص210210502109
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1998-08-0412003707001عزيزه يازجيعدنان محمد يونس210310502110
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1972-02-0417000047210امنهفخر الدين بدر الدين محمد210410502111
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1979-08-0509001341114بسيمه  صفدليحنان علي الديب210510502112
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1978-03-0414001202115نجاح الجرديوائل محمود بلول210610502113
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1984-08-0505015875325دولهرويدا احمد كاظم210710502114
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1992-01-0412009951201انتصارحسن محمد سارين210810502115
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1979-08-0412007805705سعدى اسكندرشاديه محمد خليل210910502116
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1994-01-0412007839802ليلى صارماحمد فايز عمران211010502117
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1983-01-0403002215710منيره الصالحداليا راسم شلهوب211110502118
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1992-09-0415001424210منشاره العليموسى علي محمود211210502119
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قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1997-08-0403002246022منيره صالحتاال راسم شلهوب211310502120
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1993-11-0403004217811عواطف حسونجاكلين محسن الشاعر211410502121
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1996-10-0412009283001ماجدولين عوادماهر محمود ديب211510502122
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1981-11-0414001372030نزيهه السبتلينا عبد العزيز ماضي211610502123
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1982-01-0422002105101نابغه اسكندرشاديه راجح االسماعيل211710502124
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1980-11-0403003450010بدريه المرعيمرفت شفيق الحمدان211810502125
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1990-09-1018001095113نبيهه عليمحمود عيسى علي211910502126
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1991-10-0411000927220امنه العوضمحمد زكي الناصر212010502127
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1992-07-0401040022116تغريدلمى فيصل العلي212110502128
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1972-02-0401043336510نجاحرجاء علي العلي212210502129
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1978-02-0409001758301فرحه العمارمحمد قاسم الطالب212310502130
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1989-03-0415001405520سعده حبيباسامه علي حبيب212410502131
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية2004-01-0411001858801رشا ادريسيزن عمر الحكيم212510502132
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1986-12-0406000481009وجيههعلي خضر قصاص212610502133
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1980-10-0515005323706باهيهمنال مطيع عيسى212710502134
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1987-01-0403000903917فطيم نوحوليد تركي ياسين212810502135
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1993-07-0414001743318نزيهه السبتعلي عبد العزيز ماضي212910502136
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية2003-01-0422005975230كوكب حمدوشرغد ابراهيم القبة213010502137
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1993-08-0422000131915كوكبختام ابراهيم القبه213110502138
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1989-09-0423000528808رائفيهعلي فواز الحبوب213210502139
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1976-08-0408000528115دنيامحاسن محمد المنصور213310502140
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1992-06-0408002254320عفيفه العيسىغدير مالك الملحم213410502141
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1981-12-0401079887026ريمهجمانه فهد الخليل213510502142
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1977-08-0422003766702سعدهفيروز محمد صبح213610502143
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قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1985-06-0401084569925سوسن علينرمين احمد اسماعيل الخليل213710502144
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية2003-08-0423006098616غفران العلينغم بدر تكروني213810502145
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1986-02-0401003488526صبحيهحسن جعفر عليشه213910502146
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1976-02-0422003923515بديعه الجغولعليا أحمد الحامض214010502147
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1996-12-0403000402825نوال غراباحمد حسين الحاج حسن214110502148
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1983-02-0422004308906فتاة الحمويعال فواز العقده214210502149
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1991-01-0401056860902وضحهخالد عدنان عوده214310502150
قاعة سبعة عشركلية الهندسة المدنية1984-03-0417000943211خيريه الحسينأمنه قاسم الصالح214410502151
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1977-12-0610004967511اميرهمريم عزيز القبيلي214510502152
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1977-01-0403006337025رجيحه االبراهيماجتهاد راشد اليوسف214610502153
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1973-11-0703007407505لمية الياسينغزة فايز العيسى214710502154
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية2001-11-0402005822607هدى الحسنهديل وهب الحسن214810502155
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1991-04-0403005350810فوزه العبد هللارفعات محمد الوعري214910502156
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1984-01-0419004935309منىعدنان محسن الموسى215010502157
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية2002-07-0422008532728ياسمين يوسفعفراء محسن االبراهيم215110502158
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1985-01-0417001534229نديمة الداليخوله شريف المقدم215210502159
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1987-04-0405001712012سمرامل علي الملحم215310502160
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1992-01-0403006836301عطريه شحوداحمد قاسم الحجي215410502161
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1982-06-0423001305301فوزيهرنده يونس الجهني215510502162
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية2001-10-0423002056216غفران العليبتول بدر تكروني215610502163
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1991-01-0401061099902اميمه مصطفىعلي نجم الدين رضوان215710502164
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1983-01-0423001306010شاههوعد فهد الجهني215810502165
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1983-01-0402002088313روزهسامي يعقوب الحمدان215910502166
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1980-01-0401037929215بخيتهرفيده احمد مخلوف216010502167
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2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1998-01-0403000193402فوزه االبراهيمسلوى علي االبراهيم216110502168
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1989-10-0423002042920ناهيهعزيز معال السليمان216210502169
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1987-08-0401030456504صباعبد اللطيف عبد المعين علي آغا216310502170
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية2004-05-0422007229920حنان الجمعهشهد عالء الجمعه216410502171
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1984-01-0414004097310تركيه اليونسحسنه معال ضاهر216510502172
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1978-12-0622002727506مريمفاديه اسعد صقر216610502173
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1995-08-0412007819119دوالت قداحمحمود رامز عياش216710502174
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1982-11-0417005239025شدها الكوساأميرة سعد االبراهيم216810502175
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1974-11-0404002817605زهره العيسىنجات خليل العلي216910502176
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1981-05-0419007889822كتيبهساميه هاشم ديبو217010502177
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1986-07-0414000105701بيوضهفاديا محمد مرعي217110502178
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1995-08-0412007811405غازيه حسنعلي مدين حسن217210502179
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1980-03-0422002235408زعيله الحسنعالء سالم الجمعه217310502180
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1979-05-0402001943411تركيه االحمدرنده كاسر الحسن217410502181
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1980-06-0423000120901شمسي شاهينمحمد ياسين السليمان217510502182
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1984-05-0412005233331سهيله الحسنعلي محمود جفول217610502183
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1993-01-0412005445801مفيدهعلي احمد اسعد217710502184
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1992-11-0403005173814خديجه علوشعلي حسن القبالوي217810502185
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1985-01-0412005218729غاليه اسعدراكان علي وسوف217910502186
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1997-01-0412009775926ليلى يونسشريفه ياسر طويل218010502187
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1993-03-0403005869301سميره حمودعلي سليمان السليمان218110502188
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1977-09-0517003042820سميعه فاضلبثينه نواف فاضل218210502189
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1991-01-0414001788015روسيا ابراهيموسام عبد اللطيف عيسى218310502190
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1989-03-0403003537721مهديه الحمدانعيسى غازي ريحانه218410502191
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2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1992-09-0404002678601وصيفه االبراهيمإيمان وجيه بدور218510502192
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1984-05-0517004070031حوريهرجاء وهيب الجبر218610502193
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1987-06-0412005432510مفيده خضورمحمد احمد اسعد218710502194
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1988-03-0423000056020كرجيهيوسف محمد السلطان218810502195
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1998-11-0402006353129ناديه الطرشههيا محمد عبدو218910502196
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1976-09-0403001516820خزنه منصورسناء عيسى شحاده219010502197
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1982-03-0415000459901وزيره الشاعرساميه ابراهيم فتيان219110502198
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1973-04-0414002183503عزيزه العاموديفوزيه محمد خلوف219210502199
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1987-07-0406000336312وفاء طعمهسونيا خليل الملحم219310502200
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1999-01-0414001719004مديره سالمهمجد باسل زاهدي219410502201
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1984-04-0415002537420كوكبحسان علي محمد219510502202
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1986-04-0403001584120ملكي الحسنياسمين علي العلي219610502203
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1991-01-1016011092201ميساء شعبانعلي احمد ابو خليل219710502204
2قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1990-07-0418004346310زينب قجعهمحمد عبد السالم الحسين219810502205
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1978-05-0419010639701فهميه حمودغسان ابراهيم خلوف219910502206
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1985-07-0415002268110نهاد سلومعلي محمود ابراهيم220010502207
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1990-01-0417001261901خديجة حمدانمحمد أمين عدنان حمدان220110502208
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1976-10-0417007617101عيده صبرهغاليه علي خضر220210502209
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1978-09-0403004022405فاطمه الخضراياد عطيه الراعي220310502210
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1994-04-0408001813010نعيمه الرفاعيعبير احمد الرفاعي220410502211
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1981-09-0423001246712ناهيهرحاب طالب اسماعيل220510502212
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1982-12-0412005651301ناهيه شمالينبيل حبيب عياش220610502213
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية2000-01-0415002991402حفيظه يونسحامد حسن محسن220710502214
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1990-05-0401017591919ساميه االبراهيمسناء يوسف الحسن220810502215
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3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1985-01-0423001223329ناهيهايهم طالب اسماعيل220910502216
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1979-12-0422006508701كوثر حمدان الصالحرافع محمد علي السقا221010502217
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1986-11-0401001992614قمرهيارا علي تجور221110502218
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1999-07-0406003463401انتصار العليهديل خالد علي221210502219
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1993-03-0403001022124خديجه اليوسفعلي عباس دبوك221310502220
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1988-01-0412000213701هيام عبد هللامهند علي العبدهللا221410502221
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1992-01-0412008141015ليلى الخالدعمر محمد الخالد221510502222
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1988-10-0412001534215سعده جاموسمحمد حسن العلي221610502223
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1993-03-0412006549201رمزيه شقوفمحمد احمد جعلوك221710502224
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1993-04-0412007177115غيداء عباسمحمد يوسف العلي221810502225
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1989-01-0401074752031ناهي المحمود اليوسفعزام يحيا تقال221910502226
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1976-02-0422005912103رهجه الراعيهناء العباس العباس222010502227
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1981-04-0402002021213لوزيه الموسىوائل احمد الموسى222110502228
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1975-06-0415000594317حياة كراكيتمحمد عمران سليم222210502229
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1995-04-0517003905101جومانهنهال محمد اسمر222310502230
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1983-01-0422005797301رهجه الراعيميساء عباس عباس222410502231
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1972-07-0422003408725عيده العسسليال عزيز العبود222510502232
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1992-05-0401081219610سارهغصون خالد العطيه222610502233
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1976-10-0414001576924عزيزه عثمانمحاسن نايف سليمان222710502234
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1998-01-1018000863620فراح العليهديل محمد شاهين222810502235
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1981-02-0404001412810كهرب فارسعيسى عزيز صقر222910502236
3قاعة محاضرات كلية الهندسة المدنية1993-03-0402007349010روضه الياسينيحيى صالح المحمد دعميش223010502237
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1994-06-0401021649429حسنةسلمى يحيى المصطفى223110502238
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1983-04-0415001415505بهيجه ونوسغاده كامل الديب223210502239
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مدرج أولكلية الهندسة المدنية1994-10-0413005418625ليلى خضورعلي يوسف حسن223310502240
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1978-02-0404003282701نوره ناصيفموريس وهيب احمد اسماعيل223410502241
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1992-01-0402002832220حياه خيارهمحمد حسن عباره223510502242
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1982-08-0401070533910بديعهايفان حسن عواد223610502243
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1980-05-0517003128010سميعه فاضلمواهب نواف فاضل223710502244
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1990-09-0412006487515مروه االحمدرجب محمد المحمد223810502245
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1979-01-0422002078203شمسه المحمدباسم محمد الضاهر223910502246
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1998-08-0412009690602فاطمهرهام عقل ظروف224010502247
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1988-08-0517000591315هاللي صبرهمها أحمد البرو224110502248
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1990-07-0414002883701حسنيه اسعدربا عدنان ربيع224210502249
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1974-02-0402007741617ناهده االبراهيمبديعه محمد عوده224310502250
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1982-01-0401015845228سهاموسام محمد الخطيب224410502251
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1980-03-0518001130320وطفه بلولسناء محمود السليمان224510502252
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1998-03-0402001627614مريم المصطفىمحمد أحمد الحاج حسن224610502253
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1996-12-0402002142217هيفاءعلي محمد الشعبان224710502254
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1986-05-0401019584407وطفه بلولايمان محمود السليمان224810502255
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1981-06-0413003996118صبحيهحمزه حكمت خليل224910502256
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1979-02-0413005239814عقول شدودنديم محمد عباس225010502257
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1986-07-0403001651605امينه الهلفسليمان سليمان ابراهيم225110502258
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1998-01-0403005059501منىعبد الحميد عماد مريم225210502259
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1985-02-0413005389107سعده الحسنايهاب صالح خضور225310502260
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1990-01-0413005468701هدا راشدهمام ضاحي خضور225410502261
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1987-09-0517001388622خوندهمياده حسين احمد225510502262
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1988-03-0412000282901فاطمه صالحمها علي محفوض225610502263
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مدرج أولكلية الهندسة المدنية1990-09-0414003541421سلمهسليمان محمد رحال225710502264
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1980-10-0413005240815سهيله خضورصالح عقل عباس225810502265
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1993-09-0404001837208هدى عمارعلي نايف منصور225910502266
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1980-02-0404003309201دلول الصالحجومانه حسين العلوش226010502267
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1985-12-0404002676818وصيفه ابراهيمأيهاب وجيه بدور226110502268
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1977-01-0404001016602فريزه عجيبسهيله أحمد عجيب226210502269
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1983-05-0517001228410سليمهسوها خليل دروبي226310502270
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1984-11-0415000212006بديعه المحمودبشير بدر حصاوي226410502271
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1980-01-0420000487315فتحية السليمانمحمد عوض جمعة محمد226510502272
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1981-09-0404002836420رسميهعطفيه عيسى االحمد226610502273
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1977-08-0408002135815سميرةخضر علي الناجي226710502274
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1982-01-0402000537120سميره بدورسوزان مناع العلي226810502275
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1979-03-2086404220010شهيره محمودسميره احمد يوسف226910502276
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1982-01-0403001773501نجيبه أيوب عبودتماضر محمد حمدان227010502277
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1984-06-0415000026803فاطمه ديوبفادي علي العلي227110502278
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1994-08-0401052679801كوثرعهد هيثم عباس227210502279
مدرج أولكلية الهندسة المدنية2001-01-0412001930001اسمهان حبوسسهى محمود غصن227310502280
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1979-09-0404001584105ناهي العليكوكب أيوب بدور227410502281
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1977-02-0417002393715مزنه المحمدسميره شحود الجبيلي227510502282
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1978-02-0403004747803عزيزه المحمدوصال ياسين العيسى حمره227610502283
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1998-06-0401114387015سحر الحفيانسامر حيان العشي227710502284
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1983-01-0401012246820نوالداليا أمين محرز227810502285
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1987-06-0507002930905سليمه القاريسالم طاهر القاري227910502286
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1991-10-0403005479904فاطمة قبالويمحمد محمود الحايك228010502287
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مدرج أولكلية الهندسة المدنية1985-10-0404002233203ظهيره عبدوغيداء علي حمدوش228110502288
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1994-09-0412006849601منيره حمداناحمد علي هوشر228210502289
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1978-01-0517003304802حاجه منصورنده محمود خليل228310502290
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1978-08-0414002614910جميلة دالينجالء عيسى احمد228410502291
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1986-01-0412007391201فاطمه صالححسن علي محفوض228510502292
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1985-01-0419010593310سريهدارين علي محمد228610502293
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1979-03-0419009408610هدايهنوره مصطفى العموري228710502294
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1994-02-0419003569613يسرىمحمد كمال الشحاده228810502295
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1983-01-0423004803901فهميهباسل أحمد بشور228910502296
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1975-06-0404002379515سكينه طرافجنفياف جابر حسن229010502297
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1995-04-0406002295412سالم العلينجود عيسى العلي229110502298
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1979-01-0402003361201فاطمه البكوراكرام مكرم سبسبي229210502299
مدرج أولكلية الهندسة المدنية2003-10-0423005527710ناديا عبيدسليمان سهيل الحنون229310502300
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1984-01-0402006418510اميره خيارهتغريد خالد البشير229410502301
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1976-01-0401089454801فهميهسناء محمد بركات العباس229510502302
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1972-02-0401001812601بهيجه مصطفىغاليه محمود شدود229610502303
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1978-02-0406002159810مريم االسعدحسن محمد ناصيف229710502304
مدرج أولكلية الهندسة المدنية2002-01-0402001321415كوكبمالك كامل جردو229810502305
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1977-03-0417001663608خديجه بروكابتسام محمد وليد العبد هللا229910502306
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1981-05-0401016156723آمنهفادي احمد شاهين230010502307
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1986-05-0401002700410نجاح حسنمنار سعيد المحمود230110502308
مدرج أولكلية الهندسة المدنية1980-08-0402001690620خديجه حموداديبه محمد كاظم230210502309
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1988-06-0417002716508نادية الصالحيوسف أحمد الصالح230310502310
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1981-11-0404002576222بهيجه السلومنعيم سقر الضاهر230410502311
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مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1987-04-0422000744605حلوه الليمونفاطمه علي الزهره230510502312
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1983-01-0415000628001حياة الديوبداليا علي حسن230610502313
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1985-09-0422003656910حلوه الليمونهند علي الزهره230710502314
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1984-01-0505005821019عليا النيصافيريتا نواف السليمان230810502315
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1983-01-0414003577601وزيره العليبهيجه احمد حسين230910502316
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1995-01-0422003543501يمن محمدبراءه اسماعيل الصالح231010502317
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1997-01-0401004560818انصافمحمد ورد طراد الصالح231110502318
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1979-08-0417007510510رتيبه سليمانغيثاء محمد الحسن231210502319
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1992-11-0404002485328وفيقه خضورتانيا نصر احمد231310502320
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1980-09-0408001355719نبيهاسامي رئيف الناصر231410502321
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1987-03-0401010689805مجيدهعزيزه كاسر عليان231510502322
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1991-07-0401065864526فوزيه الياسينأمين محمد السليم231610502323
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1997-05-0505003083410سميره الكورمروة ياسر المرعي231710502324
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية2001-09-0404002642910فتات الموسىحنان محمد رحمون231810502325
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1994-01-0401001085001عيدهجعفر حبيب التجور231910502326
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1973-02-0414002719720حلوه تامرهيثم محمود احمد232010502327
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1986-04-0401001631910نجيبهنادين احمد غنام232110502328
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1989-08-0401012863722ابتسامبديع شعبان ابراهيم232210502329
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1980-04-0620009470201نجاحفاديه عيسى اليوسف232310502330
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1998-01-0412010035920سمر خليلرهام سلمان سريطه232410502331
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1978-01-0402000084405مفيده الونوسميداء بدر الونوس232510502332
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1975-05-0408002700202خديجه الشاويشمرام سويد الحمود232610502333
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1989-03-0401035554430داللابراهيم علي ملحم232710502334
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1979-10-0401000655922صبريه الحورانيدارين جودات الغريب232810502335
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مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1996-01-0515008728810ليلى الحموداعتدال عارف ناصر232910502336
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1984-04-0401020724801فاطمهراميا فايز الجمعه233010502337
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1988-12-0418000110211فضهابراهيم جعفر دياب233110502338
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1976-04-0403000031306نصره الحسيانكفاح محمد بلول233210502340
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1999-01-0403000048520فهميه الحجاريحيى علي سليم233310502341
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1994-01-0401037130802كنانةرشاد صبحي رشيد233410502342
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1991-01-0413003363801فضه سلوملوجين صعب حبابه233510502343
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1965-07-0413006827725مريمالياس ابراهيم ديب233610502344
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية2000-09-0412006678528فاطمه العيسىمحمد فؤاد شقوف233710502345
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1978-01-0517002962504خديجة الحالقربى بدر بدر233810502346
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1985-01-1216004317001املليلى درغام العتمه233910502347
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1988-12-0413003279702فطومحبور وجيه حبابه234010502348
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1993-12-0423002979505عبيرصبا عدنان المنصور234110502349
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1990-04-0403005984001فاطمه الضاهرحسين عبد الرحمن الضاهر234210502350
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1995-12-0402001484105حيات العليعلي كاسر محمد234310502351
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1992-03-0412003561008ميليا داودأحمد علي العمر234410502352
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1992-05-0403006570701فاطمهربيع عارف يوسف234510502353
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية2001-07-0402002708812سوريه الدرويشأحمد حسين الدرويش234610502354
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1981-10-0408000062115عزيزهريم دباح الخضور234710502355
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية2003-05-0402013144313سوريه الدرويشمحسن حسين الدرويش234810502356
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1988-04-0401004947219رسميهعزيزه علي عباس234910502357
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1977-11-0402003074001لميهفاديه سعيد شعفور235010502358
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1995-01-0408000115715دالل الكوسىباسل رزق العلي235110502359
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1992-02-0403005358408نهلهوسام منير السليمان235210502360
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مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1992-07-0414001432401سوريه رباحيمحمد نظير علي235310502361
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1978-02-0517002776909نجاحاكتمال حسين اسمر235410502362
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1979-09-0423002745215خديجهمها مصطفى ابو ثلجه235510502363
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1979-01-0401054528605تركيهسامر حسن الحماد235610502364
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1981-02-0408002245601فاطمهاحمد محمود العمار235710502365
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1991-01-0415002915913نجيحه كنعاننيرمين علي عوينات235810502366
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1981-01-0401007098504صباححنان فيصل الزيدان235910502367
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1985-12-0417008839926سعاد الحاج عليفاطمه محمد المنصور236010502368
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1967-02-0401012575810حليمهأحمد قدور النعسان236110502369
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1990-06-0404003108930وداد عسافرهام ابراهيم خضور236210502370
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1983-01-0517001416117شهيرهباسم سليمان احمد236310502371
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1971-01-0509001653005سوريهسميره صالح الخطيب236410502372
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1993-06-0403005758715ورده السليمانمحمد رامز الحلو236510502373
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1993-01-0403005703201نجيحهسعد محمد الملحم236610502374
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1985-05-0413005378425حبوس عليجابر حليم ابراهيم236710502375
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية2001-03-0423002816829آسيااسامه نبيه غنام236810502376
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1981-01-0401024363211نجمهمحمد أحمد صطوف236910502377
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1979-12-0403005999313نزهه المصطفىحكمت بدر فندي237010502378
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1975-04-0505017972522عزيزهصباح اسماعيل االسعد237110502379
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1986-08-0401003254108زهورياسمين مفيد دربولي237210502380
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1994-01-0403002213205رتيبه يونسمحمد حبيب اليوسف237310502381
مدرج ثانيكلية الهندسة المدنية1986-07-0408000448401هدىهنادي صبري خضور237410502382
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1979-09-0407000248501حميده شبلخبدور محمد الصليبي237510502383
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1987-10-0503005528331آمالفاطمه امين سقر237610502384
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مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1982-04-0401057533801خضرهاحمد محمد شاهين237710502385
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1993-01-0412006751601خديجهبراءه حسن االحمد237810502386
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1992-11-0419005136401فتاة بو خليلمنيره صالح المحرز237910502387
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1982-01-0412007256501خديجهحسن عبد هللا بازو238010502388
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1978-03-0407002243920زكيه الزريرصفاء خالد العساف238110502389
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1986-01-0503004465310مريم االبراهيمهال محمد البدور238210502390
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1989-06-0408000910310نزههمريم علي العجي238310502391
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1986-01-0403005931315بدريه العمرانمحمود كاسر العمر238410502392
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1983-09-0412005697615فهميهغيث علي تيشوري238510502393
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1982-01-0414002736701سعاد حسنسميه حسن اسماعيل238610502394
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1987-01-0412003334728ربيحهثائر يعقوب غصن238710502395
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية2002-01-0413004030905غاليهمعن بسام عيسى238810502396
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1990-05-0505014176701نديمه الداودربا محمد الداود238910502397
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1983-10-0415000741206فوزا االحمدبدر عبدو حسن239010502398
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1982-01-0412002723310عزيزهشادي محمد شاويش239110502399
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1981-06-0401043265007حميدهباسم علي العبد هللا239210502400
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1984-01-0415000543606سميحه كراكيتأمينه اصف سليم239310502401
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1976-05-0407000445102عائشه القروانيأنفال محمد الدعفيس239410502402
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1988-11-0406000740024يسره خضورخصام نصر الشد239510502403
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1982-10-0412007043310جميلهعيسى علي بلول239610502404
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1998-05-0509001781730كوكب ابراهيمندى هارون الدربولي239710502405
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1983-01-0402001791110هنودناريمان خليل خليل239810502406
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1985-01-0419005006101نهلةمحسن خضر الداوود239910502407
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1985-04-0404000059619منيفه سايسفراس ابراهيم فندي240010502408
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مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1989-08-0417008627510لميعه السويدمحسن حسن المحمود240110502409
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1988-02-0402001842120حوريه العلييوسف فهد العلي240210502410
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1979-04-0401009812310مريم شحودميساء نديم عنقا240310502411
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1983-05-0517002674014سميره حسنهيفاء داود ابراهيم240410502412
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1977-04-1101008431325امونسميرة حسين البروش240510502413
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1995-01-0417001887901حوريهرفاه عبد الحميد حوراني240610502414
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1990-01-0517003121714شكريهياسر بسيم ضاهر240710502415
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1988-07-0401050180605سميره سليمانناريمان حسن الخليل240810502416
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1991-01-0401044405319لينداسهاد علي الديوب240910502417
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1989-08-0412004167710رتيبهعلي عبد الكريم عيسى241010502418
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1988-11-0412000837501فائزه فقيرعزيز علي فقير241110502419
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1991-09-0422006718707زينب السعيدعبد هللا حسن السعيد241210502420
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1991-02-0414004350804حميده محمديسرى عارف علي241310502421
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1988-05-0401092895829اسمهان االحمديامن عدنان حماده241410502422
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1997-08-0412007204205اوصاف بلولحسين علي درويش241510502423
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1983-01-0414004262701عريفه ملحمناهد سلمان علي241610502424
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1991-01-0412007157501يسرى عبد الكريمخالد سليم سفر241710502425
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1992-04-1217002434425غازيهخالد محمد خير السعدي241810502426
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1999-01-0419006262017يسره االحمدعلي عفيف الشاعر241910502427
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1974-12-0414004249101مريم االحمدرفعت محمد الحسن242010502428
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1978-02-0414002224901بديعه سالامهمخلص احمد سالمه242110502429
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1992-01-0415002189505امتثالاحمد عيسى ناصر242210502430
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1997-04-0412009937815سميره عثمانعيسى سمير حمدي242310502431
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1977-09-0408003620908شهيرهنبيله خضر حمدان242410502432
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مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1981-10-0415000597130فاطمه داوودنورا محمد غصن242510502433
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1986-05-0412004282905ملكه سقورعلي اسعد جاموس242610502434
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1980-09-0404002778601نظيره السليمانسالم محمد عباس242710502435
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1983-01-0422001552710بديعه الحورانيداليا شعبان الجمعه242810502436
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1985-01-0403005128904عيوقهمضر ابراهيم مريم242910502437
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1988-03-0401015367608رئيفهوسام خضر السليمان243010502438
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1978-11-0501029750618فاطمهروسيا حامد الشقيف243110502439
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1986-01-0517001399908هوالماهر محرز احمد243210502440
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1993-12-0422003982730سمر االبراهيمفاطمه هيثم االبراهيم243310502441
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1983-11-0419002400920خدوجاحالم حسين بكار243410502442
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية2002-01-0403002907101املين فاضلسليمان بدر الصالح243510502443
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1984-05-0403006117022فرنجيه العليدعد محمد االبراهيم243610502444
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1986-09-0406002748507بدريه الصالححسن يونس األحمد243710502445
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1991-07-0403002115811وهيبهعال عيسى عمران243810502446
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1975-05-0412002185404حميدهمنى عباس الرسالن243910502447
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1997-06-0412008413510سعاد تيشوريماهر ياسين تيشوري244010502448
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1983-03-0403003103220منى فريدشيراز هواش المرعي244110502449
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية2000-02-0403003196329عبير الزمتليحيدر محمود خلوف244210502450
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1978-12-0401045680520خديجهعبير محمد االحمد244310502451
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1983-11-0413004178220منيره عيسىنهده صافي سليم244410502452
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1981-01-0414003779601بدريه عبودلوزيه حبيب حمادي244510502453
مدرج ثالثكلية الهندسة المدنية1988-08-0403000153915ميلوعالء محمد العيسى244610502454
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1989-08-0401000900821غادهحسن عبد الرزاق المصطفى244710502455
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1984-07-0414003810801بدريهلما حبيب حمادي244810502456
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مدرج رابعكلية الهندسة المدنية2001-01-0505019055612ختام عبد هللاجعفر عزيز سلمان244910502457
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1997-11-0509000746401نهود الطيبهفرح خليل السليمان245010502458
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1997-08-0422002712706عبيرأحمد حسن التركي245110502459
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1992-05-0422002300430عبير ماصولبشرى ابراهيم االخرس245210502460
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية2003-01-0422009610324فيروز االبراهيمسمر رامز االبراهيم245310502461
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1980-01-0401029041614كتيبهميساء شريف دله245410502462
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية2003-01-0407000935701فلاير العبيداحمد بشار دخان245510502463
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1981-11-0404001821618نزههوسام يوسف محمد245610502464
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1986-02-0404000079304جميلهشيرين فجر معماري245710502465
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1998-09-0401077813701نزههمحمد قاسم مهدي القاسم245810502466
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1987-05-0401029080201كتيبهزينه شريف دله245910502467
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1976-03-0403002893301بديعه الوسوففاديا شعبان االشقر246010502468
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1983-09-0423002104214رايقهضياء جهاد الحموي246110502469
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1990-01-0420003500323مكيهوالء عبد المنعم احمد246210502470
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1978-03-0403002903701بديعه الوسوفمحاسن شعبان االشقر246310502471
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1992-09-0405002842801غاليهامنه حسين الصوفي246410502472
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1993-01-0403001126401صالحهمحمد خالد دويعر246510502473
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1993-01-0414001269101هدىسناء عالء الدين يوسف246610502474
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1984-01-0422006629629رحيله الخليلختام يوسف االحمد246710502475
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1989-01-0401076428316نصره الديوبحلوه يوسف الحمصي246810502476
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1990-01-0402000297917هدىعالء نزار االبراهيم246910502477
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1977-05-0408000951507منوهجهينه بشير العلي247010502478
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1986-04-0412008021201عزيزه حجلميالد حسن شحود247110502479
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1982-06-0403002684901حياةنبراس خضر المحمد247210502480
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مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1984-01-0412003925420فاطمهوائل علي جبر247310502481
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1986-01-0401036122620عانيهرنا ماجد الصفتلي247410502482
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1977-04-0408002421801وردهتركيه ابراهيم العبد هللا247510502483
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1993-05-0422000337620نهود يوسفامين محمد يوسف247610502484
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1976-04-0505005051104حياة عز الدينرحاب مرشد ابراهيم247710502485
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1982-07-0401001982525ازدهارسامي عبدالعزيز الخطيب247810502486
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1973-04-0407000923109منيرهفلاير خالد العبيد247910502487
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1968-03-0422006567508عيده محمدفوزيه يوسف ابراهيم248010502488
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1988-11-0403003781501ريوف السليمانثرى علي النجم248110502489
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1982-01-0403002508301اميره الساحليرنده يوسف الساحلي248210502490
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1977-03-0401039644310سمرهشادي ياسين الخليل248310502491
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1978-08-0422005839816هاللي الحسينعلي حسين الحسين248410502492
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1979-08-0403002507830اميره الساحلينسرين يوسف الساحلي248510502493
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1985-07-0406001025520ملكهسومر محمد بدر248610502494
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1984-12-0412009282410حميده عباسهاشم عباس ديب248710502495
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1990-09-0401094202411نهلهعال يونس النيساني248810502496
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1992-01-0419004971901حياهنجاح احمد حسن ليال248910502497
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1980-05-0415001827405كريمه منوننهاد عبدو منون249010502498
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية2003-01-0519003722901ايمان الصالحروان سفير اسعد249110502499
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1987-03-0401017424310هاللهساره احمد رمضان249210502500
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1992-05-0401065444102حياة السليممحمد عزات السليم249310502501
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1976-05-0403001913501فتات الرستمتماضر وهيب عبود ديوب249410502502
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1993-01-1404008026005ديبهسامر موسى حسن249510502503
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1998-09-0405001563301جواهرمحمد جدعي الخالوي249610502504
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مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1983-03-0414002945711رمزيه الشماحنان مطيع شدود249710502505
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1982-01-0402001408710مريم حسنمحمد علي الناصر249810502506
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1984-01-0403004459210كتيبه درويشارتواز محمود الريحاني249910502507
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1992-10-0413004894229سميره الدريزيماري عصام قحوش250010502508
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1987-01-0417001534715نديمه الداليعبله شريف المقدم250110502509
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1978-05-0408000742905ورده الناصرمحمد كامل الموسى250210502510
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1989-01-0418002352902لوزيه عمر محمدمحسن محمد العلي250310502511
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية2003-04-0401057189926مهىمحمود محمد السليمان250410502512
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1982-12-0417002698415فردوس هزاعاميره عدنان السايح250510502513
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1973-07-0419011062011فوزيهماجد محمد زكريا250610502514
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1982-01-1023000935112سالم بو خليلرامز علي محمد250710502515
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1992-06-0419004956915نايفهمحسن حسن العباس250810502516
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1993-08-0418006849408مفيدهعلي فيصل البدور250910502517
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1980-08-0423002030725كفارشا علي دعكور251010502518
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1986-01-0403005677202رتيبهاحمد محي الدين زيود251110502519
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1989-09-0403006032626سميرهناريمان علي حماده251210502520
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1992-03-0414004472518هيامخضر سهيل عبود251310502521
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1998-05-0401078918712غصوناحمد محمد العلي251410502522
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1998-02-0412006024709ميسمجعفر عبدو التيشوري251510502523
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1986-04-0402001850817عليامعين مصطفى سالمه251610502524
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1985-01-0401017504503نجاحهمام نايف المشهداني251710502525
مدرج رابعكلية الهندسة المدنية1981-04-0415000933101بديعهحسام مصطفى سليمان251810502526
1مرسم كلية الهندسة المدنية1993-01-0415002430102حميدهغازي علي حمزه251910502527
1مرسم كلية الهندسة المدنية1991-01-0417002069830سميعهمحمد محمود السليمان252010502528
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1مرسم كلية الهندسة المدنية1985-11-0412003497001يمناخضر محمد جفول252110502529
1مرسم كلية الهندسة المدنية1996-01-0412011070202خديجهخضر محمد شيحان252210502530
1مرسم كلية الهندسة المدنية1998-07-0404000299020مرامهبه بسام محمود252310502531
1مرسم كلية الهندسة المدنية1979-01-0402001689001خديجهحسين محمد كاظم252410502532
1مرسم كلية الهندسة المدنية1976-01-0403006091703مريم زيودمنهل شعبان الصالح252510502533
1مرسم كلية الهندسة المدنية1984-07-0412009866901اسياثائر ابراهيم حمدي252610502534
1مرسم كلية الهندسة المدنية1998-06-0412010073001عبيرفادي حافظ حمدي252710502535
1مرسم كلية الهندسة المدنية1986-06-0403002000914حياة الحسنكادان صالح االبراهيم252810502536
1مرسم كلية الهندسة المدنية1976-09-0413002175915تلجهرائد محمد يونس252910502537
1مرسم كلية الهندسة المدنية1992-08-0406001133117فاطمهغازي احمد حسن253010502538
1مرسم كلية الهندسة المدنية1980-09-0515010803620نشيدةفيحاء عبد الرحيم سلوم253110502539
1مرسم كلية الهندسة المدنية1991-01-0412009797302امينهحسين عبدو سليمان253210502540
1مرسم كلية الهندسة المدنية1985-12-0413004039225ثانية سليمفاتن سريع حمود253310502541
1مرسم كلية الهندسة المدنية1987-10-0412004233628الهاممحمود علي عبد هللا253410502542
1مرسم كلية الهندسة المدنية1989-06-0422000202027ميادهريمون محمد الخليل253510502543
1مرسم كلية الهندسة المدنية1978-02-0414003813004كوثرمحمد يوسف خضور253610502544
1مرسم كلية الهندسة المدنية1994-03-0422005524111رمزيه الديوبمعتصم محمد الزمتلي253710502545
1مرسم كلية الهندسة المدنية1994-04-0412009972602جميلهعيسى اسعد حمدي253810502546
1مرسم كلية الهندسة المدنية1980-06-0418007926810حجازيه عساففاديا عبدو عساف253910502547
1مرسم كلية الهندسة المدنية1986-05-0412011265506بديعهمحمد سليمان مهنا254010502548
1مرسم كلية الهندسة المدنية1982-07-0423000399205مريمعبير غانم التاسع254110502549
1مرسم كلية الهندسة المدنية1988-04-0423000399827مريمنجاح غانم التاسع254210502550
1مرسم كلية الهندسة المدنية1992-01-0401049217102مهابشار محمود الخزنه254310502551
1مرسم كلية الهندسة المدنية2001-05-0417010640701انتخابمحمد ناصر العلوش254410502552
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1مرسم كلية الهندسة المدنية1999-01-0417012877403ناديةدال سليم االحمد254510502553
1مرسم كلية الهندسة المدنية1998-01-0414004336125بديعهامل رزق سليمان254610502554
1مرسم كلية الهندسة المدنية1992-12-0401076431520مها الديابابراهيم مصطفى الدياب254710502555
1مرسم كلية الهندسة المدنية1982-12-0406000791730مريمشعيب دياب عوينات254810502556
1مرسم كلية الهندسة المدنية1987-06-0401011853301سكينهمحمد حيدر حمزه رضا254910502557
1مرسم كلية الهندسة المدنية1986-01-0412011498201سمرسوسن علي العلي255010502558
1مرسم كلية الهندسة المدنية1986-01-0412002307201جوريهيحيى احمد بدور255110502559
1مرسم كلية الهندسة المدنية1980-01-0401090261201غانيهرانيا ماجد الصفتلي255210502560
1مرسم كلية الهندسة المدنية1995-01-0422004103931الهام االبراهيمزينب أحمد الحمدان255310502561
1مرسم كلية الهندسة المدنية1983-01-0414002824006رمزيهمنذر محمد السالمه255410502562
1مرسم كلية الهندسة المدنية1992-01-0617001877701نبيهاتغريد ديب خضور255510502563
1مرسم كلية الهندسة المدنية1990-01-0422007250301الهام االبراهيملما أحمد الحمدان255610502564
1مرسم كلية الهندسة المدنية1984-04-0419010385821منيفهشفاء احمد االيوب255710502565
1مرسم كلية الهندسة المدنية1982-08-0505006211405ندوهمحمد احمد العلي255810502566
1مرسم كلية الهندسة المدنية1994-06-0404000579710عفافيحيى حسن جعفر255910502567
1مرسم كلية الهندسة المدنية1976-01-1404007493101تفاحهسلمان درويش بدر256010502568
1مرسم كلية الهندسة المدنية1987-08-0422003200401سعدهروال شريف العيسى256110502569
1مرسم كلية الهندسة المدنية1994-06-0422006786915انصافغدير عبد الكريم النداف256210502570
1مرسم كلية الهندسة المدنية1974-10-0517002754325سميعه مرهجصادق فريز مسلم256310502571
1مرسم كلية الهندسة المدنية1976-05-0413004029925جهيدهنوال احمد عيسى256410502572
1مرسم كلية الهندسة المدنية1975-04-0422002179603بيكا المصريرويده يونس الحمدان256510502573
1مرسم كلية الهندسة المدنية1993-01-0422002433201عمشه القدوروالء احمد األحمد256610502574
1مرسم كلية الهندسة المدنية1983-05-0517000475502حبوبمرفد حسن ور256710502575
1مرسم كلية الهندسة المدنية1966-01-0401052538901شمسهالهام كامل موسى256810502576
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2مرسم كلية الهندسة المدنية1980-03-0401053754226عليا أمينسميره حسن االقرع256910502577
2مرسم كلية الهندسة المدنية2000-06-0408003402724آمنهعالء غسان داود257010502578
2مرسم كلية الهندسة المدنية1990-04-0517000480604حبوبعال حسن ور257110502579
2مرسم كلية الهندسة المدنية1979-03-0414003934420شهديهمنهل شريف عطيه257210502580
2مرسم كلية الهندسة المدنية2000-05-0414002546905سماهريوسف سامر العبود257310502581
2مرسم كلية الهندسة المدنية1991-04-0423001546501مثالمحمد حبيب الضايع257410502582
2مرسم كلية الهندسة المدنية1980-11-0402001137509فتاهماهر بدر الحسن257510502583
2مرسم كلية الهندسة المدنية1981-12-0422002036020ندوه الجرودشوق كاسر السالم257610502584
2مرسم كلية الهندسة المدنية1985-01-0412008728620فاطمه الصبحايمان عبدو عبدو257710502585
2مرسم كلية الهندسة المدنية1977-08-0414001588323خضرهمريم غسان درويش257810502586
2مرسم كلية الهندسة المدنية1989-05-0401016491320سوريامحمد عبد اللطيف العمر الجمله257910502587
2مرسم كلية الهندسة المدنية1974-12-0401018480624حبابه الشيخفاطمه مصطفى المصطفى258010502588
2مرسم كلية الهندسة المدنية1985-10-0406003067101رفعهسناء بهيج حنوش258110502589
2مرسم كلية الهندسة المدنية1984-09-0419008437120سعدهغصون خضر العواد258210502590
2مرسم كلية الهندسة المدنية1992-01-0407003455414رغداء جبارهمنال كامل شحود االبراهيم258310502591
2مرسم كلية الهندسة المدنية1993-07-0402006148830عائشهنضال فيصل الناصر258410502592
2مرسم كلية الهندسة المدنية1986-01-0415001829806كريمهسحر عبدو منون258510502593
2مرسم كلية الهندسة المدنية1991-04-0404001286315منيفه محمد عبدومي هيثم فارس خضور258610502594
2مرسم كلية الهندسة المدنية1981-10-0414006331602هيامفاتن سليمان ميكائيل258710502595
2مرسم كلية الهندسة المدنية1973-09-0408001625109روزهفلاير ابراهيم الحسين258810502596
2مرسم كلية الهندسة المدنية1999-03-0422001801129سليمهغدير محمد اإلبراهيم258910502597
2مرسم كلية الهندسة المدنية1988-04-0419002877516سناريمون علي حمود259010502598
2مرسم كلية الهندسة المدنية1994-06-0414001627305ابتسامهيا نايف منصور259110502599
2مرسم كلية الهندسة المدنية1988-07-0419008508715فاطمهمحمد اسماعيل حسن259210502600
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الخامسة:حمص        الفئة:محافظة

2مرسم كلية الهندسة المدنية1976-04-0422004824815وفيدهعبد السالم سليمان المحمد259310502602
2مرسم كلية الهندسة المدنية1988-04-0415000491610شما منصورفؤاد حسن المحمد259410502603
2مرسم كلية الهندسة المدنية1988-09-0419001386404رفعهسليمان عيسى الخضور259510502604
2مرسم كلية الهندسة المدنية1985-01-0412007837501زهره تيشوريرجب عيسى عمران259610502605
2مرسم كلية الهندسة المدنية1980-08-0412007185815كوثررمضان محمد بازو259710502606
2مرسم كلية الهندسة المدنية1984-03-0412009563529جنواتحسام الدين محمد البر259810502607
2مرسم كلية الهندسة المدنية1993-12-0412007164315اميرهمحمد عدنان علي259910502608
2مرسم كلية الهندسة المدنية1991-01-0415002988706ملكهيوسف علي شعبان260010502609
2مرسم كلية الهندسة المدنية2002-06-0408003809401فريده السليمانأمنه علي السليمان260110502610
2مرسم كلية الهندسة المدنية1993-01-0412007073101فائزهجبريل علي فقير260210502611
2مرسم كلية الهندسة المدنية1988-03-0404001416601كهربشاديه عزيز صقر260310502612
2مرسم كلية الهندسة المدنية1986-10-0517003550207املرشا سفير محمود260410502613
2مرسم كلية الهندسة المدنية1985-01-0417007885501فاطمةأغيد سليمان السويد260510502614
2مرسم كلية الهندسة المدنية1988-08-0413005278127عسكريهديانا حسن محمود260610502615
2مرسم كلية الهندسة المدنية1980-06-0412003153605نوال فقيرعلي عابد بلول260710502616
2مرسم كلية الهندسة المدنية1979-01-0417007882615فاطمهسلوى سليمان السويد260810502617
2مرسم كلية الهندسة المدنية1988-01-0403000689310اكتمال قاسمسامر محمد الرستم260910502618
2مرسم كلية الهندسة المدنية1982-12-0412008172801نايلهسمر سليمان راضي261010502619
2مرسم كلية الهندسة المدنية1984-04-0414004644912انتصارديانا محمد شلدح261110502620
2مرسم كلية الهندسة المدنية1985-10-0403002690104نوفه سالميسلمان عيسى محمد261210502621
2مرسم كلية الهندسة المدنية1990-10-0612000545415ظهيرههيثم يوسف ابراهيم261310502622
2مرسم كلية الهندسة المدنية2000-01-0412008724425ياسمينليندا محمد ترسيسي261410502623
2مرسم كلية الهندسة المدنية1981-12-0406003586505مطيعهايهم ابراهيم ديب261510502624
2مرسم كلية الهندسة المدنية1987-09-0404000660920بدره محمدلميس يوسف ظفور261610502625
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2مرسم كلية الهندسة المدنية1994-03-0414001517721فائزهعالء بسام علي261710502626
2مرسم كلية الهندسة المدنية1984-04-0403002205902الماظاهنادي محمد المعروف261810502627
3مرسم كلية الهندسة المدنية1985-07-0422000697205نوال الحمودناهد بهجت محمد261910502628
3مرسم كلية الهندسة المدنية2001-01-0401085338920يسرىمحمد عدنان اليونس262010502629
3مرسم كلية الهندسة المدنية1999-10-0401085384801سكينهنجاح علي قاسم262110502630
3مرسم كلية الهندسة المدنية1981-12-0412009956015خديجهحسين محمد سقور262210502631
3مرسم كلية الهندسة المدنية1995-06-0423001840427كفاحرهف جابر الديب262310502632
3مرسم كلية الهندسة المدنية1992-05-0415002005604نجاح االحمدوسام نافذ قاسم262410502633
3مرسم كلية الهندسة المدنية1988-03-0422001166020صبحهماجد عبد الدايم الجمعه262510502634
3مرسم كلية الهندسة المدنية1987-04-0422002853111فايزهعلي خضر الليمون262610502635
3مرسم كلية الهندسة المدنية1991-05-0403000556030خديجهمحمد طعان شحود262710502636
3مرسم كلية الهندسة المدنية1993-03-0422002846125رمزا العباسنورشان قاسم العباس262810502637
3مرسم كلية الهندسة المدنية1997-01-0419006545401خضرهسهام جمال جعفر262910502638
3مرسم كلية الهندسة المدنية1999-05-0419005823102ميساءغزل خضر الديبو263010502639
3مرسم كلية الهندسة المدنية1985-01-0401094430501منىكمال محمد سليمان263110502640
3مرسم كلية الهندسة المدنية1979-07-0517001272525نوفهعائده سليمان احمد263210502641
3مرسم كلية الهندسة المدنية1986-10-0406002312907وحيدهمحمد علي علوش263310502642
3مرسم كلية الهندسة المدنية1992-06-0415001809024كوثر العليتميم عبد العزيز محمود263410502643
3مرسم كلية الهندسة المدنية1991-09-0517005019207فاطمهوئام منهل احمد263510502644
3مرسم كلية الهندسة المدنية1991-01-0403005919402زهرهابراهيم علي قاسه263610502645
3مرسم كلية الهندسة المدنية1976-01-0417001892525الهام المحمدفاتن علي السليمان263710502646
3مرسم كلية الهندسة المدنية1984-01-0422003512901مريماحمد حكمت المصري263810502647
3مرسم كلية الهندسة المدنية2002-02-0422005712015عيدهاسامه ماجد بكور263910502648
3مرسم كلية الهندسة المدنية1993-09-0401016898915عائشهفاطمه عبد القادر الثلجي264010502649
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3مرسم كلية الهندسة المدنية1979-09-0419009788305خوندىحسن محمود الجابر264110502650
3مرسم كلية الهندسة المدنية1982-05-0419009789503خوندىسمر الجابر محمود264210502651
3مرسم كلية الهندسة المدنية1973-10-0422002876225حلوهغاده صالح المصطفى264310502652
3مرسم كلية الهندسة المدنية1979-12-0412005628515امنهساميا عبد الكريم علي264410502653
3مرسم كلية الهندسة المدنية1978-04-0423002004020دلعون سلهبعائده حمدو بركات264510502654
3مرسم كلية الهندسة المدنية1988-08-0423000760501صبحيةمحمد فرحان السناني264610502655
3مرسم كلية الهندسة المدنية1984-02-0412006052824ليلى سعودوائل علي صارم264710502656
3مرسم كلية الهندسة المدنية1976-03-0401003627021تركيهكاترين راتب العواد264810502657
3مرسم كلية الهندسة المدنية1975-06-0413002035807بديعه موسىهاال محمود منصور264910502658
3مرسم كلية الهندسة المدنية1982-11-0422005819701وجيهاعالء عيسى الشاويش265010502659
3مرسم كلية الهندسة المدنية1986-10-0412006054620ليلى سعودعيسى علي صارم265110502660
3مرسم كلية الهندسة المدنية1987-01-0422003521801مريمنضال حكمت المصري265210502661
3مرسم كلية الهندسة المدنية1986-01-0401085288301سلمىريم يحيى العلي265310502662
3مرسم كلية الهندسة المدنية1972-09-0415001250201فاطمهفداء محمد غصن265410502663
3مرسم كلية الهندسة المدنية1992-11-0401037591508وصالعلي رياض مرعي265510502664
3مرسم كلية الهندسة المدنية1974-12-0414000917112فضهسكينه يونس ابراهيم265610502665
3مرسم كلية الهندسة المدنية1992-08-0419006553301خضرهربيعه جمال جعفر265710502666
3مرسم كلية الهندسة المدنية1985-02-0402001146126فطومهداليا جابر الحسن265810502667
3مرسم كلية الهندسة المدنية1983-08-0403003213401اسمهانمنال محمد الخليفه265910502668
3مرسم كلية الهندسة المدنية1987-01-0501006558010رندةهازار فايز الحسن266010502669
3مرسم كلية الهندسة المدنية1993-01-0406001020621جميلهريا علي عواد266110502670
3مرسم كلية الهندسة المدنية1983-10-0415001829001سعدهلينا محيو منون266210502671
3مرسم كلية الهندسة المدنية1988-03-0412000666810زلفاابراهيم خليل سنكري266310502672
3مرسم كلية الهندسة المدنية1980-08-0505015330118هولهبسام محمود بروش266410502673
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3مرسم كلية الهندسة المدنية1974-11-0517004101615نعيمهرمزيه عبدو منصور266510502674
3مرسم كلية الهندسة المدنية1982-10-0401009586924كوكبعال يوسف اليوسف266610502675
3مرسم كلية الهندسة المدنية1993-07-0412005476420حسنامحمد ابراهيم محمد266710502676
3مرسم كلية الهندسة المدنية1989-02-0609012636113سكينهكنده يحيى سليمان266810502677
4مرسم كلية الهندسة المدنية1989-07-0420000519215خولة محمداحمد جمعة صالح266910502678
4مرسم كلية الهندسة المدنية1979-09-0414004032310فاطمه مرعيغاليه مالك سلوم267010502679
4مرسم كلية الهندسة المدنية1991-04-0517001734212سميره جمعهثناء نجيب جمعه267110502680
4مرسم كلية الهندسة المدنية1982-01-0621001138125سكينهانعام يوسف حماده267210502681
4مرسم كلية الهندسة المدنية1985-01-0406002155020فاديه ابراهيملمى منيف سلوم267310502682
4مرسم كلية الهندسة المدنية1986-01-0422006137901تركيهعيسى محسن يونس267410502683
4مرسم كلية الهندسة المدنية2002-03-0402007277101أمنهبهاء الدين محمد االسبر267510502684
4مرسم كلية الهندسة المدنية1988-11-0407000368001سميره صبرهأمل معن خاروفه267610502685
4مرسم كلية الهندسة المدنية1980-07-0415002937720شهيرهنجوى سليمان عباس267710502686
4مرسم كلية الهندسة المدنية1985-02-0414004035426فاطمه مرعيجورجينه مالك سلوم267810502687
4مرسم كلية الهندسة المدنية1989-05-0414000453401لطيفهسمر راجح حسين267910502688
4مرسم كلية الهندسة المدنية1986-08-0412005136115فاطمهعلي حسن الخطيب268010502689
4مرسم كلية الهندسة المدنية1980-07-0422001104313منيره زيوداوصاف يونس يوسف268110502690
4مرسم كلية الهندسة المدنية2002-01-0412008781101انتصارحعفر وهيب نصره268210502691
4مرسم كلية الهندسة المدنية2003-05-0403002397408وصفيهكنده حاتم الصليبي268310502692
4مرسم كلية الهندسة المدنية1987-05-0406001068702ظهيرههاله صالح السليم268410502693
4مرسم كلية الهندسة المدنية1984-10-0414003430817منيفه ابراهيماحمد محمد خلف268510502694
4مرسم كلية الهندسة المدنية1988-01-0419004958101نايفهمحمد حسن العباس268610502695
4مرسم كلية الهندسة المدنية1985-01-0408000894325نعيمهدارين فياض البدور268710502696
4مرسم كلية الهندسة المدنية1995-07-0401081138910نجوىعلي عاصم الجوخدار268810502697
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4مرسم كلية الهندسة المدنية1983-01-0414001366002رتيبه محمودايلين سليم درويش268910502698
4مرسم كلية الهندسة المدنية1981-04-0408001935405فاطمهنراس اسماعيل حمود269010502699
4مرسم كلية الهندسة المدنية1985-12-0415002979009ملكه شعبانشبل محمد حسن269110502700
4مرسم كلية الهندسة المدنية1986-05-0414003779110بدريهعلي حبيب حمادي269210502701
4مرسم كلية الهندسة المدنية1995-01-0417008307301ناديا سالمهيوسف حسين األحمد269310502702
4مرسم كلية الهندسة المدنية1985-04-0401014752106اسمهانحازم احمد الحسن269410502703
4مرسم كلية الهندسة المدنية2000-01-0422003544201يمنحنان اسماعيل الصالح269510502704
4مرسم كلية الهندسة المدنية1993-03-0417007511927فهميه العبدهللاباسل شعبان حوراني269610502705
4مرسم كلية الهندسة المدنية1991-11-0401089337730نجوداحمد يونس ملحم269710502706
4مرسم كلية الهندسة المدنية1992-02-0417002014015مهديهمحمد منير العباس269810502707
4مرسم كلية الهندسة المدنية1997-02-0408000689717صبريهمها عطيه الموسى269910502708
4مرسم كلية الهندسة المدنية1981-01-0415000909420سهيلهوفاء ابراهيم حسين270010502709
4مرسم كلية الهندسة المدنية1981-11-0412007215501رسميهلما خضر بوريشان270110502710
4مرسم كلية الهندسة المدنية1981-03-0412002418615عزيزه حمدانرومانيا حسين المرعي270210502711
4مرسم كلية الهندسة المدنية1981-05-0422003100904رفعهاحمد كامل اليوسف270310502712
4مرسم كلية الهندسة المدنية1978-01-0422004209601جهيدهمنيره نظير اليوسف270410502713
4مرسم كلية الهندسة المدنية1986-03-0408000683404صبريهلمى عطيه الموسى270510502714
4مرسم كلية الهندسة المدنية1985-03-0401058907201خديجهياسمين نظير عطره270610502715
4مرسم كلية الهندسة المدنية1993-10-0412010776020نجاحمحمد نايف عبدو270710502716
4مرسم كلية الهندسة المدنية1995-12-0401037781901انتصارطارق رزق هللا الوعري270810502717
4مرسم كلية الهندسة المدنية1996-01-0418000144710نزههزكريا احمد الخطيب270910502718
4مرسم كلية الهندسة المدنية1973-01-0406003754020كتيباابتسام سليمان قاسم271010502719
5مرسم كلية الهندسة المدنية1987-11-0415000284116مريمعالء خليل بركات271110502720
5مرسم كلية الهندسة المدنية1994-03-0403006074530ثناءخضر احمد االبراهيم271210502721
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5مرسم كلية الهندسة المدنية1992-10-0403001622406اميرهمنى خضر اليوسف271310502722
5مرسم كلية الهندسة المدنية1975-06-0408002978218سعيدهعبير حبيب الحوراني271410502723
5مرسم كلية الهندسة المدنية1976-02-0403001499315اميرهعزيزه خضر اليوسف271510502724
5مرسم كلية الهندسة المدنية1988-01-0412000150101فاطمه جعلوكرزان محمود سليمان271610502725
5مرسم كلية الهندسة المدنية1997-01-0414004260201سميرهظافر علي الحسن271710502726
5مرسم كلية الهندسة المدنية1987-01-0401019008307حلوهحسن محمد برهوم271810502727
5مرسم كلية الهندسة المدنية1982-11-0411000222810فاطمه الشمسينيقمر هايد التميمي271910502728
5مرسم كلية الهندسة المدنية2000-01-0423001804331جومانهلينا ايهاب العبد هللا272010502729
5مرسم كلية الهندسة المدنية1981-01-0404001597011نعيمه محمودلبنه يوسف خضور272110502730
5مرسم كلية الهندسة المدنية1979-10-0414001242610آمنهايمان سلمان سليم272210502731
5مرسم كلية الهندسة المدنية1996-01-0401020299001هناءسليمان سليم الحلبي272310502732
5مرسم كلية الهندسة المدنية1986-01-0401013966710حسنهمحاسن محمد الزمتلي272410502733
5مرسم كلية الهندسة المدنية1982-05-0423001432510كتيبهريم محي الحسين272510502734
5مرسم كلية الهندسة المدنية1979-02-0422006047215ثريا العدرهغفران يوسف االبراهيم272610502735
5مرسم كلية الهندسة المدنية1980-06-0422005244025اسيا محمدرولين احمد العلي272710502736
5مرسم كلية الهندسة المدنية1980-04-0403003835003مهديهوفاء مرعي السليمان272810502737
5مرسم كلية الهندسة المدنية1982-11-0414003512820رشيده عيودنداء شحود حسين272910502738
5مرسم كلية الهندسة المدنية1980-03-0422002657315امينههدايا علي ربيع273010502739
5مرسم كلية الهندسة المدنية1985-11-0408000296119عيدهفاتن صالح الزين273110502740
5مرسم كلية الهندسة المدنية2000-01-0415001666326ناديه اليوسفأبي اصف اليوسف273210502741
5مرسم كلية الهندسة المدنية1975-07-0403003813720مهديهحنان مرعي السليمان273310502742
5مرسم كلية الهندسة المدنية1988-04-0414003814503عهودعالء رسول المحمد273410502743
5مرسم كلية الهندسة المدنية1977-01-0423001745801فدوىبشرى حسين االبراهيم273510502744
5مرسم كلية الهندسة المدنية1991-01-0404001718229سوريهسمر عزيز يوسف سليمان273610502745
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5مرسم كلية الهندسة المدنية1997-09-0423000213805علىعمران شعبان الناعمه273710502746
5مرسم كلية الهندسة المدنية1993-12-0403001080803منىنورا علي اليوسف273810502747
5مرسم كلية الهندسة المدنية1985-01-0415000830601نجاح اسعدمحمد علي اسعد273910502748
5مرسم كلية الهندسة المدنية1971-06-0404002600727ساميهاحالم احمد ايوب274010502749
5مرسم كلية الهندسة المدنية1984-07-0415000709727عزيزه ملحممنيره سليمان ملحم274110502750
5مرسم كلية الهندسة المدنية1983-04-0423001194101حليمهريم فايز الغرير274210502751
5مرسم كلية الهندسة المدنية1980-01-0419006039301فاطمهفادي احمد الدنكاوي274310502752
5مرسم كلية الهندسة المدنية1991-02-0401065376614ليلىعيسى عبد هللا خضور274410502753
5مرسم كلية الهندسة المدنية1975-12-0417001700428حياهفاطمه محمود االسعد274510502754
5مرسم كلية الهندسة المدنية1993-01-0403000463601خديجهعلي احمد لووش274610502755
5مرسم كلية الهندسة المدنية1984-01-0401058862013وفاءميرفت عبد السالم االبراهيم274710502756
5مرسم كلية الهندسة المدنية2001-08-0422002467019فاطمةآيه محمد ربيع274810502757
5مرسم كلية الهندسة المدنية1991-05-0422004569904اميرهعاصم نادر العسس274910502758
5مرسم كلية الهندسة المدنية1979-03-0404002668620فوزيه جبرمنتجا احمد رستم275010502759
5مرسم كلية الهندسة المدنية1994-01-0412006139606كوكبانيسه علي شوهر275110502760
5مرسم كلية الهندسة المدنية1992-05-0401070302824ليلىمحمد مرهف العلي275210502761
5مرسم كلية الهندسة المدنية1985-01-0412007406210فريدهمنهل مصطفى ناصر275310502762
5مرسم كلية الهندسة المدنية1995-04-0407001168220منىهاله حسان العبيد275410502763
5مرسم كلية الهندسة المدنية1986-04-0401003371010ليلىفدوى عبد هللا خضور275510502764
5مرسم كلية الهندسة المدنية1982-10-0422004508430ثريهداليا خليل شاهين275610502765
5مرسم كلية الهندسة المدنية1991-01-0412004461925بسمه معالبثينه يوسف بربر275710502766
5مرسم كلية الهندسة المدنية1983-10-0701011425731يسرىفضيلة مصطفى حسون توامي275810502767
5مرسم كلية الهندسة المدنية1978-09-0422001471202مطيعهاسامه محمود معروف275910502768
5مرسم كلية الهندسة المدنية1994-06-0404002048914وفاء األشقرساطع النور حسين أحمد276010502769
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قاعة ثالثونكلية اآلداب1991-01-0419005137212سحر محمدنسرين يحيى المحرز276110502770
قاعة ثالثونكلية اآلداب1981-01-0401016667219نجودعفراء محمد علي نوا276210502771
قاعة ثالثونكلية اآلداب1985-01-0503005626001سهيلهنوفل عبد الكريم الجداوي276310502772
قاعة ثالثونكلية اآلداب1979-08-0401074847401منتهاشعبان محمد زيني276410502773
قاعة ثالثونكلية اآلداب1989-01-0417001272010آمنةأحمد خالد النزق276510502774
قاعة ثالثونكلية اآلداب1981-10-0403002149418فريزهزهاء نظير السالمه276610502775
قاعة ثالثونكلية اآلداب1984-06-0403004372101نوال الحمدفيروز صالح مرعي276710502776
قاعة ثالثونكلية اآلداب1983-01-0403002592801فاطمهسراء صقر جراد276810502777
قاعة ثالثونكلية اآلداب1987-04-0404000988128دالل خضرفادي منيف ونوس276910502778
قاعة ثالثونكلية اآلداب1983-06-0422001925713فوزيهاريج عيسى بلول277010502779
قاعة ثالثونكلية اآلداب1999-10-0422007019310بدريهيعرب عبد الرحمن المرعي277110502780
قاعة ثالثونكلية اآلداب1983-09-0403002062220اميره قراجهسهير ابراهيم سلمو277210502781
قاعة ثالثونكلية اآلداب1993-01-0418005935605سميرهطالب غالب هالل277310502782
قاعة ثالثونكلية اآلداب1991-04-0415002969023اكتبار العامودينزيه علي سالمه277410502783
قاعة ثالثونكلية اآلداب1984-03-0402001833409نجومعاصم احمد الجزار277510502784
قاعة ثالثونكلية اآلداب2002-05-0407001308613ياسمينرهف محمد سعيد العبيد277610502785
قاعة ثالثونكلية اآلداب1978-04-0409001783325سعاد الحرباسماء طالب الطالب277710502786
قاعة ثالثونكلية اآلداب1993-04-0401101510108امنهزكريا عبد القادر دير بعلباوي277810502787
قاعة ثالثونكلية اآلداب1980-07-1017000146518سميرهفاديا فيصل الموسى277910502788
قاعة ثالثونكلية اآلداب2002-08-0403004398002نوال االحمدهديل صالح المرعي278010502789
قاعة ثالثونكلية اآلداب1989-01-0412001539325نادياحسن علي قموحي278110502790
قاعة ثالثونكلية اآلداب1987-01-0415001758801سميرهيونس عيسى سليمان278210502791
قاعة ثالثونكلية اآلداب1987-01-0517001170201نهلهاياد محمد محرز278310502792
قاعة ثالثونكلية اآلداب1981-04-0413005405303نجاح مصطفىسمير رامز عبود278410502793
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قاعة ثالثونكلية اآلداب1988-06-0418001449208آمالسومر نوفل المحمود278510502794
قاعة ثالثونكلية اآلداب1978-01-0616001608824حميدهريم محمد محرز278610502795
قاعة ثالثونكلية اآلداب1995-01-0415002993101غروب حسنمحمد نزار شعبان278710502796
قاعة ثالثونكلية اآلداب1992-01-0501025175001أميرهعلي خازم الخازم278810502797
قاعة ثالثونكلية اآلداب1980-01-0404002079308اميله منصوررنا محمد يونس278910502798
قاعة ثالثونكلية اآلداب1987-03-0402009091320عيوشمحمد عبد القادر الرجب279010502799
قاعة ثالثونكلية اآلداب1990-01-0422002291001غرود الحورانيدعاء فيصل الحوراني279110502800
قاعة ثالثونكلية اآلداب1982-04-0401044877505ودادعلي احمد العليان279210502801
قاعة ثالثونكلية اآلداب1992-05-0422002292303غرود الحورانيحياة فيصل الحوراني279310502802
قاعة ثالثونكلية اآلداب1996-08-0412004101107كوثوريوسف وليد حلوه279410502803
قاعة ثالثونكلية اآلداب1995-05-0413004000431صبحيه سليمرافع رستم خليل279510502804
قاعة ثالثونكلية اآلداب1990-06-0517004489510رئيفه المرشدمحمد علي صبره279610502805
قاعة ثالثونكلية اآلداب1994-11-0412007112914غنيمهسليمان محي الحسن279710502806
قاعة ثالثونكلية اآلداب1979-02-0415001074202نظيره اسعدعلي ابراهيم يوسف279810502807
قاعة ثالثونكلية اآلداب1994-01-0412007045202جميلهحسين علي بلول279910502808
قاعة ثالثونكلية اآلداب2002-01-0422002227601باسمه المحمدشيماء فؤاد الجمعه280010502809
قاعة ثالثونكلية اآلداب1981-03-1016010933901رضامادلين علي ربع280110502810
قاعة ثالثونكلية اآلداب1981-02-0417001561526حياة األسعدجمال محمد األسعد280210502811
قاعة ثالثونكلية اآلداب2003-01-0403002488701جهينهلوبانه مهنا ايوب280310502812
قاعة ثالثونكلية اآلداب1981-03-0423000191210رهيجه اسماعيلابتسام سليمان علي280410502813
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1994-09-0417001574010يسرا العلييحيى ميكائيل األسعد280510502814
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1983-07-0509001719205نوال الطويلأسد طالب الطويل280610502815
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1974-12-0422005778601نوفهريمه محمد الحوراني280710502816
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1983-01-0412005457704فهمية عباسرزق يوسف اسعد280810502817
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قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1981-05-0413003262808سعدهراميا ناظر عيسى280910502818
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1987-01-0401016162515زينبمرتضى محمد الحسن281010502819
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1990-07-0401044958901نجاحوالء سيف الدين عطره281110502820
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب2002-01-1404009181012نهى العليدارين كمال قاسم281210502821
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1982-05-0403001651209فهميه عالمهسوزان يوسف عالمه281310502822
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1986-05-0622000589013لطيفهوصال سميع شمسين281410502823
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1985-09-0403000136014منار عبودفيحاء بديع سالمه281510502824
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1995-03-0401001796711سالم ابراهيمزينب علي السليمان281610502825
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1978-02-0401039262818نعيمهمنى محمود رستم281710502826
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1982-01-0401013001301سلمىابي حيدر يحيى281810502827
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1980-06-0403005913604نافله سالمهعاطف محمد الضاهر281910502828
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1993-02-0401078324605صباحسامي علي شحود282010502829
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1977-01-0403005223501بدريه السالمهنجوى حسين السالمه282110502830
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1984-05-0403003484404سعادشذا صالح اليوسف282210502831
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1983-01-0414003466101وسيلةنور الدين محمد صالح282310502832
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1988-09-0412006174401ربيحه عليسناء علي مدور282410502833
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1992-10-0422006395515حميدهعلي صبحي النعمه282510502834
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1983-07-0408000085312عزيزه سالمهنجالء يوسف حرفوش282610502835
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1982-02-0505008846520هنديهاحمد منصور العبود282710502836
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1997-12-0405003734930شفيقهنورس رضوان عوده282810502837
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1982-04-0412002585901فاطمهسليمان علي سليمان282910502838
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1988-01-0415000625120اميرهعصام رزق سليمان283010502839
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1995-06-0414004259010حوريه محمدعلي مرعي حسن283110502840
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1982-09-0412005359814نديمه البايكيناريمان ناصر نصار283210502841
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قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1994-01-0419005174801ثرياعمار اسماعيل عكاري283310502842
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1979-01-0403001638110رسميهليندا محمود السليمان283410502843
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1977-01-0418003840201عرنه الحسينحسين خالدبن حسين المحمد283510502844
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1992-02-0422004235919عزيزهسالم فواز الشلبي283610502845
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1990-11-0404001685702فوزيه منصورنجاة عبد الرزاق شاهين283710502846
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1981-05-0517004261401نجومشمسه محمد ابراهيم283810502847
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب1998-01-0401013476701امينهرتا منذر الصليبي283910502848
قاعة تسع وعشرونكلية اآلداب2002-01-0401060964315اسعافزين الدين فؤاد الصيني284010502849
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب2000-01-0401023981202فاطمهايمن ممدوح جنيد284110502850
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1982-02-0423000366706ربيحهفاتن يوسف المحمد284210502851
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1981-06-0413005265226هديه خضوررامي سليمان راشد284310502852
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1987-01-1023002688726ملكه رمضانعتاب محمد محمود284410502853
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1999-08-0423000368004صباحاماني حمزه المحمد284510502854
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1978-02-0401033761822رجاءنجود ابراهيم بهار284610502855
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1999-01-0412007571330وفاءآنا خالد منصور284710502856
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1980-12-0404000933520حبابي رستمجميل محمد سليمان284810502857
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1978-02-0401076640707وردهرويدة حيدر الحمدان284910502858
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1984-09-0419004938415حياهفؤاد احمد حسن ليال285010502859
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1989-08-0501073465701لميعهنجوى احمد السليمان  دنيا285110502860
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1986-09-0417009683402نجاحبيان عبد هللا فرزات285210502861
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1980-11-0413005523406بندرحسين انور حسن285310502862
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1990-02-0408001134925فلايرهناء محمد العلي285410502863
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1982-04-0406000517506ختام عباسردينه محمد سعد الغصن285510502864
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1986-06-0419008907601حياهسامر عبد الحكيم االعرج285610502865
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قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب2000-04-0415002399701فداء حمدانجعفر نديم ابراهيم285710502866
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1975-08-0404000943416وزيره أيوبباسم ضرغام ضرغام285810502867
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1988-06-0401089055821فهديمازن احمد حاج حمد285910502868
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1983-06-0412002659809نايفهزكريا حسن جبر286010502869
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1981-10-0406001287620فضه عبد هللاهتاف حسن عالن286110502870
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب2003-09-0401078614122روال صالحيزن مالك جاني286210502871
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1991-04-0422004178813صبحيهسامر حسين حسون286310502872
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1972-01-0506003402105ريه الشيخ ابراهيمالهام سليمان الخضر286410502873
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1979-01-0412004581225حميده الصالحروزه صالح البوظه286510502874
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1984-03-0412001558910فاطمهايمان احمد البوظه286610502875
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1980-05-0506000813820فاطمة شباطصباح سعيد المصري286710502876
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1994-02-0401065198604نعيمهسلما يوسف عرب286810502877
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1977-06-0414002511913حياة شنقسفيره احمد حسن ليال286910502878
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب2002-01-0405002202001وداد الحسنعبير علي ابراهيم287010502879
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1995-01-0412008737901منىيوسف محمد سعيد287110502880
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1984-02-0401004523701حميدهحنان محمد العمر الخلف287210502881
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1976-05-0414001645123اميرهغاليه سليمان محمد287310502882
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1977-03-0407001962208حفيظهثائره محمد صبره287410502883
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1980-06-0413004048401خاتومنهال أحمد سليم287510502884
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1981-12-0402003293402كوثرسوسن هاشم محمد287610502885
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1965-04-1004000614020فتات سليمانفاطمه فايز علي287710502886
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1977-02-0402001529115حميده فطومإسكوبيا كامل فطوم287810502887
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1978-11-0404000612010وجيها الدرويشغاده عدنان االحمد287910502888
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1981-06-0414002017014سعاد سالمهنادي صالح اسماعيل288010502889
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قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1975-11-0419004503415عيدهايمن علي الصالح288110502890
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1992-12-0412006644124ساميا الحسنباسل حسن العلي288210502891
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1986-03-0408002878101دنياعبدهللا فؤاد الرسالن288310502892
قاعة ثمان وعشرونكلية اآلداب1989-01-0412005424215نائله نعنوعناصر صالح العلي288410502893
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1992-09-0413000696924انطوانيتحسام جورج سابا288510502894
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1992-06-0415001822125سعاد عسافاسماعيل أحمد عمران288610502895
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1992-11-0412007107025غواد مطرعلي محمد العلي288710502896
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1976-05-0413003274515حلوه عيسىكلثوم نصر حبابه288810502897
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1997-08-0412007253131حميدهمحمود ناصر علي288910502898
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1972-03-0412003880408هناءاسد خليل اسماعيل289010502899
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1983-06-0403002729301ميلومنى ابراهيم المحرز289110502900
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1992-08-0412007082301شاديه عيسىغدير نوفل العلي289210502901
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1990-11-0414004412404بدريهورده محمد ابراهيم289310502902
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1982-01-0401081499705ميادهنضال عبد االله الديب289410502903
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1993-01-0414001137301سميره االبراهيمبسام عيسى حمود289510502904
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1987-10-0403000362430فيروززهير نمر العلي289610502905
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1990-06-0417001553724أمنهمهند محمود الطويل289710502906
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1985-01-0412002606130فايزهرؤى محي يازجي289810502907
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1977-01-0414002077601رزقيهانس عبدالكريم اليوسف289910502908
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1980-01-0405000029420فاطمهفادي بدر الناصر290010502909
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1981-01-0407001740905بشيره الزهرهعبد الكريم محمد الزهره290110502910
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1976-05-1004001345010حميده سلمانعائده علي خليل290210502911
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1973-02-0415001483408نعيمهمحمد فهد منصور290310502912
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب2000-01-0422006383016فاتن الشنانييارا شوكت المصال290410502913

160 من 121صفحة  11:07:25 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



الفاعةالكليةتاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

جامعة البعثالبيانات الشخصيةرقم الطلبم

الخامسة:حمص        الفئة:محافظة

قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1992-01-0401073903301فاطمهلميس علي صقر290510502914
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1992-01-0415000686201سميره المحمدغانم ياسين عباس290610502915
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1993-05-0414001370011مريميونس احمد شبلي290710502916
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1968-06-0519003030228نافله ضاهرغاده ابراهيم سلوم290810502917
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1994-01-0412007044802جميلهحسن علي بلول290910502918
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1979-08-0415000689407سعادفادي شريف اسماعيل291010502919
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1986-01-0412000314806رمزيه الجرديسليمان اسعد البارودي291110502920
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1988-06-0402001958808تركيهعلي كاسر الحسن291210502921
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1988-11-0415000692401سعاد دبولعلي شريف اسماعيل291310502922
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1992-01-0419007762803فاطمهمحمد عبد الرزاق العثمان291410502923
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1989-01-0419002157112فاهمهديما منير الحموي291510502924
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1980-05-0414001938402صافيه حسنمنال عماد الدين علي291610502925
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1989-02-0414000975720خديجهاحمد عبد هللا يونس291710502926
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1982-01-0422001597010حسنه زيدانمنال عبد الكريم زيدان291810502927
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1990-07-0401017550510هالهريتا جودت الطرشه291910502928
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1979-08-0406002272104سعاد غانمسمر يوسف سلوم292010502929
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1977-05-0415001824015بديعهناديا احمد منون292110502930
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1988-03-0515012352404سميحههازار عزيز ندي292210502931
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1989-06-0412004288101ملكةأميمة حسين تيشوري292310502932
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1998-01-0403001759310منالاحمد علي الداود292410502933
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1985-01-0404002581925هدوءحيان نايف بدور292510502934
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب2004-01-0423005534701ريمه المحمدعبد الكريم طالب عباس292610502935
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1984-05-0414001341405بدرهمحمود سلمان موسى292710502936
قاعة ثالث وعشرونكلية اآلداب1992-01-0414000533730نجال احمدابراهيم محسن احمد292810502937
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قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1981-02-0418007280701صبحيهجهاد كامل االسعد292910502938
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1987-01-0414000038104خديجهعزيزه عبد هللا يونس293010502939
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1984-09-0413005352015زهره ابراهيملينده ناجح عبد هللا293110502940
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1993-01-0401095491030هندعدنان علي الخليل293210502941
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1989-11-0414002852915نجيبه مهنامحمد منير ونوس293310502942
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1988-01-0401007226530فدوىمحي الدين محمد الحسامي293410502943
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1987-01-0403005446501زعبيهنضال عبدو ايبو293510502944
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1975-12-0403000486925عدلهابتسام موسى الحايك293610502945
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1979-09-1404007492504سليمهميمون احمد جرماش293710502946
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1980-05-0401017309212بسيمهشادي محرز الحمود293810502947
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1983-04-0413005339509خزنهلوزيه رضوان موسى293910502948
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1992-01-0401069542905هناءوائل نعيم الخطيب294010502949
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1992-01-0405002718025اسياآصف عبد اللطيف خليل294110502950
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1987-01-0415000231801عنودباسم محمد سلوم294210502951
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1991-08-0405000080204هياموفاء رئيف السليمان294310502952
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1994-03-0403003382301هيامماجده شعبان حمدان294410502953
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب2000-01-0422002660714أملضحى نبيل كنعان294510502954
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1983-03-0403003333720نهود شحودعمران علي شحود294610502955
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1997-06-0407001100415ثناءخالد محمد السند294710502956
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1982-07-0415002260927عفيفهباسل يوسف خليل294810502957
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1985-03-0407002265328تركيهمحمد شحاده العسكر294910502958
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1980-10-0403006005522رهيجهعائده خضر فندي295010502959
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1991-07-0415002767820بديعه عيسىعلي سليمان عباس295110502960
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1979-03-0415000269925منيفهخليل سليمان بالل295210502961
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قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1985-02-0412009004601ميلياوفيق حسن مرعي295310502962
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1987-12-0412005376101حسناءاميره احمد علي295410502963
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1986-08-0412005341401مونى محمدفاتن محمد عباس295510502964
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1990-01-0413002378301مرياناميرنا زخور شهدا295610502965
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1992-06-0401106949008مهالما بهجت خليل295710502966
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1981-01-0407001971301رتيبه السالمهحسين محمد السالمه295810502967
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1992-06-0407001881004رويداحسين برهان العبد هللا295910502968
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1992-06-0412010056103هوالعيسى احمد عبد هللا296010502969
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1991-01-0419011025328نديمه سليمسلمان حمزه االيوب296110502970
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1997-05-0423002245010خضراريمه سمير بدران296210502971
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1980-07-0412006026228عزيزهعزيز علي شقوف296310502972
قاعة اثنان وعشرونكلية اآلداب1988-08-0408000756801حميدهمحمد ابراهيم الرسالن296410502973
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1991-05-0406002790406بحريهسمر رزوق يوسف296510502974
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1990-10-0412005536520فايزه الصالحفلاير علي محرز296610502975
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1974-09-0412002443001عيدهعيسى محمد الملك296710502976
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1980-01-0412006614601نديمهفراس احمد ابراهيم296810502977
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1976-02-0422006041901شوقهمحمد علي العدره296910502978
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1982-06-0415001132710خديجه الحسينكميليا منير المصطفى297010502979
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1978-03-0401007731015ليلىفتاه محمد السالمه297110502980
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1985-04-0418001031420فاطمهصفاء محمود خشفه297210502981
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1992-01-0422006368110محاسن الحمودمحمد غسان زيدان297310502982
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب2000-05-0405000197610فائزهمحمد منير محمد297410502983
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1985-07-0403001671510عزيزهدارين محمد االبراهيم297510502984
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1991-03-0415001342006ابتسام حويريمحمد عبد الكريم ربيع297610502985
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قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب2001-01-0403005699424سوريهسجيعا محمد زيود297710502986
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1981-07-0403002937008فوزهميالنا ياسين عباس297810502987
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1983-03-0414000916615عزيزهاديبه منيف ابراهيم297910502988
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1977-09-0401011309520تركيههيثم محمد الحسين298010502989
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1994-01-0412007514201سميره ابراهيمعبد الهادي محمود يونس298110502990
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1978-11-0403002811214عزيزهوصيفه شحود الخضور298210502991
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1983-06-0517001669123انيسهريم طالب طالب298310502992
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1993-04-0403002843015هيام الساحليغانم خضر الساحلي298410502993
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1987-04-0406003593002نظيرهسحر عبد اللطيف االحمد298510502994
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1982-09-0412009131112فاطمهحسن محمد حبابه298610502995
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1996-05-0401012891118زكوهآية محي الدين االبراهيم298710502996
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1996-10-0403005058930جهينهابراهيم علي مريم298810502997
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1986-06-0517001428325نديمهنيرمين ناصر عثمان298910502998
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1990-02-0415002827301منيره الحسنشاديه عيسى خالوصي299010502999
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1983-05-0413003257819حليمهجاكلين ممدوح حبابه299110503000
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1990-04-0418005069620عيوشاحمد عبد االله صويص299210503001
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1983-05-0422003194722سفيرهمنهل منير الشريف299310503002
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1989-08-0403002826312عواطف نجمامير ياسين الساحلي299410503003
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1988-06-0418001147201حياةصفاء سامي مصطفى299510503004
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب2000-05-0407002342701زبيده العباساشرف ملهم العباس299610503005
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1992-03-0414004062916نعيمهوسيم مظهر عباس299710503006
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1994-01-0404001845902ناريماننسرين احمد محمد299810503007
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1988-02-0419004397403منىروعه صدوح االحمد299910503008
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1998-02-0415002827717منال الحسنرنا غسان خالوصي300010503009
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قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1988-01-0415000014304رسميه مصطفىجوليا بدر جمال300110503010
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1991-05-0417004740723علياأحمد محمود فرزات300210503011
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1994-01-0404001845702ناريمانشيرين احمد محمد300310503012
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1994-01-0407001237801سميرهفاطمه عبد الحكيم الصبره300410503013
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1978-04-0404002541724سخيه عباس اسعدسمر احمد ضاهر300510503014
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1971-02-0404002540910سخيهوداد احمد ضاهر300610503015
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1981-01-0415001771301ابتساميعرب حسين ديب300710503016
قاعة واحد وعشرونكلية اآلداب1990-05-0423000083219هيامجورجينا احمد الدحبيش300810503017
قاعة عشرونكلية اآلداب1977-12-0414004338901وطفىمركزان وسوف سعد300910503018
قاعة عشرونكلية اآلداب1971-03-0401002271320عربيهجمانه يوسف السلوم301010503019
قاعة عشرونكلية اآلداب1990-02-0406002795004سعدهمحمد سليم ضاهر301110503020
قاعة عشرونكلية اآلداب1990-01-0403000629301جاهيدهمحمد راجح العلو301210503021
قاعة عشرونكلية اآلداب1989-09-0404002734315وردهاكسم مصطفى حميد301310503022
قاعة عشرونكلية اآلداب1992-04-0412007514109سميرهاحمد محمود يونس301410503023
قاعة عشرونكلية اآلداب1983-11-0422000541918فاطمهوسام محمود صالح301510503024
قاعة عشرونكلية اآلداب1967-11-0401070292428ديبهامل ياسين حسن301610503025
قاعة عشرونكلية اآلداب1984-09-0422000614619سميحهسحر يوسف هواتو301710503026
قاعة عشرونكلية اآلداب1997-03-0401050146921جواهر سريطهوفا ايمن االحمد301810503027
قاعة عشرونكلية اآلداب1978-11-0517003824109فهميهدالل محمد علي301910503028
قاعة عشرونكلية اآلداب1981-08-0519001063701نافلهبشار ابراهيم سلوم302010503029
قاعة عشرونكلية اآلداب1996-01-0412010049102امالبشار خضر حمدي302110503030
قاعة عشرونكلية اآلداب1988-10-0412001083601سلمىعزيز محمود عيسى302210503031
قاعة عشرونكلية اآلداب1972-04-0401052908320جوهرهجهيده حسن سليمان302310503032
قاعة عشرونكلية اآلداب2002-07-0401058714222فاطمه سقرعبد الرحمن يوسف عكاري302410503033
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قاعة عشرونكلية اآلداب1999-10-0404002103701رمزيهغدير عيسى عساف302510503034
قاعة عشرونكلية اآلداب1979-01-0404002524225كوكب عماربسام حبيب دروبي302610503035
قاعة عشرونكلية اآلداب1977-08-0419006918420فطومحسن غالب صعب302710503036
قاعة عشرونكلية اآلداب1990-01-0422000414420هيامعصام احمد العيسى302810503037
قاعة عشرونكلية اآلداب1973-02-0414004142802ثلجهنبيه محمد مكائيل302910503038
قاعة عشرونكلية اآلداب1983-05-0401014801701سهامرنا احمد العيسى303010503039
قاعة عشرونكلية اآلداب1992-07-0419006884007نهادعبد الهادي محمد القواص303110503040
قاعة عشرونكلية اآلداب1992-01-0419005040610غصون الحسنمحمد احمد فانوس303210503041
قاعة عشرونكلية اآلداب2001-01-0418007287817هاجر زاوي الصوفيسليمان حسين زاوي الصوفي303310503042
قاعة عشرونكلية اآلداب1994-01-0412005638620تركيهيعرب محمد تيسوري303410503043
قاعة عشرونكلية اآلداب1973-01-0402005729126عائشه الشاميخضر عبد الفتاح شنو303510503044
قاعة عشرونكلية اآلداب1981-08-0509001718410صبحيهسعيد حسين الطويل303610503045
قاعة عشرونكلية اآلداب1984-04-0412007473820نديمهباسل محمد ديبوش303710503046
قاعة عشرونكلية اآلداب1988-03-0412000291215جميله معالسليمان عدنان علي303810503047
قاعة عشرونكلية اآلداب1982-06-0406000663410سروه السليماننزيهه محمد السليمان303910503048
قاعة عشرونكلية اآلداب1987-01-0412004585520بدريه مرقبيسراء حسن شبيب304010503049
قاعة عشرونكلية اآلداب1979-11-0412004064020نجيبه حسنعلي حسين ناصر304110503050
قاعة عشرونكلية اآلداب1990-01-0414004180801رحابرامح رياض محمد304210503051
قاعة عشرونكلية اآلداب2002-04-0423001374223ثورهابراهيم يوسف الخضور304310503052
قاعة عشرونكلية اآلداب1986-01-0412009527501مطيعهعلي محمد علي304410503053
قاعة عشرونكلية اآلداب1979-06-0422006993409نجيبهمنال احمد الخضور304510503054
قاعة عشرونكلية اآلداب1998-04-0422006993525منال الخضوريارا محمد مصطفى304610503055
قاعة عشرونكلية اآلداب1984-09-0402007774322بهيجه المصطفىمعاويه عبد الهادي الدعاس304710503056
قاعة عشرونكلية اآلداب1984-10-0414000593112حسنهنزيهه سليمان عاقل304810503057
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قاعة عشرونكلية اآلداب1979-08-0417001600301خلودمريم عبد الكريم الخطيب304910503058
قاعة عشرونكلية اآلداب1979-02-0420003699301نديةخالد حسن سليمان305010503059
قاعة عشرونكلية اآلداب1975-07-0401073482801ودادمهند هاشم السراج305110503060
قاعة عشرونكلية اآلداب1983-01-0412009279901نوريهسليمان محمد عبد هللا305210503061
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1980-10-0422004728627سمبرهاميره أحمد الداوود305310503062
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1990-02-0417002408122آمال حسينعتاب حسن عيده305410503063
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1972-12-0517001525402ظريفهزيزف حبيب سالم305510503064
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1981-05-0415001245601عزيزه رجبرفعت حسن رجب305610503065
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1988-02-1404007969420سهاممحسن عبد الرحمن طعمه305710503066
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1996-05-0306001808628نظمه السرورهيا محرز درويش305810503067
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب2000-07-0401005160114خديجهجابر حيان بكور305910503068
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1993-07-0422000529021رائفيهخضر فواز الحبوب306010503069
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1975-01-0412010670923امالياانعام علي بربر306110503070
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1983-01-0402000871602زينب درويشتغريد محمد االحمد306210503071
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1986-02-0403003534510انيسه عطيهدوليا حسن فنتور306310503072
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1983-01-0422000356502بديعهمحمود احمد عقول306410503073
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1994-02-0407003153915منى الهنديطاهر متعب العبد القادر306510503074
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب2002-02-0417004256315خديجهعائشة عبد المطلب العثمان306610503075
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1979-12-0401040468401اميرههيام خازم الخازم306710503076
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب2001-01-0412003988410غنيمه حسينابراهيم جبر جبر306810503077
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1985-04-0412009447410منيره االسعدراني فؤاد شبيب306910503078
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1992-09-0403002856101فاطمهبشرى عيسى جراد307010503079
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1974-08-0412007707220سورياحسن رجب سنكري307110503080
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1980-10-0401080721320عفاف سالميخوله عبد الرحمن صالح307210503081
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قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1980-07-0403003570604روجينيهدى عباس العباس307310503082
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1992-01-0401037454309ميراج الخضرمحمد راتب السالم307410503083
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1987-01-0401047764603دولهياسر محمد البيطار307510503084
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1989-10-0412009812805سميرةرشيد احمد خضور307610503085
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1981-11-0401010725201روسياعبير سهيل المحرز307710503086
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1998-05-0403002162730صباح احمدصقر نعيم احمد307810503087
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1981-02-0401066016506فاطمهياسمين عبد الغفار السليم307910503088
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1986-01-0417001567425يسرا العليعليا ميكائيل األسعد308010503089
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1986-10-0412007072601فائزه فقيرمحمد علي فقير308110503090
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1979-09-0412002932015كامله شقوفنهيده عبدو عبدهللا308210503091
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1978-05-0412004292909فاطمه منصورهانيا صالح الشعبان308310503092
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1995-01-0412004706504نوفه العوضحليمه احمد العوض308410503093
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1971-01-0401075468023صبريهغسان محمد الموسى308510503094
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1987-04-0408001786319رحيمه الغانمرحاب ساجد المحمود308610503095
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1982-01-0417008303301مجيدة الحمدانفادي حامد العلوش308710503096
قاعة تاسعة عشركلية اآلداب1981-01-0412003597901سميحه جبرفراس علي حسن308810503097
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1993-05-0402002329513سلوى البيطارجوني ابراهيم البيطار308910503098
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1983-04-0401017851301زهيةعبد الحفيظ عبد الحكيم الحسون309010503099
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1989-09-0415002205315كوثر ربيعحسين نايف يوسف309110503100
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1977-05-0419008662720رحمهعلي صافي االيوب309210503101
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1977-01-0406001446801حسيبه النقرىنهله بدر الحمود309310503102
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1983-02-0414001884501وجيها بويدرسوسن رفعت رستم309410503103
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1985-09-0422003120309ودادحكمت نصر سالمه309510503104
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1987-10-0403001592120هيام العليمحمد علي العلي309610503105
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قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1993-01-0412006771901فايزه ادريسناصر محمود ادريس309710503106
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1985-04-0423001560620كوثررشا رامز غاليه309810503107
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1985-02-0422005892720منيفه ستيوهغدير محمود الجمعه309910503108
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1985-12-0414001334410عزيزه احمدزينب خضر احمد310010503109
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1995-01-0412003954801غنيمهروعه جبر جبر310110503110
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1981-01-0412009878401زلفهحسن سليمان حنجور310210503111
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1987-01-0412006226605وزيره ادريسعلي محمد ادريس310310503112
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1998-04-0414002487414منال ادريسأية سمير حمادى310410503113
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1984-06-0507000117316رابيه الخطيبسمير علي الصليبي310510503114
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1979-12-0404002789205ماريهوسام سليمان عباس310610503115
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1999-09-0405000086928جهينهزين احمد حمدان310710503116
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1997-01-0422005610210فاطمهمحمد عبد السالم الحسين310810503117
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1981-08-0407003362010تركيه االحمدعسكر شحاده العسكر310910503118
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1986-02-0403002509426اميره الساحليغدير يوسف الساحلي311010503119
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1992-06-0412006296901خدوج خليلعبد هللا احمد قشم311110503120
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1982-08-0408000727415منيرهرجوه حسن الطيار311210503121
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1985-11-0406002458801امينهمحمود محرم ترك311310503122
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1986-11-0422003294601سهيله غانمعالء مروان الغانم311410503123
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1983-05-0406002793715صبحيهابراهيم عباس ياسمين311510503124
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1976-04-0420001183707نجاحريم حسين االحمد311610503125
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1991-04-0403000300521بدريه صقورباسل علي صقور311710503126
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1988-01-0412000389627اميمهفاتن محسن غانم311810503127
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1996-01-0423000422402رياجعفر عباس سليمان311910503128
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1986-08-0518001960130غادهعلي أمين شاهين312010503129
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قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1979-02-0404000576110فاطمهرانيه علي عيسى312110503130
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1986-03-0403000296511بدريه صقورعيسى علي صقور312210503131
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1995-01-0415000552302نبيههنهله عبد الكريم جمال312310503132
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1984-03-0507003603415فوزهازدهار يوسف السليمان312410503133
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1984-02-0403000163004فوزيهسامر شحاده اليوسف312510503134
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1989-05-0517001213012منيرهوطفه يوسف عبود312610503135
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1980-01-0419007086008اميرهنجوى احمد ونوس312710503136
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1984-01-0423002858101غصنوعد تامر الجوراني312810503137
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1998-01-0423002331803نعيمهعايده نظير الجوراني312910503138
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1994-07-0412005070515ملكه سقوررهام اسعد جاموس313010503139
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1975-01-0414002319401شمسهلينا عبد الهادي خزنا313110503140
قاعة ثامنة عشر كلية اآلداب1990-03-0417005623011فايزه الباشاآية سليمان الباشا313210503141
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1989-01-0412001571501وصفيهحسام محمد تيشوري313310503142
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1989-10-0406002081817حميده العليايمان يوسف العلي313410503143
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1980-06-0414003537315سلمىشادي ابراهيم صالح313510503144
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1976-12-0419003108510حوريةاخالص حسن الموسى313610503145
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1978-06-0408002671318بدريهعبير محمد العموري313710503146
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1980-04-0415002270315فاطمه مصطفىنسرين يوسف الجردي313810503147
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1974-05-0423001448501عصريهسالم محمود العقال313910503148
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1981-08-0401087001410هندراميا نادر الخليل314010503149
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1998-07-0423001841001كفاحعلي جابر الديب314110503150
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1983-01-0414003905401سلمىزاهي طالب وسوف314210503151
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1986-12-0422003682012عوازل سالمهمنتجب محمد العلي314310503152
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1994-01-0412010700105نديمةاحمد صالح احمد314410503153
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قاعة سبعة عشركلية اآلداب1977-07-0401003296514صباحسوسن احمد برابو314510503154
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1986-08-0414005496010لوزيهايفين بهجت منش314610503155
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1982-01-0415002908910وضحهعلي غانم حسن314710503156
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1982-06-0414004240630فريده العليرامي علي علي314810503157
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1980-10-0403002481212بدريهكفاح احمد شحاده314910503158
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1995-01-0412004966401هدىعلي محمد عيسى315010503159
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1988-03-0419003662508مريمحسين علي السح315110503160
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1999-05-0407000507010خيريه االخرسعبد الجبار محمد الصليبي315210503161
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1992-05-1218000489906نجديهعلي زيدان الغريب315310503162
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1995-01-0423001498520عصريهريم محمود العقال315410503163
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1970-10-0408002745105خديجهنوال يونس الموسى315510503164
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1981-07-0401009906401مريمشادي محمد الحمدان315610503165
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1990-01-1023000133202فوزيهاريج بدر محسن315710503166
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1983-05-0422002751210حمده الزيدانالهام فدعوس الحسن315810503167
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1993-01-0408001402330هيامحسن غسان النقري315910503168
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1982-02-0401079785822فاطمهحامد رفعت االحمد316010503169
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1992-10-1204001208730صباحمحمود عوض الفرغل316110503170
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1994-05-0414004844101عزيزهعبد الكريم حسن عبود316210503171
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1982-12-0413004194420امينه سلومرويدا نصر سليم316310503172
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1980-07-0403001675330عليااكرم فواز عمران316410503173
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1981-08-0404003326105بحريه الموسىفاتن أحمد االبراهيم316510503174
قاعة سبعة عشركلية اآلداب2001-09-0401052828915مكيهتمام آصف الكبه316610503175
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1980-02-0423001672511اديبهراميا علي شعبان316710503176
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1984-04-0423001099918وطفهاحمد عيسى شمالي316810503177
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قاعة سبعة عشركلية اآلداب1977-05-0414003992315رسميههيفاء صالح خلوف316910503178
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1975-11-0408000742128حوريهليبيا احمد الموسى317010503179
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1993-03-0413004180315امتهالردينه منصف سليم317110503180
قاعة سبعة عشركلية اآلداب2004-01-0423004748301راميامحمد عماد الزير317210503181
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1977-03-0404002832015زعول احمدفاديه عبد الحسيب الخليل317310503182
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1977-01-0412008954015بدريهفادي حسن شبيب317410503183
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1993-03-0503002242722ثرياجالل علي الحسن317510503184
قاعة سبعة عشركلية اآلداب1979-09-0401021591120وطفهمحمد فرج الشامي317610503185
قاعة ستة عشركلية اآلداب1973-08-0403002343315رفعهسفيره محمد شلهوب317710503186
قاعة ستة عشركلية اآلداب1986-04-0419010880203فاطمهاحالم محمود مرعي317810503187
قاعة ستة عشركلية اآلداب1987-09-0414000593514حسنه عبد هللاسمر سليمان عاقل317910503188
قاعة ستة عشركلية اآلداب1976-05-0414001809127نوفهغاده بدر ميكائيل318010503189
قاعة ستة عشركلية اآلداب1982-10-0414001445912نوفه خضورهيفاء بدر ميكائيل318110503190
قاعة ستة عشركلية اآلداب1977-02-0412006338104كاملهمحمد عبدو عبد هللا318210503191
قاعة ستة عشركلية اآلداب1993-01-0412007164401نزيههنادره مزيد علي318310503192
قاعة ستة عشركلية اآلداب2002-01-0412007165201نزيههسهام مزيد علي318410503193
قاعة ستة عشركلية اآلداب2004-02-0412007089514بسماميرا ناصر مطر318510503194
قاعة ستة عشركلية اآلداب2000-01-0422007872505سماهرعال حمدان معروف318610503195
قاعة ستة عشركلية اآلداب2002-01-0422004126815سماهرحال حمدان معروف318710503196
قاعة ستة عشركلية اآلداب1991-04-0414002833604نوالرشا محمد سالمه318810503197
قاعة ستة عشركلية اآلداب1984-10-0401044560926خديجهنسرين نايف سلوم318910503198
قاعة ستة عشركلية اآلداب1977-05-0422003177722اعتمادجوليان سليمان التعبان319010503199
قاعة ستة عشركلية اآلداب1991-01-0401075545401ايمانمحمد ياسر الذكر319110503200
قاعة ستة عشركلية اآلداب1992-01-0403006933701بديعهعلي حسن منال319210503201
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قاعة ستة عشركلية اآلداب1994-03-0422003639701الهام السليمدعاء نبهان السليمان319310503202
قاعة ستة عشركلية اآلداب1980-08-0414004032925منيرهرفيقه عيسى عيسى319410503203
قاعة ستة عشركلية اآلداب1987-06-0403000153601ميلو االبراهيماحالم محمد العيسى319510503204
قاعة ستة عشركلية اآلداب1979-03-0404001534420صيطا عمرشادي كامل يوسف319610503205
قاعة ستة عشركلية اآلداب1995-01-0415002929601وفاء سالمهعلي عدنان كنوج319710503206
قاعة ستة عشركلية اآلداب2002-01-0422003641201الهام السليمأالء نبهان السليمان319810503207
قاعة ستة عشركلية اآلداب1971-10-0414003470727روزه يونسابتسام ابراهيم دحدوح319910503208
قاعة ستة عشركلية اآلداب2001-09-0419010916915أماليامريم محسن الشيني320010503209
قاعة ستة عشركلية اآلداب1990-07-0412008168910فتاةمريم حسن ديوب320110503210
قاعة ستة عشركلية اآلداب1978-08-0501005638213ندوهثمر علي الديوب320210503211
قاعة ستة عشركلية اآلداب1981-11-0422002167520حسنهنسرين مصطفى ادنوف320310503212
قاعة ستة عشركلية اآلداب1980-07-0412004012605سهام عليوياميمه عدنان حسن320410503213
قاعة ستة عشركلية اآلداب1980-10-0414000372111غزالهعصام محسن قاسم320510503214
قاعة ستة عشركلية اآلداب1981-08-0412009864601فاطمهحاتم احمد حمدي320610503215
قاعة ستة عشركلية اآلداب1981-01-0409001722903صباححمده قاسم حسن الحاج320710503216
قاعة ستة عشركلية اآلداب1993-03-0412007328215اميره ابراهيمميالد علي الحسن320810503217
قاعة ستة عشركلية اآلداب1986-09-0422006029029آمنهخلود فواز الخالد320910503218
قاعة ستة عشركلية اآلداب1981-08-0414002250401غاليه ابراهيمعذاب صالح كاجان321010503219
قاعة ستة عشركلية اآلداب1979-03-0422001777101سليمهميساء محمد االبراهيم321110503220
قاعة ستة عشركلية اآلداب1998-02-0409000968125سميرةميساء رافع نجلة321210503221
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1980-08-0422006821210مطيعهفداء يونس عبد الرحمن321310503222
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1988-01-0412000447720ندى شقوفنوار جمال ابراهيم321410503223
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1991-05-0412011395710مريمحسين احمد حداد321510503224
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1972-07-0417007604415خضرهبدر عيسى العلي321610503225
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قاعة خمسة عشركلية اآلداب1985-08-0417000098413رداح الهدلةعماد حسن الهدلة321710503226
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1994-12-0422004093703حميده االبراهيمخضر رمضان العلي321810503227
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1991-02-0412008104915عيوشابراهيم محمد حسين321910503228
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1980-01-0422005619317بيكهاحمد كمال العيسى322010503229
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1993-04-0412009073101يسرىرهف عبد الكريم حماده322110503230
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1984-03-0420004268715فاطمهاكرم قاسم الخلف322210503231
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1998-01-0412009758801كرجيه العليميساء جعفر الحسن322310503232
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1985-09-0415000583201فوزهبدر نصر سليمان322410503233
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1987-01-0412009014805اعتدال علييوسف ابراهيم منصور322510503234
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1987-05-0412000406501نوريهمحمود خليل احمد322610503235
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1997-01-0406000507401ابتسام العليحنان محسن المحمد322710503236
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1993-02-0406002036604نهادابراهيم محمد كنجو322810503237
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1987-01-1002001515930اكتمال عيسىربى حيدر سليمان322910503238
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1979-10-0517001523925شاميهلورين عبد الهادي محمود323010503239
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1991-01-0417010162601رداحمحمد عمر عبد الوهاب323110503240
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1981-03-0403001598308روسيا ظفورنجاه يوسف المحمود323210503241
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1997-03-0509001628305سالممي فاتح العيسى323310503242
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1988-05-0412000287612فاطمه العليابراهيم محمود العلي323410503243
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1995-09-0423001118507عبيربشرى مروان االحمد323510503244
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1997-08-0422004206821يسرىنهى نصر الصالح323610503245
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1994-08-0422004206728يسره حمادينهاد نصر الصالح323710503246
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1989-05-0412005252605مريمعبد هللا احمد حداد323810503247
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1978-01-0403002716123نظيرهصباح حبيب فاضل323910503248
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1991-01-0412009868725جميلهسوزان اسعد حمدي324010503249
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قاعة خمسة عشركلية اآلداب1989-08-0401019676901داللبالل غازي يوسف324110503250
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1978-09-0401054632604نديمهثراء عدنان خضر324210503251
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1981-02-0412005608826شهيدهدارين سلمان رمضان324310503252
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1994-07-0412005568520عليارهام جهاد شقوف324410503253
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1989-02-0403002261420سريه حمدانشروق اسماعيل العلي324510503254
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1994-04-0415000772511نوالبشرى جهاد اسعد324610503255
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1972-06-0401001212105نزهانهله احمد جاني324710503256
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1995-08-0414003767330رسميه عيسىناصر محرز سالم324810503257
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1997-11-0423001442023مانيهآالء سليمان الموسى324910503258
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1983-09-0505001709625أمللبانه جبر الحسن325010503259
قاعة خمسة عشركلية اآلداب2000-06-0412005609929دارينعلي اكرم العلي325110503260
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1992-01-0412008426701اميرههيثم عبد العزيز يوسف325210503261
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1975-03-0413003393923فهيده سليمياسر خليل حبابه325310503262
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1965-04-0402008676910امونعبد الرحمن سعيد المصطفى325410503263
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1981-07-0612001443219مريم لوحوسامر جابر ياسين325510503264
قاعة خمسة عشركلية اآلداب1992-09-0418003573021امنهالهام موسى الشيخ عيسى325610503265
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1985-08-0402006283015خديجهوائل عبدو خياره325710503266
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1976-10-0402008523901شمسهراغب علي الصالح325810503267
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1988-01-0516000495401مريمهاله محرز السلو325910503268
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1988-06-0402005958101فاطمهابراهيم علي القاسم326010503269
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1974-01-0422006497301مريم الصالحعفاف فوزي السقا326110503270
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1981-06-0422006576317نوفهمنصور عبد اللطيف علوش326210503271
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1992-01-0412007110701غنيمهعلي محي الحسن326310503272
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1982-05-0406002873225هيامعلي خليل يوسف326410503273
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قاعة أربعة عشركلية اآلداب1992-05-1106001615001كريمهمروان حميدي العلي326510503275
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1992-02-0402008601120عدلهخالد عبد الرحمن المصطفى326610503276
قاعة أربعة عشركلية اآلداب2003-07-0423004627501غانديالرا نادر الجهني326710503277
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1974-08-0414001754607بدره شبليامال عزو ادريس326810503278
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1984-01-0414001755901بدرهجمانه عزو ادريس326910503279
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1986-02-0414001068425ناديا وسوفرهف جمال خضور327010503280
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1993-02-0414003795623ناديارمضان جمال خضور327110503281
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1982-10-0414002400910دله اليوسفسامر محمود اليوسف327210503282
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1987-07-0403003024428فرحهغدير علي الوعري327310503283
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1993-04-0403002909315شهيره االشقرعبد العزيز صالح العباس327410503284
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1992-01-0419000269001سناءعالء محمد خضر الخلف327510503285
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1993-07-0419011520114بدويهعائشه حسين حوا327610503286
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1990-01-0403002752416فضهعقل علي الساحلي327710503287
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1980-08-0413002123420زهريه حسنسميره عقل ابراهيم327810503288
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1998-01-0417007494801آمالعلي عيسى العلي327910503289
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1995-01-0418000130401مريم دهللعبد الرحمن محمد فواز الخطيب328010503290
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1986-06-0517003875513نشيدههبه حيدر العك328110503291
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1992-12-0401078255701ليلىحيدر اديب العلي328210503292
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1992-02-0405002586905خلفهمهنا تركي ابو الروس328310503293
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1996-06-0415000068927هاله حبوسنيرمين محمد خليل328410503294
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1990-09-0422001793813سميرهمعروف خضر معروف328510503295
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1985-03-0423001014001ساميهجيالن محمد صبح328610503296
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1980-01-0414003998804فضهورده ابراهيم ناصر328710503297
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1991-07-0415000067610هاله حبوسابراهيم محمد خليل328810503298
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قاعة أربعة عشركلية اآلداب2000-07-0405000212810وفاءعال خضر السالمه328910503299
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1978-11-0412006051101زريفه السعيدمحمود محمد صارم329010503300
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1990-01-0406001174301ظهيرههنادي صالح السليم329110503301
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1995-01-0423002767307هدىانيسه علي ريشه329210503302
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1979-04-0401063376910عزيزهعبير عيسى السليمان329310503303
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1978-10-0414004294201خديجهوفاء احمد شدود329410503304
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1987-10-0402006688815خديجه السليمانعزه عبد هللا السليمان329510503305
قاعة أربعة عشركلية اآلداب1993-12-0401027455210فوزيهمياده وليد المنصور329610503306
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1976-08-0415002228808رئيفهرجاء محمود بالل329710503307
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1987-10-0401034760003فرنجيهاماني احمد النايف329810503308
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1983-11-0401034265307سميحهانور راغب حالوه329910503309
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1980-06-0413004052702غصونوداد حسني عمار330010503310
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1979-07-0414001563508وجيهه شبيبتغريد يونس قرميد330110503311
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1981-04-0414003504615الماظهنزهه درويش درويش330210503312
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1985-08-0413005225105عبال مصطفىمحسن مصطفى محمود330310503313
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1988-07-0401003543703كوكبموسى نصر يحيى330410503314
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1980-03-0404000315228رمزيهأمل حامد شبيب330510503315
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1991-08-0419002317014هاللهخالد محمد العزو330610503316
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1987-10-0511010725819ازدهار محصيرنا جمال ابراهيم330710503317
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1977-03-0404001098710فهميهحسين يوسف حسين330810503318
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1988-04-0404000140201منيبهغيث نجدات ناصر330910503319
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1989-03-0419004198912فوزيهزكريا فواز الزراعي331010503320
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1986-09-0401071793115كوثرخالد مصطفى نور الدين331110503321
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1986-01-0403003986004خضرهعلي حسن دعو331210503322
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قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1972-10-0401000172901وجيههأمل علي ابراهيم شعبان331310503323
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1984-11-0413002176225تلجهثناء محمد يونس331410503324
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1978-08-0517003010409عسيرهميليا معين عيسى331510503325
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1983-06-0404000204326سكينهصفاء ابراهيم سلوم331610503326
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1988-01-0401064913301وفاءعال صبحي الشيحه331710503327
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1978-01-0404003307321رحول صالحهيام عيسى خضر331810503328
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1983-08-0419006103621مريمسهام خليل الخضور331910503329
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1999-11-0422006014006يسرىعلي محي معال332010503330
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1987-06-0408001605401وحيدهمحمد توفيق االحمد332110503331
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1974-11-0408000820611يسرهفاطمه اسعد النقري332210503332
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1980-10-0412005137301سعده ابراهيمعزيز عدنان خليل332310503333
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1992-01-0412008942001رئيفهحسام سلمان يوسف332410503334
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1993-01-0412007400702هنديوسف محي علي332510503335
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1981-08-0404003317401عليا العلوشفاديه أحمد مياسه332610503336
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1993-07-0412006470726افراحمحمد حسن محمد332710503337
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1994-11-0408001139710نزيهاصالح عيسى منصور332810503338
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1975-12-0401042375918سليمهحسنه عزو جبور332910503339
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1996-01-0403002230210غادهمجد مظهر اليوسف333010503340
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1993-01-0507000915210غادى المحمدوفاء محمد االحمد333110503341
قاعة ثالثة عشركلية اآلداب1976-11-0412001551210ميليا العليغيث حسن مرعي333210503342
قاعة ثانية عشركلية اآلداب2003-08-0422008222605سهامحسن علي العباس333310503343
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1980-03-0415000776301هويده المحمدراميه علي خلوف333410503344
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1989-08-0418003746714نديمهباسل جميل الناعم333510503345
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1987-01-0405000679801مطيعهعلي حسين دحوح333610503346
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قاعة ثانية عشركلية اآلداب1993-11-0412007478216اكتمال ناصرمحمود علي ديبوش333710503347
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1988-09-0415000291024سعاد عسافعلي أحمد عمران333810503348
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1979-03-0501076132409مريممحمود محمد العلي333910503349
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1990-01-0507000338810رمزيهنادين صالح رمضان334010503350
قاعة ثانية عشركلية اآلداب2003-06-0422006020320زينب العليريم شعبان الخضر334110503351
قاعة ثانية عشركلية اآلداب2004-01-0401041905312رامياآيه احمد ديب334210503352
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1987-06-0401025340705امينهفرحان عبد الرحمن بهار334310503353
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1983-01-0401041905612نهادراميا محمد الموس334410503354
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1993-02-0412008311420بلبل صالحشعبان مصطفى عيسى334510503355
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1998-11-0422004986201يمنامحمود محمد الكرع334610503356
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1982-05-0403003405705فريزه عطيهبشار رمضان العيسى334710503357
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1985-01-0414004229601سجيعه الدكانيمحمد حسن االحمد334810503358
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1993-02-0415003107608وحيده ابراهيمميالد ياسين االحمد334910503359
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1990-01-0417006077707أمينةقصي عبد الكريم رزوق335010503360
قاعة ثانية عشركلية اآلداب2002-09-0401080783110فاتنصبحيه حسان المرعي335110503361
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1998-06-0401042185008لينداغنى محمد حوراني335210503362
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1986-05-0508000027819سوريه العثمانأيمن حمود العثمان335310503363
قاعة ثانية عشركلية اآلداب2004-05-0401123311926فاتن العكالرزان حسان المرعي335410503364
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1978-01-0420000483502فتحية السليمانمنير عوض جمعة المحمد335510503365
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1975-11-0422004825124وفيده العلياحالم سليمان المحمد335610503366
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1973-03-0412009030110عزيزههال بدر شمالي335710503367
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1986-05-0403002476015رفعهابراهيم محمد عبود335810503368
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1987-01-0403002089301امال العليحسين حامد عبود335910503369
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1975-03-0401050272911صبحيهمنار محمد سليمان336010503370
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قاعة ثانية عشركلية اآلداب1985-11-0403002451215نبيها فاضلمحمد علي الشيني336110503371
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1981-10-0401069985804اديبههدى علي محمد336210503372
قاعة ثانية عشركلية اآلداب2004-01-0412005067901ميساء العليرنيم محمد سلوم336310503373
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1972-05-0403002435105سعدىرمزه يوسف سقور336410503374
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1993-11-0401014059210حسنهفيروز احمد المحمد336510503375
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1979-12-0412001979501ثمينه حسنمحمد محمد تيشوري336610503376
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1987-10-0403002362705رتيبهنسرين محي الدين زيود336710503377
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1991-10-0401065102101وفاءمحمد صبحي الشيحه336810503378
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1980-06-0403006115510جميله ديوبسامر حسين ابراهيم336910503379
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1994-03-0418004190515فاطمه العكاريامينه ابراهيم الكردي337010503380
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1975-12-0419010561205مريمجرجس خضر المنصور337110503381
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1969-01-0401019518509حميدهفاطمه نعمان عرب337210503382
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1986-08-0401015783314فاطمههبه رضوان عرب337310503383
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1990-01-0401019784209فاطمهربا رضوان عرب337410503384
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1982-11-0422004450101سلمىدعد عبد اللطيف المحمد337510503385
قاعة ثانية عشركلية اآلداب1991-10-0404002674806سميرهلورنس سمير ديوب337610503386
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1988-08-0405001052217حميدهمياده ابراهيم صفتلي337710503387
قاعة الحادية عشركلية اآلداب2002-01-0404003384515سميرهمايا محمد سعود337810503388
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1974-01-0405000374522فاطمهحكميه صالح الحديدي337910503389
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1992-05-0403002161101رفعه المحمودازدهار محمد عبود338010503390
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1979-08-0417004763417عائشهحسام محمود فرزات338110503391
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1988-01-0412001610230غاليهأيهم علي وسوف338210503392
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1990-12-0403005573318فاطمهحسين عيسى ابو ثلجه338310503393
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1989-12-0404000452417رجيحهمرام يوسف علي338410503394
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قاعة الحادية عشركلية اآلداب1972-09-0413003542101رشا حمودجهينه جبر سليم338510503395
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1994-01-0412006266501سلمىعالء احمد االحمد338610503396
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1997-01-0412006257101ليلىوائل سليمان االحمد338710503397
قاعة الحادية عشركلية اآلداب2001-01-0412005066701ميساء العليعلي محمد سلوم338810503398
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1995-05-0401106917710منىنغم عبد الهادي زيود338910503399
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1989-05-0417005292701عائشةرجاء محمد شريتح339010503400
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1972-02-0517003324501بدريه نعمانسعيده كامل علي339110503401
قاعة الحادية عشركلية اآلداب2001-10-0517003324822سعيده عليحمزه نور الدين سليمان339210503402
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1988-01-0412001293201ادالعلي احمد سلطون339310503403
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1983-03-0414003890901وزيرهداليا عز الدين علي339410503404
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1978-09-0401091286723مهديهسماهر يونس القوجه339510503405
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1989-03-0412005534110خضره جاموسمحمد حيدر خضور339610503406
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1999-08-0401057825629نهلهعلي بسام العلي339710503407
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1993-01-0419006636802دوالترفائيل هيثم المحمد339810503408
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1985-03-0404002582112بهيجهنبيل سفر الضاهر339910503409
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1977-03-0414000769525شهيرهميساء غنام موسى340010503410
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1981-09-0401078961905خديجهنسرين عبد المجيد العلي340110503411
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1984-09-0405000122326سعدهمنار صبحي عديوي340210503412
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1985-07-0422002794907حبقهعفراء عيسى ربيع340310503413
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1993-05-0514001941210حفيظهرمزه رسالن بردان340410503414
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1984-09-0403000912726زينب الحايكايمن حسن ياسين340510503415
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1996-01-0401062504324تماثيلنادين محمود الهابط340610503416
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1972-02-0414001575707ضياء شبيبمريم علي علي340710503417
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1983-01-0413004302802نظيره سليمرنده محمد صقر340810503418
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قاعة الحادية عشركلية اآلداب1978-09-0401077399414فريدهنسرين محمد علي المحمد340910503419
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1987-01-0403005481701وزيره العبد هللاسهيله محمد رمضان341010503420
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1986-09-0403002200715رتيبهنصر شعبان اليوسف341110503421
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1980-08-0408002066711روظهشاديه اسكندر غصن341210503422
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1992-02-0419000578417فاطمه خانكانمحمد احمد األشقر341310503423
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1982-06-0401095058607نهلهمنار احمد الفياض341410503424
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1992-07-0403000925813صبحيهعلي كمال ياسين341510503425
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1992-09-0401042941601خديجهايهم خضر حسين341610503426
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1990-01-0415002293701سميره منصورسليمان محسن منصور341710503427
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1992-08-0412006088028نديمه قصيعهعال علي سقور341810503428
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1999-12-0401065592002ازدهار روميهنوار يوسف روميه341910503429
قاعة الحادية عشركلية اآلداب1972-06-0404003039402زكيهبرينا حسين حسين342010503430
القاعة العاشرةكلية اآلداب1988-09-0405002319102املمعتز يوسف المسطي342110503431
القاعة العاشرةكلية اآلداب1988-01-0405001669015املعزام يوسف المسطي342210503432
القاعة العاشرةكلية اآلداب1978-10-0517003815901تمانيهدارين ناصر خليل342310503433
القاعة العاشرةكلية اآلداب1988-01-0408000752420حكمه اليوسفرشا كاسر العلي342410503434
القاعة العاشرةكلية اآلداب1990-05-0402000419926فوزيه المحمد بدورنور عيسى اليوسف342510503435
القاعة العاشرةكلية اآلداب1990-07-0415000772904نصره اسعدمريم حامد ديب342610503436
القاعة العاشرةكلية اآلداب1986-02-0415000495820فهميه ديوبشريفه حامد عباس342710503437
القاعة العاشرةكلية اآلداب2002-02-0401075560101مرسيلغدير محمد الفحام342810503438
القاعة العاشرةكلية اآلداب1993-11-0412006530601هيام خضوردانيال محمد منصور342910503439
القاعة العاشرةكلية اآلداب1976-12-0401079315622نزههمها يوسف يوسف343010503440
القاعة العاشرةكلية اآلداب1986-04-0402000433229حسنه الحسنفاتن محمد الحسن343110503441
القاعة العاشرةكلية اآلداب1983-01-0404001539429أميره درغاملؤي عبد الكريم أحمد343210503442
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القاعة العاشرةكلية اآلداب1987-09-1016000443405ليلىفادي ابراهيم محمد343310503443
القاعة العاشرةكلية اآلداب1993-05-0401084663222فلكساميه عماد الدين التبان343410503444
القاعة العاشرةكلية اآلداب1985-04-0517001333605امالغرام محسن علي343510503445
القاعة العاشرةكلية اآلداب2005-01-0406003779318صفاءريم غسان االسعد343610503446
القاعة العاشرةكلية اآلداب1979-03-0404002962001حمامهعالء يونس ابراهيم343710503447
القاعة العاشرةكلية اآلداب1991-06-0422004571003رويدهسهام احمد العسس343810503448
القاعة العاشرةكلية اآلداب1993-06-0403006189020فاطمهشمسه عبد الرحمن حجو343910503449
القاعة العاشرةكلية اآلداب1982-06-0406001457221الهامراغده مرعي الصالح344010503450
القاعة العاشرةكلية اآلداب1989-03-0413002315403وردهوسيم تميم شعبان344110503451
القاعة العاشرةكلية اآلداب1985-01-0414004364003كوكبإسامه بدر ملحم344210503452
القاعة العاشرةكلية اآلداب1986-02-0515009122105حميدهانعام عيسى يوسف344310503453
القاعة العاشرةكلية اآلداب1986-06-0412003357220غادهاحمد محمد عبيدو344410503454
القاعة العاشرةكلية اآلداب2000-02-0412007571114وفاءقصي خالد منصور344510503455
القاعة العاشرةكلية اآلداب1996-05-0412007936118ليلىطارق علي دنيا344610503456
القاعة العاشرةكلية اآلداب1983-02-0507003366615مريممنار عيد الرمضان344710503457
القاعة العاشرةكلية اآلداب1993-11-0515009227205سعادعزه عبدو مشعل344810503458
القاعة العاشرةكلية اآلداب1997-05-0412010526314احالمعلي يحيى داود344910503459
القاعة العاشرةكلية اآلداب1986-05-0404002759008مريمفراس خليل الرستم345010503460
القاعة العاشرةكلية اآلداب1991-03-0401081636215جميلهعبد الرحمن عبد الكافي مصطفى345110503461
القاعة العاشرةكلية اآلداب1979-01-0415001094401سفيرهوداد محمد السعيد345210503462
القاعة العاشرةكلية اآلداب1993-09-0401085738511مفيدهصالح يحيى الساحلي345310503463
القاعة العاشرةكلية اآلداب1979-03-0412009626201كوثرمحمد بدر احمد345410503464
القاعة العاشرةكلية اآلداب1976-05-0401087491027شهيرهميساء سليمان ادريس345510503465
القاعة العاشرةكلية اآلداب1985-06-0401046934415هياممحمد حسن االبراهيم345610503466
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قاعة تاسعةكلية اآلداب1985-10-0415000049606سعادمنار عدنان سعيد345710503467
قاعة تاسعةكلية اآلداب2003-05-0518002824814ريماديمة ياسين سليمان345810503468
قاعة تاسعةكلية اآلداب1975-07-0412005905302نديمهحنان محمد قاسم345910503469
قاعة تاسعةكلية اآلداب1999-01-0401043967920سهيلهرانيا حسن شحود346010503470
قاعة تاسعةكلية اآلداب1984-10-0419011198710حميدهصفاء مصطفى اسماعيل346110503471
قاعة تاسعةكلية اآلداب2001-01-0415000942310سحرعلي محمود طالب346210503472
قاعة تاسعةكلية اآلداب1983-06-0518001851312مريمميسون محمود عبود346310503473
قاعة تاسعةكلية اآلداب1972-01-0401045524706انتصاررامز مصطفى عز الدين346410503474
قاعة تاسعةكلية اآلداب1990-04-0401090271010هيامبشرى أحمد االبراهيم346510503475
قاعة تاسعةكلية اآلداب1984-12-1022003742612يسرىبشار مشهور علي346610503476
قاعة تاسعةكلية اآلداب1992-07-0403006871604كحلهصفاء ماجد الجاسم346710503477
قاعة تاسعةكلية اآلداب2003-08-0402006898208وفاءفادي فرحان اليوسف346810503478
قاعة تاسعةكلية اآلداب1987-05-0414000893930نهادمجد جميل عبود346910503479
قاعة تاسعةكلية اآلداب1986-11-0401043230102سميرهسحر هاشم ابراهيم347010503480
قاعة تاسعةكلية اآلداب1986-01-0415001871825سهيلهنسرين احمد حسن347110503481
قاعة تاسعةكلية اآلداب1985-11-1404009038402منيفههويده عيسى الشعفور347210503482
قاعة تاسعةكلية اآلداب1981-03-0423001021110زينامنال اسماعيل حسن347310503483
قاعة تاسعةكلية اآلداب1989-01-0401015783020نهاصفوان جمال فطراوي347410503484
قاعة تاسعةكلية اآلداب1995-05-0507002165918ميادهأبي غياث الشيخ علي347510503485
قاعة تاسعةكلية اآلداب1994-04-0401058706524فاطمهمحمد علي ابراهيم الحسن347610503486
قاعة تاسعةكلية اآلداب2003-01-0423001844602وفاءناهد طلعت الحموي347710503487
قاعة تاسعةكلية اآلداب2002-02-0403005070710منىريم عماد مريم347810503488
قاعة تاسعةكلية اآلداب2004-02-0403005142213منىبندر عماد مريم347910503489
قاعة تاسعةكلية اآلداب1979-12-0412010467510حياةوفاء محمد عمر348010503490
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قاعة تاسعةكلية اآلداب1983-01-0401083438024آمالحبيب مصطفى العلي348110503491
قاعة تاسعةكلية اآلداب2001-01-0401050366301عبيريمامه محمد فارس348210503492
قاعة تاسعةكلية اآلداب1988-04-0417000155501سورياعبد الجبار فواز الفجر348310503493
قاعة تاسعةكلية اآلداب1988-01-0401046976701هيفاءخصيب عصام خليل348410503494
قاعة تاسعةكلية اآلداب1985-01-0505008893605هنديةعلي منصور العبود348510503495
قاعة تاسعةكلية اآلداب1992-01-0207006392716فاطمهماجد درويش العلي348610503496
قاعة تاسعةكلية اآلداب1986-01-0401092338503نزههغيثاء خضر الحمصي348710503498
قاعة تاسعةكلية اآلداب1996-07-0422004094401اسعاف االدرعميس عيسى العلي348810503499
قاعة تاسعةكلية اآلداب1982-02-0406001256205مناهل جمعهفداء عبد الكريم الخلوف348910503500
قاعة تاسعةكلية اآلداب1998-01-0414003797230اكتمال عباسعلي سمير خضور349010503501
قاعة تاسعةكلية اآلداب1987-03-0404002088004عبله محمدفهد سيف الدين خلوف349110503502
قاعة تاسعةكلية اآلداب1981-01-0401080506501جميله ملحمنسرين ابراهيم ملحم349210503503
قاعة تاسعةكلية اآلداب1977-02-0406001193628حلبيه صالحعزيزه سليمان صالح349310503504
قاعة تاسعةكلية اآلداب1980-01-0412005692001فهميه تيشوريغيثاء علي تيشوري349410503505
قاعة تاسعةكلية اآلداب2003-06-0407002812924حال نفرهمحمد عصام الصبره349510503506
قاعة تاسعةكلية اآلداب1995-01-0422002849802رابيا علياحمد رامز العباس349610503507
قاعة سابعةكلية اآلداب1983-01-0414002210001حشمه ابراهيمبسمه صالح منصور349710503508
قاعة سابعةكلية اآلداب1995-11-0404001759717شهيره أحمدريم عيسى أحمد349810503509
قاعة سابعةكلية اآلداب1991-09-0423001051401نهادصفاء احمد الحسين349910503510
قاعة سابعةكلية اآلداب1998-01-0401036809519سميره رمضانحال محمد العلي350010503511
قاعة سابعةكلية اآلداب1996-07-0402000660420هند السليمانايمان اسعد فرج350110503512
قاعة سابعةكلية اآلداب2003-04-0405003476825سميحة المحمدمحمد ماهر الدرويش350210503513
قاعة سابعةكلية اآلداب1985-01-0408002403606ضيا هاللنادين حسن الخضر350310503514
قاعة سابعةكلية اآلداب1991-07-0908017864701وطفاء المهنةاسماعيل محمود المحراث350410503515
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قاعة سابعةكلية اآلداب1995-09-1002002045010ابتسام شمعهغنوه علي الحايك350510503516
قاعة سابعةكلية اآلداب2004-10-0401078022004وداد شدودساندي يحيى العباس350610503517
قاعة سابعةكلية اآلداب1994-01-0401048923401ابتسام شدودعبد هللا محمد اليوسف350710503518
قاعة سابعةكلية اآلداب1988-04-0501061292020نجاحجميله جوهر بلول350810503519
قاعة سابعةكلية اآلداب1990-04-0404002673625وصيفهأيهم وجيه بدور350910503520
قاعة سابعةكلية اآلداب1988-02-0401004243516رتيبه الندافماهر اكرم شعبان351010503521
قاعة سابعةكلية اآلداب1991-01-0420002122402سميره احمدحسان احمد االبراهيم351110503522
قاعة سابعةكلية اآلداب1997-09-0417001444501فهمية هاللبراءة ابراهيم خليل351210503523
قاعة سابعةكلية اآلداب1978-01-0407003087305ساميه السالمهاحمد عويد الدرويش351310503524
قاعة سابعةكلية اآلداب1990-03-0402001497510وضحه سليمانسمر خالد حاج محمد351410503525
قاعة سابعةكلية اآلداب1993-01-1105007110228فوزه سليمانسامر عبد المضحي351510503526
قاعة سابعةكلية اآلداب2002-01-0408002895513نهادمحمد جمال العمار351610503527
قاعة سابعةكلية اآلداب1984-12-0404000025706ورده طالبنادين كامل قسوم351710503528
قاعة سابعةكلية اآلداب1995-03-0401017501606ازدهار الدرويشهنادي محمد صالح351810503529
قاعة سابعةكلية اآلداب1990-01-1009008372401فاطمهفراس مفيد عيد351910503530
قاعة سابعةكلية اآلداب1985-04-0401003240005منى المحمدوسيم أمير المحمد352010503531
قاعة سابعةكلية اآلداب1994-01-1009008372803فاطمهعلي مفيد عيد352110503532
قاعة سابعةكلية اآلداب2000-11-0412007423901افراح حسيناحمد راتب ناصر352210503533
قاعة سابعةكلية اآلداب1986-11-0423001895610جميلهيوسف حسن الحاتم352310503534
قاعة سابعةكلية اآلداب1986-08-0401038202915جميله الحاتموسام جورج سركيس352410503535
قاعة سابعةكلية اآلداب1988-02-0413004230220خاتومافتتان احمد سليم352510503536
قاعة سابعةكلية اآلداب1991-01-0412005573201فاطمهموسى حسن عمر352610503537
قاعة سابعةكلية اآلداب1974-01-0401017755622نهوهوصال محمد ياسر الحسون352710503538
قاعة سابعةكلية اآلداب1990-02-0403005465818فاطمهحسين علي الحايك352810503539

160 من 147صفحة  11:07:25 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



الفاعةالكليةتاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

جامعة البعثالبيانات الشخصيةرقم الطلبم

الخامسة:حمص        الفئة:محافظة

قاعة سابعةكلية اآلداب1991-07-0408001548614نجاحشذى محمد خضور352910503540
قاعة سابعةكلية اآلداب1987-01-0402009381701سهيلهعلياء عبد الباري العباس353010503541
قاعة سابعةكلية اآلداب1974-09-0422004849301سهامريم محمود العبود353110503542
قاعة سابعةكلية اآلداب1994-05-0401040163022ليلىميالد حسام المنصور353210503543
قاعة سابعةكلية اآلداب1992-10-0408001857301سناءبالل حسين السكماني353310503544
قاعة سابعةكلية اآلداب1990-01-0403005448301زعبيهبدور عبدو ايبو353410503545
قاعة سابعةكلية اآلداب1989-05-1027001879215غاداروعه منير سمعول353510503546
قاعة سابعةكلية اآلداب1989-01-0405003756023فوزيهحميده نواف الزعران353610503547
قاعة سادسة كلية اآلداب1975-11-0414003831201سخيههوال حمدو ابراهيم353710503548
قاعة سادسة كلية اآلداب1990-03-0408000871722رسيلهزينب حمدان حجي353810503549
قاعة سادسة كلية اآلداب1994-01-0505014232901فتاهسائر عبد الكريم صبح353910503550
قاعة سادسة كلية اآلداب1983-03-0413003541103بدريهدارين عبد العزيز سليم354010503551
قاعة سادسة كلية اآلداب1989-01-0413002921202رسميهجيانا سلمان مصطفى354110503552
قاعة سادسة كلية اآلداب1986-08-0401017502412نزههحسين علي صالح354210503553
قاعة سادسة كلية اآلداب1989-11-0415001874320كوثرحنان حسن حسن354310503554
قاعة سادسة كلية اآلداب1983-02-0415002895626عزيزهربا يوسف حسين354410503555
قاعة سادسة كلية اآلداب1973-07-0423001046310عيدهغسان كاسر السالم354510503556
قاعة سادسة كلية اآلداب1980-03-0415002895208عزيزهميساء يوسف حسين354610503557
قاعة سادسة كلية اآلداب1990-01-0401096707330غازيهبشار عبد الهادي المنصور354710503558
قاعة سادسة كلية اآلداب1980-04-0423000185716سعادمحمد حبيب جعفر354810503559
قاعة سادسة كلية اآلداب1985-03-0406000899201عزيزهعفاف محمد حسين354910503560
قاعة سادسة كلية اآلداب1974-11-0419009593108تركيهامل ابراهيم طالب355010503561
قاعة سادسة كلية اآلداب1973-09-0419010593920سريهآمنه علي محمد355110503562
قاعة سادسة كلية اآلداب1977-08-0418000060713أمنهوائل محمد الخطيب355210503563
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قاعة سادسة كلية اآلداب1991-01-0401022218201نوفهعبد الكريم عبدو القاعي355310503564
قاعة سادسة كلية اآلداب2001-01-0403004563401هدىماهر احمد الجوهر355410503565
قاعة سادسة كلية اآلداب1984-09-0414004062110فرنسهعايده معال علوش355510503566
قاعة سادسة كلية اآلداب1994-06-0408001082930خديجهاحمد سليم الناصر355610503567
قاعة سادسة كلية اآلداب1987-09-0505004803319نجاح خشيفيندى مصباح فهد355710503568
قاعة سادسة كلية اآلداب1981-07-0517003066605فضهرنا نظير ابراهيم355810503569
قاعة سادسة كلية اآلداب1988-07-0401040591717نبيههزينب حسين الشاويش355910503570
قاعة سادسة كلية اآلداب1982-06-0415000314406امينه محمدابراهيم عبد الكريم الوزو356010503571
قاعة سادسة كلية اآلداب1997-05-0412008910220سعاد سلومأحمد عدنان العلي356110503572
قاعة سادسة كلية اآلداب1996-10-0412007164707نزيههمحمد مزيد علي356210503573
قاعة سادسة كلية اآلداب1982-05-0402003877801خديجه اسماعيلعامر أحمد الصواف356310503574
قاعة سادسة كلية اآلداب1999-08-0412007095620مها محمداحمد رجب عيسى356410503575
قاعة سادسة كلية اآلداب1984-11-0517002108205تماسلرندا اسكندر سلوم356510503576
قاعة سادسة كلية اآلداب1970-10-0404003354320عليا الحسنحيات خضر ضرغام356610503577
قاعة سادسة كلية اآلداب1974-11-0412005690815يمنهنجال يوسف تيشوري356710503578
قاعة سادسة كلية اآلداب1993-02-0401064815513املاحمد محمد كيسيني356810503579
قاعة سادسة كلية اآلداب1982-05-0411001648405فاطمه الحجوزهدى احمد السلمان356910503580
قاعة سادسة كلية اآلداب2000-01-0412003364208كوثر محمودغدير علي بلقيس357010503581
قاعة سادسة كلية اآلداب1991-01-0417008929020أمينه الربيععبد العزيز وليد أربيع357110503582
قاعة سادسة كلية اآلداب1993-03-0401056254613لينابسيمه علي الونوس357210503583
قاعة سادسة كلية اآلداب1992-06-0412008324924وداديونس علي مقداد357310503584
قاعة سادسة كلية اآلداب1980-01-0403006578501كليمه داودسلوى عباس السليم357410503585
قاعة سادسة كلية اآلداب1979-03-0408002331611عزيزهايمان جبر ملحم357510503586
قاعة سادسة كلية اآلداب1991-01-0412009168310كوثررامي سليمان نيساني357610503587
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الخامسة:حمص        الفئة:محافظة

قاعة الخامسةكلية اآلداب2001-03-0518002824418ريما غنومجعفر ياسين سليمان357710503588
قاعة الخامسةكلية اآلداب1985-02-0404000945410فوزيه عوضهناء محمود ضرغام357810503589
قاعة الخامسةكلية اآلداب1981-11-0401044434425تمانيهماهر احمد الرضوان357910503590
قاعة الخامسةكلية اآلداب1986-06-0402001908205تماثيلياسمين احمد عبود358010503591
قاعة الخامسةكلية اآلداب1990-01-0412010394601رسميهمها عبد الكريم السليمان358110503592
قاعة الخامسةكلية اآلداب1984-03-0412005697920سليمه التيشوريقيس محمود تيشوري358210503593
قاعة الخامسةكلية اآلداب1989-02-0412006548601محاسن الحسنابراهيم شحاده جعلوك358310503594
قاعة الخامسةكلية اآلداب1986-01-0413000139820هندطوني عيسى اسحق358410503595
قاعة الخامسةكلية اآلداب1986-04-0401077414308سميره االبراهيمعتاب صالح ابراهيم358510503596
قاعة الخامسةكلية اآلداب1995-10-0406002087608وئاماسراء مصباح علي حدباش358610503597
قاعة الخامسةكلية اآلداب1991-08-0806001112809حوريه شحادهباسم محمد المحمد358710503598
قاعة الخامسةكلية اآلداب1986-02-0419007906305خديجهسناء احمد الياسين358810503599
قاعة الخامسةكلية اآلداب1980-01-0401003285518سميرهداهود اديب الخضر358910503600
قاعة الخامسةكلية اآلداب1982-01-0418005252010محاسنمحمود مصطفى جحواني359010503601
قاعة الخامسةكلية اآلداب2004-01-0401112467401نهيده بنادلع هيثم غريب359110503602
قاعة الخامسةكلية اآلداب1984-03-0403002742108نزهةمحمد فواز فاضل359210503603
قاعة الخامسةكلية اآلداب1979-01-0401047482601عليامريم رمضان ديوب359310503604
قاعة الخامسةكلية اآلداب1992-05-0605003120028ليلىهمام ناظم هالل359410503605
قاعة الخامسةكلية اآلداب1986-08-0412003322310محاسنمحمد اكرم رابعة359510503606
قاعة الخامسةكلية اآلداب1990-01-0412003615601حوريهاحمد سميع سليمان359610503607
قاعة الخامسةكلية اآلداب1989-02-0423002576820صباحجمال جبر بارودي359710503608
قاعة الخامسةكلية اآلداب1974-05-0401011536630نوالسها جميل الفحام359810503609
قاعة الخامسةكلية اآلداب1994-12-0413004056822سبيلهبسيمه محرز عمار359910503610
قاعة الخامسةكلية اآلداب1997-11-0401016975305هناءرهف يوسف درويش360010503611
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قاعة الخامسةكلية اآلداب1985-05-0401001685012فاطمهعلي وجيه الناصر360110503612
قاعة الخامسةكلية اآلداب1981-04-0415003050026حسنهمازن شعبان عيسى360210503613
قاعة الخامسةكلية اآلداب1980-11-0415002976515ثرياوائل اسماعيل حسن360310503614
قاعة الخامسةكلية اآلداب2000-09-0402001896324وحيدهمعروف سليمان العلي360410503615
قاعة الخامسةكلية اآلداب1991-09-0413001966401نوالمادلين شحادي سعده360510503616
قاعة الخامسةكلية اآلداب1984-08-0417001477630سلطانةياسمين محمود النمور360610503617
قاعة الخامسةكلية اآلداب1982-02-0422000559024وجيههرامي سليمان هواتو360710503618
قاعة الخامسةكلية اآلداب1976-06-0415002022813نبيههفريد محمد حمدان360810503619
قاعة الخامسةكلية اآلداب1981-04-0415000725715عفافغاده حسين ابراهيم360910503620
قاعة الخامسةكلية اآلداب1987-08-0422000703903منىابراهيم علي الكاسوح361010503621
قاعة الخامسةكلية اآلداب1989-01-0408000056901شهيدهمحمد علي خضور361110503622
قاعة الخامسةكلية اآلداب1988-09-0408001391720فاطمهخليل أحمد الخابوري361210503623
قاعة الخامسةكلية اآلداب1977-05-0402002772905فريزهمحمود طاهر الدرويش361310503624
قاعة الخامسةكلية اآلداب1988-01-0402002776414فريزهناديا طاهر الدرويش361410503625
قاعة الخامسةكلية اآلداب1988-04-0401090227815اميرهنهال محمد علي361510503626
قاعة الخامسةكلية اآلداب1988-08-0417000567216غزوهسومر سليمان السويد361610503627
قاعة الرابعةكلية اآلداب1980-04-0408001026710سميرهزوات علي الناجي361710503628
قاعة الرابعةكلية اآلداب1984-10-0503002359530عيدهصباح أحمد علي361810503629
قاعة الرابعةكلية اآلداب1986-06-0404002759110رسميهرنا تامر السليمان361910503630
قاعة الرابعةكلية اآلداب1996-06-0401035191210رضيهعالء محمد العتال362010503631
قاعة الرابعةكلية اآلداب1988-08-0401057590815روحيهسمير سامي القزق362110503632
قاعة الرابعةكلية اآلداب1989-10-9004000027401جهادمحمد حرب سمير غنام362210503633
قاعة الرابعةكلية اآلداب1980-08-0401003400713كتيبهعلي محمد شحود362310503634
قاعة الرابعةكلية اآلداب1985-03-0402005846005وجيهافاديا عدنان االحمد362410503635
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قاعة الرابعةكلية اآلداب1996-01-0404002596106هويدهعبد الكريم وائل أيوب362510503636
قاعة الرابعةكلية اآلداب1983-04-0418005639614حنانبالل هاشم دهلل362610503637
قاعة الرابعةكلية اآلداب1999-07-0418005000410نهلهمصطفى محمد جحواني362710503638
قاعة الرابعةكلية اآلداب1972-03-0417001472122سلطانةهاللة محمود النمور362810503639
قاعة الرابعةكلية اآلداب1984-08-0414001774913عدنيهايمان محمد عثمان362910503640
قاعة الرابعةكلية اآلداب1982-08-0505014286611جميلهسوسن غازي عفيفه363010503641
قاعة الرابعةكلية اآلداب1974-02-0403003984912حسنهمريم محمود الخضور363110503642
قاعة الرابعةكلية اآلداب1991-01-0518001869301اسعافناريمان علي حمود363210503643
قاعة الرابعةكلية اآلداب1986-04-0419012050909سيدهاسعد مطانس بيطار363310503644
قاعة الرابعةكلية اآلداب1993-04-0403005884211تماثيلعدي سمير خضور363410503645
قاعة الرابعةكلية اآلداب1989-05-0401007939015ثريهعمر ماجد الخالد363510503646
قاعة الرابعةكلية اآلداب1986-07-0414002397001غاليهاحمد عبد الكريم محمود363610503647
قاعة الرابعةكلية اآلداب1989-10-0412000917201حميدهعتاب علي البارودي363710503648
قاعة الرابعةكلية اآلداب1983-02-0422002835501فاطمهعبير مضحي المحمد363810503649
قاعة الرابعةكلية اآلداب1997-03-0422006859116نوهادعبد العزيز رامز السليمان363910503650
قاعة الرابعةكلية اآلداب1986-01-0403001940602غصونفرح رفعت يونس364010503651
قاعة الرابعةكلية اآلداب1967-04-0401003294511زهوه علوليلى عزيز جابر364110503652
قاعة الرابعةكلية اآلداب1992-05-0422004623001عزيزه الخضورليلى مبارك الخراز364210503653
قاعة الرابعةكلية اآلداب1994-01-0406001020701جميله الصالحرشا علي عواد364310503654
قاعة الرابعةكلية اآلداب1982-04-0412009582801فاطمهمحمد محمود العلي364410503655
قاعة الرابعةكلية اآلداب1980-10-0412006346306خديجه عليويفادي فايز العلي364510503656
قاعة الرابعةكلية اآلداب1992-01-0401018847131عبير الحورانيمجدي حمزه المنصور364610503657
قاعة الرابعةكلية اآلداب1983-01-0419007114001فاطمهرنا عبد الكريم صعب364710503658
قاعة الرابعةكلية اآلداب1987-01-0414004339826عزيزه سمندريوسف جودت محمد364810503659
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قاعة الرابعةكلية اآلداب1976-05-0401043856525نوالاحمد محمود الصالح364910503660
قاعة الرابعةكلية اآلداب1992-01-0401051817701نجاةازدشير شعيب الصارم365010503661
قاعة الرابعةكلية اآلداب1988-03-0404000140024رنده عثماننبيل صالح ناصر365110503662
قاعة الرابعةكلية اآلداب1974-09-0423004397822صبريهإيليا نور محمد نور الدين365210503663
قاعة الرابعةكلية اآلداب1980-05-0403005126725نديمهتوفيق فواز مريم365310503664
قاعة الرابعةكلية اآلداب2000-01-0418006372901رجاء ابراهيممحمد غيدق المحمود365410503665
قاعة الرابعةكلية اآلداب1995-07-0418006372322رجاء ابراهيمابراهيم غيدق المحمود365510503666
قاعة الرابعةكلية اآلداب1979-12-0401051760015ندوهريم سمير الموسى365610503667
قاعة ثالثةكلية اآلداب1987-01-0412006379610اميرة شقوفعالء علي العلي365710503668
قاعة ثالثةكلية اآلداب1988-09-0406000868901نهال القزقالياس احمد النمور365810503669
قاعة ثالثةكلية اآلداب1989-10-0412004283801فاطمهماري سميح برو365910503670
قاعة ثالثةكلية اآلداب1992-02-0404001673007غاده يوسفدعاء صالح سليمان366010503671
قاعة ثالثةكلية اآلداب1993-12-0412009368318عالمهآصف علي وسوف366110503672
قاعة ثالثةكلية اآلداب1984-01-0408001998508طانسيإياد يوسف تقال366210503673
قاعة ثالثةكلية اآلداب1992-01-0418006481901خدوجريما احمد عيده366310503674
قاعة ثالثةكلية اآلداب1986-10-0412009153105سهيالحنان اديب ابراهيم366410503675
قاعة ثالثةكلية اآلداب1997-11-0401019211003فاطمهزينب رضوان عرب366510503676
قاعة ثالثةكلية اآلداب1974-06-0423000821929حميدهايمن محمد الرضوان366610503677
قاعة ثالثةكلية اآلداب1986-01-0419008227517نجاحأوصاف ياسر العلي366710503678
قاعة ثالثةكلية اآلداب1977-08-0403003010210سوريا اليوسفهاني سليمان قبوي366810503679
قاعة ثالثةكلية اآلداب1990-01-0423000977715الفهربا قاسم الراشد366910503680
قاعة ثالثةكلية اآلداب1976-01-0403004049004فريدهاحالم ادريس الصالح367010503681
قاعة ثالثةكلية اآلداب1976-08-0401062933420هندميادة حاتم الحموي367110503682
قاعة ثالثةكلية اآلداب1982-07-0401020706301كوثرهويده شهاب سليمان367210503683
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قاعة ثالثةكلية اآلداب1990-04-0407001096220عبير ابو غليوننور وليد الجيلو367310503684
قاعة ثالثةكلية اآلداب1965-01-0406002631101ماريهسميره يوسف قني367410503685
قاعة ثالثةكلية اآلداب1986-01-0406001292801نايلهربيع يوسف اسماعيل367510503686
قاعة ثالثةكلية اآلداب1983-11-0403007770718فوزهعزه اسماعيل المحمد367610503687
قاعة ثالثةكلية اآلداب1983-07-0423001433601اسمهانشاديه هيثم الحسين367710503688
قاعة ثالثةكلية اآلداب1976-04-0401045971128رتيبهابراهيم رمضان السليمان367810503689
قاعة ثالثةكلية اآلداب1994-10-0401103648503شعيلهعمار زهير عقربه367910503690
قاعة ثالثةكلية اآلداب1982-08-0414004404112فهميه االستانبوليعصام عطيه ناصر368010503691
قاعة ثالثةكلية اآلداب1992-01-0422003235005حسنهمحمد ابراهيم الخضري368110503692
قاعة ثالثةكلية اآلداب1987-03-0412003386510وجيههجابر محمود قليشة368210503693
قاعة ثالثةكلية اآلداب1991-08-0403005002602فوزيه عقيلحسن فرج عقيل368310503694
قاعة ثالثةكلية اآلداب1991-05-0412007400513خديجه قليشهمحمود خليل علي368410503695
قاعة ثالثةكلية اآلداب1988-08-0422005472901فتحيه سالمهسناء نزيه اسكندر سالمه368510503696
قاعة ثالثةكلية اآلداب1992-09-0401015408910سرسكاحمد هايل الحي368610503697
قاعة ثالثةكلية اآلداب1986-04-0401004148115رمزيهراضي منصور المنصور368710503698
قاعة ثالثةكلية اآلداب1987-01-0402009516402غازيهاسماء خالد عابده368810503699
قاعة ثالثةكلية اآلداب1987-03-0423003001201آمنهمحمد حمد العليوي368910503700
قاعة ثالثةكلية اآلداب1974-11-0415001209010مريم أحمدغنوى محمد احمد369010503701
قاعة ثالثةكلية اآلداب1994-09-0404002163017وردهالفت بدر الموسى369110503702
قاعة ثالثةكلية اآلداب2002-01-0407002992201أمل شاهينمحمد عبد هللا الرحمون369210503703
قاعة ثالثةكلية اآلداب1993-07-0414004357111كرجيهمفيده معروف ملحم369310503704
قاعة ثالثةكلية اآلداب1993-01-0401099032925تركيهاسماء حمد ابو حمد369410503705
قاعة ثالثةكلية اآلداب1992-04-0403000629001فاطمه موسىعلي احمد شنو369510503706
قاعة ثالثةكلية اآلداب1986-06-0515002677015فايقةابتداء محمد كيسيني369610503707
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قاعة ثانيةكلية اآلداب1992-01-0407003229801سمر الصالحاحمد ابراهيم العواصي369710503708
قاعة ثانيةكلية اآلداب1982-03-0418007117320سكينه محمداوديت عبد العزيز عيد369810503709
قاعة ثانيةكلية اآلداب1968-09-0401022451103حميدهمنيفه محل الشهاب369910503710
قاعة ثانيةكلية اآلداب1973-07-0402005641522فرنجيه اليوسففرحان محمد اليوسف370010503711
قاعة ثانيةكلية اآلداب1981-06-0413005380417غصيبهالهام عارف اسد370110503712
قاعة ثانيةكلية اآلداب2003-01-0204009576020ناديهروان عمر الخطيب370210503713
قاعة ثانيةكلية اآلداب1983-01-0413005403815نجاحكاسر رامز عبود370310503714
قاعة ثانيةكلية اآلداب1991-01-0204008524703فاطمهمحمد وائل صبحي رفاعي370410503715
قاعة ثانيةكلية اآلداب2002-01-0418003704801نعمتمروه أشرف الحسين370510503716
قاعة ثانيةكلية اآلداب2003-04-0414002914612عزيزهأسامه ايمن عبدو370610503717
قاعة ثانيةكلية اآلداب1979-03-0408001455630زهريهسميه رفعت المصطفى370710503718
قاعة ثانيةكلية اآلداب1980-01-0419010923101وجيهادارين عماد الدين العقربي370810503719
قاعة ثانيةكلية اآلداب1995-05-0419000756420حميدهمروه مصطفى السماعيل370910503720
قاعة ثانيةكلية اآلداب1993-01-0422004088822سعادورده أحمد الخضر371010503721
قاعة ثانيةكلية اآلداب1987-01-0419000788203حميدهتبارك مصطفى السماعيل371110503722
قاعة ثانيةكلية اآلداب1980-12-0419010688104حربةوعد صالح ونوس371210503723
قاعة ثانيةكلية اآلداب1999-04-0422004181917اسعافمرح عيسى العلي371310503724
قاعة ثانيةكلية اآلداب2002-12-0422004184429اسعافمهى عيسى العلي371410503725
قاعة ثانيةكلية اآلداب1994-11-0402008874509رويدهبراء غالب السويعي371510503726
قاعة ثانيةكلية اآلداب1983-01-0419010687423حربهجرجيت صالح ونوس371610503727
قاعة ثانيةكلية اآلداب1988-01-0418006937901فاطمهأيمن سالم السرميني371710503728
قاعة ثانيةكلية اآلداب1980-03-0417007076303مريمماهر زياد المدني371810503729
قاعة ثانيةكلية اآلداب1975-07-0505004485010سميرهانتصار درغام رشود371910503730
قاعة ثانيةكلية اآلداب1977-05-0412004948801حمامهمحمود عمران قموحي372010503731
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قاعة ثانيةكلية اآلداب1986-09-0401062540610نهادعال كاسر المحمد372110503732
قاعة ثانيةكلية اآلداب1982-08-0417008750726فاطمهحسين عيسى ناجيه372210503733
قاعة ثانيةكلية اآلداب1984-07-0412005068407ملكهعائده اسعد جاموس372310503734
قاعة ثانيةكلية اآلداب1988-11-0422002177301حسنهسامر مصطفى ادنوف372410503735
قاعة ثانيةكلية اآلداب1978-12-0401092167407وردهرفيدا عاصي قطان372510503736
قاعة ثانيةكلية اآلداب1982-01-0403002580001سميرهعلي اديب سلهب372610503737
قاعة ثانيةكلية اآلداب1994-01-0419005122122فاطمهعالء ضاحي فارس372710503738
قاعة ثانيةكلية اآلداب1992-06-0412008842205زاهيهمالك عبد هللا صوفان372810503739
قاعة ثانيةكلية اآلداب1988-06-0422000413925الهاممحمد بدر العيسى372910503740
قاعة ثانيةكلية اآلداب1985-01-0404002645905عيدينادر نعيم ادريس373010503741
قاعة ثانيةكلية اآلداب1979-04-0412009633301نوفهبسام سليمان نجم373110503742
قاعة ثانيةكلية اآلداب1984-07-0405001587601صبريهاوسكر كرمو المحمد373210503743
قاعة ثانيةكلية اآلداب1998-02-0403005625705الهامعال اكرم بكداش373310503744
قاعة ثانيةكلية اآلداب1988-03-0401007834926باسمهطالل منيف حبوس373410503745
قاعة ثانيةكلية اآلداب1987-11-0414000875916اسعافلبنى حبيب زاهده373510503746
قاعة ثانيةكلية اآلداب1991-01-0403004956426حميدهحسين عباس القبالوي373610503747
مدرج الخامسكلية اآلداب1987-01-0401001874510ناديهعمار غازي خضر373710503748
مدرج الخامسكلية اآلداب1981-03-0412001231920عزيزهعلي الحارث ترسيسي373810503749
مدرج الخامسكلية اآلداب1980-06-0415000608301زهريهسميه عبد هللا حامد373910503750
مدرج الخامسكلية اآلداب1985-10-0412011453420فاطمهنرمين علي قاسم374010503751
مدرج الخامسكلية اآلداب1982-12-0501019482801حلميهنسرين حسن السلوم374110503752
مدرج الخامسكلية اآلداب1982-02-0517001731601نفنوفعصام علي جمعه374210503753
مدرج الخامسكلية اآلداب1991-06-0404002678215منىأسامه بسيم بدور374310503754
مدرج الخامسكلية اآلداب1999-05-0403000009029انتصارمحمد علي عكاري374410503755
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مدرج الخامسكلية اآلداب1990-04-0412005442217فوزيهعيسى علي اسعد374510503756
مدرج الخامسكلية اآلداب1994-01-0412012243401فلايرمحمد بدر خزندار374610503757
مدرج الخامسكلية اآلداب1988-07-0401087607707حوريهامنه محمد قعير374710503758
مدرج الخامسكلية اآلداب1992-06-0412011587801فلايرعلي بدر خزندار374810503759
مدرج الخامسكلية اآلداب1982-01-0408002303513رحمهعبد الكريم محمد حوراني374910503760
مدرج الخامسكلية اآلداب1981-05-0610002306501سهيلهياسمين عباس سلطان375010503761
مدرج الخامسكلية اآلداب1981-05-0406000780101نوفهتماضر محمد العلي الشمالي375110503762
مدرج الخامسكلية اآلداب1986-04-1016003080217سعدهنورس كامل موسى375210503763
مدرج الخامسكلية اآلداب1990-01-0407002487501رحابثرى عدنان القطاش375310503764
مدرج الخامسكلية اآلداب1988-10-0419010530807رغدهعالء محمد الخالد375410503765
مدرج الخامسكلية اآلداب1980-10-0408000854108هندايهاب محمد العبد هللا375510503766
مدرج الخامسكلية اآلداب1993-11-0413005602722رغيدهريم حيدر صالح375610503767
مدرج الخامسكلية اآلداب1976-07-0412002399825فاطمهكاسر محمود سليمان375710503768
مدرج الخامسكلية اآلداب1987-12-0403001819419ثريااحمد غازي طه375810503769
مدرج الخامسكلية اآلداب1974-11-0409001472025حميدههدى محمود الصليبي375910503770
مدرج الخامسكلية اآلداب1982-01-0405000213005مريمرنا خليل الخضور376010503771
مدرج الخامسكلية اآلداب1990-02-0415002380303حميدهوالء عمران ساحلي376110503772
مدرج الخامسكلية اآلداب1991-11-0401015971912بدريهأحمد يوسف المحمود376210503773
مدرج الخامسكلية اآلداب1984-07-0419006102116مريمابتسام خليل الخضور376310503774
مدرج الخامسكلية اآلداب1984-01-0518002509808وجيهههيام اسماعيل فليفل376410503775
مدرج الخامسكلية اآلداب2002-04-0406000175215نجاحسوسن منذر طاهر376510503776
مدرج الخامسكلية اآلداب1981-07-0401010227616ابتساموفاء ناظم دربولي376610503777
مدرج الخامسكلية اآلداب1987-04-0503002299914رمزيهبشرى ابراهيم عزيزه376710503778
مدرج الخامسكلية اآلداب1986-07-0422001642502علياربى محمد معروف376810503779
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مدرج الخامسكلية اآلداب1989-01-0510006027801وردهسحر عبد الكريم محمد376910503780
مدرج الخامسكلية اآلداب1980-02-0401002554615زينبموسى طالل الحمود377010503781
مدرج الخامسكلية اآلداب1979-10-0404001644226عقيلهحسام احمد سالمه377110503782
مدرج الخامسكلية اآلداب1977-09-0401080907616فاطمهمريم ابراهيم الخطيب377210503783
مدرج الخامسكلية اآلداب1979-03-0401002377101نهودسهام طالل الحمود377310503784
مدرج الخامسكلية اآلداب1983-03-0414003079620نزيهازينب ناصر عباس377410503785
مدرج الخامسكلية اآلداب1979-03-0408000935308غازيههند محمد الشداد377510503786
مدرج الخامسكلية اآلداب1979-05-0407002123507حياةحسين علي الدرويش377610503787
مدرج الخامسكلية اآلداب1998-05-0415002338108جميلهمحمد عادل العلي377710503788
مدرج الخامسكلية اآلداب1994-06-0412005568315وسامديمه نبيل شقوف377810503789
مدرج الخامسكلية اآلداب1997-01-0412009295005اميرهمرح محمد حلوي377910503790
مدرج الخامسكلية اآلداب1985-06-0412002281320نجاحراميا فواز قليشه378010503791
مدرج الخامسكلية اآلداب1980-11-0413005378201منيرهراميه رياض خضير378110503792
مدرج الخامسكلية اآلداب1978-08-0414000461925هاجرعبير منير حسن378210503793
مدرج الخامسكلية اآلداب1983-05-0407000010701سميرهأسماء خالد سلوم378310503794
مدرج الخامسكلية اآلداب1987-08-0422000649420جميلهميرفت منير ابراهيم378410503795
مدرج الخامسكلية اآلداب1988-05-0412000214510آسياوائل ابراهيم حمدي378510503796
مدرج الخامسكلية اآلداب1996-04-0414005932205عزيزةميساء محمود كاجان378610503797
مدرج الخامسكلية اآلداب1981-01-0403001658705وجيههمحمد حسن االبراهيم378710503798
مدرج الخامسكلية اآلداب1989-04-0412007060007سميرهلينا خضر عيسى378810503799
مدرج الخامسكلية اآلداب1969-12-0415002651210هاللهسماهر علي يزبك378910503800
مدرج الخامسكلية اآلداب1973-08-0512001012501أميرهرويده حبيب ابراهيم379010503801
مدرج الخامسكلية اآلداب1980-03-0415001904105منيفهدارين علي العلي379110503802
مدرج الخامسكلية اآلداب1996-01-0415003354901كنوزكلودا حافظ وسوف379210503803
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مدرج الخامسكلية اآلداب1973-02-0415000898210خضرهحافظ محمد وسوف379310503804
مدرج الخامسكلية اآلداب1982-08-0414001375325هاللهمايا نصر بالل379410503805
مدرج الخامسكلية اآلداب1994-01-0501032810627لطيفهسليمان حسين المحمد379510503806
مدرج الخامسكلية اآلداب1977-03-0401076768011حميدهسالف علي الرضوان379610503807
مدرج الخامسكلية اآلداب1981-01-0412004421129اسما عبدوشغاده احمد ظفور379710503808
مدرج الخامسكلية اآلداب1976-01-0406000841510سريهسمر سليمان الهاشم379810503809
مدرج الخامسكلية اآلداب1991-01-0406001214820هناء سليمانخيرزان احمد صارم379910503810
مدرج الخامسكلية اآلداب1985-12-0408000865420ثناءسلمى ابراهيم الموسى380010503811
مدرج الخامسكلية اآلداب1984-06-0401047569903سريهدارين مصعب المحمد380110503812
مدرج الخامسكلية اآلداب1982-11-0415002942901نصره السالمهيونس مرهج المحمد380210503813
مدرج الخامسكلية اآلداب1976-02-0401033704529فرحههويده سلمان اسماعيل380310503814
مدرج الخامسكلية اآلداب1986-03-0412002731117علياسمير محمد عباس380410503815
مدرج الخامسكلية اآلداب2002-01-0401002420501نجودالرا خضر فياض سموني380510503816
مدرج الخامسكلية اآلداب1999-03-0422000289501نهال الحسنمحمد علوان القبه380610503817
مدرج الخامسكلية اآلداب1987-01-0412005952601بحريه صقرياسمين رزق حلوي380710503818
مدرج الخامسكلية اآلداب1992-04-0417007858527ناديهيحيى ابراهيم بازو380810503819
مدرج الخامسكلية اآلداب1999-01-0403004077420عزيزه عدالنيامن علي الشاعر380910503820
مدرج الخامسكلية اآلداب1980-03-0401039567302املوليد احمد القصير381010503821
مدرج الخامسكلية اآلداب1988-04-0422002296405مريم الخليلساميه سامي العلي381110503822
مدرج الخامسكلية اآلداب1992-11-0406002370904فوزيه احمدمحمد بديع عواد381210503823
مدرج الخامسكلية اآلداب1982-03-0401042806208شهيرهبارعه بديع ديوب381310503824
مدرج الخامسكلية اآلداب1982-02-0402000932205نزهه مصطفىهند محمد محمد381410503825
مدرج الخامسكلية اآلداب2001-02-0504001776515وداد الرمضانمحمود هشام الحلوه381510503826
مدرج الخامسكلية اآلداب1980-01-0422007093417دوله معروفنسيم ناصر االبراهيم381610503827
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الفاعةالكليةتاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

جامعة البعثالبيانات الشخصيةرقم الطلبم

الخامسة:حمص        الفئة:محافظة

مدرج الرابعكلية اآلداب1997-07-1002003273610هاللبنى سليمان خضور381710503828
مدرج الرابعكلية اآلداب1988-01-0419004933801منىكاميليا محسن الموسى381810503829
مدرج الرابعكلية اآلداب1997-02-0412010657820فتاتيارا علي محفوض381910503830
مدرج الرابعكلية اآلداب1991-04-0403006914820حسنسمعه ممدوح العكش382010503831
مدرج الرابعكلية اآلداب1988-01-0515000997330حياة المحرزهبه احمد حسن382110503832
مدرج الرابعكلية اآلداب1994-08-0507004343620ميرفت العيتاوينيفين هيثم الشريقي382210503833
مدرج الرابعكلية اآلداب1974-11-0412003658619فهميه احمديونس محمود يونس382310503834
مدرج الرابعكلية اآلداب1978-05-0412009563601فهميهعادل محمود يونس382410503835
مدرج الرابعكلية اآلداب1998-02-0401001643520راضيه طيبامقداد مالك الحسين382510503836
مدرج الرابعكلية اآلداب1986-01-0408000014501انتصارنصر علي خضور382610503837
مدرج الرابعكلية اآلداب1981-01-0403000660201نوفه الحايكمحمد أحمد زعيتر382710503838
مدرج الرابعكلية اآلداب1986-05-0402006691701آمنه الخرفانايمن فريد اعرابي382810503839
مدرج الرابعكلية اآلداب1992-06-0401094283125ايمانمايا خالد سيوف382910503840
مدرج الرابعكلية اآلداب1980-04-0408003261117غازيهناديا محمد شداد383010503841
مدرج الرابعكلية اآلداب1974-11-0408000552008مريمنهى سويد الخضور383110503842
مدرج الرابعكلية اآلداب1979-05-0403002990314نورهرانيه درغام العلي383210503843
مدرج الرابعكلية اآلداب1977-06-0401049737615حوريهعمار محمد العباس383310503844
مدرج الرابعكلية اآلداب1982-03-0401074224308مريمعبد الحكيم احمد عجاج383410503845
مدرج الرابعكلية اآلداب1993-01-0401038044301سناءيعرب محمد الحسين383510503846
مدرج الرابعكلية اآلداب1989-07-0417007913615حميده النصرسالم سليمان السويد383610503847
مدرج الرابعكلية اآلداب1978-05-0423001843005كتيبه جنيدوفاء محمد الراعي383710503848
مدرج الرابعكلية اآلداب1998-05-0422006993915اميمهاحمد محمود مصطفى383810503849
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