
القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

1مدرج كلية الهندسة المدنية1992-09-0403006050601حميدهفاطمة يوسف االسماعيل110300001

1مدرج كلية الهندسة المدنية1982-06-0415003187825نجاحمرسله رمضان ديب210300002

1مدرج كلية الهندسة المدنية1979-01-0401080943422يسرىشيرين محمد عيد معطي310300003

1مدرج كلية الهندسة المدنية1984-02-0401040273804فتحيهعائده راتب الحسن410300004

1مدرج كلية الهندسة المدنية1992-01-0406001498701وصيقهمادلين صبحي سلمون510300005

1مدرج كلية الهندسة المدنية1990-05-0422002868904صبريةوسام يونس المنصور610300006

1مدرج كلية الهندسة المدنية2004-10-0422007146608ختامفاتن نزار القسوم710300007

1مدرج كلية الهندسة المدنية2001-01-0415002563421بدريهزينب هيثم بعيتي810300008

1مدرج كلية الهندسة المدنية1984-11-0518003507723سميرهميساء سلمان بشير910300009

1مدرج كلية الهندسة المدنية1989-08-0402002852920امالجنان عطا هللا جرجس1010300010

1مدرج كلية الهندسة المدنية1987-05-0415000237913اميرهرشا وحيد عساف1110300011

1مدرج كلية الهندسة المدنية1977-09-0402010224809علياحياة بوسف خزنا1210300012

1مدرج كلية الهندسة المدنية2000-02-0408000368408فاديهعبدو عبسى حسينو1310300013

1مدرج كلية الهندسة المدنية1983-03-0517001472021لمعةاحالم نواف سالم1410300014

1مدرج كلية الهندسة المدنية1994-01-0414001877501وجيههلما غازي مصطفى1510300015

1مدرج كلية الهندسة المدنية1998-09-0517003607525بسيلهليث سليمان علي1610300016

1مدرج كلية الهندسة المدنية1978-01-0516000795601فائزهفراس علي النصار1710300017

1مدرج كلية الهندسة المدنية1994-06-0401037636821جميلهعماد فهد رزوق1810300018

1مدرج كلية الهندسة المدنية1989-07-0403005665628مريمسائر هيثم السليمان1910300019

1مدرج كلية الهندسة المدنية1993-05-0403002919430حبابهغدير سليمان عباس زغور2010300020

1مدرج كلية الهندسة المدنية2001-06-0419006822605مريمفاطمه صفا االبراهيم2110300021

1مدرج كلية الهندسة المدنية1992-08-0405003042110تماثيلفاطر محمد السليمان2210300022

1مدرج كلية الهندسة المدنية1981-02-0417001891201نعيمهوفاء خضر السليمان2310300023

1مدرج كلية الهندسة المدنية1982-03-0505007853820سميرهتغريد علي بدور2410300024

رقم الطلبم
البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث
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رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

1مدرج كلية الهندسة المدنية1987-06-0412006149601سكرهاجر يوسف شقوف2510300025

1مدرج كلية الهندسة المدنية1984-04-0412006149017سكردعد يوسف شقوف2610300026

1مدرج كلية الهندسة المدنية1977-03-0505009998901اديبه عليحنان حسن الحسين2710300027

1مدرج كلية الهندسة المدنية1993-03-0401101437303تركيهدعاء دباح كنعان2810300028

1مدرج كلية الهندسة المدنية1979-08-0412009264129فاطمهعاطف احمد صالح2910300029

1مدرج كلية الهندسة المدنية1980-08-0403001555516اميرهليليان محمد علي االسماعيل3010300030

1مدرج كلية الهندسة المدنية1990-07-0412008463516نوفنبيله موسى خولي3110300031

1مدرج كلية الهندسة المدنية1985-03-0412006149225سكرسعده يوسف شقوف3210300032

1مدرج كلية الهندسة المدنية1996-07-0505013397317نجديهليلى علي حسن3310300033

1مدرج كلية الهندسة المدنية2000-09-0505013078421جيداءيانا بدر السماعيل3410300034

1مدرج كلية الهندسة المدنية1978-01-0422002491512رئيفهجوليت علي الحوراني3510300035

1مدرج كلية الهندسة المدنية1992-02-0414002003307فاطمهمرام محمد منش3610300036

1مدرج كلية الهندسة المدنية1979-11-0422003615415هناءسهير عبد الكريم الشدود3710300037

1مدرج كلية الهندسة المدنية1986-07-0402000263313حوريهكفاح لؤي الجبر3810300038

1مدرج كلية الهندسة المدنية1990-06-0414001378620حبسهاسماعيل عبد الواحد ابراهيم3910300039

1مدرج كلية الهندسة المدنية1994-07-0414004417325نتيجهمحمود عبد الحميد ابراهيم4010300040

1مدرج كلية الهندسة المدنية1993-05-0408000616018حميدهنادين محمد السليمان4110300041

1مدرج كلية الهندسة المدنية1991-11-0412005012010عائدهعلي حيدر بربر4210300042

1مدرج كلية الهندسة المدنية1985-12-0406003587411نهادروله سليمان قرج4310300043

1مدرج كلية الهندسة المدنية1982-11-0401048021830شفيقهشيرين طالب عرب4410300044

1مدرج كلية الهندسة المدنية1981-10-0408000279201شريفهمنال وزير بدور4510300045

1مدرج كلية الهندسة المدنية1993-05-0404000754802بحريهفاديا موسى موسى4610300046

1مدرج كلية الهندسة المدنية1987-08-0423000799510بسيمهعال حبيب العلي4710300047

1مدرج كلية الهندسة المدنية1999-02-0408003374105ساميهأحمد خضر النقري4810300048
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جامعة البعث

1مدرج كلية الهندسة المدنية1996-12-0414004104518حوريههيام حسين ضاهر4910300049

1مدرج كلية الهندسة المدنية1988-08-0414000872210فدوهعال احمد علي5010300050

1مدرج كلية الهندسة المدنية1997-10-0401047160810ابتسامدريد رفعت االبراهيم5110300051

1مدرج كلية الهندسة المدنية1986-01-0412005272004عائدهعالء حيدر بربر5210300052

1مدرج كلية الهندسة المدنية1997-09-0422005297410حنانلبانه طاهر جحا5310300053

1مدرج كلية الهندسة المدنية2003-05-0519003446525مجدلينهاال غسان ميهوب5410300054

1مدرج كلية الهندسة المدنية2003-01-0403001847501نظيرهجعفر محمد اليوسف5510300055

1مدرج كلية الهندسة المدنية1992-09-0406001484424فاطمهوالء كامل الصالح5610300056

1مدرج كلية الهندسة المدنية1986-10-0422003928406صبريهنزيله محمد االبراهيم5710300057

1مدرج كلية الهندسة المدنية1999-04-0419001818401شيخههديل عبد السالم رعد5810300058

1مدرج كلية الهندسة المدنية2003-01-0419002231425غاليهسجى عماد الدين الشامي5910300059

1مدرج كلية الهندسة المدنية1992-04-0423001912925مهديهمحمد محمود هدله6010300060

1مدرج كلية الهندسة المدنية1974-11-0415000321101عليافلاير ابراهيم خليل6110300061

1مدرج كلية الهندسة المدنية1983-07-0401009509414غازيهمها عبد الهادي المنصور6210300062

1مدرج كلية الهندسة المدنية1984-11-0419005676916بخيتهخلود احمد الحسن6310300063

1مدرج كلية الهندسة المدنية1991-02-0403002207926رتيبهزينب حبيب اليوسف6410300064

1مدرج كلية الهندسة المدنية1983-05-0401040446712نجاحسمر فابز الحسن6510300065

1مدرج كلية الهندسة المدنية1979-06-0422006610414ليمونهسوسن ابراهيم السليمان6610300066

1مدرج كلية الهندسة المدنية2004-01-0503006568822مريمدعاء يحيى صقر6710300067

1مدرج كلية الهندسة المدنية1982-05-0401047202518فاطمهمحمد وجيه المنصور6810300068

1مدرج كلية الهندسة المدنية1980-12-0414003773915خرماماري يوسف صقر6910300069

1مدرج كلية الهندسة المدنية1992-01-0401046934530هياموعد محمد السليمان7010300070

1مدرج كلية الهندسة المدنية1990-09-0507000869013ريمونداوالء محمد هندي7110300071

1مدرج كلية الهندسة المدنية1978-01-0422002589731حليمهفاديه عيسى الليمون7210300072
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البيانات الشخصية
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جامعة البعث

2مدرج كلية الهندسة المدنية1986-04-0403002980228جوهرههناء مخلوف رحال7310300073

2مدرج كلية الهندسة المدنية1988-10-0401077301204عزيزهنسرين يحيى العمر7410300074

2مدرج كلية الهندسة المدنية1977-02-0401077567505زعيلهنهله عبدهللا الوعري7510300075

2مدرج كلية الهندسة المدنية1988-03-0422003071520رجاءرغده محمد المرعي7610300076

2مدرج كلية الهندسة المدنية1998-04-0401059155615ابتسامرغده محمد الراعي7710300077

2مدرج كلية الهندسة المدنية1998-10-0418003342424رامياأيمن عبد الرحيم الضيخ7810300078

2مدرج كلية الهندسة المدنية1989-08-0406000858001فوزهشهيره احمد حسن جمعه7910300079

2مدرج كلية الهندسة المدنية1978-12-0408001535623تمرهسامر علي عباس8010300080

2مدرج كلية الهندسة المدنية1984-01-0403001104101صبحيههنادي موسى شنو8110300081

2مدرج كلية الهندسة المدنية1983-10-0422004177301سكرهحسام أحمد الصالح8210300082

2مدرج كلية الهندسة المدنية1994-08-0404002589518بدريهسميره سمير ميالد8310300083

2مدرج كلية الهندسة المدنية1973-03-0401047234014سلوىعال سلمان عبد الرحمن8410300084

2مدرج كلية الهندسة المدنية1985-06-0401078811515فاطمهزينه ياسين الدياب8510300085

2مدرج كلية الهندسة المدنية1999-06-0515007762806شهيرهرند يوسف االحمد8610300086

2مدرج كلية الهندسة المدنية2002-09-0405003101508مزنابشرى احمد االحمد8710300087

2مدرج كلية الهندسة المدنية1998-09-0405005488220مزنانرمين احمد االحمد8810300088

2مدرج كلية الهندسة المدنية1989-11-0401045738504نجوىشيرين عباس العباس8910300089

2مدرج كلية الهندسة المدنية1988-09-0415001243417بديعهاحمد محمد عثمان9010300090

2مدرج كلية الهندسة المدنية1998-03-0412004310028محاسناحمد علي بوعزو9110300091

2مدرج كلية الهندسة المدنية2003-01-0406002592730وفاءحنين فارس الخضور9210300092

2مدرج كلية الهندسة المدنية1993-01-0403000891725ليلىجمانه حسين سكاف9310300093

2مدرج كلية الهندسة المدنية1991-09-0422000438220أماسلميرفت محمود قسوم9410300094

2مدرج كلية الهندسة المدنية1998-01-0422004953422مريمعلي محمد الشمالي9510300095

2مدرج كلية الهندسة المدنية1992-06-0414002441304جميلهمحمود فؤاد خليل9610300096
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جامعة البعث

2مدرج كلية الهندسة المدنية1998-07-0404002605605بدريةعفراء سمير ميالد9710300097

2مدرج كلية الهندسة المدنية1995-01-0401064061730عيدهسعده يوسف الحسن9810300098

2مدرج كلية الهندسة المدنية1984-03-0501030628016زهرهقمر محمد علي محمد داوود9910300099

2مدرج كلية الهندسة المدنية1988-04-0402000265102سعادنرمين سيف الدين محفوض10010300100

2مدرج كلية الهندسة المدنية1992-07-0417002099320كوكبمها فؤاد عثمان10110300101

2مدرج كلية الهندسة المدنية2001-03-0412011047431ابتساممرام ابراهيم محمد10210300102

2مدرج كلية الهندسة المدنية1993-02-0403000094522ماتيلدارنا احمد اليوسف10310300103

2مدرج كلية الهندسة المدنية1990-04-0403005857401فاكهمجدلين شحود الحسين10410300104

2مدرج كلية الهندسة المدنية1979-09-0414000671210عزيزهحنان عيسى قرش10510300105

2مدرج كلية الهندسة المدنية2001-09-0406002726322ميساءكريستين حسين الخضور10610300106

2مدرج كلية الهندسة المدنية1979-10-0423001394229حوريهناهد محمود األحمد10710300107

2مدرج كلية الهندسة المدنية1991-05-0402000395310خولهوردي بهجت االسبر10810300108

2مدرج كلية الهندسة المدنية2002-01-0401079282101ميادهيوشع امير سليمان10910300109

2مدرج كلية الهندسة المدنية1987-05-0406000346802نعيمهمحمد عزيز الملحم11010300110

2مدرج كلية الهندسة المدنية2001-02-0423000113112هاجارريام محمد النيساني11110300111

2مدرج كلية الهندسة المدنية1999-10-0517001264315رداحديانا صدوح االحمد11210300112

2مدرج كلية الهندسة المدنية1993-01-0516003866018غيهسقراط احمد المنصور11310300113

2مدرج كلية الهندسة المدنية1996-01-0423000112825هاجاربشرى محمد النيساني11410300114

2مدرج كلية الهندسة المدنية1997-05-0401000507215غاندهديانا عماد حمود11510300115

2مدرج كلية الهندسة المدنية1997-06-0404002311901نسرينسلمى وفيق احمد11610300116

2مدرج كلية الهندسة المدنية1987-01-0402001316329نجوىعهد رامز حمدان11710300117

2مدرج كلية الهندسة المدنية1990-02-0406003201719سعادانتصار محمد السعيدي11810300119

2مدرج كلية الهندسة المدنية2002-12-0401111060121داللتهاني رائد رزوق11910300120

2مدرج كلية الهندسة المدنية1988-07-0423001530225غصوننوره سلمان االبراهيم12010300121
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2مدرج كلية الهندسة المدنية1998-07-0401110813330عودهزينه عادل الجمال12110300122

2مدرج كلية الهندسة المدنية1992-11-0503005860813شموس عوضجرجيت الياس العوض12210300123

2مدرج كلية الهندسة المدنية1994-06-0414000930125وجيهالما مظهر ابراهيم12310300124

2مدرج كلية الهندسة المدنية1975-05-0401047770210نعمهسمبره مصطفى فارس12410300125

2مدرج كلية الهندسة المدنية1994-07-0414002397329غاليهنرمين عبد الكريم محمود12510300126

2مدرج كلية الهندسة المدنية1991-04-0422000565305فتاةوالء احمد الساحلي12610300127

2مدرج كلية الهندسة المدنية2001-08-0423001844125وفاءالهام طلعت الحموي12710300128

2مدرج كلية الهندسة المدنية1981-03-0422001595920ليلىهيام علي الخليل12810300129

2مدرج كلية الهندسة المدنية1994-10-0423000834010سعادتاج السر محمد نيساني12910300130

2مدرج كلية الهندسة المدنية1992-01-0401046170105سميرهوفاء عزيز التالوي13010300131

2مدرج كلية الهندسة المدنية1991-06-0403004980728رويدهضياء داود االبراهيم13110300132

2مدرج كلية الهندسة المدنية1976-09-0401045989703نعيمهنوال مصطفى فارس13210300133

2مدرج كلية الهندسة المدنية1993-01-0412009714610شهالروزاليا محمد جوالق13310300134

2مدرج كلية الهندسة المدنية2001-01-0412008895201زينبوائل عباس العبدهللا13410300135

2مدرج كلية الهندسة المدنية1998-04-0406002598110امالياره مفيد فرحه13510300136

2مدرج كلية الهندسة المدنية1981-03-1002003332212نوالنسرين خليل سليمان13610300137

2مدرج كلية الهندسة المدنية1974-07-0412008746901عزيزهحسين محمد نصره13710300138

2مدرج كلية الهندسة المدنية1990-10-0415002330315منيرهعبدو رمضان الحجل13810300139

2مدرج كلية الهندسة المدنية2001-01-0412010048501عبيرايناس جودات جوالق13910300140

2مدرج كلية الهندسة المدنية1985-07-0415000158401اميرهمنال صالح عساف14010300141

2مدرج كلية الهندسة المدنية1993-05-0415001975110نبيهانور علي بدور14110300142

2مدرج كلية الهندسة المدنية2003-01-0415001956104نبيهاغنوه علي بدور14210300143

2مدرج كلية الهندسة المدنية1979-09-0414002820105رمزيهليندا محمود السالمه14310300144

2مدرج كلية الهندسة المدنية2000-07-0414004385113فوزيهعامر محمد عيسى14410300145
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البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

3مدرج كلية الهندسة المدنية1999-03-0412007541920سميرهحسن طاهر ابراهيم14510300146

3مدرج كلية الهندسة المدنية1994-06-0422003058117عيدهروعه عدنان العلي14610300147

3مدرج كلية الهندسة المدنية2001-02-0402000562208بديعهبتول عدنان المحمد14710300148

3مدرج كلية الهندسة المدنية1991-06-0412006025701عزيزهضحى علي شقوف14810300149

3مدرج كلية الهندسة المدنية2000-02-0518003777422راميهبراءه آصف رزوق14910300150

3مدرج كلية الهندسة المدنية1990-03-0401016978720حوريهمنصور احمد عرب15010300151

3مدرج كلية الهندسة المدنية2001-05-0422003066917عيدهسوار عدنان العلي15110300152

3مدرج كلية الهندسة المدنية1976-01-0401096998002غاليهدعد حسن الحمود15210300153

3مدرج كلية الهندسة المدنية1998-04-0422005227906ريمعلي باسل الديوب15310300154

3مدرج كلية الهندسة المدنية1985-12-0401000309117ميسرسراء منير المبارك15410300155

3مدرج كلية الهندسة المدنية2000-07-0401022999418سناءزينه ناصر شناني15510300156

3مدرج كلية الهندسة المدنية2003-02-0422007701709مركزرزان احمد النيساني15610300157

3مدرج كلية الهندسة المدنية1991-08-0422003580314سميرهفوزه فواز الحسن15710300158

3مدرج كلية الهندسة المدنية1991-01-0402000202120سالمأحالم قصي الجاني15810300159

3مدرج كلية الهندسة المدنية1994-07-0414004343301حسنسليمان اكرم عجوب15910300160

3مدرج كلية الهندسة المدنية1996-07-0401022998515سناءهبه ناصر شناني16010300161

3مدرج كلية الهندسة المدنية2002-01-0412003427205داللبشرى خضر علي16110300162

3مدرج كلية الهندسة المدنية1992-07-0505015704201صباحمحمد منير شيحه16210300163

3مدرج كلية الهندسة المدنية1994-06-0406003224930ميساءلورين حافظ علوش16310300164

3مدرج كلية الهندسة المدنية1988-06-0406002601501عيدهمنهل سليمان الخضور16410300165

3مدرج كلية الهندسة المدنية1989-06-0401020324510الهامايلين رضوان ابراهيم16510300166

3مدرج كلية الهندسة المدنية2001-01-0401114730105سهيرلمى محمد البرابره16610300167

3مدرج كلية الهندسة المدنية1990-01-0412003196301خضرهنهاد حسن عمر16710300168

3مدرج كلية الهندسة المدنية1988-09-0414000492223شميلهفاتن رمضان سالم16810300169

312 من 7صفحة  11:02:56 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 
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جامعة البعث

3مدرج كلية الهندسة المدنية1983-07-0422002054510نجديهغيداء زينو تللو16910300170

3مدرج كلية الهندسة المدنية2004-11-0422007353803حمدهبراءه عبد الباسط الخالد17010300171

3مدرج كلية الهندسة المدنية1990-03-0516003187605نجيبهريام كاسر يوسف17110300172

3مدرج كلية الهندسة المدنية1995-10-0423001019919ياسمينهيا علي صبح17210300173

3مدرج كلية الهندسة المدنية1995-02-0403001016312هناءوعد محمد االبراهيم17310300174

3مدرج كلية الهندسة المدنية1988-09-0423002233915حسنهنادره علي الجوراني17410300175

3مدرج كلية الهندسة المدنية1998-01-0408003223501وحيدهعبير غازي الكوسا17510300176

3مدرج كلية الهندسة المدنية1983-01-0422002868110ليلىكرجيه علي حمدان17610300177

3مدرج كلية الهندسة المدنية1999-10-0414000227507ملكهرويده عبد الكريم ديوب17710300178

3مدرج كلية الهندسة المدنية1974-02-0423000392501فاطمهلينا يونس العباس17810300179

3مدرج كلية الهندسة المدنية2001-04-0403001017616هناءوئام محمد االبراهيم17910300180

3مدرج كلية الهندسة المدنية1996-09-0422006645802فيروزمحمد فؤاد الحوراني18010300181

3مدرج كلية الهندسة المدنية1988-11-0503000404214عزيزهلؤي نزيه الصالح18110300182

3مدرج كلية الهندسة المدنية1975-11-0406001477901نديمهعبير خضر الشعبان18210300183

3مدرج كلية الهندسة المدنية1981-03-0414004096009نفنوففاطمه محمد ضاهر18310300184

3مدرج كلية الهندسة المدنية2004-02-0401092108101مهانغم ماجد العبدو18410300185

3مدرج كلية الهندسة المدنية2000-08-0401004599021مهارنا ماجد العبدو18510300186

3مدرج كلية الهندسة المدنية2000-01-0404000303801سخيهبشار أيمن درويش18610300187

3مدرج كلية الهندسة المدنية1988-03-0505001421702خدوجسالم يونس الخضور18710300188

3مدرج كلية الهندسة المدنية1998-01-0417007931301نجاحعائده زاهد ايوب18810300189

3مدرج كلية الهندسة المدنية1976-09-0401058956801منيرهميساء نصر المصطفى18910300190

3مدرج كلية الهندسة المدنية1999-10-0401112178815دعداليسار احمد الصبح19010300191

3مدرج كلية الهندسة المدنية2001-09-0423000022713خزنهبشرى نزار عباس19110300192

3مدرج كلية الهندسة المدنية1998-01-0515007977230جميلههنا يوسف الدنيا19210300193
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3مدرج كلية الهندسة المدنية1976-10-0403004262110كتيبهآسيا محمود ياسين19310300194

3مدرج كلية الهندسة المدنية1996-01-0415001214603املراما سليمان المحمد19410300195

3مدرج كلية الهندسة المدنية1992-02-0414002201511ودادمروى رضوان شمالي19510300196

3مدرج كلية الهندسة المدنية1987-01-0404001366407فهيدهرانيا خضر عبود19610300197

3مدرج كلية الهندسة المدنية2003-10-0402009819424غصونآيه سامي الحسين19710300198

3مدرج كلية الهندسة المدنية1985-10-0408000978212منيرهنرمين نديم السالمه النقري19810300199

3مدرج كلية الهندسة المدنية1993-06-0401063479315وزيرهسهيله حسين العلي19910300200

3مدرج كلية الهندسة المدنية1988-01-0403000366831سهامحسين احمد األشقر20010300201

3مدرج كلية الهندسة المدنية1989-05-0403000037420منيفهلوميس محمد العكاري20110300202

3مدرج كلية الهندسة المدنية2001-01-0414004080615مياسهعلي رهجات عباس20210300203

3مدرج كلية الهندسة المدنية2002-05-0419008901719نظامخديجة عبد الناصر االعرج20310300204

3مدرج كلية الهندسة المدنية2001-04-0401021503006رضيهمريم كالل الجمعه20410300205

3مدرج كلية الهندسة المدنية1980-12-0406003217805بهيجهشاديه يوسف العلي20510300206

3مدرج كلية الهندسة المدنية1984-11-0401083394426امينهتغريد زكريا الحوري20610300207

3مدرج كلية الهندسة المدنية2003-01-0419009584501ابتساماميره عادل القيسي20710300208

3مدرج كلية الهندسة المدنية1990-04-0418006926004نادرهفاديه قاسم هدله20810300209

3مدرج كلية الهندسة المدنية1990-04-0408001229220شهيرهايفلين احمد االحمد20910300210

3مدرج كلية الهندسة المدنية1981-09-0422000454907موليهفاتن محمد كيسين21010300211

3مدرج كلية الهندسة المدنية2003-01-0414004833920وفاءرغد هاشم مقدم21110300212

3مدرج كلية الهندسة المدنية1999-06-0414000869208فاطمهسميره اسماعيل وسوف21210300213

3مدرج كلية الهندسة المدنية2000-04-0401077747215مريممحمد طالل العليان21310300214

3مدرج كلية الهندسة المدنية1982-01-0412005625911رضاعلي احمد عبدهللا21410300215

3مدرج كلية الهندسة المدنية1986-01-0401052636109حميدهعالء علي عمران21510300216

4مدرج كلية الهندسة المدنية1999-04-0501032824410سمرسليمان معد المحمد21610300217
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4مدرج كلية الهندسة المدنية2002-01-0401076348816ملكيمايا ناصر محمود21710300218

4مدرج كلية الهندسة المدنية1997-10-0403002679410امالزين ايسر االحمد21810300219

4مدرج كلية الهندسة المدنية1990-04-0414001454517جميلهابراهيم يوسف علي21910300220

4مدرج كلية الهندسة المدنية1993-03-0401101356303عائشهاحمد محمد دير بعلباوي22010300221

4مدرج كلية الهندسة المدنية2002-05-0403000982920خديجهصفاء رضا فيتروني22110300222

4مدرج كلية الهندسة المدنية2001-01-0505014406705وعدمرح حسام عفيفه22210300223

4مدرج كلية الهندسة المدنية1974-09-0517001489901شهلةسعاد شريف احمد22310300224

4مدرج كلية الهندسة المدنية1980-07-0403001331727هاللهريم محمود جمعه22410300225

4مدرج كلية الهندسة المدنية2002-02-0402010355525ميساءهديل محمد حمدان22510300226

4مدرج كلية الهندسة المدنية2003-07-0401013692613المايوسف فرج االبرش22610300227

4مدرج كلية الهندسة المدنية1974-11-0422002090015مريمعبدو احمد ادنوف22710300228

4مدرج كلية الهندسة المدنية2002-02-0620009513210خولهرند زكريا حسن22810300229

4مدرج كلية الهندسة المدنية1986-01-1404007974003هدىمنار سعيد الجوهري22910300230

4مدرج كلية الهندسة المدنية1986-05-0401075140001نجاحبديعه نبيه المرشد23010300231

4مدرج كلية الهندسة المدنية2002-06-0414005431620سندسمايا رياض درويش23110300232

4مدرج كلية الهندسة المدنية1984-01-0414002212902كتيبهسندس محمد ابراهيم23210300233

4مدرج كلية الهندسة المدنية1998-10-0406000543811ايمانمنى صالح درويش23310300234

4مدرج كلية الهندسة المدنية2001-01-0405002857305غرامياسمين امين المحمد23410300235

4مدرج كلية الهندسة المدنية2003-10-0414004012816زعيلهبسمه شحاده ابراهيم23510300236

4مدرج كلية الهندسة المدنية1994-12-0401016169020مريمخديجه احمد مورطو23610300237

4مدرج كلية الهندسة المدنية1992-06-0422002495525نادياوعد نوفل الحمصي23710300238

4مدرج كلية الهندسة المدنية1992-01-0401013130701نظيرهثراء علي قزق23810300239

4مدرج كلية الهندسة المدنية2004-12-0405003906711فاتنالين محمد السليمان23910300240

4مدرج كلية الهندسة المدنية1985-11-0408000528411رسميههاله يعقوب الحمدان24010300241
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4مدرج كلية الهندسة المدنية1987-08-0419000151920احالمقصي علي الديوب24110300242

4مدرج كلية الهندسة المدنية2000-01-0517001355001تغريدهيا حيدر علي24210300243

4مدرج كلية الهندسة المدنية1991-05-0402010145710موليهحسين علي ونوس24310300244

4مدرج كلية الهندسة المدنية1997-05-0408002828114جهيدهعوال توفيق الديوب24410300245

4مدرج كلية الهندسة المدنية1983-11-0402001861010رجاءزهور محمود بالل24510300246

4مدرج كلية الهندسة المدنية1980-10-0414001858623وجيههدعد غازي مصطفى24610300247

4مدرج كلية الهندسة المدنية2001-01-0404000996021ايمانعالء فواز حسين24710300248

4مدرج كلية الهندسة المدنية1980-12-0402010081924خديجهعليا يوسف سالم24810300249

4مدرج كلية الهندسة المدنية1993-05-0422000325724نجوىمحمد أحمد اليوسف24910300250

4مدرج كلية الهندسة المدنية1990-03-0406002709613اسيماوالء غسان الصخر25010300251

4مدرج كلية الهندسة المدنية1982-12-0412001250101فايزهرانيا محمود ابراهيم25110300252

4مدرج كلية الهندسة المدنية1998-05-0414001463908امينهرهف نزيه ابراهيم25210300253

4مدرج كلية الهندسة المدنية1988-07-0422003864419نايفهصفاء احمد العاقل25310300254

4مدرج كلية الهندسة المدنية1986-02-0403001583901بديعهمظهر حسن العلي25410300255

4مدرج كلية الهندسة المدنية1992-08-0419005546010فاطمهعيسى محمد سليمان25510300256

4مدرج كلية الهندسة المدنية1997-02-0401085482704داللمحمد سليمان العبدو25610300257

4مدرج كلية الهندسة المدنية1986-10-0422000030301هدىناهد محي الدين الجمعه25710300258

4مدرج كلية الهندسة المدنية1987-04-0422001880210زهورعالء يوسف معال25810300259

4مدرج كلية الهندسة المدنية1994-01-0403004727712امونفاطمه عبد الرضا شحود25910300260

4مدرج كلية الهندسة المدنية1987-08-0412009250013سليمهمحمد يوسف سليمان26010300261

4مدرج كلية الهندسة المدنية1994-03-0422007000901حميدههناء خالد طاقيه26110300262

4مدرج كلية الهندسة المدنية1985-02-0401047288701بدريهرنا محمد رحال26210300263

4مدرج كلية الهندسة المدنية1981-10-0405002850316بدريهايلدا محمد رحال26310300264

4مدرج كلية الهندسة المدنية1998-06-0422002219910دلهىحال هاشم ادنوف26410300265
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4مدرج كلية الهندسة المدنية2003-01-0419005250301علياسابين سليمان بدره26510300266

4مدرج كلية الهندسة المدنية2003-01-0419005250501جهينهريتا ايمن بدره26610300267

4مدرج كلية الهندسة المدنية1991-03-0412007115815بهيجهميساء هيثم خضر26710300268

4مدرج كلية الهندسة المدنية1983-01-0423000189731فوزهمحمد علي العبدهللا26810300269

4مدرج كلية الهندسة المدنية1971-03-0401007198610حيتههنيه نواف العماوي26910300270

4مدرج كلية الهندسة المدنية1980-05-0401002553317عطافراميا هاشم الحمود27010300271

4مدرج كلية الهندسة المدنية1999-01-0401006257301خدوجفاطمة عبد الحليم الرحمون27110300272

4مدرج كلية الهندسة المدنية2001-01-0403004447701وزيرهبشار راتب اليوسف27210300273

4مدرج كلية الهندسة المدنية2003-01-0401016216820ساميهمريم غازي مورطو27310300274

4مدرج كلية الهندسة المدنية1988-03-0401044013110يسرىرويده راشد العيسى27410300275

4مدرج كلية الهندسة المدنية1980-06-0401002260610شفيقهنجوى كامل الوسوف27510300276

4مدرج كلية الهندسة المدنية1990-08-0403002510125منيفهمحمد بدر الساحلي27610300277

4مدرج كلية الهندسة المدنية1988-10-0401011279403مكيهعال ابراهيم العباس27710300278

4مدرج كلية الهندسة المدنية1997-01-0401112585101وصفيهرقيه عبد الوكيل العثمان27810300279

4مدرج كلية الهندسة المدنية1983-08-0519001847027فاطمهبشرا طالل ابراهيم27910300280

4مدرج كلية الهندسة المدنية2003-01-0415002625501ثمياهبه احمد اسعد28010300281

4مدرج كلية الهندسة المدنية1979-01-0414002229210سميعهوفاء آصيف عيسى28110300282

4مدرج كلية الهندسة المدنية1982-01-0412006052022وجيههحيدر محسن صارم28210300283

4مدرج كلية الهندسة المدنية1984-05-0402000188422سميرهتاتيانا نديم الجمال28310300284

4مدرج كلية الهندسة المدنية1998-04-0401071919009حسنهمحمد فايز السليمان28410300285

4مدرج كلية الهندسة المدنية1999-01-0412008671220سهامجعفر علي التيشوري28510300286

4مدرج كلية الهندسة المدنية1973-12-0402000108815زاهيهصباح عباس الخمسى28610300287

4مدرج كلية الهندسة المدنية2000-01-0405003417801اسمهاننسرين موسى الغزول28710300288

1قاعة كلية الهندسة المدنية1999-01-0401068387328سهامسمر سمير سلمانو28810300289
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القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

1قاعة كلية الهندسة المدنية1984-02-0401038805306الهامميساء اكرم ناعمه28910300290

1قاعة كلية الهندسة المدنية1991-01-0415001281825اكتمالمرام علي الحسن29010300291

1قاعة كلية الهندسة المدنية1997-01-0415001751901محاسنابراهيم حسين ديب29110300292

1قاعة كلية الهندسة المدنية1988-06-0403003190108ابتسامبشرى احمد الخلوف29210300293

1قاعة كلية الهندسة المدنية1991-05-0404000479207نعيمهأمير فرزت خضور29310300294

1قاعة كلية الهندسة المدنية1985-10-0413004062505فاطمهسناء دعاس حبابه29410300295

1قاعة كلية الهندسة المدنية1990-01-0422004722323غنداوالء أحمد العبود29510300296

1قاعة كلية الهندسة المدنية1989-03-0414002596301سخيهمنال كاسر السالمه29610300297

1قاعة كلية الهندسة المدنية2000-01-0401080933729عناياتعال غسان زنجي29710300298

1قاعة كلية الهندسة المدنية1991-01-0403004094720وفاءسلمان رزق االسعد29810300299

1قاعة كلية الهندسة المدنية1979-06-0420001568205خيريةعامر محمد ديب المطر29910300300

1قاعة كلية الهندسة المدنية1987-06-0402000151910حميدهسوسن راشد ونوس30010300301

1قاعة كلية الهندسة المدنية2003-04-0402007731723ابتساممي فهد ونوس30110300302

1قاعة كلية الهندسة المدنية1999-04-0401068662904ليناساره هشام الشوا30210300303

1قاعة كلية الهندسة المدنية1990-08-0414001206011جميلهعبير عيسى بلول30310300304

1قاعة كلية الهندسة المدنية1992-01-0232021327220غزالةابراهيم عبد الجواد الحمو النعيمي30410300305

1قاعة كلية الهندسة المدنية1992-03-0401093186001اميمهاماني بدر الدين شاويش30510300306

1قاعة كلية الهندسة المدنية1990-01-0401013127528نظيرهايمان علي قزق30610300307

1قاعة كلية الهندسة المدنية1993-08-0413005317603سكينهابراهيم فجر شدود30710300308

1قاعة كلية الهندسة المدنية1988-03-0401010158015سميرهاحمد محمد الصالح30810300309

1قاعة كلية الهندسة المدنية2001-02-0422004183709جيهانزينب سليمان العلي30910300310

1قاعة كلية الهندسة المدنية1989-01-0408003243510سعدهزينه يوسف خضور31010300311

1قاعة كلية الهندسة المدنية2000-08-0422007829229الهامريم احمد النيصافي31110300312

2قاعة كلية الهندسة المدنية1989-09-0403002244010ايلينشيرين سلمان فندي31210300313

312 من 13صفحة  11:02:56 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

2قاعة كلية الهندسة المدنية1999-07-0401041499201شهيدهياسمين يوسف الشما31310300314

2قاعة كلية الهندسة المدنية2000-05-0422004250031ازدهارحنين ابراهيم محمد31410300315

2قاعة كلية الهندسة المدنية1977-12-0401048216112مريمبشرى مرشد خضر31510300316

2قاعة كلية الهندسة المدنية1988-12-0401041571701ثلجهعتاب محمد ديب31610300317

2قاعة كلية الهندسة المدنية1988-01-0430000914701سميحهمصعب حسين الصالح31710300318

2قاعة كلية الهندسة المدنية1992-02-0403001919510فاطمهداليدا فرج سلهب31810300319

2قاعة كلية الهندسة المدنية2003-04-0401050726024ريماغزل حاتم المحفوض31910300320

2قاعة كلية الهندسة المدنية1993-01-0403001945301رئيفةكاترين كاسر سلهب32010300321

2قاعة كلية الهندسة المدنية1994-02-0404002273608نجاةسلمى عزيز عجي32110300322

2قاعة كلية الهندسة المدنية1994-03-0402003098701امينهفاطمه خالد عباره32210300323

2قاعة كلية الهندسة المدنية2000-06-0503001414401سوسنآية فايز الراعي32310300324

2قاعة كلية الهندسة المدنية1992-11-0415002765701هدىمنهل ابراهيم سالمه32410300325

2قاعة كلية الهندسة المدنية2003-11-0403009160908ابتساممرام عدنان يوسف32510300326

2قاعة كلية الهندسة المدنية2002-11-0404003052623نوفهابراهيم محمد ابراهيم32610300327

2قاعة كلية الهندسة المدنية2002-01-0423002016001ختامليث يوسف علي32710300328

2قاعة كلية الهندسة المدنية1986-04-0401010311325سارهمحمود محمد ديب كنعان32810300329

2قاعة كلية الهندسة المدنية1989-10-0417008639526نورسعفراء حسن المرعي32910300330

2قاعة كلية الهندسة المدنية1984-05-0422002408204منارونزه صقر الحسن33010300331

2قاعة كلية الهندسة المدنية1983-06-0517001861724نصرهسوزان عيسى العثمان33110300332

2قاعة كلية الهندسة المدنية1989-06-0402001284126مريمجهينه علي عصوره33210300333

2قاعة كلية الهندسة المدنية2002-03-0401102293710فاديااميره ليث المحفوظ33310300334

2قاعة كلية الهندسة المدنية1996-02-0423000433017شمسههدى سلمان الحسن33410300335

2قاعة كلية الهندسة المدنية1991-03-0401079507625رئيسهعلي محمد ديب جوهره33510300336

2قاعة كلية الهندسة المدنية1986-04-0422000916618مطيعهرشا علي علي33610300337

312 من 14صفحة  11:02:56 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

3قاعة كلية الهندسة المدنية2002-01-0402001038904فاطمهحوراء علي كنعان33710300338

3قاعة كلية الهندسة المدنية1984-05-0422002863301رتيبهبراءه حاتم العباس33810300339

3قاعة كلية الهندسة المدنية1991-01-0503000651725وردهسعاد علي نور الدين33910300340

3قاعة كلية الهندسة المدنية1998-12-0402001112022نصرهزينب احمد حمود34010300341

3قاعة كلية الهندسة المدنية1997-09-0420006028114امنهياسين علي عمير34110300342

3قاعة كلية الهندسة المدنية2002-01-0422001458407جمانهعال علي قاسم34210300343

3قاعة كلية الهندسة المدنية1983-06-0417001717722خديجهزهره محمود أباز34310300344

3قاعة كلية الهندسة المدنية1973-02-0407003134311آمنهخالديه احمد الجيلو34410300345

3قاعة كلية الهندسة المدنية1988-04-0422003099219عزيزهراميا محمد العلي34510300346

3قاعة كلية الهندسة المدنية2002-01-0407003137506خالديهنور رضوان الجيلو34610300347

3قاعة كلية الهندسة المدنية1983-03-0415000373812رئيقهنبيله مصطفى عبود34710300348

3قاعة كلية الهندسة المدنية2000-01-0403005535716فاطمهاحالم سامي ابو ثلجه34810300349

3قاعة كلية الهندسة المدنية2002-01-0403005538001فاطمههيفاء سامي ابو ثلجه34910300350

3قاعة كلية الهندسة المدنية1986-09-0401056325305حياةرشا صالح الحسن35010300351

3قاعة كلية الهندسة المدنية1985-03-0401090170101حسيبهرنا بدر الحمود35110300352

3قاعة كلية الهندسة المدنية1998-01-0415002326420تركيهساميه علي اسماعيل35210300353

3قاعة كلية الهندسة المدنية1998-04-0402000982216خديجهفاطمه علي القاسم35310300354

3قاعة كلية الهندسة المدنية1986-12-0422002911921منيفهرنا بلول العيسى35410300355

3قاعة كلية الهندسة المدنية2001-01-0408002490901نظيرهأمل محمود السلوم35510300356

3قاعة كلية الهندسة المدنية2001-08-0401042412230رناحال نادر خنسه35610300357

3قاعة كلية الهندسة المدنية1988-09-0408000369027وزيرهريم نزيه حسينو35710300358

3قاعة كلية الهندسة المدنية1999-03-0401050102115نهلهزينب نبيل كنجو35810300359

3قاعة كلية الهندسة المدنية1985-01-0415002426905سريهماجده رضوان حمزه35910300360

3قاعة كلية الهندسة المدنية2003-01-0401099894801سميرههال محمود الفحام36010300361

312 من 15صفحة  11:02:56 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

4قاعة كلية الهندسة المدنية1995-09-0422000834105فوزيهشفاء محمود حمدوش36110300362

4قاعة كلية الهندسة المدنية1990-01-0403001476806رحمهداليا محمد السالمه36210300363

4قاعة كلية الهندسة المدنية1980-09-0404001788025أليناأمل سعيد خضر36310300364

4قاعة كلية الهندسة المدنية1995-02-0403005484401ثريايحيا حمود الحايك36410300365

4قاعة كلية الهندسة المدنية2001-05-0403001490923نجوىمرح علي السالمه36510300366

4قاعة كلية الهندسة المدنية2000-01-0414002358212ردينهمحمد علي األحمد36610300367

4قاعة كلية الهندسة المدنية1986-01-0401039509601سعادمنى فيصل العسس36710300368

4قاعة كلية الهندسة المدنية2001-03-0422008566005ارياك االبراهيمزينب خضر الدرويش36810300369

4قاعة كلية الهندسة المدنية2001-01-0417007458622نهلهعبير محمد الحمدان36910300370

4قاعة كلية الهندسة المدنية1972-03-0401047043410زريفهسفيره تركي االبراهيم37010300371

4قاعة كلية الهندسة المدنية1979-01-0611005999701فريحهسعاد محمود النايف37110300372

4قاعة كلية الهندسة المدنية1975-12-0401002139604جميلهياسمين حسن الحديدي37210300373

4قاعة كلية الهندسة المدنية1994-07-0418006262410كريمهبشرى سمير سليمان37310300374

4قاعة كلية الهندسة المدنية2000-10-0412009085220محاسنعلي محمد حماده37410300375

4قاعة كلية الهندسة المدنية1998-01-0401064074731رجاءريحانه هالل الحسن37510300376

4قاعة كلية الهندسة المدنية1980-05-0419004939820نوفامها مصطفى الخضور37610300377

4قاعة كلية الهندسة المدنية1984-01-0403002951020يسرىميرفت خضر عباس37710300378

4قاعة كلية الهندسة المدنية1997-07-0412009709901ازدهاردعاء حسن ظروف37810300379

4قاعة كلية الهندسة المدنية1996-01-0412008307901ميساءعلي حسن منصور37910300380

4قاعة كلية الهندسة المدنية1991-05-0419010570601جهيدهروال نزبه الحسين38010300381

4قاعة كلية الهندسة المدنية1982-05-0401066969408شهلهزينه محمود الخليل38110300382

4قاعة كلية الهندسة المدنية1991-01-0422000415013الهامشذا بدر العيسى38210300383

4قاعة كلية الهندسة المدنية1976-03-0422000679401حميدهسائره عبدو القسوم38310300384

4قاعة كلية الهندسة المدنية1996-02-0422002265824فلكمانيا راتب المصري38410300385

312 من 16صفحة  11:02:56 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

5قاعة كلية الهندسة المدنية2002-07-0401100266217شادياعفاف لؤي العبدو38510300386

5قاعة كلية الهندسة المدنية2001-02-0414001351807وردهريتا فادي عبود38610300387

5قاعة كلية الهندسة المدنية1979-04-0414002728207سعدهنسرين علي احمد38710300388

5قاعة كلية الهندسة المدنية1989-01-0422002128801ماجدوليندارين علي الوعري38810300389

5قاعة كلية الهندسة المدنية1999-03-0403005646919غادهيازد ضاحي الوعري38910300390

5قاعة كلية الهندسة المدنية1996-05-0401042110623يتيمهرنا محمد العجي39010300391

5قاعة كلية الهندسة المدنية1990-02-0401064101901رئيفهريما فايز المصطفى39110300392

5قاعة كلية الهندسة المدنية1994-06-0408000260115وردهمحمد جودات بالل39210300393

5قاعة كلية الهندسة المدنية2000-12-0501030138907فلايرنصره نهاد العيوق39310300394

5قاعة كلية الهندسة المدنية1988-11-0404000047501فاطمهجاكلين نصر موسى39410300395

5قاعة كلية الهندسة المدنية1998-01-0403003452010انعامسوزان منذر عليه39510300396

5قاعة كلية الهندسة المدنية1981-08-0414002433529جهيدهعائده خليل ابراهيم39610300397

5قاعة كلية الهندسة المدنية1997-01-0406000994905لطيفهحيان عبد الهادي شناني39710300398

5قاعة كلية الهندسة المدنية1986-01-0415001557710وردهفاتن حسين حسن39810300399

5قاعة كلية الهندسة المدنية1992-08-0401016970929فتاهشذى احمد درويش39910300400

5قاعة كلية الهندسة المدنية1991-05-0404000064923أحالمهديل محسن فندي40010300401

5قاعة كلية الهندسة المدنية1984-01-0404000162801هناءميرفت فخري سعود40110300402

5قاعة كلية الهندسة المدنية1985-01-0401015093106مريمسماح عيسى مياسه40210300403

5قاعة كلية الهندسة المدنية1987-11-0404003348601هناءنور فخري سعود40310300404

5قاعة كلية الهندسة المدنية1981-04-0414002826329شهيرهجنان محمد العلي40410300405

5قاعة كلية الهندسة المدنية1991-10-0404000353504منىليال منير قزي40510300406

5قاعة كلية الهندسة المدنية1985-06-0412006518026سلطانهخليل مالك يوسف40610300407

5قاعة كلية الهندسة المدنية1990-01-0408002483105يسرىبشرى حسن السعيدي40710300408

5قاعة كلية الهندسة المدنية1996-05-0414000428401عزيزهريم حسن عبد الرحمن40810300409

312 من 17صفحة  11:02:56 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

6قاعة كلية الهندسة المدنية2001-03-0408000878206اميمهندى ابراهيم االسعد40910300410

6قاعة كلية الهندسة المدنية1993-06-0403002622920فلايرعلي بديع شحاده41010300411

6قاعة كلية الهندسة المدنية1998-06-0422005845920سميرهعهد عادل مسعود41110300412

6قاعة كلية الهندسة المدنية1980-09-0422005627903عرنيهيفاء عيسى مسعود41210300413

6قاعة كلية الهندسة المدنية2000-05-0401061630725نسرينلمى لؤي حبوب41310300414

6قاعة كلية الهندسة المدنية1982-04-0401084081822سليمهميرفت امين نسطه41410300415

6قاعة كلية الهندسة المدنية1984-10-0415002935330كوكبغيثاء أحمد ادريس41510300416

6قاعة كلية الهندسة المدنية1978-05-0422004486227بانيهحكم عارف الفرج41610300417

6قاعة كلية الهندسة المدنية1989-01-0413007524716وجيههجهان حافظ خليل41710300418

6قاعة كلية الهندسة المدنية2002-07-0414002282126الهاممروه يونس خليل41810300419

6قاعة كلية الهندسة المدنية1994-08-0401061467120سمرنتالي محمد المصطفى41910300420

6قاعة كلية الهندسة المدنية1995-04-0422005088428ابتسامكلوديا علي بدران42010300421

6قاعة كلية الهندسة المدنية1993-06-0422000675526عزيزهعال سامي الونوس42110300422

6قاعة كلية الهندسة المدنية1974-10-0422006536201رمزيهمنار نصر خلوف42210300423

6قاعة كلية الهندسة المدنية1987-11-0422000506920ختامصفاء عبدالهادي النيساني42310300424

6قاعة كلية الهندسة المدنية1986-01-0404001620724بديعهكراستيا كامل مراد محمد42410300425

6قاعة كلية الهندسة المدنية1994-01-0422000566601خضرهرهام أحمد الخليل42510300426

6قاعة كلية الهندسة المدنية1989-01-0415000943401اسيااميره حسين حمد42610300427

6قاعة كلية الهندسة المدنية1985-01-0517003010910فطومهدى سامي عيسى42710300428

6قاعة كلية الهندسة المدنية1977-04-0402000529725كاملهريما وجيه زاهدة42810300429

6قاعة كلية الهندسة المدنية1991-04-0422005065917ميلياكمال سالم عياش42910300430

6قاعة كلية الهندسة المدنية1980-05-0503001353801مريمغاده حسن الصالح43010300431

6قاعة كلية الهندسة المدنية1993-05-0503001401110حلوهمريم خليل االسعد43110300432

6قاعة كلية الهندسة المدنية2002-01-0403001009801مريمرهام محمود المصطفى43210300433

312 من 18صفحة  11:02:56 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

7قاعة كلية الهندسة المدنية1976-02-0415000070411علياوصال ابراهيم خليل43310300434

7قاعة كلية الهندسة المدنية1988-05-0413000962220رمزيهصفاء عادل منصور43410300435

7قاعة كلية الهندسة المدنية1992-04-0414001876421هياممحمد يوسف مصطفى43510300436

7قاعة كلية الهندسة المدنية2000-09-0414004320610دالليوسف نظير ملحم43610300437

7قاعة كلية الهندسة المدنية1996-07-0408001124423ازدهاريارا عبدو العلي43710300438

7قاعة كلية الهندسة المدنية1996-01-0401018931701رانيايارا رمضان شيحه43810300439

7قاعة كلية الهندسة المدنية1987-01-0412008853601صالحهروال ابراهيم دنيا43910300440

7قاعة كلية الهندسة المدنية1997-07-0412008865801سمروعد محسن دنيا44010300441

7قاعة كلية الهندسة المدنية1990-06-0401083911001دولهحوريه اسامه قناطري44110300442

7قاعة كلية الهندسة المدنية2002-08-0417008627410أمينهزينب محمد العباس44210300443

7قاعة كلية الهندسة المدنية1997-05-0401080492216وزيرهمنال احمد صالح44310300444

7قاعة كلية الهندسة المدنية2000-01-0417010698801عدالروان احمد الحسن44410300445

7قاعة كلية الهندسة المدنية1976-02-0404002682820زهرهحبيب فهد نمر44510300446

7قاعة كلية الهندسة المدنية1993-03-0401002373228سميرهعلي اكرم حسين44610300447

7قاعة كلية الهندسة المدنية2003-12-0403007935302ازدهارآيه قاسم ياسين44710300448

7قاعة كلية الهندسة المدنية1993-03-0516003135701ميادهرويده موسى معروف44810300449

7قاعة كلية الهندسة المدنية1986-01-0403002343701روزهلورين سلمان شلهوب44910300450

7قاعة كلية الهندسة المدنية1985-04-0412008865429سهامرشيد مالك غريب45010300451

7قاعة كلية الهندسة المدنية1984-01-0418006486601سعدهرهام ميهوب الولوس45110300452

7قاعة كلية الهندسة المدنية1990-01-0402001001002شمسهسحر قاسم القاسم45210300453

7قاعة كلية الهندسة المدنية2003-08-0417013082415ميادهرهف يحيى السالمه45310300454

7قاعة كلية الهندسة المدنية1978-09-0401043262215تركيهريمه فرج سقر45410300455

7قاعة كلية الهندسة المدنية2004-07-0413007808626غيداءمروه راغد خليل45510300456

7قاعة كلية الهندسة المدنية1979-01-0404000714301زهيهمزنه سليمان قطريب45610300457

312 من 19صفحة  11:02:56 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

8قاعة كلية الهندسة المدنية1997-03-0401111683315كوكبديمه علي العبدهللا45710300458

8قاعة كلية الهندسة المدنية1994-08-0404003196321سعادليلى محمد حماد45810300459

8قاعة كلية الهندسة المدنية1999-06-0401043387225رهافندى راكان حديد45910300460

8قاعة كلية الهندسة المدنية1997-11-0505010809507ردينهعلي أحمد الخليل46010300461

8قاعة كلية الهندسة المدنية1983-03-0401039705601مكيهناهد ابراهيم العباس46110300462

8قاعة كلية الهندسة المدنية1993-01-0403005836201ريادرهام سليمان سلوم46210300463

8قاعة كلية الهندسة المدنية1999-06-0420002023801ليلىتهاني زياد العمره46310300464

8قاعة كلية الهندسة المدنية1982-01-0403003309620لوزيهأحمد تركي الخضر46410300465

8قاعة كلية الهندسة المدنية2002-08-0404002458109نجاهإلهام زيدان عبدو46510300466

8قاعة كلية الهندسة المدنية2000-09-0611004762122رانياتيماء علي معال46610300467

8قاعة كلية الهندسة المدنية1992-06-0415000719805جهينههويده شريف بدر46710300468

8قاعة كلية الهندسة المدنية1997-01-0422003550011رشيدهغزل احمد الخضور46810300469

8قاعة كلية الهندسة المدنية1993-12-1404008946410سميرهرامي عبدهللا الشعفور46910300470

8قاعة كلية الهندسة المدنية1976-05-0503001756330سارهعبدهللا محمد الطالب47010300471

8قاعة كلية الهندسة المدنية1988-06-0415000733301صباحبشرى خضر خضور47110300472

8قاعة كلية الهندسة المدنية2004-01-0412010358815لوراليث عدنان بعريني47210300473

8قاعة كلية الهندسة المدنية1997-01-0422005226901لبنههبا علي الناصر47310300474

8قاعة كلية الهندسة المدنية1992-01-0403006422101بدرهوصال خليل السليط47410300475

8قاعة كلية الهندسة المدنية2000-05-0417008614506بحريههدى أحمد عيد47510300476

8قاعة كلية الهندسة المدنية2001-01-0404001164525هوازنلينا نبيل حمود47610300477

8قاعة كلية الهندسة المدنية1999-01-0703003289010محاسنعلي وائل جحجاح47710300478

8قاعة كلية الهندسة المدنية1977-09-0406000859323موليهصفاء علي القاسم47810300479

8قاعة كلية الهندسة المدنية2001-06-0414005883230ميادهمريانة عبد الللطيف علي47910300480

8قاعة كلية الهندسة المدنية2003-07-0406003723519صفاءرغد مكائيل حسن جمعه48010300481

312 من 20صفحة  11:02:56 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

8قاعة كلية الهندسة المدنية1977-10-0401018563101سفيرهسمر احمد شيحه48110300482

8قاعة كلية الهندسة المدنية2004-05-0401046065015لميسلجين ايمن السليمان48210300483

8قاعة كلية الهندسة المدنية1997-10-0412010085720مريمنادين حسن نجار48310300484

8قاعة كلية الهندسة المدنية2000-03-0401077367614علياازدهار حسين احمد48410300485

8قاعة كلية الهندسة المدنية2001-01-0401114723010امينهصالح اسد المحمد48510300486

8قاعة كلية الهندسة المدنية1996-03-0422002454915امينهاميره علي ربيع48610300487

8قاعة كلية الهندسة المدنية1977-03-0403000246928نوالنيروز محسن عيسى48710300488

8قاعة كلية الهندسة المدنية1981-01-0412007967401فايزهحنان محمد المصري48810300489

8قاعة كلية الهندسة المدنية1991-01-0403001724901رتيبهماجده حيدر الحمود48910300490

8قاعة كلية الهندسة المدنية2002-12-0422005827420فداءفاطر حسن الشاويش49010300491

8قاعة كلية الهندسة المدنية2002-06-0101039745415ميسونايه هيثم االحمد49110300492

8قاعة كلية الهندسة المدنية1979-01-0401040414215داللماجده محمد صقور49210300493

8قاعة كلية الهندسة المدنية2002-03-0414001526310هندمجد يوسف عبد هللا49310300494

8قاعة كلية الهندسة المدنية2002-01-0403005789401مريمعلي اديب مشعل49410300495

8قاعة كلية الهندسة المدنية2002-05-0403000546801سكينهزينب خضر اسد49510300496

8قاعة كلية الهندسة المدنية1994-07-0417007636201نشميههناء صفا العباس49610300497

8قاعة كلية الهندسة المدنية1998-01-0408001341426ازدهاررهف عبدو العلي49710300498

8قاعة كلية الهندسة المدنية1997-01-0412010050404ضحىنورين كامل حمدي49810300499

8قاعة كلية الهندسة المدنية2001-01-0414003493907سلوىديمه علي القاضي49910300500

8قاعة كلية الهندسة المدنية2004-01-0414003774411مفيدهسمر محمود فارس50010300501

8قاعة كلية الهندسة المدنية2002-01-0403005623701علياحسين علي ابو عيد50110300502

8قاعة كلية الهندسة المدنية1992-06-0401001944314فاديهحنان خضر رسالن50210300503

8قاعة كلية الهندسة المدنية2003-01-0403010535003شهيرهحال حسن داود50310300504

8قاعة كلية الهندسة المدنية1987-01-0414000232401عائدهبديعه ابراهيم عباس50410300505

312 من 21صفحة  11:02:56 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

9قاعة كلية الهندسة المدنية1998-05-0612000618201نجوىلينا حبيب يعقوب50510300506

9قاعة كلية الهندسة المدنية2003-01-0408002443723دارينجعفر ياسر الخضر50610300507

9قاعة كلية الهندسة المدنية1993-06-0403000237714هيامحسن محمد اليوسف50710300508

9قاعة كلية الهندسة المدنية1991-01-0401076670501خديجهفيصل عزو شالر50810300509

9قاعة كلية الهندسة المدنية2001-02-0403002592702ساميهيوسف عماد برو50910300510

9قاعة كلية الهندسة المدنية1988-09-0501006181421كوسرأريج عدنان عقول51010300511

9قاعة كلية الهندسة المدنية2001-05-0517003778701منالكوثر احمد شبطا51110300512

9قاعة كلية الهندسة المدنية1990-07-0501022190523كوسرانغام عدنان عقول51210300513

9قاعة كلية الهندسة المدنية1999-10-0415003025218رومندهعلي راتب الحسن51310300514

9قاعة كلية الهندسة المدنية1985-09-0401062497611منيرهوفاء ابراهيم مصطفى51410300515

9قاعة كلية الهندسة المدنية1994-06-0401017680927اعتمادرؤى محمد احمد51510300516

9قاعة كلية الهندسة المدنية1980-12-0422000631811منيرهشفاء محمد العقده51610300517

9قاعة كلية الهندسة المدنية1980-05-0401011921817امالمها عيسى السعود51710300518

9قاعة كلية الهندسة المدنية2003-06-0414002359210ردينهفاطمه علي االحمد51810300519

9قاعة كلية الهندسة المدنية1980-01-0422001990201سحردارين ضاهر العلي51910300520

9قاعة كلية الهندسة المدنية1995-08-0403002838427هناءباسل احمد قبوي52010300521

9قاعة كلية الهندسة المدنية1992-07-0422003487812حاجي الديبعالء خضر زهره52110300522

9قاعة كلية الهندسة المدنية2001-01-0417008433804سميرهفرح أحمد المحسن52210300523

9قاعة كلية الهندسة المدنية1981-09-0417000081901عزيزهمحمد يوسف دربوله52310300524

9قاعة كلية الهندسة المدنية2003-01-0412003694201سميرهريتا علي الخليل52410300525

9قاعة كلية الهندسة المدنية1989-04-0401009499522سميرهسمر حسن البدور52510300526

9قاعة كلية الهندسة المدنية1987-01-0403001491105عزيزههدى سليمان المحمد52610300527

9قاعة كلية الهندسة المدنية2000-01-0404000743901عنودربى كامل عبود52710300528

9قاعة كلية الهندسة المدنية1997-01-0423002595330فاطمهنادين يوسف األرمله52810300529

312 من 22صفحة  11:02:56 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

9قاعة كلية الهندسة المدنية2001-04-0414004258102لطيفهيوسف عدنان خضور52910300530

9قاعة كلية الهندسة المدنية1989-02-0516002140620عفيفهسحر محمد ادريس53010300531

9قاعة كلية الهندسة المدنية2001-10-0420000670901ختامفاطمة وليد الزعبي53110300532

9قاعة كلية الهندسة المدنية1999-01-0414004733729هدىرغد محسن احمد53210300533

9قاعة كلية الهندسة المدنية2002-02-0420000671619زهرهرهف محمد الزعبي53310300534

9قاعة كلية الهندسة المدنية1989-06-0401078222702فاطمهرشا خليل االحمد53410300535

9قاعة كلية الهندسة المدنية1999-08-0402005110905بديعهسوزان يونس اليوسف53510300536

9قاعة كلية الهندسة المدنية2004-06-0507004192323داريننانسي حارث األحمد53610300537

9قاعة كلية الهندسة المدنية1998-01-0404001696601رئيفهمقداد إياد شاهين53710300538

9قاعة كلية الهندسة المدنية1993-04-0403005578601سميرهسها محمد ابو ثلجه53810300539

9قاعة كلية الهندسة المدنية1999-01-0418006600915رويدهيحيى شعبان سموني53910300540

9قاعة كلية الهندسة المدنية1994-11-0412006472313هياممنجد علي حسن54010300541

9قاعة كلية الهندسة المدنية1999-01-0401037850929مضيئهرياض ايمن رزوق54110300542

9قاعة كلية الهندسة المدنية2000-01-0422005278401رجاءشهد عصام الخضور54210300543

9قاعة كلية الهندسة المدنية1995-07-0403007453614منامحمود نديم النقري54310300544

9قاعة كلية الهندسة المدنية1991-09-0401002257512دالللينا هيثم كفا54410300545

9قاعة كلية الهندسة المدنية1981-07-0422003526720غادههيلدا يوسف الشربه54510300546

9قاعة كلية الهندسة المدنية2001-08-0401038261701مريمرهام خالد العجي54610300547

9قاعة كلية الهندسة المدنية2001-04-0401108604027رانيهعبير سمير العجي54710300548

9قاعة كلية الهندسة المدنية1999-01-0403006334401رحابهبه رامز السليمان54810300549

9قاعة كلية الهندسة المدنية1982-01-0415000249301ملونياراميا حسين حجل54910300550

9قاعة كلية الهندسة المدنية1984-05-0408001252220نجيبهسوزان كاسر االبراهيم55010300551

9قاعة كلية الهندسة المدنية2000-11-0412005465601دعدلورين اسماعيل خزندار55110300552

9قاعة كلية الهندسة المدنية2000-08-0412001706311عيوشفاطمه سمير خضور55210300553

312 من 23صفحة  11:02:56 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

10قاعة كلية الهندسة المدنية1983-01-0404001822620خضرهمعين احمد محمد55310300554

10قاعة كلية الهندسة المدنية2001-01-0423001389123غانديمايا نادر الجهني55410300555

10قاعة كلية الهندسة المدنية1994-01-0423002308730نورهصالح محمد االحمد55510300556

10قاعة كلية الهندسة المدنية1985-01-0404000983125سعادسماهر عيسى اسماعيل55610300557

10قاعة كلية الهندسة المدنية1998-01-0401040452525صباحسوزان يحيى الحسن55710300558

10قاعة كلية الهندسة المدنية1972-02-0611007248303حليمهعفاف عيد حسن55810300559

10قاعة كلية الهندسة المدنية1997-07-0405003180914هيفاءماري محمد سليمان55910300560

10قاعة كلية الهندسة المدنية1987-12-0423000351715عبلهلبنه احمد بدران56010300561

10قاعة كلية الهندسة المدنية1984-08-0620002494006كوكبغنوه نديم صبح56110300562

10قاعة كلية الهندسة المدنية1997-06-0418007353106نوفهرنيم يوسف خضور56210300563

10قاعة كلية الهندسة المدنية1998-04-0406000796801عبيرعيسى محسن الحسن56310300564

10قاعة كلية الهندسة المدنية1984-09-0422001610602تمرهأحالم محمود الخضور56410300565

10قاعة كلية الهندسة المدنية1985-01-0422003998120فريحهلبانه محمود المحمد56510300566

10قاعة كلية الهندسة المدنية1995-05-0507001022810هيفاءزينب طريف الرستم56610300567

10قاعة كلية الهندسة المدنية1982-07-0620006604317صبيرهعبير محمد يوسف56710300568

10قاعة كلية الهندسة المدنية1978-03-0401005030810نجيبهسميره عزيز العلي56810300569

10قاعة كلية الهندسة المدنية2002-05-0403004025510منارندى احمد المحمد56910300570

10قاعة كلية الهندسة المدنية2002-10-0401083813624نغممحمد عالء العلي57010300571

10قاعة كلية الهندسة المدنية1986-01-0401083982901جهينارنا نصر الخضر57110300572

10قاعة كلية الهندسة المدنية2001-11-0422006932313هيفاءنور شعبان االبراهيم57210300573

10قاعة كلية الهندسة المدنية1998-08-0401001007716فاتنراما نعيم الديوب57310300574

10قاعة كلية الهندسة المدنية2004-09-0405003917801فيروزليال باسم حرفوش57410300575

10قاعة كلية الهندسة المدنية2004-01-0401106602725نايفهنور قصي ابراهيم57510300576

10قاعة كلية الهندسة المدنية1990-01-0404001541815مهديهزهور زهير علي57610300577
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القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

10قاعة كلية الهندسة المدنية2002-07-1018000906505نظيرههبه فهيم مخلوف57710300578

10قاعة كلية الهندسة المدنية2003-12-0401090099815لميسمايا هيثم حمزه57810300579

10قاعة كلية الهندسة المدنية1979-12-0515000907305عزيزهحسنا عبد الرحمن عيسى57910300580

10قاعة كلية الهندسة المدنية1992-01-0401091656011عوازلرشا عبد الحسن حبيب58010300581

10قاعة كلية الهندسة المدنية1998-06-0422004213018ناديهفارس محمد المجرود58110300582

10قاعة كلية الهندسة المدنية1987-01-0412005552704غزوىسناء علي عبيدو58210300583

10قاعة كلية الهندسة المدنية1981-04-0407001972712منيرهندى محمد سعيد الهزاع58310300584

10قاعة كلية الهندسة المدنية2004-01-0414005403715ربىفرح خالد السمحه58410300585

10قاعة كلية الهندسة المدنية2001-11-0414000451301احالمعذاب منير عبد الرحمن58510300586

10قاعة كلية الهندسة المدنية2004-10-0414006798915حنانريم محمد وسوف58610300587

10قاعة كلية الهندسة المدنية2003-07-0423004624120احالموالء منذر االبراهيم58710300588

10قاعة كلية الهندسة المدنية1988-06-0501037639401هاجرصفاء جبر القاسم58810300589

10قاعة كلية الهندسة المدنية1991-04-0703003435417فائزةموسى علي داده58910300590

10قاعة كلية الهندسة المدنية1985-01-0414002403302خدوجرنا يوسف اليوسف59010300591

10قاعة كلية الهندسة المدنية2002-06-0423006111107نسرينهبه شادي الخليل59110300592

10قاعة كلية الهندسة المدنية1991-03-0401088569701جهيناهال نصر الخضر59210300593

10قاعة كلية الهندسة المدنية1980-05-0403006559824زمزمرائده صالح حمود59310300594

10قاعة كلية الهندسة المدنية2000-01-0901006484201غادهاسراء سمير الخضر59410300595

10قاعة كلية الهندسة المدنية2002-04-0422007583415نوالهديل محمد هالله59510300596

10قاعة كلية الهندسة المدنية1998-10-0517000344606روضهيمام ابراهيم زوده59610300597

10قاعة كلية الهندسة المدنية1982-04-0413005384511ياسمينناصر اسماعيل خضور59710300598

10قاعة كلية الهندسة المدنية1997-04-0408004145202كوثرنغم معد الحوراني59810300599

10قاعة كلية الهندسة المدنية1992-10-0402006533930يسرىإيمان سلمان بدر59910300600

10قاعة كلية الهندسة المدنية1988-01-0412000297402خلودسالم عبد الناصر الشعار60010300601

312 من 25صفحة  11:02:56 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

11قاعة كلية الهندسة المدنية1990-03-0401043215311لوزيهحال بدر الخضور60110300602

11قاعة كلية الهندسة المدنية2003-07-0519002317404سمرالريسا محمد علي60210300603

11قاعة كلية الهندسة المدنية1983-01-0414003420901كوثرروال نادر الموسى60310300604

11قاعة كلية الهندسة المدنية1979-06-0412005005601يمنىيوسف علي جنيدي60410300605

11قاعة كلية الهندسة المدنية1987-01-0401078055901تفاحهرباب حسن حبيب60510300606

11قاعة كلية الهندسة المدنية1998-01-0401060280626هدىعادل فؤاد الشبعان60610300607

11قاعة كلية الهندسة المدنية1993-07-0404000278324لودهشذا اجود شبيب60710300608

11قاعة كلية الهندسة المدنية2001-10-0408002734001وسيلهنسرين هيثم الشيني60810300609

11قاعة كلية الهندسة المدنية2001-01-0415002025001سلوىهيام جهاد عمران60910300610

11قاعة كلية الهندسة المدنية1990-11-0415001873328منيرهمرح محمود حسن61010300611

11قاعة كلية الهندسة المدنية2000-09-0518002520026فادياسوسن سامر فليفل61110300612

11قاعة كلية الهندسة المدنية1996-08-0519002141901سمرهال ياسر صقر61210300613

11قاعة كلية الهندسة المدنية1985-02-0509000607601بدريهداليا حسن الحسن61310300614

11قاعة كلية الهندسة المدنية1999-03-0403007054424غازيهناديا خليل الشبان61410300615

11قاعة كلية الهندسة المدنية1986-01-0401006129410بندرأحالم محمود الخضر61510300616

11قاعة كلية الهندسة المدنية1977-01-0414004078204ضياءريمه بالل محمد61610300617

11قاعة كلية الهندسة المدنية1992-01-0401084399716فطومهانس فرحان كنعان61710300618

11قاعة كلية الهندسة المدنية1996-06-0402000123314نجوىركسا هاشم الحمود61810300619

11قاعة كلية الهندسة المدنية1988-08-0515008788025نوالميساء رحيل جمعه61910300620

11قاعة كلية الهندسة المدنية1986-06-0422004317301فتاهملك فواز العقده62010300621

11قاعة كلية الهندسة المدنية1976-04-0408000131701تمرهميكاد اسكندر الحوراني62110300622

11قاعة كلية الهندسة المدنية1996-07-0414002042610أملربا ناظم ديوب62210300623

11قاعة كلية الهندسة المدنية1992-06-0401054079008سريهديانا علي االبراهيم62310300624

11قاعة كلية الهندسة المدنية2003-05-0408002938501ليناالرا بسام االبراهيم62410300625

312 من 26صفحة  11:02:56 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

11قاعة كلية الهندسة المدنية1996-05-0423001317721جميلهرهاف جمال الجهني62510300626

11قاعة كلية الهندسة المدنية1999-04-0423001548222سميرههناء رمضان الضايع62610300627

11قاعة كلية الهندسة المدنية1988-12-0418002027415نادرةسناء محمد الصويص62710300628

11قاعة كلية الهندسة المدنية1998-01-0414004333707سالممعن مدحات دردر62810300629

11قاعة كلية الهندسة المدنية1994-01-0406000161110تقالصفا محمد شحود62910300630

11قاعة كلية الهندسة المدنية1990-08-0401061153228روزهمازن توفيق المصطفى63010300631

11قاعة كلية الهندسة المدنية1979-07-0422006532703سرياسهام يوسف العجوز63110300632

11قاعة كلية الهندسة المدنية1986-04-0401014051928فوزيهتركيه يوسف صفدلي63210300633

11قاعة كلية الهندسة المدنية1982-01-0412008867403رسميهريما محمد الحيدر63310300634

11قاعة كلية الهندسة المدنية2000-08-0405003913017غادهسالي نبيل المحمد63410300635

11قاعة كلية الهندسة المدنية1993-01-0408001009910سميرهلبنى علي الحالق63510300636

11قاعة كلية الهندسة المدنية1980-10-0405001773216حميدهرمثاء عبد العزيز الهابط63610300637

11قاعة كلية الهندسة المدنية1992-01-0415002578601سعدهعمار محمد ابراهيم63710300638

11قاعة كلية الهندسة المدنية1986-04-0414004028822حسنهياسمين فاضل حبوب63810300639

11قاعة كلية الهندسة المدنية1988-09-0401076066118رسميهمها محمد الحيدر63910300640

11قاعة كلية الهندسة المدنية2000-09-0402006333701ابتسامحيدر رضوان عبود64010300641

11قاعة كلية الهندسة المدنية1980-12-0401061131414زهريهسعاد علي زيود64110300642

11قاعة كلية الهندسة المدنية1997-11-0417012970004ابتسامياسمين منير بازو64210300643

11قاعة كلية الهندسة المدنية2002-05-0414003244605فاتنعلي حسان سعد الدين64310300644

11قاعة كلية الهندسة المدنية1990-04-0401040795523نجوىعال عبد الكريم الشمالي64410300645

11قاعة كلية الهندسة المدنية1987-01-0408000758602شهيرهنيرمين احمد االحمد64510300646

11قاعة كلية الهندسة المدنية2001-01-0403003390713مرامعلي حمدان حمدان64610300647

11قاعة كلية الهندسة المدنية2002-06-1022003330506ازدهارريتا محمد عمران64710300648

11قاعة كلية الهندسة المدنية1996-03-0422005138810حسنههبه محمد علي الناصر64810300649

312 من 27صفحة  11:02:56 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

12قاعة كلية الهندسة المدنية1973-07-0401007441905فاطمهبثينه ممدوح ازمشلي64910300650

12قاعة كلية الهندسة المدنية1988-09-0412001224601سهيلهناصيف محمود جفول65010300651

12قاعة كلية الهندسة المدنية1997-02-0401045482611ابداعدنيا عبد المعين شيخ سليمان65110300652

12قاعة كلية الهندسة المدنية1978-12-0406002796608فهميهصفاء صالح الخالد65210300653

12قاعة كلية الهندسة المدنية2002-01-0401001229801هندحيدر حمود عاقله65310300654

12قاعة كلية الهندسة المدنية2000-01-0408000504005سهيلهريم نظير اليوسف65410300655

12قاعة كلية الهندسة المدنية2001-01-0408000503805سهيلهفرح نظير اليوسف65510300656

12قاعة كلية الهندسة المدنية1989-08-0404002441210سعدهميس خضر منصور65610300657

12قاعة كلية الهندسة المدنية1991-02-0404001621805كريمههيفاء سليمان محمد65710300658

12قاعة كلية الهندسة المدنية1978-03-0403003780013عزيزهناريمان احمد حازم65810300659

12قاعة كلية الهندسة المدنية1985-04-0402006938113سعدهندى ابراهيم عبود65910300660

12قاعة كلية الهندسة المدنية1986-10-0401015292515منىصبا محمود مصطفى66010300661

12قاعة كلية الهندسة المدنية2001-12-0402012206112سمرهاسماء هاشم االخرس66110300662

12قاعة كلية الهندسة المدنية1990-01-0417007789501يسرىأمينه عبد العزيز مياسه66210300663

12قاعة كلية الهندسة المدنية1999-01-0401011783801خديجهريم صالح الصالح66310300664

12قاعة كلية الهندسة المدنية2002-09-0422005931824نجاةختام عقل حسن66410300665

12قاعة كلية الهندسة المدنية2001-01-0422000344001فايزهايه علي تكروني66510300666

12قاعة كلية الهندسة المدنية1978-10-0401039645311نوالغيداء يوسف الحوراني66610300667

12قاعة كلية الهندسة المدنية1988-02-0401006431120زينبمريم محمد طه66710300668

12قاعة كلية الهندسة المدنية1999-11-0408000698816سورياعلي نايف الدنيا66810300669

12قاعة كلية الهندسة المدنية1999-04-0422002987910هيالناديه حسن المحمد66910300670

12قاعة كلية الهندسة المدنية2004-01-0418007838701فايزهسيدره سمير الشويرتاني67010300671

12قاعة كلية الهندسة المدنية1994-01-0402000303201هدىنور نزار االبراهيم67110300672

12قاعة كلية الهندسة المدنية1999-02-0414002044205صفاءعلي قاسم عباس67210300673

312 من 28صفحة  11:02:56 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

13قاعة كلية الهندسة المدنية1998-05-0402006352801ندىابراهيم علي عبدو67310300674

13قاعة كلية الهندسة المدنية1995-11-0402001976130سوريههناء ابراهيم السقر67410300675

13قاعة كلية الهندسة المدنية1982-01-0401042978902نوالرانيا عبد الكريم العباس67510300676

13قاعة كلية الهندسة المدنية1979-02-0408001374410نورهريم توفيق الناصر67610300677

13قاعة كلية الهندسة المدنية1995-12-0404002679815نوفهنورمان موسى بدور67710300678

13قاعة كلية الهندسة المدنية1993-03-0406001113301مدنيهإيمان يوسف عثمان67810300679

13قاعة كلية الهندسة المدنية1983-01-0403001976505خديجهروعه حسن بركات67910300680

13قاعة كلية الهندسة المدنية1991-01-0401094507528حليمهفايز محمود السليمان68010300681

13قاعة كلية الهندسة المدنية2000-08-0403002957921ليلىسمر علي ياسين68110300682

13قاعة كلية الهندسة المدنية2002-01-0418007838601فايزهلينا سمير الشويرتاني68210300683

13قاعة كلية الهندسة المدنية1999-09-0404003239429فاطمهايه عبد الكريم القاسم68310300684

13قاعة كلية الهندسة المدنية1973-06-0419000244410حليمهنجاح حسين الطالب68410300685

13قاعة كلية الهندسة المدنية1988-09-0406002977101فوزيهاحالم عبد الكريم اليوسف68510300686

13قاعة كلية الهندسة المدنية1984-09-0414003697803ندىنادين يحيى عبد الرحمن68610300687

13قاعة كلية الهندسة المدنية1985-10-0517004704111ندىياسمين يحيى عبد الرحمن68710300688

13قاعة كلية الهندسة المدنية1998-01-0412010008701عبالأرجوان محمود الحسن68810300689

13قاعة كلية الهندسة المدنية1996-08-0406002365226الهامكاترين عمران عرب محمد68910300690

13قاعة كلية الهندسة المدنية1986-06-0509001775614ميلهنجاح محمد الكبه69010300691

13قاعة كلية الهندسة المدنية1992-01-0401032458301تغريدتمام عبد المعطي السنكري69110300692

13قاعة كلية الهندسة المدنية1984-08-1016016553127ربيحهبشرى حسن االبراهيم69210300693

13قاعة كلية الهندسة المدنية2002-02-0414000902021نزيهانادين علي علي69310300694

13قاعة كلية الهندسة المدنية1999-09-0813013156420جورجيتجيهان نظير ابراهيم69410300695

13قاعة كلية الهندسة المدنية2003-08-0401081472515احالمامل ايمن النويعم69510300696

13قاعة كلية الهندسة المدنية1981-09-0403005596302نجودسوسن عماد الدين الحمود69610300697
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القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

14قاعة كلية الهندسة المدنية1987-02-0704002155515فاطمةحنان عبد الحميد الحسن69710300698

14قاعة كلية الهندسة المدنية1990-01-0704003745627رقيةرشا سامي محمود69810300699

14قاعة كلية الهندسة المدنية1999-08-0401016306101هاالليث علي حمدان69910300700

14قاعة كلية الهندسة المدنية1989-02-0517002716024نجديهفاتن علي سالم70010300701

14قاعة كلية الهندسة المدنية1978-01-0414001565701شفيقهاحالم احمد حمود70110300702

14قاعة كلية الهندسة المدنية2001-02-0403000982614خديجهزينب رضا فيتروني70210300703

14قاعة كلية الهندسة المدنية1994-07-0403004216001فداءمحمد علي االحمد70310300704

14قاعة كلية الهندسة المدنية1989-07-0505016308619سمرديانا عبد الحميد عيسى70410300705

14قاعة كلية الهندسة المدنية1991-02-0404000873723فاديهعبير منيف سلوم70510300706

14قاعة كلية الهندسة المدنية1980-12-0422000331215نورهسهى سليمان اليوسف70610300707

14قاعة كلية الهندسة المدنية1993-01-0615007241126ضياءنيرمين حسام الدين حسن70710300708

14قاعة كلية الهندسة المدنية2001-05-0402000261008سهادصبا هيثم الحسن70810300709

14قاعة كلية الهندسة المدنية1984-05-0414001487918شاميهفاطمة منير سلوم70910300710

14قاعة كلية الهندسة المدنية2000-01-0402006605105وجيههاحمد مصطفى مصطفى71010300711

14قاعة كلية الهندسة المدنية1988-04-0405000060620عدنيهشيراز نزيه ديب71110300712

14قاعة كلية الهندسة المدنية2001-05-0401043537129مريمسوزان زكريا المحمد71210300713

14قاعة كلية الهندسة المدنية1987-05-0412009127919هاللههديل زكريا صوفان71310300714

14قاعة كلية الهندسة المدنية1991-04-0404002443223عدلهأحمد حيدر منصور71410300715

14قاعة كلية الهندسة المدنية1988-09-0402002776725نجاحمنال مسعود الدرويش71510300716

14قاعة كلية الهندسة المدنية2000-01-0505014416601بسيمهمريم محمد العلي71610300717

14قاعة كلية الهندسة المدنية1994-06-0402000622121نجديهوردة وليم العيسى71710300718

14قاعة كلية الهندسة المدنية2001-05-0408003067013نجاةعال محمد السيد71810300719

14قاعة كلية الهندسة المدنية2000-01-0422007260402عبيرصفا كمال خليل71910300720

14قاعة كلية الهندسة المدنية2001-01-0402005813828وفاءرهف علي الحسن72010300721
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القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية
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جامعة البعث

15قاعة كلية الهندسة المدنية2001-01-0402005814028وفاءرنيم علي الحسن72110300722

15قاعة كلية الهندسة المدنية1982-04-1404008955026زعيلهشيرين محسن الخالد72210300723

15قاعة كلية الهندسة المدنية1987-01-0401050199201بهيهياسمين محمود الحايك72310300724

15قاعة كلية الهندسة المدنية1996-01-0423000009001سالمرنيم حافظ جمال72410300725

15قاعة كلية الهندسة المدنية1984-01-0423001299101كريمهعبد الكريم عبد اللطيف الخازندار72510300726

15قاعة كلية الهندسة المدنية1981-05-0417000080705حبوسمياده محسن الدربوله72610300727

15قاعة كلية الهندسة المدنية1994-04-0422001441221شاديهدعاء محمود القاسم72710300728

15قاعة كلية الهندسة المدنية1997-01-0406001961501وفاءرفيف عبد الكريم العلي72810300729

15قاعة كلية الهندسة المدنية1980-10-0403002740416مينهصفاء نصر الفاضل72910300730

15قاعة كلية الهندسة المدنية1977-06-0401032412902صباحفاديا محمود سلمان73010300731

15قاعة كلية الهندسة المدنية1997-05-0423001906220محاسنمها حسين الحاتم73110300732

15قاعة كلية الهندسة المدنية2001-01-0422000864401ميرادبدور سمير غزال73210300733

15قاعة كلية الهندسة المدنية1996-01-0422005872701انعامروال محمد الجاويش73310300734

15قاعة كلية الهندسة المدنية1986-03-0401042409201سوريهالهام احمد االحمد73410300735

15قاعة كلية الهندسة المدنية1989-12-0401042410307سوريهرشا احمد االحمد73510300736

15قاعة كلية الهندسة المدنية1996-03-0401075916212انصافمجد علي سلمان73610300737

15قاعة كلية الهندسة المدنية1988-06-0419003128618هالهنور وليد محب الدين73710300738

15قاعة كلية الهندسة المدنية1990-01-0905001058410فاديهرائده علي الحساني73810300739

15قاعة كلية الهندسة المدنية2001-01-0401019469801فدوىمريم اكثم حسن73910300740

15قاعة كلية الهندسة المدنية1971-05-0401022998829حوريهأمل عيسى األحمد74010300741

15قاعة كلية الهندسة المدنية1990-10-0403005053202خدوجرنا محمد مريم74110300742

15قاعة كلية الهندسة المدنية1999-12-0402000176202مسيراريم نادر ونوس74210300743

15قاعة كلية الهندسة المدنية1998-12-0404002103503امتثاليحيى محمد عساف74310300744

15قاعة كلية الهندسة المدنية2000-03-0517001639429غادهرهف نزيه حمدان74410300745
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القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم
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جامعة البعث

15قاعة كلية الهندسة المدنية1992-01-0414003366501ميساءشذى جميل ملحم74510300746

15قاعة كلية الهندسة المدنية2002-01-0422005913605هناءحال علي الشاويش74610300747

15قاعة كلية الهندسة المدنية1991-04-0403006260607خدوجاحمد محمود الناصر74710300748

15قاعة كلية الهندسة المدنية1998-02-0401047177618حسنهغدير علي رنجوس74810300749

15قاعة كلية الهندسة المدنية1998-01-0423003450005روحمنال محمد المحمد74910300750

15قاعة كلية الهندسة المدنية1978-11-0514002878318سفيرهنجوى عثمان علي75010300751

16قاعة كلية الهندسة المدنية1999-01-0415001207601الفاعماد علي كنعان75110300752

16قاعة كلية الهندسة المدنية1989-05-0401038215321كلوديمامي مروان ناصيف75210300753

16قاعة كلية الهندسة المدنية1992-11-0401036393015مفيدهوالء يوسف القاسم75310300754

16قاعة كلية الهندسة المدنية1990-06-0403002261911شاميهلورين ابراهيم العلي75410300755

16قاعة كلية الهندسة المدنية1995-05-0415000943518اسيابشرى حسين حمد75510300756

16قاعة كلية الهندسة المدنية1993-03-0403001371126نديمهنوره ياسين العلي75610300757

16قاعة كلية الهندسة المدنية2003-01-0411001790925خديجهبالل عادل الزيني75710300758

16قاعة كلية الهندسة المدنية1998-01-0401075293801فاطمهبشرى عبد الهادي وزير75810300759

16قاعة كلية الهندسة المدنية1998-01-0422006486901نهلهيارا علي النداف75910300760

16قاعة كلية الهندسة المدنية1986-06-0401009533020سمرعال زهر الدين حبوس76010300761

16قاعة كلية الهندسة المدنية1995-04-0403006207416حوريهعبد الكريم هيثم االسماعيل76110300762

16قاعة كلية الهندسة المدنية1990-09-0403003112120وجيههعتاب محمد فهود76210300763

16قاعة كلية الهندسة المدنية1988-01-0415000493909منىفردوس محمد فارس76310300764

16قاعة كلية الهندسة المدنية1982-01-0401003234115فهميهناهد سهيل االحمد76410300765

16قاعة كلية الهندسة المدنية1999-01-0402003322002خديجهكنده سهيل الدرويش76510300766

16قاعة كلية الهندسة المدنية1992-01-0417002075701فاطمهلينا عبد الكريم الشمير76610300767

16قاعة كلية الهندسة المدنية1986-09-0402001395216جميلهدعد حسن الصارم76710300768

16قاعة كلية الهندسة المدنية2000-08-0422000180103هنادارنيم محمد القبه76810300769
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القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم
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جامعة البعث

16قاعة كلية الهندسة المدنية1982-10-0406003395027ميادهسماهر احمد عياش76910300770

16قاعة كلية الهندسة المدنية2000-03-0415002878621كوكبعلي مصطفى يوسف77010300771

16قاعة كلية الهندسة المدنية1991-03-0422005775109سمرلما علي جبالوي77110300772

16قاعة كلية الهندسة المدنية1989-06-0422005774410سمرانعام علي جبالوي77210300773

16قاعة كلية الهندسة المدنية1989-01-0401056075013سمرعالء زهر الدين حبوس77310300774

16قاعة كلية الهندسة المدنية2002-08-0403002694410ندىسالي محمد رجوح77410300775

16قاعة كلية الهندسة المدنية1997-04-0402001883518أميرهمحمد رواذ حمدان77510300776

16قاعة كلية الهندسة المدنية2003-05-0422006515212عفافنغم صالح السقا77610300777

16قاعة كلية الهندسة المدنية1983-09-0403001707328سهيلهحمده محرز اسماعيل77710300778

16قاعة كلية الهندسة المدنية1989-04-0408002946002نهودحسن أديب الشمالي77810300779

16قاعة كلية الهندسة المدنية1984-08-0412009444710رضامحمد علي وسوف77910300780

16قاعة كلية الهندسة المدنية1989-01-0417002692917امينهنرجس ابراهيم الحليم78010300781

16قاعة كلية الهندسة المدنية2000-01-0402001887425اميرهروان رواذ حمدان78110300782

16قاعة كلية الهندسة المدنية1991-03-0419008210826املهالله محرز العلي78210300783

16قاعة كلية الهندسة المدنية1975-10-0422005125120حاجيالهام علي الحسن78310300784

16قاعة كلية الهندسة المدنية1977-06-0414003483016اميرههدى اديب فارس78410300785

16قاعة كلية الهندسة المدنية2003-01-0401083231401عتابرهف غازي عرب78510300786

16قاعة كلية الهندسة المدنية1995-01-0505016348101نوالزينب حسن المنصور78610300787

16قاعة كلية الهندسة المدنية1994-01-0412009110901فتاتصبا اسماعيل العلي78710300788

16قاعة كلية الهندسة المدنية1991-01-0414002301208حسنهاريج محمد نداف78810300789

16قاعة كلية الهندسة المدنية1991-01-0401040826507سعادهنيه فواز الحاج قاسم78910300790

16قاعة كلية الهندسة المدنية1974-11-0422003314804سميرهعزيزه أحمد االبراهيم79010300791

16قاعة كلية الهندسة المدنية1992-09-0403004695025نعمابرار رسول الياسين79110300792

16قاعة كلية الهندسة المدنية1983-01-0422000636722منيرهصفاء محمد العقده79210300793
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القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم
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جامعة البعث

16قاعة كلية الهندسة المدنية1993-01-0507000252001رسميهشذى نصر حبيب79310300794

16قاعة كلية الهندسة المدنية1986-01-0412006528918رابيافايز سلمان منصور79410300795

16قاعة كلية الهندسة المدنية1992-04-0412005219907غاليهغيثاء علي وسوف79510300796

16قاعة كلية الهندسة المدنية2001-10-0401065194725بثينهيوسف نوفل عرب79610300797

16قاعة كلية الهندسة المدنية1987-02-0403000212719مهديهسلمى حسن قيروط79710300798

16قاعة كلية الهندسة المدنية1988-09-0401032924615منىيارا سميح زيود79810300799

17قاعة كلية الهندسة المدنية1980-11-0415001955723نظيرهراميه محمد العلي79910300800

17قاعة كلية الهندسة المدنية1997-04-0404002663310شهرزادكنانه رعد ميالد محفوض80010300801

17قاعة كلية الهندسة المدنية1985-01-0401024282927فاطمهوفاء محمد سفره جي80110300802

17قاعة كلية الهندسة المدنية1989-03-0417004354010رندهعائشة رشيد الحيده80210300803

17قاعة كلية الهندسة المدنية1986-01-0404002347525سكيبههبا محمد محمد80310300804

17قاعة كلية الهندسة المدنية1987-10-1016003313709رمزيهعبير محمود حسن80410300805

17قاعة كلية الهندسة المدنية1990-06-0401002552716نجاحميرفت اسعد سليمان80510300806

17قاعة كلية الهندسة المدنية1981-05-0415001321730شريفهسماهر يوسف حسن80610300807

17قاعة كلية الهندسة المدنية1991-03-0412008282401سميحهدعد عدنان شحود80710300808

17قاعة كلية الهندسة المدنية1987-09-0408000823204رحيلهاحالم عبد الكريم الداود80810300809

17قاعة كلية الهندسة المدنية1997-01-0403005233302ميثمشيراز حسين المصطفى80910300810

17قاعة كلية الهندسة المدنية2000-04-0422003825424فاتنهديل مالك الملحم81010300811

17قاعة كلية الهندسة المدنية1986-07-0422001582709مريمهبه رمضان المنصور81110300812

17قاعة كلية الهندسة المدنية1987-06-0422000260502غادهلما عدنان المحمود اليوسف81210300813

17قاعة كلية الهندسة المدنية1995-09-0412004023829زمزمعلي مالك جنيدي81310300814

17قاعة كلية الهندسة المدنية1996-11-0401094536313وصالرنده احمد حماده81410300815

17قاعة كلية الهندسة المدنية1977-06-0401039180101شهيرهامل محمد الحمود81510300816

17قاعة كلية الهندسة المدنية1995-05-0422000152003زهوررؤى محمد الحمدان81610300817
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جامعة البعث

17قاعة كلية الهندسة المدنية1993-04-0417008832722ازدهارهناء احمد الحاج يوسف81710300818

17قاعة كلية الهندسة المدنية1999-01-0403004222601جهينهسارا احمد العمران81810300819

17قاعة كلية الهندسة المدنية1995-01-0103007747301نهلهزينب سلمان كلثوم81910300820

17قاعة كلية الهندسة المدنية1987-05-0414001118313رمزيهروال اسعد اسعد82010300821

17قاعة كلية الهندسة المدنية2002-01-0414001514501رئيفهميرنا علي احمد82110300822

17قاعة كلية الهندسة المدنية1989-02-0415002674714أملرزان رزق يزبك82210300823

17قاعة كلية الهندسة المدنية1990-01-0501031137101امينهخلود يوسف االبراهيم82310300824

17قاعة كلية الهندسة المدنية2000-01-0403005805401رويدهحال محمد االشقر82410300825

17قاعة كلية الهندسة المدنية2001-07-0414001615016ميرفتأليسار زهير نمور82510300826

17قاعة كلية الهندسة المدنية1998-10-0505013624103شريفهعائده ابراهيم ديب82610300827

17قاعة كلية الهندسة المدنية1982-04-0415003041607رمزيهبشرى علي جمال82710300828

17قاعة كلية الهندسة المدنية1999-05-0423001466008ازدهارصالح محمد الخضور82810300829

17قاعة كلية الهندسة المدنية2004-02-0401028922223ناديهروان حسام االحمد82910300830

17قاعة كلية الهندسة المدنية1986-03-0402001444630اعتدالمادلين محسن حمدان83010300831

17قاعة كلية الهندسة المدنية1982-10-0404002137925شاديامها محمود الموسى83110300832

17قاعة كلية الهندسة المدنية2003-01-0420001586201فاطمهبيان عمار المطر83210300833

17قاعة كلية الهندسة المدنية2001-10-0422004166407فراتفرح بسام السليم83310300834

17قاعة كلية الهندسة المدنية1976-01-0401036869305خلودمحمود احمد االبراهيم83410300835

17قاعة كلية الهندسة المدنية2004-01-0414003195719أملرجاء مالك ربيع83510300836

17قاعة كلية الهندسة المدنية2001-06-0505013624804شريفهامل ابراهيم ديب83610300837

17قاعة كلية الهندسة المدنية1980-06-0404002478205شعيليربا محمد الخضري83710300838

17قاعة كلية الهندسة المدنية1983-04-1404009024826فريدهشاديه شريف محفوض83810300839

17قاعة كلية الهندسة المدنية2000-10-0401060015413سعادرهف غسان الكبه83910300840

17قاعة كلية الهندسة المدنية1991-01-0704003781601فهيمةمحمد احمد نايف84010300841
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17قاعة كلية الهندسة المدنية1976-10-0605002850208صبريهسهام جعفر جعفر84110300842

17قاعة كلية الهندسة المدنية1989-11-0402000620913نزيههلمعه ايهم العيسى84210300843

17قاعة كلية الهندسة المدنية1996-05-0422005321225يسرىخير هللا يحيى مطر84310300844

17قاعة كلية الهندسة المدنية1986-04-0422000725107دولهجوليا طاهر الحماد84410300845

17قاعة كلية الهندسة المدنية1993-03-0414001625815فاديامرح رياض منصور84510300846

17قاعة كلية الهندسة المدنية1987-01-0422001533402اعتدالهيام فيصل المحمد84610300847

17قاعة كلية الهندسة المدنية2004-01-0414005256501مريمايناس احمد أحمد84710300848

17قاعة كلية الهندسة المدنية2000-08-0412004907910هناءفيفيان محسن وسوف84810300849

17قاعة كلية الهندسة المدنية1983-05-0408002946612وطفهفاتن فريد الشمالي84910300850

17قاعة كلية الهندسة المدنية1983-11-0412008874603سهاممالك مالك غريب85010300851

17قاعة كلية الهندسة المدنية1999-09-0404003449123روالريم سليمان خلوف85110300852

17قاعة كلية الهندسة المدنية1992-01-0418007267301حياةريم امين الخضر85210300853

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية2001-09-0422003256724ردينهمحمد بدر المحمد85310300854

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1996-05-0401006271215ابتسامكلودا سيف الدين ونوس85410300855

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1996-04-0412008571506مريمغيداء اسعد االسعد85510300856

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1988-07-0412011252419سهامريم مالك غريب85610300857

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1996-04-0412008570606مريمهناء اسعد االسعد85710300858

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1991-01-0401087984801رابيهوعد محمد عمران85810300859

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية2004-07-0501030692504سوريهغزل احمد محمد داوود85910300860

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1999-01-0407002165401هيامتغريد علي الضاهر86010300861

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1985-04-0422006293117فاطمهعلي محسن عابده86110300862

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1977-09-0417007962115بديعهنشميه علي سويد86210300863

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1986-01-0404001812601سميرهسوسن سليمان الضاهر86310300864

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1987-01-0402001437125وحيدهفاتن حسين العلي86410300865
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2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1992-01-0418008839530فطومموسى عمر السيد86510300866

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1985-03-0412009131501فاطمهوسام درويش مرعي86610300867

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1998-10-0419003639620دارينليدي مرشد العلي86710300868

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية2004-06-0414005427325فضهروكسان حسن ونوس86810300869

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1990-09-0519003038125نزيهاحنان شاهر برهوم86910300870

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1982-10-0401055140015وليدهشذا ياسين االبراهيم87010300871

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية2002-04-0404003512028امالينصبا بسيم منصور87110300872

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1981-03-0414003381310رحيلهسناء هاشم دحدوح87210300873

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1988-01-0418002944720صباحسحاب احمد السعيد87310300874

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1988-06-0617000135012وضحامادلين يوسف عيسى87410300875

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1988-08-0403000245215كوكبيوسف منير عمران87510300876

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1981-06-0401000473901رسميهرانيا سالم الرمضان87610300877

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1990-08-0401035790707فادياوالء محمد لؤي الحصريه87710300878

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1984-10-0414000616105مجيرهامال عيسى هزيم87810300879

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1983-06-0519000604107فايزهرشا عيسى فياض87910300880

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1972-01-0414003556215بسومرحاب يوسف سليمان88010300881

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1985-01-0414002630801فائزهشذى عيسى فياض88110300882

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1986-09-0419004338620حبابهفاطمه فرج القاسم88210300883

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1972-05-0414005356030فطومهفلاير صالح الصالح88310300884

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1977-02-0406003508301أمالتغريد محمد السليمان88410300885

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1983-10-0413005260116نزههاميمه فرزات شدود88510300886

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1996-07-0401049436805هيفاءبتول علي صقر88610300887

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1979-01-0507003464728نادياعبير حيدر العيسى88710300888

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية2002-03-0419012979511سهاممرام محمد الصالح88810300889
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2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1990-09-0417007790001سهامميساء كامل مياسه88910300890

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1985-01-0401084998701ثناءعالء عبد المالك االسماعيل89010300891

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1999-01-0412005672915افتكارفارس ماجد العلي89110300892

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية2002-03-0403002122017ابتسامسالي شريف الجاهل89210300893

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1987-01-0422002070503انصافسوسن محي الدين ادنوف89310300894

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية2000-09-0413005333529حسنهحال عيسى موسى89410300895

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1976-08-0401073584226فاطمهندوى عبد اللطيف شربك89510300896

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1994-05-0423002397716وفاءنسرين خوام الجوراني89610300897

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1992-01-0423001715501محاسنلميس علي المكتف89710300898

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1985-11-0422005389729صباحسلمى سالمه سالمه89810300899

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1998-07-0413004030118نوالجوليا تيسير عيسى89910300900

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1992-01-0413004070210ملكهفداء راتب حمود90010300901

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1998-01-0517004290604رائدهنورشان مصطفى شحود90110300902

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية2002-08-0401015424623سوسنزينه باسم المحمد90210300903

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1985-04-0422000095725شفيقهراميا علي نوى90310300904

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية2001-04-0401010935228جوليتمحمد علي النوفل90410300905

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1998-05-0413004319515رشيدهمرح مخلص صقر90510300906

2قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية2000-04-0401092915505ميادهنيفين يحيى االحمد90610300907

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1990-05-0403006176024فوزهسمر نظير قزق90710300908

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1992-01-0403004698810صبحيهحسين علي قيروط90810300909

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية2001-09-0505003901705ازدهارروال باسل رستم90910300910

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية2002-07-0401085338819املريمه احمد سليمان91010300911

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1987-01-0414002376802ناديهيوسف نصر نجم91110300912

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1986-09-0401057904404نجاحورده منير السليمان91210300913
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3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1989-07-1016003104404فاطمههبه حسن رمضان91310300914

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1982-03-0414001329017امينهاوديت عيسى ضرغام91410300915

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1990-01-0422000433706صفاءفخرتاج يحيى كيسين91510300916

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1994-08-0417007515003سحررهف حيدر حيدر91610300917

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية2001-06-0401017805802سوريهربا احمد حماده91710300918

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1986-11-0404002791027وردرحاب عباس محسن91810300919

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1998-03-0423002769225أملرزان يوسف ريشه91910300920

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية2003-03-0414002258224رناساندي اياد شعار92010300921

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية2002-07-0415001444312رجاءماري نواف العلي92110300922

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1985-05-0104024423801اميرهرشا احمد االبراهيم92210300923

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1982-07-1404007765730وحيدهجوليانه فرزات خليل92310300924

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1993-03-0516001689614وحيدههبه علي بالل92410300925

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1984-08-0401013617601الهامريما طارق بدر92510300926

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية2002-07-0415002366607هيبهرقيه محسن سليمان92610300927

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1989-01-0401020938305توفيقهندى علي بربورة92710300928

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1977-09-0413005260528اماليانسرين طالب العلي92810300929

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1986-08-0408000640610غصونسراء عقل الدنيا92910300930

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1994-03-0401051287505حسناريج محمد نيساني93010300931

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1990-04-0403001349916حسنوالء يوسف االرملي93110300932

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1995-07-0505016112301سالمباسله محمد االحمد93210300933

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1988-02-0422002997523نعيمهلمى خضر الحمدان93310300934

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1998-05-0418007556712رجاءريم ابراهيم االبراهيم93410300935

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية2001-02-0408004574812ثلجهحنين أحمد األحمد93510300936

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية2002-03-0403005761723ميساءبراءه وهيب عمران93610300937

312 من 39صفحة  11:02:56 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية2002-01-0419005674526سميرهرشا محي الدين حمدان عاقله93710300938

3قاعة المحاضرات كلية الهندسة المدنية1999-07-0501045105814فدوىعلي كامل اليونس93810300939

1مرسم كلية الهندسة المدنية1985-04-0422000954408جهيدهنرمين محسن الطعمه93910300940

1مرسم كلية الهندسة المدنية1979-09-0414002680110ثلجهنسرين محمد داوود94010300941

1مرسم كلية الهندسة المدنية1990-05-0423000159320امينهديمه محي الدين الناعمه94110300942

1مرسم كلية الهندسة المدنية1992-04-0414004452905بدريهنوفل نصر عيسى94210300943

1مرسم كلية الهندسة المدنية1984-06-0402000391007آماللينا لؤي حجو94310300944

1مرسم كلية الهندسة المدنية1989-04-0406002207517جهيدهسوسن عفيف الشحود94410300945

1مرسم كلية الهندسة المدنية2001-04-0403002163815انتخابرائد ياسين احمد94510300946

1مرسم كلية الهندسة المدنية1985-10-0422003641028سميحهوئام سليمان االحمد94610300947

1مرسم كلية الهندسة المدنية1986-08-0404002159920آمالاريج صالح الموسى94710300948

1مرسم كلية الهندسة المدنية2000-08-0414004331818رغدهشهرذاد نورس سعد94810300949

1مرسم كلية الهندسة المدنية1992-01-0401043324901عفافسليمان محمد العبدهللا94910300950

1مرسم كلية الهندسة المدنية1984-08-0401086609815فهميهعبير يونس مطر95010300951

1مرسم كلية الهندسة المدنية2003-03-0405002972805منالساندرا سامي محرز95110300952

1مرسم كلية الهندسة المدنية2003-03-0405002972705منالسيدرا سامي محرز95210300953

1مرسم كلية الهندسة المدنية1984-08-0406001590617ناهدهعزه عارف اليوسف95310300954

1مرسم كلية الهندسة المدنية2001-08-0422000326716نرمينحسن عزيز اليوسف95410300955

1مرسم كلية الهندسة المدنية1984-03-0401019905019غنيهسهام محمد مستو95510300956

1مرسم كلية الهندسة المدنية2004-01-0412009429101اميرهرزان علي مهنا95610300957

1مرسم كلية الهندسة المدنية1978-08-0401083385316سوريازهور شوكت السليمان95710300958

1مرسم كلية الهندسة المدنية2002-01-0401116885330نديمهلجين يوسف المصال95810300959

1مرسم كلية الهندسة المدنية1972-09-0401039376828نجلهابتسام صالح بالل95910300960

1مرسم كلية الهندسة المدنية1992-01-0423002035002ناجيههديل صالح الدين الحسين96010300961
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1مرسم كلية الهندسة المدنية1980-07-0403005126806وجيهاجاكلين حسن مريم96110300962

1مرسم كلية الهندسة المدنية1986-04-0419004678101زرعيهختام محمود العلي96210300963

1مرسم كلية الهندسة المدنية1987-12-0403003959711امتثالغاده عفيف الخضور96310300964

1مرسم كلية الهندسة المدنية1991-07-0412005958601امينهليليان مصطفى الحسن96410300965

1مرسم كلية الهندسة المدنية1979-11-0404000841503سعادرينا محمد علي ابراهيم96510300966

1مرسم كلية الهندسة المدنية1991-01-0611003576121يسرىسراء فواز حماد96610300967

1مرسم كلية الهندسة المدنية1977-01-0408000592425بيكياخالص ابراهيم شمعه96710300968

1مرسم كلية الهندسة المدنية1990-04-0403000285110منيفهسحر خضر عمران96810300969

1مرسم كلية الهندسة المدنية1998-02-0414004353419ايلينعلي عاطف علي96910300970

1مرسم كلية الهندسة المدنية1978-04-0414001797201عمشهايمن حيدر علي97010300971

1مرسم كلية الهندسة المدنية1979-01-0401008869725عفيفهفاتن ابراهيم السليمان97110300972

1مرسم كلية الهندسة المدنية1990-08-0403003496024ابتسامسميره محمد الكاسوح97210300973

1مرسم كلية الهندسة المدنية2001-01-0403007529605نوفهعدنان احمد مرهج97310300974

1مرسم كلية الهندسة المدنية1998-02-0622000391605منيرهنور الدين امير دغمان97410300975

1مرسم كلية الهندسة المدنية2002-08-0405003400503مدىشهد محمد العلي97510300976

1مرسم كلية الهندسة المدنية1975-08-0414000440620مريمفاطمه احمد الشمالي97610300977

1مرسم كلية الهندسة المدنية1984-08-0422002240412سعاداحالم خضر جمعه97710300978

1مرسم كلية الهندسة المدنية1986-03-0403004270201منيرهفاتن محمود العبدو97810300979

1مرسم كلية الهندسة المدنية1992-01-0415000756810رسميهدعاء محمد اسعد97910300980

1مرسم كلية الهندسة المدنية2000-01-0403005608302لينهحيدر وجيه صقر98010300981

1مرسم كلية الهندسة المدنية2002-01-0419003853101هنودلبنى رائد عمار98110300982

1مرسم كلية الهندسة المدنية1992-01-0415001856201وعدمحسن محمود جنيدي98210300983

1مرسم كلية الهندسة المدنية1984-03-0415000246019نهاللما دياب بعيتي98310300984

1مرسم كلية الهندسة المدنية1985-07-0509001722416سهامراميه عزيز أبو ثمره98410300985
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1مرسم كلية الهندسة المدنية1976-12-0403000694405زعيلهندى عبدهللا الوعري98510300986

1مرسم كلية الهندسة المدنية1986-08-0403002847620يسرىربيع محمد قبوي98610300987

1مرسم كلية الهندسة المدنية2001-05-0404000079812رويدهدعاء ناصر ناصر98710300988

1مرسم كلية الهندسة المدنية1993-06-1025001038517ساميهعالء حسين مصطفى98810300989

2مرسم كلية الهندسة المدنية2001-01-0412003988931بديعهاحالم علي جبر98910300990

2مرسم كلية الهندسة المدنية1979-06-0422002224614هدىغناء محمد جمعه99010300991

2مرسم كلية الهندسة المدنية2002-01-0404001281403نجالءغزل أحمد منصور99110300992

2مرسم كلية الهندسة المدنية1987-06-0616001926026نشيدهسهير عساف عديره99210300993

2مرسم كلية الهندسة المدنية1991-01-0518002469701امالايهم علي ناصيف99310300994

2مرسم كلية الهندسة المدنية1985-07-0602006518319عفيفهاريج حمزه حسام الدين99410300995

2مرسم كلية الهندسة المدنية1986-09-0412000407101خديجهرامه خالد تلي99510300996

2مرسم كلية الهندسة المدنية1980-03-0406003445431نهادحسان سليمان فرج99610300997

2مرسم كلية الهندسة المدنية1982-12-0418001909805مريمغدير محمود بكور99710300998

2مرسم كلية الهندسة المدنية1988-01-1016002792205ندىعبير عبد الكريم ناصر99810300999

2مرسم كلية الهندسة المدنية2002-01-0401090612901سمرراما مرعي الطرون99910301000

2مرسم كلية الهندسة المدنية1991-01-0422002775701عدنيهسماره طاهر الخطيب100010301001

2مرسم كلية الهندسة المدنية1997-03-0422006671829ناديهسمر حمدان العكاري100110301002

2مرسم كلية الهندسة المدنية1982-08-0422002766001عدنيهلورا طاهر الخطيب100210301003

2مرسم كلية الهندسة المدنية1985-01-0401078951931غصونلورين سمير العثمان100310301004

2مرسم كلية الهندسة المدنية1987-03-0405000102730اعتدالصبا محمد منصور100410301005

2مرسم كلية الهندسة المدنية1987-07-0401001230715منارضحى شداد محمود100510301006

2مرسم كلية الهندسة المدنية1988-07-0403003021601سليمهصفاء محمود العلي100610301007

2مرسم كلية الهندسة المدنية1984-11-0404000785108رمزيهسماهر مشهور علي100710301008

2مرسم كلية الهندسة المدنية1986-01-0518002454222امالايمان علي ناصيف100810301009
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2مرسم كلية الهندسة المدنية1980-01-0404000863802فضههدى علي كاسوحه100910301010

2مرسم كلية الهندسة المدنية1987-06-0422003793015عزيزهمحمد نزار الخضور101010301011

2مرسم كلية الهندسة المدنية1992-01-0405003178615لميعهسمر محمد الحسن101110301012

2مرسم كلية الهندسة المدنية2003-02-0403005410516فلايرهبه جمعه ايبو101210301013

2مرسم كلية الهندسة المدنية1995-01-0408001232901رابيههبه محمد العلي101310301014

2مرسم كلية الهندسة المدنية1994-09-0422002956809جناحاحمد عدنان الخضور101410301015

2مرسم كلية الهندسة المدنية1990-09-0403002876401امينهرهام نصر السليمان101510301016

2مرسم كلية الهندسة المدنية1987-01-0602007020119زنوبمحسن علي حسن101610301017

2مرسم كلية الهندسة المدنية1986-09-0404001422208نتيجهمها ابراهيم حسين101710301018

2مرسم كلية الهندسة المدنية1977-01-0404000839710نزههلور زكي وسوف101810301019

2مرسم كلية الهندسة المدنية1991-08-0401003295214ليلىديما هيثم جابر101910301020

2مرسم كلية الهندسة المدنية2000-11-0401115339721هيفاءريتا اسعد اسعد102010301021

2مرسم كلية الهندسة المدنية1987-01-1016000676201سعادكنان جبر رقماني102110301022

2مرسم كلية الهندسة المدنية1982-01-0404001120001بديعهعبير عبد القادر سليمان102210301023

2مرسم كلية الهندسة المدنية1998-01-0418006251813عبيرريم احمد السليمان102310301024

2مرسم كلية الهندسة المدنية2001-07-0406002727309بديعهياسمين نايف السليمان102410301025

2مرسم كلية الهندسة المدنية1988-01-0405000135927نوفهاحمد راشد المخلوف102510301026

2مرسم كلية الهندسة المدنية1995-04-0403000176122امالعلي يوسف ديوب102610301027

2مرسم كلية الهندسة المدنية1996-07-0412010085220فاطمهمنى علي نجار102710301028

2مرسم كلية الهندسة المدنية2002-01-0401048030401وفاءسلمى باسم المحمد102810301029

2مرسم كلية الهندسة المدنية1983-02-0517003947810نورهحنان مصطفى يوسف102910301030

2مرسم كلية الهندسة المدنية1992-10-0415001170307أمينهطاهر مصطفى الدبره103010301031

2مرسم كلية الهندسة المدنية1999-10-0402000531306رغدهنافلة بديع المحمد103110301032

2مرسم كلية الهندسة المدنية1988-07-0515004463810فاطمهريتا معن وطفه103210301033
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2مرسم كلية الهندسة المدنية1990-03-0403006301303منيرهمنال سلمان الحسن103310301034

2مرسم كلية الهندسة المدنية1983-01-0403006264001فلايرنسرين علي اليوسف103410301035

2مرسم كلية الهندسة المدنية1986-10-0401068369810سهامنبيله سمير سلمانو103510301036

2مرسم كلية الهندسة المدنية1987-04-0412003150901ربيحهحسام محمد حسن103610301037

2مرسم كلية الهندسة المدنية1985-01-0420003807202انعامخوله انور جار هللا103710301038

2مرسم كلية الهندسة المدنية1990-05-0404000640027سوريهبشرى اكرم محمد103810301039

3مرسم كلية الهندسة المدنية1994-05-0422003327207اعتدالناديه ايوب سالم103910301040

3مرسم كلية الهندسة المدنية1992-01-0408001109401ترياقاحمد يوسف فنتور104010301041

3مرسم كلية الهندسة المدنية1997-05-0401039446306خضرةمحمد علي علي104110301042

3مرسم كلية الهندسة المدنية2003-01-0414002323415هدىعبير بشار محمود104210301043

3مرسم كلية الهندسة المدنية1984-07-1002001369501حسنهداليا علي االبراهيم104310301044

3مرسم كلية الهندسة المدنية1987-03-0414000069603نظيرهشيرين فهد عبدهللا104410301045

3مرسم كلية الهندسة المدنية1993-01-0414004821205نومهسراء مجاهد قصراوي104510301046

3مرسم كلية الهندسة المدنية1981-10-0422002861405فاطمهابتسام رزق العباس104610301047

3مرسم كلية الهندسة المدنية1982-07-0404002676317مسرهلورين محمود أحمد104710301048

3مرسم كلية الهندسة المدنية1999-01-1002001391301حميدهمرح محمود مصلح104810301049

3مرسم كلية الهندسة المدنية1981-05-0412004167420فهيمهدعد يونس مطر104910301050

3مرسم كلية الهندسة المدنية1984-06-0422006205807افتخارعلي بهجت تقال105010301051

3مرسم كلية الهندسة المدنية1978-04-0414004072201غيهجمال علي حسن105110301052

3مرسم كلية الهندسة المدنية1999-07-0401110737615كفىعبدهللا عماد الجوانيه105210301053

3مرسم كلية الهندسة المدنية2000-05-0401101706608سمرنغم اكرم الضاهر105310301054

3مرسم كلية الهندسة المدنية1998-06-0419014726211فاطمهلين اسعد الجابر105410301055

3مرسم كلية الهندسة المدنية1990-05-0412008945920عليايوسف محسن سعيد105510301056

3مرسم كلية الهندسة المدنية1984-08-0406002414320صبوحرانيا سطام عباس105610301057
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3مرسم كلية الهندسة المدنية2000-05-0403000608103نجاحنور صبحي اسد105710301058

3مرسم كلية الهندسة المدنية1985-01-0414002596727نعيمهلوزان ابراهيم خضر105810301059

3مرسم كلية الهندسة المدنية1994-04-1404001047706نهادسيماء عدنان الشمالي105910301060

3مرسم كلية الهندسة المدنية1996-12-0404002054013سهامهال محمد عبدو106010301061

3مرسم كلية الهندسة المدنية2002-03-0401038997508هناءمها عيسى علي106110301062

3مرسم كلية الهندسة المدنية1994-01-0402005681620وردهباسل صالح العلي106210301063

3مرسم كلية الهندسة المدنية1994-01-0401059452001ختامربا فهيم سليمان106310301064

3مرسم كلية الهندسة المدنية1990-05-0401059447120ختامرشا فهيم سليمان106410301065

3مرسم كلية الهندسة المدنية1996-03-0401019449508منىيارا فواز االحمد106510301066

3مرسم كلية الهندسة المدنية1972-03-0401001832729نجديهميسلون يونس حديد106610301067

3مرسم كلية الهندسة المدنية1984-09-0414001651710بحريهرانيا محمد الشمالي106710301068

3مرسم كلية الهندسة المدنية1980-02-0422004529615مطيعهسعاد مبارك المبارك106810301069

3مرسم كلية الهندسة المدنية1990-01-0501063881406عدلةهال عبد الكريم المحمد106910301070

3مرسم كلية الهندسة المدنية1990-09-0404001120318منيرهارتهاز اسماعيل حسين107010301071

3مرسم كلية الهندسة المدنية1997-06-0403007129426بدريهملك احمد حاج حسن107110301072

3مرسم كلية الهندسة المدنية1981-10-0405001777719عفيفهناهد رمضان العلي107210301073

3مرسم كلية الهندسة المدنية1995-01-0405000248220نادرههيا محمد العلي107310301074

3مرسم كلية الهندسة المدنية1998-12-0401112844408حاجيحسن سليمان ابراهيم107410301075

3مرسم كلية الهندسة المدنية2001-08-0420002673211مهازينب محمد الشاهين107510301076

3مرسم كلية الهندسة المدنية1993-10-0412007818116دوالتفاتن رامز عياش107610301077

3مرسم كلية الهندسة المدنية1990-07-0401064768106هالهرشا حيدر الجمال107710301078

3مرسم كلية الهندسة المدنية1989-05-0419003867504نجاةباسمه يونس ديوب107810301079

3مرسم كلية الهندسة المدنية1991-05-0515006708617هندهديل عبد الرحمن ناصيف107910301080

3مرسم كلية الهندسة المدنية1995-02-0412004352915هياماروى محمد يحيى عرابي108010301081
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3مرسم كلية الهندسة المدنية1992-11-0412008979310زاهيهجمانه محمود عرابي108110301082

3مرسم كلية الهندسة المدنية1988-02-0412000204315زاهيهعليا محمود عرابي108210301083

3مرسم كلية الهندسة المدنية1989-10-0402000075728لمىوئام نصر ادريس108310301084

3مرسم كلية الهندسة المدنية1977-09-0404002100123مركزنسرين خليل خليل108410301085

3مرسم كلية الهندسة المدنية1992-03-0401059448314ختامرنا فهيم سليمان108510301086

3مرسم كلية الهندسة المدنية1991-01-0422004821510نوفهوئام علي العلي108610301087

3مرسم كلية الهندسة المدنية1994-09-0422004822401نوفهلورين علي العلي108710301088

3مرسم كلية الهندسة المدنية1980-04-0404000794410لوزيهمريم مشهور احمد108810301089

4مرسم كلية الهندسة المدنية2004-01-0401113883801حبقهسميره سليمان عيد108910301090

4مرسم كلية الهندسة المدنية1982-11-0422003324017سعدهسمر محمد فتيان109010301091

4مرسم كلية الهندسة المدنية1997-01-0408000619015سعدهعال محمد الكوسا109110301092

4مرسم كلية الهندسة المدنية1991-06-0401047509714امينهميمون يوسف ابراهيم109210301093

4مرسم كلية الهندسة المدنية2001-10-0401039511910منىريم حسين العسس109310301094

4مرسم كلية الهندسة المدنية1987-09-0422003797601سميرةليندا نصر غنوم109410301095

4مرسم كلية الهندسة المدنية1978-03-0401049699210اميرهريمه عبدو حسن109510301096

4مرسم كلية الهندسة المدنية1987-01-0405002853910رجاءهدى ابراهيم بهار109610301098

4مرسم كلية الهندسة المدنية1976-08-1026001501210زهريهرستق سليمان ادربس109710301099

4مرسم كلية الهندسة المدنية2001-01-0412009664625ليالاريج ضاحي نجم109810301100

4مرسم كلية الهندسة المدنية2003-05-0412004530201اسمهانعبير سعيد حجل109910301101

4مرسم كلية الهندسة المدنية1990-01-0412010070401وهيبهابراهيم ياسين يازجي110010301102

4مرسم كلية الهندسة المدنية1991-01-0422006161601هاللهقمر محمود الحسن110110301103

4مرسم كلية الهندسة المدنية1980-12-0423001486101نومةمها محمد االبراهيم110210301104

4مرسم كلية الهندسة المدنية1982-01-0403007597901اميرهنسرين احمد العلي110310301105

4مرسم كلية الهندسة المدنية1993-01-0422006162130هاللهعائشه محمود الحسن110410301106
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4مرسم كلية الهندسة المدنية1974-02-0703001078025عيوششادي محمد رفيق عاشوري110510301107

4مرسم كلية الهندسة المدنية1983-03-0601030464804كوكبمراده عبد الرحمن الشمحل110610301108

4مرسم كلية الهندسة المدنية1996-07-0414002953131رمزيهلما مطيع شدود110710301109

4مرسم كلية الهندسة المدنية2002-01-0403002636406شاديهمضر مدين اليوسف110810301110

4مرسم كلية الهندسة المدنية2003-03-0510006970823سعادسابين وائل عيسى حسن110910301111

4مرسم كلية الهندسة المدنية2000-08-0412008578514مريمبشار أسعد االسعد111010301112

4مرسم كلية الهندسة المدنية2001-01-0414002637131ليبيارزان يوسف صالح111110301113

4مرسم كلية الهندسة المدنية1997-01-0404002237425هدىمرح محمد حمدوش111210301114

4مرسم كلية الهندسة المدنية2000-05-0408000335011فايزهمحمد احمد الصالح111310301115

4مرسم كلية الهندسة المدنية1999-07-0401070245504صفاءرقيه سهيل هاشم111410301116

4مرسم كلية الهندسة المدنية1997-12-0410000930015مريمماركريت وليد بوفه111510301117

4مرسم كلية الهندسة المدنية2000-07-0408001533120سميرههال احمد االبراهيم111610301118

4مرسم كلية الهندسة المدنية1986-03-0401049443825هيامصفاء ابراهيم المحمد111710301119

4مرسم كلية الهندسة المدنية1980-03-0422000950401مريمهوازن محمد الخضر111810301120

4مرسم كلية الهندسة المدنية1988-04-0401008408101مريممحمد احمد الصطيف111910301121

4مرسم كلية الهندسة المدنية1979-02-0422002209510نجاحسالف جهاد الخرنوبي112010301122

4مرسم كلية الهندسة المدنية1984-05-0423001264521فاطمهغاده غازي المصطفى112110301123

4مرسم كلية الهندسة المدنية1999-08-0407002693301خولهدعاء سمير المظهور112210301124

4مرسم كلية الهندسة المدنية2002-02-0423001247120خولهرنين آصف الخليل112310301125

4مرسم كلية الهندسة المدنية2001-01-0419002597020منىيمامه اكرم رعد112410301126

4مرسم كلية الهندسة المدنية1996-01-0415002101525ازدهارورود غسان بعيتي112510301127

4مرسم كلية الهندسة المدنية1989-01-0423000977008خيريهرامي رزق الراشد112610301128

4مرسم كلية الهندسة المدنية1999-08-0412009669515اكتمالغيثاء محمد حسحوس112710301129

4مرسم كلية الهندسة المدنية1986-07-0401000408624تمامجميلة أحمد شاهين112810301130
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4مرسم كلية الهندسة المدنية2004-01-0417010456701امونعائده حسين هالل112910301131

4مرسم كلية الهندسة المدنية1997-09-0417003608005فاطمهفلاير فايز هالل113010301132

5مرسم كلية الهندسة المدنية2002-01-0407001171101فهميهإيالف بشار العبيد113110301133

5مرسم كلية الهندسة المدنية1998-03-0404003058108ساميهغفران سلمان ابراهيم113210301134

5مرسم كلية الهندسة المدنية1987-01-0401087841801ثناءشريهان غسان وسوف113310301135

5مرسم كلية الهندسة المدنية1986-01-0407002761505سميرهبكر محمد الضويهر113410301136

5مرسم كلية الهندسة المدنية1987-01-0401018421001وجيههميرفت غازي العلي113510301137

5مرسم كلية الهندسة المدنية1991-10-0401044145710غازيهبشرى يوسف خضور113610301138

5مرسم كلية الهندسة المدنية2002-06-0414004172006الماسيهأيه عصام حميش113710301139

5مرسم كلية الهندسة المدنية1995-06-0401002735001ليلىبثينه سعد الرزوق113810301140

5مرسم كلية الهندسة المدنية1989-08-0402002006114نجلهامل سلمان حبيب العبدهللا113910301141

5مرسم كلية الهندسة المدنية1993-09-0517000125015عزيزهروعه سلمان كنعان114010301142

5مرسم كلية الهندسة المدنية2003-01-0417003612401خديجهمريم عبد الواحد هالل114110301143

5مرسم كلية الهندسة المدنية2001-05-0401040050619ماجدهماهر يوسف الخلوف114210301144

5مرسم كلية الهندسة المدنية1990-01-1016002793902سميرهلوزان يوسف يعقوب114310301145

5مرسم كلية الهندسة المدنية2002-09-0404002737714ورودبتول محمد االبراهيم114410301146

5مرسم كلية الهندسة المدنية1991-05-0423001049601شعيلهعدنان احمد السالم114510301147

5مرسم كلية الهندسة المدنية1978-06-0414005691205حسيبهنهى محمد ناصيف114610301148

5مرسم كلية الهندسة المدنية1991-06-1016010132615سهيالعزاب شحاده علي114710301149

5مرسم كلية الهندسة المدنية2000-01-1016010170201سهيالسمر شحاده علي114810301150

5مرسم كلية الهندسة المدنية1990-03-0403001917711فاطمهدياال فرج سلهب114910301151

5مرسم كلية الهندسة المدنية1998-11-0406001048328سلطانهنتالي مرهف عباس115010301152

5مرسم كلية الهندسة المدنية1996-01-0505017689924رحابريم بدر الحسين115110301153

5مرسم كلية الهندسة المدنية1987-01-0401041976601ثرياقمر عبد الكريم االبراهيم115210301154
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5مرسم كلية الهندسة المدنية1999-06-0401080074808ختامبشرى حسن حبوس115310301155

5مرسم كلية الهندسة المدنية1977-05-0517003435025شعيلهغيثاء اسماعيل الوسوف115410301156

5مرسم كلية الهندسة المدنية1997-08-0401080074616ختامامل حسن حبوس115510301157

5مرسم كلية الهندسة المدنية1998-07-0422003243712فاديابتول رجو الرجو115610301158

5مرسم كلية الهندسة المدنية1984-04-0412010016114نايفهدنيا نايف العلي115710301159

5مرسم كلية الهندسة المدنية2000-08-0403001461531رجاءصفاء احمد العبد هللا115810301160

5مرسم كلية الهندسة المدنية2000-01-0405000008801ملكيشاذان احمد وهب115910301161

5مرسم كلية الهندسة المدنية1996-07-0404002177401سميرهروان ابراهيم العلي116010301162

5مرسم كلية الهندسة المدنية1980-11-0517003306301فهدهزينب شريف مالوس116110301163

5مرسم كلية الهندسة المدنية1997-08-0404003356603سلوىزينب نورس سلوم116210301164

5مرسم كلية الهندسة المدنية1986-08-0404002172213هندادال حبيب احمد116310301165

5مرسم كلية الهندسة المدنية1998-11-0404000191322غانيابتول علي مالوس116410301166

5مرسم كلية الهندسة المدنية1980-01-0412002453910خديجهمحيا ابراهيم هنود116510301167

5مرسم كلية الهندسة المدنية2002-03-0414002297113نوراميالنه بدر الناصر116610301168

5مرسم كلية الهندسة المدنية1988-02-0422001002006هنددالل علوان ناعمه116710301169

5مرسم كلية الهندسة المدنية1975-11-0401001419716عسليهعبير عباس يوسف116810301170

5مرسم كلية الهندسة المدنية1982-01-0419002647302غصونعليا فهمي بركات116910301171

5مرسم كلية الهندسة المدنية1998-01-0420004211501فتحيةخلود محمد سعود117010301172

5مرسم كلية الهندسة المدنية1979-12-0422002367608وردهميساء محمود ونوس117110301173

5مرسم كلية الهندسة المدنية1996-04-0403005944815حسنهحيدر محمد حماده117210301174

5مرسم كلية الهندسة المدنية1985-05-0401074938614خضرهديما علي المحمود117310301175

5مرسم كلية الهندسة المدنية2000-04-0401019997208بسيمهفرزات طالل العبود117410301176

5مرسم كلية الهندسة المدنية1976-05-0401086544931ليلىلينا يوسف معال117510301177

5مرسم كلية الهندسة المدنية1987-08-0401000462601علياسماهر احمد العلي117610301178
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5مرسم كلية الهندسة المدنية1993-02-0419002626528غصونمرح فهمي بركات117710301179

5مرسم كلية الهندسة المدنية1983-10-0401047276429اديبهرشا عيسى مخلوف117810301180

5مرسم كلية الهندسة المدنية1997-12-0401057877810تغريدآيا محمود االبراهيم117910301181

5مرسم كلية الهندسة المدنية1990-01-0412006228925تمامازدهار علي ادريس118010301182

1مدرج كلية العلوم1978-08-0401081383110اديبهبشرى عيسى مخلوف118110301183

1مدرج كلية العلوم1985-01-0417008308304رئيسهرنا حيدر العلوش118210301184

1مدرج كلية العلوم1986-01-0404003445920سهادهدى سليمان االحمد118310301185

1مدرج كلية العلوم1987-01-0403002833401اسعافلوريس محمود فاضل118410301186

1مدرج كلية العلوم1992-11-0412003175701حاجهليندا ابراهيم العلي118510301187

1مدرج كلية العلوم1990-06-0403006033024رنجوسميرفت يوسف حماده118610301188

1مدرج كلية العلوم2001-12-0402006355905ساميهرنا محمد العباس118710301189

1مدرج كلية العلوم1992-08-0408001339621هدىهبه احمد النقري118810301190

1مدرج كلية العلوم1981-04-0408001379205هنهناريمان مغيث الحسن118910301191

1مدرج كلية العلوم1984-01-0403005954210اميرهداليا محمد السليمان119010301192

1مدرج كلية العلوم1984-04-0401075502801بحريهسوزان فواز العبود119110301193

1مدرج كلية العلوم1999-01-0405000035504نهودمايا محمود الديب119210301194

1مدرج كلية العلوم2001-01-0417007458411ريوفرقيه يحيى حمدان119310301195

1مدرج كلية العلوم1997-01-0402001537001اسبانياحيدر هيثم فطوم119410301196

1مدرج كلية العلوم1991-01-0401037351229وردهريم عبد اللطيف االبراهيم119510301197

1مدرج كلية العلوم1983-01-0403001947402نجاحلورين عقل يونس119610301198

1مدرج كلية العلوم1992-03-0414004119308سميرهشادي جابر حمزه119710301199

1مدرج كلية العلوم1989-01-0404002172428هندثراء حبيب أحمد119810301200

1مدرج كلية العلوم2000-09-0413005427014هندزينه اياد اسد119910301201

1مدرج كلية العلوم1985-07-0414005330102رويدهغاده محمود ياسر جي120010301202
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1مدرج كلية العلوم1975-05-0404001817702نديمهنهى مطانيوس فرح120110301203

1مدرج كلية العلوم1979-01-0401008345704خديجهعلي محمد كاظم120210301204

1مدرج كلية العلوم1982-07-0401002829215جهينهسمر احمد السليمان120310301205

1مدرج كلية العلوم1969-04-0408002113513نوفهيسرى يوسف زهره120410301206

1مدرج كلية العلوم1990-04-0412007127009امينهبدريه مصطفى حسن120510301207

1مدرج كلية العلوم1990-04-0422002541628امينهناهد اسكندر الحسن120610301208

1مدرج كلية العلوم1987-03-0403004785113منيرهفاديه هاشم ابو علوش120710301209

1مدرج كلية العلوم2001-06-0405003478404حياةروال جمعه درويش120810301210

1مدرج كلية العلوم1981-02-0401040031325شروقصبا رمضان غنوم120910301211

1مدرج كلية العلوم1982-03-0422003387112سميحهصفاء سليمان االحمد121010301212

1مدرج كلية العلوم1991-05-0415002018209حسنهوعد سليمان حسين121110301213

1مدرج كلية العلوم1990-05-0401037869528خيريهوالء عبد االله االبراهيم121210301214

1مدرج كلية العلوم1988-04-0405001591717ظهيرهسالف محمود العلي121310301215

1مدرج كلية العلوم1985-12-0402001273217صبحيهنسرين حسن سليمان121410301216

1مدرج كلية العلوم1976-03-0515008313607خضرةلوريس محي حمود121510301217

1مدرج كلية العلوم1994-07-0505008188320لينارنيم نزيه عوده121610301218

1مدرج كلية العلوم2002-01-0403002195704دولهبتول ميسر حمره121710301219

1مدرج كلية العلوم1992-06-0403002188429دولهامر ميسر العيسى حمره121810301220

1مدرج كلية العلوم1989-08-0403001966713سلماربا احمد خضور121910301221

1مدرج كلية العلوم1979-12-0401066532411فضهمطانيوس نايف الطرشة122010301222

1مدرج كلية العلوم1973-02-0401094954910رسميهغانيه عيسى صقر122110301223

1مدرج كلية العلوم1974-06-0404003128622هاياللينا شعبان علي122210301224

1مدرج كلية العلوم1979-02-0406002866409وزيرهفتاة علي يوسف122310301225

1مدرج كلية العلوم1985-01-0401075016201هناءنبيله محمد الحوراني122410301226
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1مدرج كلية العلوم1982-06-0423001630526هيفاءثناء رمضان الزير122510301227

1مدرج كلية العلوم1984-07-0401050204822سمررفا حامد حاكمي122610301228

1مدرج كلية العلوم1992-06-0412006434001مريمبالل يوسف السعيد122710301229

1مدرج كلية العلوم2002-01-0417008625030شاديهرغد عيسى االبراهيم122810301230

1مدرج كلية العلوم1974-06-0401047326903فاطمهحسن وجيه المنصور122910301231

1مدرج كلية العلوم2002-01-0401089921820نداءرزان رجب موسى123010301232

1مدرج كلية العلوم1990-06-0415003428615نهيدهمحمد علي المحمد123110301233

1مدرج كلية العلوم1989-06-0404002482710وفيقهلما نصر احمد123210301234

1مدرج كلية العلوم1998-02-0412008624715افراحيوسف عبدهللا وسوف123310301235

1مدرج كلية العلوم2001-12-0419015059907كوثرمقداد عيسى ديوب123410301236

1مدرج كلية العلوم1985-10-0401041045410فطيمزهور حمدان الخليفه123510301237

1مدرج كلية العلوم2000-10-0401089019808اسماءبتول مناف صفتلي123610301238

1مدرج كلية العلوم1991-05-0403002411501سهاموعد اديب السليمان123710301239

1مدرج كلية العلوم1980-12-0401074763307سجعهعلي محسن اسماعيل123810301240

1مدرج كلية العلوم1998-06-0401090443825منتهىشيراز سليم دردر123910301241

1مدرج كلية العلوم1998-04-0610000512706فتيهغزل معروف درويش124010301242

1مدرج كلية العلوم1982-01-0401062937801سهيلههاله علي زيتون124110301243

1مدرج كلية العلوم1985-07-0422001544601امينهبدريه احمد سليمان124210301244

1مدرج كلية العلوم2001-02-0422002617324فلايرأمل علي األدرع124310301245

1مدرج كلية العلوم2001-03-0406003221320مريمميس بسام علوش124410301246

1مدرج كلية العلوم1973-06-0414005338202بدرهدالل يوسف مصطفى124510301247

1مدرج كلية العلوم1988-01-0519000265901خديجهروعه علي علي124610301248

1مدرج كلية العلوم1987-01-0415001759704حوريهعزيزه علي عثمان124710301249

1مدرج كلية العلوم2003-02-0407002544725خولهليلى عمر المرزوق124810301250
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1مدرج كلية العلوم1996-07-0401074222128انتصاررنيم محمد نزيه سليمان124910301251

1مدرج كلية العلوم1986-10-1404007432401نجاحبتول بهجات حسين125010301252

1مدرج كلية العلوم1993-04-0401081821001فوزيههيفاء ناهد االحمد125110301253

1مدرج كلية العلوم1986-11-0401069565217رشيدهروال سليم السليمان125210301254

1مدرج كلية العلوم1988-08-0401007640602اديبهرنا مشهور الحاتم125310301255

1مدرج كلية العلوم1995-08-0402000545915اكتباررهف محمد العلي125410301256

1مدرج كلية العلوم1997-09-0401018964720سمرنغم هادي خلوف125510301257

1مدرج كلية العلوم1983-09-1016014058326خديجهعبير سلمان عباس125610301258

1مدرج كلية العلوم2001-03-0413004185023صفاءنوار صادق سليم125710301259

1مدرج كلية العلوم2001-06-0412004468715داللهند عيسى بربر125810301260

1مدرج كلية العلوم1992-01-0403006869101بديعهربيعه توفيق عباس125910301261

1مدرج كلية العلوم1995-06-0517002033103نهلهمها اسعد طالب126010301262

1مدرج كلية العلوم1995-01-0414003532418حسنهايمان فيصل نصر126110301263

1مدرج كلية العلوم1984-12-0414004065917حميدهفاتن عزيز ناصيف126210301264

1مدرج كلية العلوم2004-01-0403007913105فداءزينه فرزات العيسى حمره126310301265

1مدرج كلية العلوم2000-01-0403003818607جوهرهرشا محسن العجفه126410301266

1مدرج كلية العلوم1993-01-0414002196701محاسنمريانا زياد محمد126510301267

1مدرج كلية العلوم1986-04-0401079559908فوزهعالء عباس المحمد126610301268

1مدرج كلية العلوم1987-03-0403005569620سليمهزكيه خليل ابو ثلجه126710301269

1مدرج كلية العلوم1990-05-0406001498620وصيفهثراء صبحي سلمون126810301270

1مدرج كلية العلوم1985-06-0402000877605جميلهانتصار محمد االحمد126910301271

1مدرج كلية العلوم1983-06-1027000181811آمالزهور ميكاييل وسوف127010301272

1مدرج كلية العلوم1993-06-0419008174802دام الهناسوزان علي العلي127110301273

1مدرج كلية العلوم2000-05-0517001701731زلخهحال كنعان علي127210301274
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1مدرج كلية العلوم2003-01-0418006863301منالحسين حسن محاويش127310301275

1مدرج كلية العلوم1993-01-0505006568414نجاحماجده أحمد معال127410301276

1مدرج كلية العلوم1999-01-0408000784801سنيهمايا كاسر العيسى127510301277

1مدرج كلية العلوم1971-02-0403001874315رئيفهمشيره احمد المحمد127610301278

1مدرج كلية العلوم1986-01-0422002739502سميعهسناء عبد الرحمن ادنوف127710301279

1مدرج كلية العلوم1990-01-0406002557130سميعهسناء ابراهيم الخليل127810301280

1مدرج كلية العلوم1982-03-0401020637504فريدهمنار سليمان السلوم127910301281

1مدرج كلية العلوم2000-10-0401017366326فاطمهبشرى مازن الرمضان128010301282

2مدرج كلية العلوم2003-01-0412009422801سميهديانا عامر احمد128110301283

2مدرج كلية العلوم1984-02-0414001376601حبسهسميره عبد الواحد ابراهيم128210301284

2مدرج كلية العلوم1972-10-0412003730305مروهناديا ابراهيم الشمالي128310301285

2مدرج كلية العلوم1994-05-0423000212201سميرهديما نعمان الحوراني128410301286

2مدرج كلية العلوم2000-05-0401085394620ناهدرغد محمد الداهود128510301287

2مدرج كلية العلوم1998-10-0401085396428ناهدرهف محمد الداهور128610301288

2مدرج كلية العلوم1978-08-0422002626508مديرهجهينه محي الدين الحوري128710301289

2مدرج كلية العلوم2001-01-0414000326401صفاءراما محمود احمد128810301290

2مدرج كلية العلوم2000-01-0407002178001رجاءروان مصطفى القرطش128910301291

2مدرج كلية العلوم1980-02-0406003694318حوريهمائده تركي موسى129010301292

2مدرج كلية العلوم2000-05-0423001907522محاسنمايا حسين الحاتم129110301293

2مدرج كلية العلوم1990-12-0404003233817أمالرشا عيسى القاسم129210301294

2مدرج كلية العلوم1997-07-0418003517711هناءبتول ياسين حمزه129310301295

2مدرج كلية العلوم1996-04-0422005531322سهاهيا حسن النصر129410301296

2مدرج كلية العلوم2001-04-0505015485211سميهايلينا مرهف شلدح129510301297

2مدرج كلية العلوم1985-06-0408000060010شهيدهريام علي خضور129610301298
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2مدرج كلية العلوم1998-06-0422004878001انتصارريم نصر االحمد129710301299

2مدرج كلية العلوم1998-01-0419006049201منىلورين ابراهيم مرشد129810301300

2مدرج كلية العلوم1997-01-0412006189018معانييانا ناصر شقوف129910301301

2مدرج كلية العلوم1997-09-0516000374915ابتسامروان ثابت منيف130010301302

2مدرج كلية العلوم1990-01-0403005545412نوالياسمين سهيل عروق130110301303

2مدرج كلية العلوم1978-06-0401000647406زعيلهصفاء نصر الحبيب130210301304

2مدرج كلية العلوم1987-09-0401063689703نوالمريم فؤاد الخليل130310301305

2مدرج كلية العلوم1999-01-0422005531802سهابشرى حسن النصر130410301306

2مدرج كلية العلوم1988-02-0406003467121رئيفههديل وجيه ديب130510301307

2مدرج كلية العلوم1993-01-0403000726919شهيدهميالنه محمد بدور130610301308

2مدرج كلية العلوم1988-01-0502004939101خديجهسهام محمود المحمد130710301309

2مدرج كلية العلوم1993-10-0422005531020سهاهنادي حسن النصر130810301310

2مدرج كلية العلوم1988-08-0401074548715هندرشا محمد فياض130910301311

2مدرج كلية العلوم1988-08-0408000492720بهيجهوئام علي الساطي131010301312

2مدرج كلية العلوم1989-07-0418007412122ملكيصبا احمد االبراهيم131110301313

2مدرج كلية العلوم1992-01-1027001959007حنانعبد الحميد احمد عمران131210301314

2مدرج كلية العلوم1977-02-0403002580401سوريارجاء يوسف قبوي131310301315

2مدرج كلية العلوم1990-02-0406003420122عزيزهبرائه شريف ابراهيم131410301316

2مدرج كلية العلوم1983-03-0512002325501انعاممعينه عبد المعين اسعد131510301317

2مدرج كلية العلوم1992-01-0402003189811يسرههبه جعفر سبسبي131610301318

2مدرج كلية العلوم2001-11-0406001824821داللريم عيسى قاسم131710301319

2مدرج كلية العلوم1989-07-0412007443101خديجهنوره علي صافتلي131810301320

2مدرج كلية العلوم1985-04-0419001919215هناءرانيه قاسم قوجه131910301321

2مدرج كلية العلوم1978-03-0422002886502حميدهميراد عبد الرحمن القاسم132010301322
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2مدرج كلية العلوم1998-07-0406002268419فريزهمارينا مطانس بيطار132110301323

2مدرج كلية العلوم1989-01-0703003436701عيدةفهيمة ابراهيم داده132210301324

2مدرج كلية العلوم1980-09-0414000741710منيرهمنال محمود القرش132310301325

2مدرج كلية العلوم1976-11-0404002231903بديعهفاديا كامل حمدوش132410301326

2مدرج كلية العلوم1976-07-0414000739923منيرهوفاء محمود القرش132510301327

2مدرج كلية العلوم1997-01-0417009714801زهرهعلي محمد األمين فرزات132610301328

2مدرج كلية العلوم1999-01-0703003035401عيدهبتول عبد هللا رضا132710301329

2مدرج كلية العلوم1998-01-0422005661925عواطفنيرمين حسام السليمان132810301330

2مدرج كلية العلوم1990-12-0405003273125سهامامل حيدر ادريس132910301331

2مدرج كلية العلوم1981-02-0414001577727عزيزهرحاب نايف سليمان133010301332

2مدرج كلية العلوم1988-10-0419001407015بحريهنسرين يونس بدره133110301333

2مدرج كلية العلوم2002-09-0423001901102رباحنين اسامه الغانم133210301334

2مدرج كلية العلوم1990-02-0401017937602هوالرنده خضر ميكائيل133310301335

2مدرج كلية العلوم1994-06-0408002939424صباحصفاء راسم الرياني133410301336

2مدرج كلية العلوم1992-08-0401017937213هوالرنا خضر ميكائيل133510301337

2مدرج كلية العلوم1990-01-0401052747228نجلههبه محمد االحمد133610301338

2مدرج كلية العلوم1999-04-0401006767020وفاءهال سهيل الخضر133710301339

2مدرج كلية العلوم1989-03-0418001599605عزيزهفاطمه محمد طه133810301340

2مدرج كلية العلوم2003-01-0414001626019عتابراما موسى خضور133910301341

2مدرج كلية العلوم1977-05-0506001454908زاهيهمحاسن فهد العباس134010301342

2مدرج كلية العلوم1989-01-0414001550405اميرهفاطمه علي العلي134110301343

2مدرج كلية العلوم1980-11-0406003748002ميراجفانتينا هاشم سخية134210301344

2مدرج كلية العلوم1970-07-0404000025615جميلهفاديا خضر اسماعيل134310301345

2مدرج كلية العلوم1999-01-0419002858620فاطمةرهف خضر رعد134410301346
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2مدرج كلية العلوم1982-10-0514003559214رغيدهريم ناهل حسن134510301347

2مدرج كلية العلوم1988-08-0403002536407شاميهمنال فرج شحاده134610301348

2مدرج كلية العلوم1993-03-0402000202613عليايزن بسام الجاني134710301349

2مدرج كلية العلوم1991-11-0404002627102فاطمهرشا اسماعيل علي134810301350

2مدرج كلية العلوم1994-10-0401064828308هالهرهف حيدر الجمال134910301351

2مدرج كلية العلوم1993-01-0517000561630جميلهمريم عباس نعمه135010301352

2مدرج كلية العلوم1988-10-0422002413801جهيدهوعد عطيه المحمد135110301353

2مدرج كلية العلوم1991-01-0422001938630مرامرفاه احمد بلول135210301354

2مدرج كلية العلوم1995-01-0407000920902فاطمهرشا خضر دخان135310301355

2مدرج كلية العلوم1999-01-0408000383705روزههيالنه احمد المحمد135410301356

2مدرج كلية العلوم2005-01-0403007523415هدىنور سامر الخضر135510301357

2مدرج كلية العلوم1983-02-0517004679804نظميهردينا منصور خضور135610301358

2مدرج كلية العلوم2000-05-1011001186031لميسغدير سلمان ديب135710301359

2مدرج كلية العلوم1988-03-0404002536321نهيدهميثاء يونس العلي135810301360

2مدرج كلية العلوم1985-06-0402000617801وردهنسرين اسد العيسى135910301361

2مدرج كلية العلوم1982-01-0422002085201خديجهميساء محمود الضاهر136010301362

2مدرج كلية العلوم1991-04-0403002800630شاميهعال فرج شحاده136110301363

2مدرج كلية العلوم1986-10-0422000578803كريمهثناء علي العقده136210301364

2مدرج كلية العلوم1998-01-0412006388201املآصف مكائيل شمالي136310301365

2مدرج كلية العلوم1993-01-0415002982201سميرهأورانوس مصطفى حسن136410301366

2مدرج كلية العلوم1986-03-0404001649925هاالمجد جودت عاصي136510301367

2مدرج كلية العلوم1985-01-0517004680503لينهوصال عباس خضور136610301368

2مدرج كلية العلوم2000-12-0404000489418رفاهوائل ياسر رمضان136710301369

2مدرج كلية العلوم1996-02-0409000056407سليمهمحمد علي القويدر136810301370
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2مدرج كلية العلوم1991-04-0401065190221فضهأريج سليمان العسس136910301371

2مدرج كلية العلوم1992-11-0401041303001ندىعمار عيسى عمران137010301372

2مدرج كلية العلوم2001-09-0402000032219سحرمايا محمد ادريس137110301373

2مدرج كلية العلوم1989-09-0402000030820سحرعذاب محمد ادريس137210301374

2مدرج كلية العلوم1997-01-0401067668801ذكاءحامد محمد ناصر العبدهللا137310301375

2مدرج كلية العلوم1988-08-0408000686217وردهمنيال كامل الموسى137410301376

2مدرج كلية العلوم1997-10-0404003076925رندهبراءة محمد منصور137510301377

2مدرج كلية العلوم2003-05-0406004451401ليلىآيه حسن المرشد137610301378

2مدرج كلية العلوم2000-01-0404003077304رندهمايا محمد منصور137710301379

2مدرج كلية العلوم1999-01-0406001852202سهامجنى غسان حيدر137810301380

2مدرج كلية العلوم2001-04-0403002627017سمرهعلي عماد شحاده137910301381

2مدرج كلية العلوم1998-08-0422005212808فاطمهحسام علي جنيدي138010301382

3مدرج كلية العلوم1981-04-0422000486902حميدهملكه جبر الملحم138110301383

3مدرج كلية العلوم1999-07-0403002626517سمرهبتول عماد شحاده138210301384

3مدرج كلية العلوم1994-11-0403003012402ازدهاررهف هيثم قبوي138310301385

3مدرج كلية العلوم2001-01-0503001479713عزيزهعمار عيسى القاسم138410301386

3مدرج كلية العلوم1998-03-0415002687603سروهيعرب رشيد يزبك138510301387

3مدرج كلية العلوم1979-01-0404001648409هاالإياد جودت عاصي138610301388

3مدرج كلية العلوم2001-10-0418007311210سناءآيات أسد الطرشه138710301389

3مدرج كلية العلوم1985-11-0403004028410سعيدهيسرى خضر العلي138810301390

3مدرج كلية العلوم1999-03-0401013521901رابيهبشار ايمن الزمتلي138910301391

3مدرج كلية العلوم1992-05-0402000106910فاطمهوعد محي الدين خنسه139010301392

3مدرج كلية العلوم1974-05-0403003119530بدريهالين يحيى الدرويش139110301393

3مدرج كلية العلوم1985-11-0415000027201فاطمهمنار علي العلي139210301394
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3مدرج كلية العلوم1982-01-0405000743501نزهةتركية غثوان الشبيط139310301395

3مدرج كلية العلوم2001-03-0415002541610منىعلي عادل اسعد139410301396

3مدرج كلية العلوم2001-10-0423002410910أماسلنور مدين الدربولي139510301397

3مدرج كلية العلوم1989-04-0404001249027سعادهبا أديب علي139610301398

3مدرج كلية العلوم1973-03-0422005781429فضهرنده يوسف العباس139710301399

3مدرج كلية العلوم1989-01-0415003437101لورنسسها مأمون محمود139810301400

3مدرج كلية العلوم1973-01-0404002212310أنيسهجمانه فدعوس محمد139910301401

3مدرج كلية العلوم1995-01-0408003471005سميرهحنان محمود الكوسا140010301402

3مدرج كلية العلوم1987-01-0801001686710وطفهايلين حسن الحسن140110301403

3مدرج كلية العلوم1989-02-0404003164328دهبيهاميره مزيد سعيد140210301404

3مدرج كلية العلوم1985-01-0403002869030نجودلميس خضر فاضل140310301405

3مدرج كلية العلوم1979-10-0403002263418رتيبهمحمد شعبان يوسف140410301406

3مدرج كلية العلوم1978-11-0401087539601فاطمهأميره عيسى اسكندر140510301407

3مدرج كلية العلوم1980-05-0417007705610نهيهمنال ناصر خليفه140610301408

3مدرج كلية العلوم1998-05-0401024617618امالاياد عيسى الديب140710301409

3مدرج كلية العلوم2001-01-0402004151810سعادريم حسن العلي140810301410

3مدرج كلية العلوم1991-03-0423000978618نزيهاعال حمزه الراشد140910301411

3مدرج كلية العلوم1992-01-0415002493001وفاءهبه نزيه فتيان141010301412

3مدرج كلية العلوم1995-04-0414004075303ابتسامرنيم وصيف الحسن141110301413

3مدرج كلية العلوم1993-10-0419006210401بدريهوالء خليل حمود141210301414

3مدرج كلية العلوم1974-11-0402000196815فوزهسلمى وهب صبح141310301415

3مدرج كلية العلوم1996-06-0420002535327سميرهمحمد عبد الستار الخالد141410301416

3مدرج كلية العلوم2002-02-0402005290919مريمجلنار عدنان الحسن141510301417

3مدرج كلية العلوم1985-10-0414002644403كوكبلورين كمال هرموش141610301418
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3مدرج كلية العلوم1972-09-0408001344225ثريافلاير فايز حالوه141710301419

3مدرج كلية العلوم1982-10-0402001596412اتحادمنال محمد الخليل141810301420

3مدرج كلية العلوم1987-04-0407000116401سميرهمحمد احمد الصليبي141910301421

3مدرج كلية العلوم1984-01-0417008613428بحريهغزاله أحمد عيد142010301422

3مدرج كلية العلوم2000-01-0414003773801ظريفهرباب علي فارس142110301423

3مدرج كلية العلوم2000-05-0401116272505نوالنور اياد حسن142210301424

3مدرج كلية العلوم1985-12-0414001590601فطومنسمه سامي سليمان142310301425

3مدرج كلية العلوم1989-01-0414001118725عزيزهرزانيا زاهر اسعد142410301426

3مدرج كلية العلوم1981-07-0414001589402فطومالرا سامي سليمان142510301427

3مدرج كلية العلوم1987-11-0404000661816فاطمهربا علي ديب يونس142610301428

3مدرج كلية العلوم1981-08-0414004126415حسنهحيدر محمد علي142710301429

3مدرج كلية العلوم2003-08-0422007011423منالساره علي الزاهر142810301430

3مدرج كلية العلوم2001-04-0414004544729نومهروان محسن بالل142910301431

3مدرج كلية العلوم2001-01-0403000098201تحريرهيما احمد اليوسف143010301432

3مدرج كلية العلوم2002-01-0408001393401رائدهآيه علي الخضر143110301433

3مدرج كلية العلوم1992-07-0401002181728ريمنغم ماهر االبراهيم143210301434

3مدرج كلية العلوم1986-08-0505000289001خديجهلوريس محمد الحمصي143310301435

3مدرج كلية العلوم1989-06-0404002214105جميلهبشرى عيسى محمد143410301436

3مدرج كلية العلوم1985-04-0403000311016صبحيهاحمد محمد اسماعيل143510301437

3مدرج كلية العلوم1991-01-0412007409101ليلىعلي فهيم شقوف143610301438

3مدرج كلية العلوم1994-01-0401015400320ليالبشرى خليل علي143710301439

3مدرج كلية العلوم1989-09-0408001154810نسيمهسمر سليمان الحسن143810301440

3مدرج كلية العلوم1996-12-0402004151131نعيمهريداء علي العلي143910301441

3مدرج كلية العلوم1982-11-0401017596426عيدهرنا خضر المحمود144010301442
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3مدرج كلية العلوم1989-02-0401012663808غانيهكاسر جودت الحمود144110301443

3مدرج كلية العلوم1994-01-1024000065323املياسين احمد اسعد144210301444

3مدرج كلية العلوم2002-01-0422006690422رزقيههاني غسان خليل144310301445

3مدرج كلية العلوم1985-01-0620009481601ورديامل كامل منصور144410301446

3مدرج كلية العلوم1999-01-0406000563601كوثرآيه كمال الشيخ144510301447

3مدرج كلية العلوم1984-05-0403003586903ثمرهاماني توفيق قيلوح144610301448

3مدرج كلية العلوم1985-05-0404002368021منهلرسميه سامي رمضان144710301449

3مدرج كلية العلوم2001-06-0422005490309رغدهمرح اسعد سالمه144810301450

3مدرج كلية العلوم2000-01-0418004409001فاطمهعمر محمد االحمد144910301451

3مدرج كلية العلوم1995-03-0408002725030منىنهاد محمد الشيني145010301452

3مدرج كلية العلوم1985-05-0414000326303نعيمهمها محمد احمد145110301453

3مدرج كلية العلوم1983-01-0403003572501نوالعزيزه احمد شعبان145210301454

3مدرج كلية العلوم1996-04-0515006013003روايحهبه هيثم قاسم145310301455

3مدرج كلية العلوم1981-03-0403003630701امينهبديعه وحيد محفوض145410301456

3مدرج كلية العلوم1995-09-0403001016508مفيدهبشرى اسد االبراهيم145510301457

3مدرج كلية العلوم2001-01-0401067415701خلودثريا محمد العباس145610301458

3مدرج كلية العلوم2000-06-0401067418805تركيهربى مسعف العباس145710301459

3مدرج كلية العلوم1976-05-0401080719107رضيهغالية صالح المحمد145810301460

3مدرج كلية العلوم1982-09-0401041609919ربيحهعبير محمود الدربولي145910301461

3مدرج كلية العلوم1985-07-0423000406307نادرهسحر احمد المحمد146010301462

3مدرج كلية العلوم1995-01-0403001774823ظهيرهمنى اسماعيل حمدان146110301463

3مدرج كلية العلوم1985-07-0408000886217عزيزينغم علي الصالح146210301464

3مدرج كلية العلوم1978-12-1016008573627حبابهسحر كامل فحيص146310301465

3مدرج كلية العلوم1997-10-0404001840204امالينلما بسيم منصور146410301466
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3مدرج كلية العلوم1996-07-0401046112824فريدهنورهان يوسف عليا146510301467

3مدرج كلية العلوم2000-01-0422002227301باسمهشهباء فؤاد الجمعه146610301468

3مدرج كلية العلوم1992-02-0408000635223علوهجعفر احمد الوسوف146710301469

3مدرج كلية العلوم1990-01-0423002765401الهامأميمه نايل الجوراني146810301470

3مدرج كلية العلوم1996-07-0401040523028منىحنان عبد اللطيف الديب146910301471

3مدرج كلية العلوم1999-08-0414001238001سهامساره سمير سيد147010301472

3مدرج كلية العلوم1984-04-0415002590723لودالميس جابر سالمي147110301473

3مدرج كلية العلوم1991-01-0422002299701عبيروداد ابراهيم االخرس147210301474

3مدرج كلية العلوم1990-11-0414001686820سميرهسهير احمد شاهين147310301475

3مدرج كلية العلوم1987-11-0412006530701عليااحمد يوسف عمران147410301476

3مدرج كلية العلوم1990-03-0401002069323اكتمالبشرى فيصل الرضوان147510301477

3مدرج كلية العلوم1997-08-0407001158804صبحيهرحمه عمر الصليبي147610301478

3مدرج كلية العلوم1999-09-0407001161710صبحيهرانيا عمر الصليبي147710301479

3مدرج كلية العلوم1985-10-0503001195720رتيبةرندة يونس الوسوف147810301480

3مدرج كلية العلوم1984-02-0420006291020امونالريمه فايز يتيم147910301481

3مدرج كلية العلوم1987-12-0401008523520نجلهمريم عبد الحميد الحسن148010301482

4مدرج كلية العلوم2000-07-0403000893010مريمفاطر علي سكاف148110301483

4مدرج كلية العلوم2004-01-0422007258426شيرينهنادي حمدان السطايحي148210301484

4مدرج كلية العلوم1993-01-0418003768710فطيممحمد عبد الرزاق العبدهللا148310301485

4مدرج كلية العلوم2000-03-0417010218921سمرمرفت نزيه سويد148410301486

4مدرج كلية العلوم1991-01-1404008251101هدىرشا ايمن الدياب148510301487

4مدرج كلية العلوم1998-03-0414002090506بشرىريم ايمن عواد148610301488

4مدرج كلية العلوم1987-05-0401043177301بدرسها سليمان سليمان148710301489

4مدرج كلية العلوم2000-09-0401093369816لينامرح محمود جبر148810301490
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4مدرج كلية العلوم1998-04-0422004835708زمزمهاله محمد الياسين148910301491

4مدرج كلية العلوم1989-10-0401093869522رئيفهحنان سعيد المحمد149010301492

4مدرج كلية العلوم1999-01-0412008430801مهاآيه فرحان حسن149110301493

4مدرج كلية العلوم1987-06-0423000568707شاديهراما صالح عبدهللا149210301494

4مدرج كلية العلوم1985-02-0414004370102حاكمهنسرين عبدو محمد149310301495

4مدرج كلية العلوم1992-01-0415000943202دعدالرا دياب حمد149410301496

4مدرج كلية العلوم1987-01-0414001118510زواتنورا لطيف اسعد149510301497

4مدرج كلية العلوم1980-07-0412006229306سعدهعزيز محمد الطويل149610301498

4مدرج كلية العلوم1980-11-0418005015915فاطمهريم مطر النعسان149710301499

4مدرج كلية العلوم1987-08-0408000558709كرجيهوفاء كاسر الشمعه149810301500

4مدرج كلية العلوم2000-06-0505014109910غراملجين محمد االبراهيم149910301501

4مدرج كلية العلوم1985-12-0505006038106أنيسهايمان عبد الرزاق السليمان150010301502

4مدرج كلية العلوم1985-05-0406001921909جوريهسماهر هاشم مصري150110301503

4مدرج كلية العلوم2000-09-1024001405725منالسالي حسان احمد150210301504

4مدرج كلية العلوم1991-08-0414004529623حوريهغاده رئيف عبد هللا150310301505

4مدرج كلية العلوم1997-03-0415002594501لودارؤى جابر سالمي150410301506

4مدرج كلية العلوم1996-01-0412006572301ريماوالء محمد ديوب150510301507

4مدرج كلية العلوم1983-01-0401073964701حفيظهصباح حسين كاجان150610301508

4مدرج كلية العلوم1994-01-0620008374606بيداءسندس مالك ديوب150710301509

4مدرج كلية العلوم2000-06-0408003768225فيروزهديل محسن المنصور150810301510

4مدرج كلية العلوم1987-02-0403002905301روسياعيسى صالح زغور150910301511

4مدرج كلية العلوم1996-05-0401044902502وردهرغده احمد عرنوس151010301512

4مدرج كلية العلوم1997-07-0402006604815سميرهصبا حسن مصطفى151110301513

4مدرج كلية العلوم1983-12-1016009364805فضهعواطف محمد محمد151210301514
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4مدرج كلية العلوم1997-09-0402006604927وجيههديانا مصطفى مصطفى151310301515

4مدرج كلية العلوم1982-08-0517003623319تمانيهبثينه ناصر خليل151410301516

4مدرج كلية العلوم1994-02-0414000705020وجيههعال عبد العزيز ناصر151510301517

4مدرج كلية العلوم1988-07-0413000959401نزهههاني نور الدين اسد151610301518

4مدرج كلية العلوم1987-08-0401086756111سعدهفريزه فريد الحسن151710301519

4مدرج كلية العلوم1988-01-0402000257701حياةعبير يوسف سليمان151810301520

4مدرج كلية العلوم1989-08-0412005458720نشميههبا عزيز اسعد151910301521

4مدرج كلية العلوم1978-03-0415001888501نعيمهتبارك احمد علي152010301522

4مدرج كلية العلوم1984-10-0505005199030نجودعبير احمد السلوم152110301523

4مدرج كلية العلوم1999-06-0403001734120هدىمحمد سامي الحمود152210301524

4مدرج كلية العلوم2000-01-0423004770823ريمرهف امثل عبدهللا152310301525

4مدرج كلية العلوم1987-01-0418003353401فاطمهصفاء عدنان حمزة152410301526

4مدرج كلية العلوم1989-01-0401018182601نوفهوالء سليمان الجاني152510301527

4مدرج كلية العلوم1999-01-0418003514403غصونايمان جمعه حمزه152610301528

4مدرج كلية العلوم1982-02-0423001610808نجديهرامي رجب الشعار152710301529

4مدرج كلية العلوم2001-01-0401043275116ريمهمرام نضال عرب152810301530

4مدرج كلية العلوم1999-07-0406000852716امالفرح محسن المحمد152910301531

4مدرج كلية العلوم1981-02-0414001027909شاه زماننسرين عبدو شعار153010301532

4مدرج كلية العلوم2001-10-0423001061012رنانور مازن العبدهللا153110301533

4مدرج كلية العلوم1991-02-0414000394808زهرهوعد محمد السلوم153210301534

4مدرج كلية العلوم1997-05-0420002824515ختاموفاء محمد العلي153310301535

4مدرج كلية العلوم1982-05-0401016604701سعادختام رمضان الخضور153410301536

4مدرج كلية العلوم2000-03-0414002125601مهامايا موسى ادريس153510301537

4مدرج كلية العلوم1979-05-0417003025522فاطمةآمنه حسين ابو جره153610301538
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4مدرج كلية العلوم1996-09-0519000489228ريمرهف ايمن احمد153710301539

4مدرج كلية العلوم1980-05-0404002830218رجاءريم ياسر الخضري153810301540

4مدرج كلية العلوم2001-05-0414000555219اميرهمنار علي محفوض153910301541

4مدرج كلية العلوم1989-05-0412004144710اسيانيرمين سليمان شقوف154010301542

4مدرج كلية العلوم2002-03-0402006578603لوزهرانيا بهجت محمد154110301543

4مدرج كلية العلوم1988-01-0405001743101نور الهدىسناء عدنان محمد154210301544

4مدرج كلية العلوم1981-01-0412006019703زينهنزيها علي عمران154310301545

4مدرج كلية العلوم2000-01-0403002463705مريمماجده عبدو جراد154410301546

4مدرج كلية العلوم1990-01-0423002555001حاجهبشرى محسن الجوراني154510301547

4مدرج كلية العلوم1999-03-0508001051410مريمشهد فراس الحسين154610301548

4مدرج كلية العلوم2001-01-0403003142622رباشراز سجيع فهود154710301549

4مدرج كلية العلوم2001-01-0501036175824داللعلي رحيل اسعد154810301550

4مدرج كلية العلوم1999-05-0403001076901هنودبتول محمد الكور154910301551

4مدرج كلية العلوم1989-07-0414003224221سميرهأمل احمد جابر155010301552

4مدرج كلية العلوم1997-01-0422001079620رجاءإناس علي الهمه155110301553

4مدرج كلية العلوم1985-01-0401058872320اسماهنادي غسان االبراهيم155210301554

4مدرج كلية العلوم2000-01-0419005354702لوداروان اكرم ادريس155310301555

4مدرج كلية العلوم1996-05-0401078277310رجاءمريم خليل يونس155410301556

4مدرج كلية العلوم1980-11-0414004059013حميدهشاديه ناصيف عزيز155510301557

4مدرج كلية العلوم1994-10-0401004801710وصفيهعلي حسين الضاهر155610301558

4مدرج كلية العلوم1979-02-0401077498620جميلهريم عبدو عفيفه155710301559

4مدرج كلية العلوم1981-01-0401076917906فائزههشام خالد خنصر155810301560

4مدرج كلية العلوم1981-04-0401067350120نهوهايمان عبد العزيز الحمود155910301561

4مدرج كلية العلوم1986-03-0417000924721صفيهمريم عبد االله دياب156010301562
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4مدرج كلية العلوم1976-11-0517003127009شريفهفيروز شفيق منصور156110301563

4مدرج كلية العلوم2003-01-0422004103824سماهرنيرمين ياسر الخضر156210301564

4مدرج كلية العلوم2002-03-0404002251426ثناءسليمان رامز حمدوش156310301565

4مدرج كلية العلوم1991-01-1002003248829بسمهشذى يوسف زيدان156410301566

4مدرج كلية العلوم1984-06-0422000562526منىلبانه محمد الساحلي156510301567

4مدرج كلية العلوم1992-09-0402006351401ناديهربا محمد عبدو156610301568

4مدرج كلية العلوم1998-01-0412006572601ريماامل محمد ديوب156710301569

4مدرج كلية العلوم1986-06-0415001280802سحرحاتم حيدر الحسن156810301570

4مدرج كلية العلوم1983-09-0401077392020زهريهصفاء محمد ديب156910301571

4مدرج كلية العلوم2003-01-0412004101501جيهانبتول محمد يونس157010301572

4مدرج كلية العلوم1992-01-0516003446502ابتسامرؤى ابراهيم عيسى157110301573

4مدرج كلية العلوم1982-06-0412008255701سلمىموسى محمود لطيفه157210301574

4مدرج كلية العلوم1988-12-0401052095523فضهشذى علي المحمود157310301575

4مدرج كلية العلوم1988-01-0415000465805كوثرخضر فهد حسين157410301576

4مدرج كلية العلوم2003-07-0415003320805انتصارآيه عامر علوش157510301577

4مدرج كلية العلوم2003-02-0412003917501هندبتول عدنان شمالي157610301578

4مدرج كلية العلوم2001-07-0418007311413كوكبرزان علي الطرشه157710301579

4مدرج كلية العلوم2002-01-0412003917001هندهديل عدنان شمالي157810301580

4مدرج كلية العلوم1995-01-0413004029001رفيعهقاصد بدر عيسى157910301581

4مدرج كلية العلوم2002-01-0401092915801احالمالرا وهيب االحمد158010301582

5مدرج كلية العلوم1995-07-0401019450325ليلىصبا احمد االحمد158110301583

5مدرج كلية العلوم1986-07-0406001308208فاطمهسريانا بديع الحسن158210301584

5مدرج كلية العلوم1992-01-0412005557001غزوىهناء علي عبيدو158310301585

5مدرج كلية العلوم1987-04-1016004209005نبيهاعبير عبد هللا حمدان158410301586
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5مدرج كلية العلوم1989-01-0417001742401بديعهريما محمد السليمان158510301587

5مدرج كلية العلوم1985-01-0412007105110ندىسوسن علي خليل158610301588

5مدرج كلية العلوم1975-11-0401013823906جميلهضحوك محمود غنوم158710301589

5مدرج كلية العلوم1988-11-1022004785801منتهىاسامه مدحت حسين158810301590

5مدرج كلية العلوم1989-07-0404002719305حسنهعفراء حرب فارس158910301591

5مدرج كلية العلوم1992-05-0422005264630سلمىرأفت حكمت سالمه159010301592

5مدرج كلية العلوم1998-08-0503005016625تغريدبشرى منذر المحمد159110301593

5مدرج كلية العلوم1996-07-0401057184007مهىحسن محمد السليمان159210301594

5مدرج كلية العلوم1980-09-0422002531415وجيههمنال شريف حبابه159310301595

5مدرج كلية العلوم1987-04-0414000757321سالمسماح عبد الحميد حسين159410301596

5مدرج كلية العلوم1986-01-0417007029001ميساءوفاء أمين الحيده159510301597

5مدرج كلية العلوم1996-01-0509001780328كاترينسارا فؤاد الكبه159610301598

5مدرج كلية العلوم2001-03-0402000084208سميرهزينب مروان ونوس159710301599

5مدرج كلية العلوم1993-01-0415002680401سليمهحنان حسن يزبك159810301600

5مدرج كلية العلوم1980-06-0401002011506اماسلعبير هاشم الصالح159910301601

5مدرج كلية العلوم2000-07-0401114910513غادهريتا أكرم العلي160010301602

5مدرج كلية العلوم1987-08-0415000296912نديمهرهف عادل عبود160110301603

5مدرج كلية العلوم1986-01-0422003505525عيدهمنى محسن الخلف160210301604

5مدرج كلية العلوم1986-08-0415001846801رئيفهراميا مصطفى ديب160310301605

5مدرج كلية العلوم2002-04-0401090442613ميساءحال عبدو شلهوم160410301606

5مدرج كلية العلوم1997-05-0420002229110فاطمهعنود فواز األحمد160510301607

5مدرج كلية العلوم1986-10-1101018135312هيامعلي غازي دخان160610301608

5مدرج كلية العلوم1993-01-0422001916702فاطمهليلى ابراهيم الخطيب160710301609

5مدرج كلية العلوم1985-01-0422004078021نجودديمه محمد العجي160810301610
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5مدرج كلية العلوم1985-03-0401080555801هدىرانيا فرحان غريب160910301611

5مدرج كلية العلوم2001-06-0423002963820نسرينمايا فيصل شدود161010301612

5مدرج كلية العلوم1978-12-0403001890710اجتهادصفاء محمود السالمه161110301613

5مدرج كلية العلوم1995-06-0419001784828فاتنليليان بسام كاسوحة161210301614

5مدرج كلية العلوم1989-07-0403005743518نوفهمنال حسن زيود161310301615

5مدرج كلية العلوم1993-09-0517004039126املميرنا علي ابراهيم161410301616

5مدرج كلية العلوم1979-12-0422003944001حياهريم سليمان علوش161510301617

5مدرج كلية العلوم1995-01-1017003217427نهلهحنان عباس شعبان161610301618

5مدرج كلية العلوم1980-01-0415001549901مفيدهعبير سليمان خضور161710301619

5مدرج كلية العلوم1990-03-0505016700715سعادهند صطوف المحسن161810301620

5مدرج كلية العلوم1990-05-0422005106501باهيهرهاف محرز العباس161910301621

5مدرج كلية العلوم1993-05-0403003815628نجودرنا يوسف العجفه162010301622

5مدرج كلية العلوم1995-05-0404000439028سمرمرح احمد صليبي162110301623

5مدرج كلية العلوم2004-05-0414006044220نديمهصبا سمير السليمان162210301624

5مدرج كلية العلوم2002-03-0440700113831ريمياسمين خالد القنطار162310301625

5مدرج كلية العلوم1973-04-0406003359510حسنهمحمد احمد القاسم162410301626

5مدرج كلية العلوم1998-05-0412004271915فتاةغرام طالل جنعير162510301627

5مدرج كلية العلوم1984-11-0413004039905شمسهزهور بهجت حمود162610301628

5مدرج كلية العلوم1992-05-0411001168001خيريةملك خالد السيد علي162710301629

5مدرج كلية العلوم2000-01-0401018490301سهامرؤى محمد المصطفى162810301630

5مدرج كلية العلوم2005-01-0412011384301وعدميرا حسن الحسن162910301631

5مدرج كلية العلوم1987-01-0401079120010مديحهروعه نصر االبراهيم163010301632

5مدرج كلية العلوم1983-04-0401018845102حسنربا منير الخالد163110301633

5مدرج كلية العلوم1979-11-0402001999005نجلهعائده سلمان حبيب العبد هللا163210301634
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5مدرج كلية العلوم2002-01-0412010010201مياسهلبنى محمد سريطه163310301635

5مدرج كلية العلوم2004-03-0403006143316مهاساندي بسام فندي163410301636

5مدرج كلية العلوم1996-09-0404002735329ميادهيارا اسرافيل ابراهيم163510301637

5مدرج كلية العلوم1986-01-0401072756925فهيمهرويده محمد العثمان163610301638

5مدرج كلية العلوم1977-11-0406003354013غاليهسعاد علي شعار163710301639

5مدرج كلية العلوم1988-03-0405000956917زينبليلى فرحان الحموي163810301640

5مدرج كلية العلوم1979-08-0408003252108صباحليندا محمود الخضر163910301641

5مدرج كلية العلوم1986-04-0517003935401تمانيهسناء محسن اسعد164010301642

5مدرج كلية العلوم2002-07-0404002685012حنانلبانه سالم نمر164110301643

5مدرج كلية العلوم1989-02-0419003758312اميرهعلي خليل الدنكاوي164210301644

5مدرج كلية العلوم1992-05-0412003043001شهيرهسميه عبد العزيز صالح164310301645

5مدرج كلية العلوم1984-04-0413003305528رتيبهعفاف عساف حبابه164410301646

5مدرج كلية العلوم1985-08-0412003748401خديجهرشا يونس سعيد164510301647

5مدرج كلية العلوم2001-04-0404000997501رجاءيارا حامد حسين دندش164610301648

5مدرج كلية العلوم1993-02-1026000640113سمرنسرين سعيد ياسين164710301649

5مدرج كلية العلوم2002-03-0401078469501زهوهديانا ايمن علي164810301650

5مدرج كلية العلوم1980-08-0403002372015باهيهغاده محمد العلي164910301651

5مدرج كلية العلوم1981-09-0401044104412نوالوفاء حسن خضور165010301652

5مدرج كلية العلوم2003-09-0419013026915عزيزهحال يوسف القزق165110301653

5مدرج كلية العلوم1998-08-0423001503430سلوىاماني علي الحسن165210301654

5مدرج كلية العلوم1980-12-0406000717215مريمراميه محمد دياب165310301655

5مدرج كلية العلوم1976-04-0412003479501سميرهجيهان حاتم السيد165410301656

5مدرج كلية العلوم1999-11-0413000017603نديمهشادي الياس شحود165510301657

5مدرج كلية العلوم1980-07-0401027719215سحرعهد فواز العيوير165610301658
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5مدرج كلية العلوم1972-10-0401001848520راوندهوفاء اسعد حمود165710301659

5مدرج كلية العلوم1980-03-0406002438720رسميهسوزان سلمان مصطفى165810301660

5مدرج كلية العلوم2000-07-1016008830224ندىعبد هللا علي حسين165910301661

5مدرج كلية العلوم1994-07-0406001133613داللغرام يحى حديد166010301662

5مدرج كلية العلوم1979-01-0515009683101حسنهبشرى صالح شحود166110301663

5مدرج كلية العلوم2002-05-0422000552208مهاماريا خليل الخليل166210301664

5مدرج كلية العلوم1996-02-0412009437219امينهاماره علي حسن166310301665

5مدرج كلية العلوم1999-01-0412007311401سميابدور مالك قليشه166410301666

5مدرج كلية العلوم1994-11-1016005821806صباحاماليا خليل ابراهيم166510301667

5مدرج كلية العلوم1995-10-0422000085804مراسلعفراء عبد الرحمن سليمان166610301668

5مدرج كلية العلوم2000-11-0404002916605فهيمهالره نبيل حسن166710301669

5مدرج كلية العلوم1991-07-0401049466801داللبشرى عرين المصري166810301670

5مدرج كلية العلوم1982-05-0401071350411نجاحورده حمزه المحمد166910301671

5مدرج كلية العلوم2002-01-0405004130001فاديامريم محمود الحموي167010301672

5مدرج كلية العلوم2000-01-0401085928501فضهاسالم راكان رضا النويعم167110301673

5مدرج كلية العلوم1999-01-0413003534601منالوسيم محسن سلوم167210301674

5مدرج كلية العلوم1991-05-0401013010417اسعافسمر عزيز حسين167310301675

5مدرج كلية العلوم2001-01-0401078882201ميساءحسين علي بدور167410301676

5مدرج كلية العلوم1993-03-0401040980025علياحنان ابراهيم المنصور167510301677

5مدرج كلية العلوم1986-02-0414003297501نجلهرومانده نزيه ملحم167610301678

5مدرج كلية العلوم1979-05-0414003980320غاليههيام مخلوف ناصر167710301679

5مدرج كلية العلوم1987-05-0515006797803فاطمهرزان سليمان احمد167810301680

5مدرج كلية العلوم1981-04-0403003097825حسناهناء محمد المرعي167910301681

5مدرج كلية العلوم1988-02-0403003127809حسناسماهر محمد المرعي168010301682
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6مدرج كلية العلوم1995-08-0401003237220سهامميرنا ابراهيم رسالن168110301683

6مدرج كلية العلوم1988-08-0404002760901جميلهياسر محمد الشقيف168210301684

6مدرج كلية العلوم1982-07-0422002042401سعادنسرين ابراهيم يوسف168310301685

6مدرج كلية العلوم1978-11-0422002103812خضرهمنال شعبان المحمد168410301686

6مدرج كلية العلوم1990-08-0423001432615شاديارشا هاني االحمد168510301687

6مدرج كلية العلوم1980-11-0417002172810فاطمةسميه علي اباظ168610301688

6مدرج كلية العلوم1985-01-0406002437510زكيهناريمان بالل محمد168710301689

6مدرج كلية العلوم1988-06-0415000516129ليلىعال رزق خليل168810301690

6مدرج كلية العلوم1991-06-0412009054910فاطمهنزيه محمد شالب168910301691

6مدرج كلية العلوم2001-12-0401007700713ليلىمريم منيب عبد هللا169010301692

6مدرج كلية العلوم1994-04-0415002454913اميرهزينب عبد الكريم بدران169110301693

6مدرج كلية العلوم1977-07-0414000351418غزالهعبير نايف علي169210301694

6مدرج كلية العلوم1980-09-0505004842915سليمهسالف سمير مصطفى169310301695

6مدرج كلية العلوم1976-02-1002002613310بديعهنزيهه احمد حسن169410301696

6مدرج كلية العلوم2000-04-0422005171017لبنهسالي عادل العلي169510301697

6مدرج كلية العلوم1991-01-0415000767617زهريهوعد مرهج الحسن169610301698

6مدرج كلية العلوم1985-11-0413004281802جهيدهسلفانا احمد عيسى169710301699

6مدرج كلية العلوم1985-03-0422000224126ليلىنسرين عبد العزيز دله169810301700

6مدرج كلية العلوم1996-01-0406002408910غادهريم عيسى سعد169910301701

6مدرج كلية العلوم1972-05-0406002774302زكيهنبيه بالل محمد170010301702

6مدرج كلية العلوم2001-08-0414004431325غادهحسن حسن سلمان170110301703

6مدرج كلية العلوم1983-03-0406002437104زكيهوطفه بالل محمد170210301704

6مدرج كلية العلوم1985-07-0413003995320نعيمهافتكار ابراهيم صقر170310301705

6مدرج كلية العلوم1987-05-0414000484223فتحيهيهيجه درويش حسين170410301706
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6مدرج كلية العلوم2003-02-0414002199419عواطفخزامى احمد جردي170510301707

6مدرج كلية العلوم1993-09-0703011184710سهيلةمحمد أحمد العبدهللا170610301708

6مدرج كلية العلوم1993-06-0414001996613اميناغياث ابراهيم سالم170710301709

6مدرج كلية العلوم1989-01-0414004479112ابتسامعال فخر حمامة170810301710

6مدرج كلية العلوم1985-03-0422000314728نجاحميساء علي ميالد170910301711

6مدرج كلية العلوم1981-01-0422002546601سريهبشره سليمان الهاشم171010301712

6مدرج كلية العلوم2003-04-0401054086611رداحكريم باسل حسن171110301713

6مدرج كلية العلوم1976-11-0422002340207هدولسماهر محسن الحوراني171210301714

6مدرج كلية العلوم1982-01-0405003074318هدىمهند نظير اليوسف171310301715

6مدرج كلية العلوم1983-01-0405001714415منهيهسوسن رمضان الحسن171410301716

6مدرج كلية العلوم1983-05-0406001755812سليمهدالل محمود الحسين171510301717

6مدرج كلية العلوم2001-05-0423001366927سميرهمي حسين االبراهيم171610301718

6مدرج كلية العلوم1992-05-0517003977626رمزيهسوزان محمد بالل171710301719

6مدرج كلية العلوم1981-02-0401057013119هدىصفاء محمد الجنيدي171810301720

6مدرج كلية العلوم1999-06-0423001365410جومانههيا حسن االبراهيم171910301721

6مدرج كلية العلوم2003-04-0403001767801ناهدآيه حكمات حمود172010301722

6مدرج كلية العلوم1979-07-0401040629407منيرهسوزان هيثم مهنا172110301723

6مدرج كلية العلوم1997-11-0412009470915ندارهف رامز سقور172210301724

6مدرج كلية العلوم1972-03-0408001448719رأيسهعزيزه عبد الكريم المصطفى172310301725

6مدرج كلية العلوم1982-11-0415003075415منيرهشيرين محمد علي172410301726

6مدرج كلية العلوم2001-05-0517003998729نجوىهاله منير يحيى172510301727

6مدرج كلية العلوم1978-01-0403005906010فاطمهليلى عبد الرزاق قباني172610301728

6مدرج كلية العلوم1978-11-0414001588815خضرهغيثاء غسان درويش172710301729

6مدرج كلية العلوم1987-07-0401098620317امالعال نزار التالوي172810301730

312 من 72صفحة  11:02:56 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

6مدرج كلية العلوم2001-11-0405003135801منيرهضحى عيسى الحسن172910301731

6مدرج كلية العلوم1985-04-0422003593015سميرهنبال نظير الحسن173010301732

6مدرج كلية العلوم2003-01-0402012939201ميساءهاشم فادي سلمان173110301733

6مدرج كلية العلوم1986-06-0412005551910ليلىمهند احمد شقوف173210301734

6مدرج كلية العلوم1977-11-1024000523901ابتسامعبير يوسف اليوسف173310301735

6مدرج كلية العلوم2003-04-0401011211217رؤىمحمد فراس االحمد173410301736

6مدرج كلية العلوم1985-07-0413005368803انيسهوسام وهب زيدان173510301737

6مدرج كلية العلوم1988-01-0403000364405نجاحلميس خضر الحسن173610301738

6مدرج كلية العلوم1997-06-0516000535728فاطمهجاكلين رعد الغانم173710301739

6مدرج كلية العلوم1979-05-0509001641105اعتدالابتسام فيصل المحمد173810301740

6مدرج كلية العلوم1996-09-0423000451020هالرهف احمد المحمد173910301741

6مدرج كلية العلوم1987-03-0401002100815غصونعبير منير بركات174010301742

6مدرج كلية العلوم1982-08-0408002151125ساميهميساء سليمان الناجي174110301743

6مدرج كلية العلوم1985-01-0414002712613لطيفهديبه اسماعيل حمامه174210301744

6مدرج كلية العلوم1973-04-0406003359910حسنهعبدو احمد القاسم174310301745

6مدرج كلية العلوم1988-10-0419003920705روسيهايمان يونس اليوسف174410301746

6مدرج كلية العلوم1996-09-0402011840620سحررهف محمد ادريس174510301747

6مدرج كلية العلوم2002-08-0401035958227راميامايا رامي السليمان174610301748

6مدرج كلية العلوم1995-01-0503000674401حميدهشذا ابراهيم وسوف174710301749

6مدرج كلية العلوم1991-01-0419007181129هالهمهند الياس جعيفر174810301750

6مدرج كلية العلوم1994-08-0412007128315فاديارانيه عدنان حسن174910301751

6مدرج كلية العلوم1987-01-0403001908801شهالسمر احمد العبود175010301752

6مدرج كلية العلوم1984-09-0404002645820بدريهمنى محمد ادريس175110301753

6مدرج كلية العلوم1994-11-0414001620504سفيرهندى علي خضور175210301754
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6مدرج كلية العلوم2004-02-0403005253721امينهدالل عبدهللا خضور175310301755

6مدرج كلية العلوم1989-06-0505008078420نجودتغريد فائز عبود175410301756

6مدرج كلية العلوم1991-05-0423000421801بسيمهبانه ابراهيم سليمان175510301757

6مدرج كلية العلوم1986-03-0413003274701رتيبهفردوس عساف حبابه175610301758

6مدرج كلية العلوم1999-01-0401075779701قادريهنجوى حسان المطر175710301759

6مدرج كلية العلوم1995-05-0406002725302ميساءمرح حسين الخضور175810301760

6مدرج كلية العلوم1998-05-0402000680607هيامسوسن عدنان العيسى175910301761

6مدرج كلية العلوم1987-01-0420006258310ساميهمالك محمد تمر176010301762

6مدرج كلية العلوم1998-01-0414001874230سحرغيداء خالد هاشم176110301763

6مدرج كلية العلوم1996-09-0408003394316بسيماسلفانا راتب نعامه176210301764

6مدرج كلية العلوم1983-07-0414003056029مجيدهسيمون وصفي محمد176310301765

6مدرج كلية العلوم1985-03-0407001986319منيرهقتيبه محمد المحمد176410301766

6مدرج كلية العلوم1985-12-0414003058808مجيدهياسمين وصفي محمد176510301767

6مدرج كلية العلوم1996-09-0419006852627زهورمرح ياسر الدنكاوي176610301768

6مدرج كلية العلوم2002-01-0412008905401روبهفرات ابراهيم حمد176710301769

6مدرج كلية العلوم1983-01-0401047170501جميلهوفاء محمود االحمد176810301770

6مدرج كلية العلوم1997-01-0414002445401هيامخليل علي خليل176910301771

6مدرج كلية العلوم1998-01-1024000342802لورانسكارولين احمد عيسى177010301772

6مدرج كلية العلوم1996-11-0422002557919لينداغصون عيسى حبابه177110301773

6مدرج كلية العلوم1992-01-0422002538727مرسيلياحنان عبد السميع حبابه177210301774

6مدرج كلية العلوم1987-08-0403001916630اميرهنورا نور الدين المرهج177310301775

6مدرج كلية العلوم2003-08-0415003315203هناديحسن بالل سليم177410301776

6مدرج كلية العلوم1991-06-0414004382326هيامعفراء محمود سمندر177510301777

6مدرج كلية العلوم1983-04-0412007083619فاطمهعيسى اسماعيل مطر177610301778
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6مدرج كلية العلوم1998-01-0417000094401هالهابراهيم كامل الدربوله177710301779

6مدرج كلية العلوم1997-05-0512000543723أميرهنور بسام معال177810301780

6مدرج كلية العلوم1979-09-0401029057120ثريارجاء فايز حالوه177910301781

6مدرج كلية العلوم1983-01-0415000801801زعيلههناء نصر الحبيب178010301782

2قاعة كلية العلوم2003-06-0414004817315شاديهعلي سائر علي178110301783

2قاعة كلية العلوم1988-05-0422003358428فلايرديانا محمود النيصافي178210301784

2قاعة كلية العلوم1992-04-0403006565004خدوجرنيم ياسين الحمود178310301785

2قاعة كلية العلوم1972-10-0403005847501مرضيهسمير محمود السليمان178410301786

2قاعة كلية العلوم1978-02-0405000339926نهادهنا محمد الشقوف178510301787

2قاعة كلية العلوم1989-08-0402010037201راغدهشيراز هيسم سالم178610301788

2قاعة كلية العلوم1992-08-0414004447722فلايرتمام نزيه محمد178710301789

2قاعة كلية العلوم1989-01-0401012895603حسنهرؤى منير الخالد178810301790

2قاعة كلية العلوم2000-01-0414004063006جوهرهمحمد سهيل صالح178910301791

2قاعة كلية العلوم2002-01-0403002483403منيهسميره يوسف ايوب179010301792

2قاعة كلية العلوم1984-09-0401039904115منيرهسلفر احمد رسالن179110301793

2قاعة كلية العلوم1980-11-0422002081701شمهلينا محمد الضاهر179210301794

2قاعة كلية العلوم1983-09-1001001824101جميلهعبير محمود رسالن179310301795

2قاعة كلية العلوم1978-01-0415002544105وزيرهاحمد هاشم حسين179410301796

2قاعة كلية العلوم2003-01-0402001716601الهامريم حسين درويش179510301797

2قاعة كلية العلوم1999-05-0402000602619فاطمهمريم عبد الجواد حسين179610301798

2قاعة كلية العلوم2001-10-0415000644216هناديآيه فؤاد كراكيت179710301799

2قاعة كلية العلوم1990-07-0403001127309زينباحمد يحيى دبوك شفر179810301800

2قاعة كلية العلوم1988-07-0401018360821نهادرجاء فريد ملحم179910301801

2قاعة كلية العلوم1988-11-0412000402726نجمهعلي محمد سعادات180010301802
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2قاعة كلية العلوم1999-02-0401029564227احتفالكرم فيصل الحمصي180110301803

2قاعة كلية العلوم1989-08-0401002774512نعيمهوفاء خضر علوش180210301804

2قاعة كلية العلوم1982-01-0401083437030الهامميادة احمد العلي180310301805

2قاعة كلية العلوم1981-12-0412007199008نجاةفداء محمد سليمان180410301806

2قاعة كلية العلوم1983-10-0413001861706سعادريما صبحي زخور180510301807

2قاعة كلية العلوم1988-01-1012000521227فضةرال ضاحي ديبة180610301808

2قاعة كلية العلوم1984-01-0414000569125مهديهمادلين علي فرحه180710301809

2قاعة كلية العلوم1984-12-0404002790602نوالبشرى عبد الكريم شما180810301810

2قاعة كلية العلوم1996-01-0414000993915هياممروه محي الدين حسين180910301811

2قاعة كلية العلوم2000-11-0403002545616اماللمى محمد اليونس181010301812

3قاعة كلية العلوم1980-05-0422003530101فاطمهسلوى حميد قداد181110301813

3قاعة كلية العلوم1990-11-0404002880624هندعفراء حبيب أحمد181210301814

3قاعة كلية العلوم2003-12-0405003774119فتاةحنين محمد السليمان181310301815

3قاعة كلية العلوم1991-08-0412005215605يسرىميرنا علي وسوف181410301816

3قاعة كلية العلوم1981-01-0418006642902فوزيهاميمه عبد اللطيف يوسف181510301817

3قاعة كلية العلوم1992-04-0412007417817رضانادين محمد العلي181610301818

3قاعة كلية العلوم1977-02-0401058294301فوزيهزينب خليل خضور181710301819

3قاعة كلية العلوم1983-10-0422004798012سميحهفداء محمود العسس181810301820

3قاعة كلية العلوم2000-01-0415000744420هند عليعبير يونس حسن181910301821

3قاعة كلية العلوم2004-01-0422006033828كندارغد فاضل رمضان182010301822

3قاعة كلية العلوم1983-04-0422003855417هدىبانا اسد فاتي182110301823

3قاعة كلية العلوم2001-01-0414003470508منىبيان آصف صالح182210301824

3قاعة كلية العلوم1988-01-0418000016401حياةخديجه شحود الحسن182310301825

3قاعة كلية العلوم1971-10-0515004284208نوفههدى بركات رستم182410301826
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3قاعة كلية العلوم1992-01-0418007130010بحريةرفيف علي الملحم182510301827

3قاعة كلية العلوم1980-01-0412004140401امونحياة حسن تيشوري182610301828

3قاعة كلية العلوم1997-01-0412009258207اميرهحال محمود سليمان182710301829

3قاعة كلية العلوم1985-06-0401029271815فريدةفاطمة محمد شلوف182810301830

3قاعة كلية العلوم2001-05-0401039533923سمراليسار سمير خضور182910301831

3قاعة كلية العلوم1989-05-0423000346630غادةصبا محمد بدران183010301832

3قاعة كلية العلوم2001-12-0401016260508فاديهماريا يوسف الزمتلي183110301833

3قاعة كلية العلوم2000-10-0401045865231منالريم محمد السليمان183210301834

3قاعة كلية العلوم1998-07-0415002635101نجاحانتصار عدنان محمد183310301835

3قاعة كلية العلوم1985-09-0401086608215نوريهزينا عبد هللا مهنا183410301836

3قاعة كلية العلوم1996-01-0423000234801يسرهرهف حيدر الناعمه183510301837

3قاعة كلية العلوم1998-11-0401018735316اعتدالمي محسن العكاري183610301838

3قاعة كلية العلوم1998-01-0413004008408بديعةرزان مكتسب ميوس183710301839

3قاعة كلية العلوم1988-09-0406001234107اميرهسوزان ياسين الجمال183810301840

3قاعة كلية العلوم1996-01-0401098685702فاتنايمان ناصر سبسبي183910301841

3قاعة كلية العلوم1984-04-0414002923315نوريهاكتبار منير ابراهيم184010301842

4قاعة كلية العلوم1996-01-0404000027420نومهديانا نادر قسوم184110301843

4قاعة كلية العلوم1977-11-0412006617820خديجهمفيده علي بدره184210301844

4قاعة كلية العلوم2001-01-0403006052201مرضيهبنين محمد االسماعيل184310301845

4قاعة كلية العلوم1983-04-0401014427517سويسرهرمال نظير حماده184410301846

4قاعة كلية العلوم1996-03-0406001017318جيداءدعاء جهاد العواد184510301847

4قاعة كلية العلوم1990-01-0404001544701كوثرسناء دحام أحمد184610301848

4قاعة كلية العلوم2001-03-0401042767516منيفهامر محمد القنطار184710301849

4قاعة كلية العلوم1984-06-0617002297305امينهاماني ديب السالم184810301850
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4قاعة كلية العلوم1987-05-0422003506622رجاءنورا أحمد ديوب184910301851

4قاعة كلية العلوم1989-08-0413005419625ماريهلوتس غسان اسد185010301852

4قاعة كلية العلوم1982-03-0401010044101نوفهسهير محمد علوش185110301853

4قاعة كلية العلوم1998-06-0414001622018رحابساره يوسف خضور185210301854

4قاعة كلية العلوم2002-01-0401021927902حمدهوفاء محمد الرحيل185310301855

4قاعة كلية العلوم1983-06-0408003491325صباحهنادي نصر الخليل185410301856

4قاعة كلية العلوم2000-01-0401042763220منيفهغزل محمد القنطار185510301857

4قاعة كلية العلوم1983-01-0401052741401سميرهسوزان صالح جمعه185610301858

4قاعة كلية العلوم1988-12-0406000668720عبيرمي سليمان خزامى185710301859

4قاعة كلية العلوم1996-05-0401017296427عليادعاء محمود ابراهيم185810301860

4قاعة كلية العلوم1981-08-0414004117420حكومبديعه صقر احمد185910301861

4قاعة كلية العلوم1983-02-0415002299904يسرهعماد احمد عثمان186010301862

4قاعة كلية العلوم1975-10-0620008349912بدرهسهام ماجد سعيد186110301863

4قاعة كلية العلوم1985-10-0405003595820رتيبانجاح علي عباس186210301864

4قاعة كلية العلوم1992-11-0403006409416ليبياوسام محسن العبدو186310301865

4قاعة كلية العلوم1984-08-0406002933214صبحيهندوه محمد بالل186410301866

4قاعة كلية العلوم2000-04-0419000213310سحرورد سليمان جروس186510301867

4قاعة كلية العلوم2000-07-0403006570907منالورده سهيل الحمود186610301868

4قاعة كلية العلوم2002-07-0404000998413هندرنا محمد اليوسف186710301869

4قاعة كلية العلوم1985-02-0408000388720نبيالنهال وزير الشيني186810301870

4قاعة كلية العلوم1994-05-0415002741719غازيهسهيله احمد سالمي186910301871

4قاعة كلية العلوم1989-09-0401052438810حنانشمس محمد يوسف ابو جبر187010301872

4قاعة كلية العلوم1998-12-1022004493710هنامرح كامل سليمان187110301873

4قاعة كلية العلوم1998-07-0501062208905روالرهف خالد القرا187210301874
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4قاعة كلية العلوم2001-05-0414002019930مناراريج اسامه اسماعيل187310301875

4قاعة كلية العلوم1984-01-0401048989617نوالايمان محمد موسى187410301876

4قاعة كلية العلوم1997-01-0412003963025وحيدههيفاء رزق جبر187510301877

4قاعة كلية العلوم2004-05-0415003339511رجاءزينه نواف العلي187610301878

4قاعة كلية العلوم1990-08-0412003931015وحيدهغيداء رزق جبر187710301879

4قاعة كلية العلوم1988-04-0517000599415سهاملوريس يوسف حمود187810301880

4قاعة كلية العلوم1989-12-0414004687110ضياءريم بهاء الدين سليمان187910301881

4قاعة كلية العلوم1990-05-0419010621904رئيفهحنان بشير المنصور188010301882

4قاعة كلية العلوم1972-05-0404001016408أمينهعاطيه سليمان سلوم188110301883

4قاعة كلية العلوم2002-05-0401046978604ريمابدى موفق المحمد188210301884

4قاعة كلية العلوم1993-01-0516002759601رشيدانور علي خيزران188310301885

4قاعة كلية العلوم1981-08-0408000594308آماليازهر اسبر الشمعه188410301886

4قاعة كلية العلوم1986-09-1009002722504رجاءمانيا حسن ديوب188510301887

4قاعة كلية العلوم1995-01-0412006582602فريزههناده ياسر نصار188610301888

4قاعة كلية العلوم1988-09-0404000912601موليهحسين علي طعمه188710301889

4قاعة كلية العلوم1980-09-0422000302023فوزيهفاتن علي الونوس188810301890

4قاعة كلية العلوم1996-06-0422002544910اغترانبارعه حسن ديب188910301891

4قاعة كلية العلوم2003-12-0418007556605رجاءبشرى ابراهيم االبراهيم189010301892

5قاعة كلية العلوم1987-01-0414005281315نشاةفاطمه محمد عوض189110301893

5قاعة كلية العلوم1986-03-0403006095219شميلهسناء علي الصالح189210301894

5قاعة كلية العلوم1987-07-0415000290618حوريهسراب ايراهيم ابراهيم189310301895

5قاعة كلية العلوم1999-03-0517005133102انفراجعلي نمير عبود189410301896

5قاعة كلية العلوم1979-04-0414003739026عزيزهياره حمود صالح189510301897

5قاعة كلية العلوم1990-02-0414004041814وردهسيرين يونس سلوم189610301898
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5قاعة كلية العلوم1990-03-0422005158216حياةلبنى حسين العلي189710301899

5قاعة كلية العلوم1990-03-0404000816003صبريههيفاء سميح عبود189810301900

5قاعة كلية العلوم1994-01-0404000148801بسيمهسماهر حسن سعود189910301901

5قاعة كلية العلوم1990-05-0402002096720نوفهميساء محمود عبود190010301902

5قاعة كلية العلوم1997-04-0417001521807عيدهنجود نزيه رزوق190110301903

5قاعة كلية العلوم1986-09-0401036549508سوسنفراس عبد العظيم االتاسي190210301904

5قاعة كلية العلوم1992-01-0408001229527مريميوسف محمود الرسالن190310301905

5قاعة كلية العلوم1997-09-0412009664127ليالرحاب ضاحي نجم190410301906

5قاعة كلية العلوم1988-12-0401055897820منيرهعلي صالح سلوم190510301907

5قاعة كلية العلوم1993-11-0419010617803سوريامحمد محسن المنصور190610301908

5قاعة كلية العلوم1984-01-0401078814001فلايركفاح فايز االحمد190710301909

5قاعة كلية العلوم2002-01-0405003344006انتخابحنان علي مسطي190810301910

5قاعة كلية العلوم1989-04-0412004067201زليخهفاطمه علي حمد190910301911

5قاعة كلية العلوم1982-04-0404002498225مريمالكسندرا محمود خضور191010301912

5قاعة كلية العلوم1982-01-0422001996705سمرعلي محسن الخليل191110301913

5قاعة كلية العلوم1995-09-0401013211101اتعامنجمه علي ديوب191210301914

5قاعة كلية العلوم1991-01-0401077806826سحررنيم محمد حسن191310301915

5قاعة كلية العلوم1990-08-0422001997208سمرجالل محسن الخليل191410301916

5قاعة كلية العلوم1993-02-0422003510515عيدهخضر محسن الخلف191510301917

5قاعة كلية العلوم1986-03-0417008431816الهاممحمد زهير فرزات191610301918

5قاعة كلية العلوم1996-01-0401014187801منيرةمرح محمد المحمود191710301919

5قاعة كلية العلوم2000-06-0515009097224أملايمان عفيف مشعل191810301920

5قاعة كلية العلوم1990-03-0419009793003سلمهعال يوسف الجابر191910301921

5قاعة كلية العلوم2000-01-0412006193615لينااورينا حسين ابراهيم192010301922
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5قاعة كلية العلوم1987-01-0516000791428مسيلهسناء فايز صالح192110301923

5قاعة كلية العلوم1974-02-0422001940201حميدهشراز محمود عنقه192210301924

5قاعة كلية العلوم1992-01-0419006087901لمعةمريم مصطفى العلي192310301925

5قاعة كلية العلوم1988-02-0515011986922جهيدهسها نعمه الحميدو192410301927

5قاعة كلية العلوم1980-09-0422004715201زهريةراميا صالح ابراهيم192510301928

5قاعة كلية العلوم1999-09-0517006022819فاطمهمجد أحمد احمد192610301929

5قاعة كلية العلوم1986-02-0401093793602ختامريم علي ادريس192710301930

5قاعة كلية العلوم1998-03-0423000903522ازدهاريامن محسن االبراهيم192810301931

5قاعة كلية العلوم1983-01-0417008002302آمنهأيمان محمد بلول192910301932

5قاعة كلية العلوم1981-05-0401040835710نومهمنال سليمان الجاني193010301933

5قاعة كلية العلوم1989-09-0422006857822زهوررشا يوسف معال193110301934

5قاعة كلية العلوم1985-09-0401011820501ريمهنسرين حبيب العلي193210301935

5قاعة كلية العلوم2003-08-0422005781710ليلىميس غياث الشاويش193310301936

5قاعة كلية العلوم1989-10-0512002773025سهامرشا شفيق اسماعيل193410301937

5قاعة كلية العلوم1989-02-0405000051324سميرةرزان محمد فانوس193510301938

5قاعة كلية العلوم1996-03-0401002971924هالهنورهان نصر شحود193610301939

5قاعة كلية العلوم1985-08-0403006273706كسيبهسلمى عبد الهادي المحمد193710301940

5قاعة كلية العلوم1996-08-0422004980810ريمافراس راكان امون193810301941

5قاعة كلية العلوم1973-03-0420000588404صفيةمحمد ربيع أحمد القيم193910301942

5قاعة كلية العلوم1991-02-0405003041820امالسمارا ابراهيم السليمان194010301943

6قاعة كلية العلوم1991-01-0422005025820خيريهيحيى نبيه الهمه194110301944

6قاعة كلية العلوم2003-01-0401100174901يسرىغزل فادي الشاهين194210301945

6قاعة كلية العلوم1985-11-0401009141304نجميسعاد احمد مرشد194310301946

6قاعة كلية العلوم2004-01-0403005539401سليمةآالء خليل ابوثلجة194410301947
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6قاعة كلية العلوم2000-04-0403000585620زهرربى زهر حنو194510301948

6قاعة كلية العلوم1990-04-0413004038401ثانيههيفاء سريع حمود194610301949

6قاعة كلية العلوم2003-01-0401014823601اروىغدير محمد المحمد194710301950

6قاعة كلية العلوم1997-07-0515005998923شاههرنيم عدنان شمة194810301951

6قاعة كلية العلوم1977-09-0517003089905خدوجوفاء علي سليمان194910301952

6قاعة كلية العلوم1995-07-0503001311901رئيفةغنوة حسين كيسيني195010301953

6قاعة كلية العلوم1999-01-0401084759201روجينعلي رامز الدرغام195110301954

6قاعة كلية العلوم1988-01-0422000473724يسرىعروبه جمال العلي195210301955

6قاعة كلية العلوم1982-12-0401046510427طريفهالهام نمر ديب195310301956

6قاعة كلية العلوم1991-01-0401053452703روعهبراءه لؤي عمران195410301957

6قاعة كلية العلوم2001-01-0412006189515حوريهمحمد احمد شقوف195510301958

6قاعة كلية العلوم1992-05-0401096633326داللبراءة نبيل الكردي195610301959

6قاعة كلية العلوم1986-03-0422001538110بدرهسناء عزيز الخرنوبي195710301960

6قاعة كلية العلوم1999-01-0412008012526عائدهصبا يحي جنيدي195810301961

6قاعة كلية العلوم1988-02-0422000652404شهيدهرشا بهجت الخرنوبي195910301962

6قاعة كلية العلوم2002-02-0422000909601فضهاالء خضر وسوف196010301963

6قاعة كلية العلوم1980-12-0503001405020عزيزهفادي نزيه الصالح196110301964

6قاعة كلية العلوم1984-07-0422004131129فاطمهرنا محمود دربولي196210301965

6قاعة كلية العلوم1985-06-0405002966101دالللينا موسى العلي196310301966

6قاعة كلية العلوم1976-02-0515004670219رفيقهباسل محمد محمود196410301967

6قاعة كلية العلوم1980-02-0517003936201اسكندريةراميه حسين شدود196510301968

6قاعة كلية العلوم1995-01-0515007013901حليمهسماهر عزيز سليمان196610301969

6قاعة كلية العلوم1984-08-0401056241110نهلهانصاف رفيق صقر196710301970

6قاعة كلية العلوم2000-12-0412007409311رانيهاحمد ناصر شقوف196810301971
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6قاعة كلية العلوم2001-05-0403001765101نهيدههدى سعد الداود196910301972

6قاعة كلية العلوم2000-02-0403010031421روسياصبا علي الضاهر197010301973

6قاعة كلية العلوم1974-11-0401086886608سفيرهاحمد حسن العلي197110301974

6قاعة كلية العلوم2003-02-0413005505107شروقجرجس محمد وسوف197210301975

6قاعة كلية العلوم1980-03-0404002611902نهادصفاء يوسف خنسه197310301976

6قاعة كلية العلوم1987-04-0404001189907عصامريم محسن سالمه197410301977

6قاعة كلية العلوم2001-01-0408000907001نزههرزان ابراهيم العجي197510301978

6قاعة كلية العلوم1989-04-0403007591201جميلهسوسن احمد سلوم197610301979

6قاعة كلية العلوم1985-07-0403005676218سعدهيوسف مطيع زيود197710301980

6قاعة كلية العلوم1987-10-0401040900829اديبهنسرين معروف الصوفي197810301981

6قاعة كلية العلوم2001-02-0408001404717داللمرام احمد عيسى197910301982

6قاعة كلية العلوم1976-09-0402001729320حوريهآمال عبده اليوسف198010301983

6قاعة كلية العلوم2001-08-0401064261618صوفياريتا محمد احمد198110301984

6قاعة كلية العلوم1997-01-0405002891912نزيههحال محسن الديب198210301985

6قاعة كلية العلوم1987-07-0401010823501داللروعه سليمان العبدو198310301986

6قاعة كلية العلوم1999-10-0602004757706سوسنآيه المع بيشاني198410301987

6قاعة كلية العلوم1990-04-0517001610101ثرياورود عيسى عبود198510301988

6قاعة كلية العلوم1974-03-0401042977226هاجارهناء محمد محمد198610301989

6قاعة كلية العلوم1990-01-0412003482910سهامنرمين علي عيسى198710301990

6قاعة كلية العلوم1986-07-0412006086401جهينهرشا محي الدين سقور198810301991

6قاعة كلية العلوم1994-01-0611005736401مناصفيزن حسان سالمي198910301992

6قاعة كلية العلوم1976-02-0414001362808رتيبهسليمان سليم درويش199010301993

13قاعة كلية العلوم1972-01-0422003236807فاطمهصباح احمد القاسم199110301994

13قاعة كلية العلوم1995-01-1016009917026انصافجمانه حسين ناصر199210301995
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13قاعة كلية العلوم2001-01-0404003354011وفاءرزان عبد المعين الملحم199310301996

13قاعة كلية العلوم1992-03-0414002131121وفاءحسنه محمد محمد سلوم199410301997

13قاعة كلية العلوم1998-06-0412009511729جوليانهحيدر صادق عياش199510301998

13قاعة كلية العلوم1996-06-0412006055320خضرهعلي يوسف صارم199610301999

13قاعة كلية العلوم2004-01-0403005133401هدىنغم نعيم السالمه199710302000

13قاعة كلية العلوم1994-05-0401036750922ابتسامغدير غازي السليمان199810302001

13قاعة كلية العلوم1998-05-0417010695522رتيبهلبنه محمد الحسن199910302002

13قاعة كلية العلوم1994-07-0503000706510ميليابشرى جهاد السلمان200010302003

13قاعة كلية العلوم1993-11-0408000711320هناءساندرا علي السليمان200110302004

13قاعة كلية العلوم1985-01-0517001774201نجاححنان محمود بدور200210302005

13قاعة كلية العلوم2001-03-0401014415715عزيزهيونس غازي شحود200310302006

13قاعة كلية العلوم1994-01-0517001351701الهامسلمان علي علي200410302007

13قاعة كلية العلوم1975-06-0412006226201فايزههند محمود ابراهيم200510302008

13قاعة كلية العلوم2000-05-0412009838530بدريةماهر محمد الجردي200610302009

13قاعة كلية العلوم1983-10-0409000105203شهيدهآمنه محمد القاسم200710302010

13قاعة كلية العلوم1990-01-0422005561031رندهعبد الرحمن مزيد الخلف200810302011

13قاعة كلية العلوم1982-01-0404000134310منيبهميساء نجدات ناصر200910302012

13قاعة كلية العلوم1998-02-0406001948507حناننوفل خضر االحمد201010302013

13قاعة كلية العلوم1995-06-0404000580508مريمجعفر أحمد جعفر201110302014

13قاعة كلية العلوم1983-02-0517004944824جميلهعفراء مثال يوسف201210302015

13قاعة كلية العلوم2002-10-0403005989906فادياحيدر يوسف المحمود201310302016

13قاعة كلية العلوم1982-12-0412008121301نجاحسامر علي جنيدي201410302017

13قاعة كلية العلوم1990-11-0414004769706آمالعفراء عبد الكريم بالل201510302018

13قاعة كلية العلوم1983-05-0404002518001عزيزهأمل محمود غاله201610302019
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13قاعة كلية العلوم2000-09-0421002153105اميرهأسامه احمد ادنوف201710302020

13قاعة كلية العلوم1980-11-0104000111725مسرهراميا تحسين البارودي201810302021

13قاعة كلية العلوم1980-03-0403003585608بديعهمنال جمال قيلوح201910302022

13قاعة كلية العلوم1993-09-0505014423924هناءحنان علي عفيفه202010302023

14قاعة كلية العلوم1983-01-0401058338801عيديربا حسن ميه202110302024

14قاعة كلية العلوم1990-01-0403005323020اسعافعال يونس اليوسف202210302025

14قاعة كلية العلوم2000-08-0406003566518علمانورمان علي السالم202310302026

14قاعة كلية العلوم1996-01-0423000880301غادهطاهر عامر أبو وردة202410302027

14قاعة كلية العلوم1998-09-0403002095406موناجعفر فايز خضور202510302028

14قاعة كلية العلوم1978-04-0414002080315حمرهفاطمه امين عواد202610302029

14قاعة كلية العلوم2003-09-0423006133810ودادايه ابراهيم الديب202710302030

14قاعة كلية العلوم2000-04-0401116653503ريمهيارا يوسف محمد202810302031

14قاعة كلية العلوم1978-08-0422005114912حياةانعام حسين العلي202910302032

14قاعة كلية العلوم1992-10-0414003100725نجاحوفاء مشهور حمود203010302033

14قاعة كلية العلوم1991-04-0422003781826ندوهعمار علي الخضور203110302034

14قاعة كلية العلوم1999-01-0403006903620سعداحسين علي غانم203210302035

14قاعة كلية العلوم1987-04-0409000052301سميحهعليا حسين القويدر203310302036

14قاعة كلية العلوم1987-02-0404000750025تمامسلوى طالل خليل203410302037

14قاعة كلية العلوم1993-04-1017002979028غادهسوسن احمد االسعد203510302038

14قاعة كلية العلوم1998-12-0401009812802ميساءناهد صالح السويد203610302039

14قاعة كلية العلوم1990-01-0414003099227نجاحاميمه مشهور حمود203710302040

14قاعة كلية العلوم1974-11-0512001557225مهىسمر كامل حسن203810302041

14قاعة كلية العلوم1984-03-0404000786003تمامنادين طالل خليل203910302042

14قاعة كلية العلوم2000-01-0403003662501منيفهرنين خليل االشرم204010302043
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14قاعة كلية العلوم1979-05-0403001343610بدريهحنان علي الدالي204110302044

14قاعة كلية العلوم2001-03-0418005826905روفيدهحمزه عبد المطلب دهلل204210302045

14قاعة كلية العلوم1982-07-0401043320615مريممها يوسف العيسى204310302046

14قاعة كلية العلوم2004-04-0403005991317وفاءعبير وائل المحمود204410302047

14قاعة كلية العلوم1996-02-0802007949115فضيلهرائده عبد هللا الحسين204510302048

14قاعة كلية العلوم2001-05-0414003103030نجاحملك مشهور حمود204610302049

14قاعة كلية العلوم2001-01-0408001155313نجاحغزل تميم منصور204710302050

14قاعة كلية العلوم1984-05-0408001068025حليمهمنال محمد ابراهيم204810302051

14قاعة كلية العلوم1995-01-0412005892823كوكبرواء حسن شعبان204910302052

14قاعة كلية العلوم1988-06-0414000793120رفعهسوسن ياسين محمد205010302053

المكتبةكلية العلوم1983-02-0408000831328نجيدهايناس يعقوب العيسى205110302054

المكتبةكلية العلوم1993-11-0401041305702رائدهربا بسام عمران205210302055

المكتبةكلية العلوم1989-05-0414002628707اسعافرنا محمد عيسى205310302056

المكتبةكلية العلوم1997-06-0402001816104عبلهورود عدنان الحسن205410302057

المكتبةكلية العلوم1984-11-0404001039303أميرهريما أسعد عمار205510302058

المكتبةكلية العلوم1985-08-0517003912316مروشنرمين حسام خليل205610302059

المكتبةكلية العلوم1992-01-0415002387513حسنهفاطمه خليل ديب205710302060

المكتبةكلية العلوم2000-10-0402006463307هدىحسن حسين تقي205810302061

المكتبةكلية العلوم1998-07-0403000660001حياهحسن محمد شنو205910302062

المكتبةكلية العلوم1994-04-0412006186001سعدهابراهيم يعقوب ابراهيم206010302063

المكتبةكلية العلوم2003-06-0408003217528تماسيلمايا نصر المهنى206110302064

المكتبةكلية العلوم1974-03-0101010257308جهيدهسوزان اسماعيل خربوطلي206210302065

المكتبةكلية العلوم1979-03-0404003341101ساميهوفاء عباس خليل206310302066

المكتبةكلية العلوم1999-01-0403000465301ثرياحسين علي لووش206410302067
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المكتبةكلية العلوم2002-01-0408000689001رحابمايا مناف الموسى206510302068

المكتبةكلية العلوم1986-08-0401019499302عزيزهكاتيا يوسف حسن206610302069

المكتبةكلية العلوم1982-09-0414005027903هديهانديريانا ابراهيم درويش206710302070

المكتبةكلية العلوم2002-02-0403002311703سوسنميس نور الدين سلمو206810302071

المكتبةكلية العلوم2000-06-0403003786413ملكيحنين محمود السعيد206910302072

المكتبةكلية العلوم1997-03-0401040241218نجاحاريج اصف دربولي207010302073

المكتبةكلية العلوم1982-05-0404001916104بديعهأيسم عيسى ابراهيم207110302074

المكتبةكلية العلوم1981-01-0408002971401سعدهميساء غانم االبراهيم207210302075

المكتبةكلية العلوم1978-04-0415000497401فاطمهسائر عبد الحميد ساطو207310302076

المكتبةكلية العلوم1979-05-0402001584610سفيرهنهود يوسف االحمد207410302077

المكتبةكلية العلوم2000-11-0423002421416وفاءهديل خوام الجوراني207510302078

المكتبةكلية العلوم2002-04-0422007594210اسمهانمرح مهنا االبراهيم207610302079

المكتبةكلية العلوم1996-05-0415002989212حفيظهصبا حسن محسن207710302080

المكتبةكلية العلوم1999-08-0406004714310نايفهفاطمه عبد هللا الحسون207810302081

المكتبةكلية العلوم1980-06-0422002303710صافيهسلوه راشد الخطيب207910302082

المكتبةكلية العلوم1983-01-0414000131610حسنههيام محمدعلي الناصر208010302083

المكتبةكلية العلوم2003-08-0423006041202مجدلينسهيله خوام الجوراني208110302084

المكتبةكلية العلوم1987-09-0403002536104يسرىسناء علي الصالح208210302085

المكتبةكلية العلوم1986-01-0422000841329تميمهرثاء عدنان تقال208310302086

المكتبةكلية العلوم1987-08-0422005133815حسنهمياده محمد علي الناصر208410302087

المكتبةكلية العلوم1993-06-0403000035027نهيدهاريج حسن بلول208510302088

المكتبةكلية العلوم1989-07-0403001552420اميرهسراب محمد علي االسماعيل208610302089

المكتبةكلية العلوم1990-03-0401049256917سعادديمه يحيى العلي208710302090

المكتبةكلية العلوم1982-12-0404001725805غاليهمها محمد ابراهيم208810302091
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المكتبةكلية العلوم1993-05-0518003048122سهامعزيز علي يوسف208910302092

المكتبةكلية العلوم1981-02-0403001518601بشيرهشيرين احمد العكاري209010302093

المكتبةكلية العلوم1983-06-0415003036309رحمهفتاة ابراهيم عموري209110302094

المكتبةكلية العلوم1989-11-0417000085316فوزيهنداء محمد دربوله209210302095

المكتبةكلية العلوم1981-03-0401004886623سفيرهدارين هاشم تامر209310302096

المكتبةكلية العلوم1987-09-0414000482925عسكريهفرح عبد العزيز بالل209410302097

المكتبةكلية العلوم1996-01-0417009924502خديجهمحمود محمد العبدهللا209510302098

المكتبةكلية العلوم1987-09-0414001906701حميدهسلمى نبيه رستم209610302099

المكتبةكلية العلوم1997-01-0403000337506علياهاشم حسان السالمه209710302100

المكتبةكلية العلوم1998-05-0412006460701امالحسن جمال رمضان209810302101

المكتبةكلية العلوم1988-02-0401044411026ليندانورا علي الديوب209910302102

المكتبةكلية العلوم2001-01-0406001021201جميلهمحمد علي عواد210010302103

المكتبةكلية العلوم1995-02-0415001552628فاطمهفداء حمادي الشاعر210110302104

المكتبةكلية العلوم1997-01-0406000834810صفاءرفعت عبد العليم العواد210210302105

المكتبةكلية العلوم2001-01-0402001750327ازدهارعلي صالح حمدان210310302106

المكتبةكلية العلوم1978-07-0405001720720غازيهدوله محمد هوال210410302107

المكتبةكلية العلوم1980-03-0414004216606منيفهماريان محمود حسين210510302108

المكتبةكلية العلوم1995-01-0403000650703حياهاحمد محمد شنو210610302109

المكتبةكلية العلوم1987-09-0609000083521نجاحديما محمود ريا210710302110

المكتبةكلية العلوم1996-01-0401049297531محاسنليلى احمد الحسين210810302111

المكتبةكلية العلوم2001-07-0403005537420سليمهايوب خليل ابو ثلجه210910302112

المكتبةكلية العلوم1990-01-0412009969725كوكبيوسف جودت الجردي211010302113

المكتبةكلية العلوم2003-01-0415000813710رانيامحمد غسان اسعد211110302114

المكتبةكلية العلوم2000-02-0401004327518عبيرساره بسام خلوف211210302115
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المكتبةكلية العلوم1998-06-0417008596920فتاةربا مالك الشاهين211310302116

المكتبةكلية العلوم1987-06-0415000483901منيفهشيراز علي العلي211410302117

المكتبةكلية العلوم1976-10-0422004370415خضرهامال حسين الجمعه211510302118

المكتبةكلية العلوم1999-07-0403001470927منىريتا يوسف الحسن211610302119

المكتبةكلية العلوم1983-04-0423001450617آمالوعد عمار عمار211710302120

المكتبةكلية العلوم1981-05-0415002382609حميدهرجاء عمران ساحلي211810302121

المكتبةكلية العلوم1987-02-0403002097215رتيبهنسرين يحيا العلي211910302122

المكتبةكلية العلوم1975-03-0401000078602بهياريمه خضر الرمضان212010302123

المكتبةكلية العلوم1987-01-0401000730015ليلىمجدولين غدير ملحم212110302124

المكتبةكلية العلوم1997-05-0412009347302حليمهدعد مصطفى عبد هللا212210302125

المكتبةكلية العلوم2001-08-0401119474420هيامآيه علي العلي212310302126

المكتبةكلية العلوم1984-12-0401019212613فطومريمه سليمان برهوم212410302127

المكتبةكلية العلوم1988-01-0403001672801سفيرهفهيمه يوسف عالمه212510302128

المكتبةكلية العلوم2002-11-0517004511501إفونراما رامي قاسم212610302129

المكتبةكلية العلوم1986-05-0403004127411رفعهكمال عيسى االسعد212710302130

المكتبةكلية العلوم1981-10-0414003373705مهديهصباح جميل خضر212810302131

المكتبةكلية العلوم1984-11-0402010085420رئيفهربى عمران عمران212910302132

المكتبةكلية العلوم1988-05-0423001841201نجاةسليمان عادل الحموي213010302133

المكتبةكلية العلوم1983-01-0414005325601سعدامنال حبيب ديوب213110302134

المكتبةكلية العلوم1990-03-0405003134701منيرهناريمان عيسى الحسن213210302135

المكتبةكلية العلوم1982-02-0401064302106سهاممياده دياب الدرويش213310302136

المكتبةكلية العلوم1978-02-0404000572525توفيقهأفتكار سعدهللا رستم213410302137

المكتبةكلية العلوم1994-01-0403006595010منيفهباسل غازي داود213510302138

المكتبةكلية العلوم1999-09-0423000062705ليلىرنيم فاضل سلطان213610302139
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المكتبةكلية العلوم1993-02-0505005954720امينهسوزان صالح الكسيح213710302140

المكتبةكلية العلوم1981-03-0414004732303صبحيهنسرين درويش احمد213810302141

المكتبةكلية العلوم2000-01-0422005951503شريفهبشير نصر العلي213910302142

المكتبةكلية العلوم2003-03-0414001987521روعهتيماء خالد خضور214010302143

المكتبةكلية العلوم2000-07-0403002554420امينهجمانه امين الساحلي214110302144

المكتبةكلية العلوم1986-05-0408002155610منيفهرشا حيدر الناجي214210302145

المكتبةكلية العلوم1982-01-0402000528701وردهنيفين فواز الديب214310302146

المكتبةكلية العلوم1977-05-0407002190102روحيهصفاء احمد رحمون214410302147

المكتبةكلية العلوم1993-01-0413004191605لورينمرام ابراهيم سليم214510302148

المكتبةكلية العلوم1986-07-0403003461905حسنهرابيا راتب مريم214610302149

المكتبةكلية العلوم1988-01-0413000522702رزيقهنسرين جهاد سليم214710302150

المكتبةكلية العلوم1979-03-0517002786325فضهغاويه محمد سليمان214810302151

المكتبةكلية العلوم1994-05-0401078257105روزهغرام عبد الكريم يونس214910302152

المكتبةكلية العلوم1979-05-0408003226315سعدههاال صالح العلي215010302153

المكتبةكلية العلوم2002-01-0511002376001ربىمحسن نضال المطر215110302154

المكتبةكلية العلوم1993-01-0415003125301احتفالمها غازي سالمي215210302155

المكتبةكلية العلوم2004-01-0414005271404فاطمهنغم عصام هاشم215310302156

المكتبةكلية العلوم1988-03-0402002003401كوثرسوسن جابر محمد215410302157

المكتبةكلية العلوم2001-01-0423002968007ثناءمايا نبيل الشاويش215510302158

المكتبةكلية العلوم2001-03-0401051977920منيرهرنا غياث العباس215610302159

المكتبةكلية العلوم1999-01-1027000570201هالهغيث جواد موسى215710302160

المكتبةكلية العلوم1985-10-0408000938801فتاةرانيا صالح الخليل215810302161

المكتبةكلية العلوم1981-06-0703002958406نهيدةزينب سليمان بوش215910302162

المكتبةكلية العلوم1987-09-0517003875601نشيدهراويه حيدر العك216010302163
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المكتبةكلية العلوم2001-07-0408001533305فاديهآية احمد الكوسا216110302164

المكتبةكلية العلوم1983-06-0401014149513فوزيهنديمه فائز محمود216210302165

المكتبةكلية العلوم2000-10-0419004641027خديجةبشرى محمود شاهين216310302166

المكتبةكلية العلوم1980-10-0401045723920نبيههراميا نزيه احمد216410302167

المكتبةكلية العلوم1987-01-0422000890208حميدهياسمين جميل الحسين216510302168

المكتبةكلية العلوم1994-01-0420006578019ميسونخديجه عليوي الحماده216610302169

المكتبةكلية العلوم1998-07-0401018965405شهيدهخضر جودت خلوف216710302170

المكتبةكلية العلوم1993-03-0408003240420نجاحغانيه نظير الشيني216810302171

المكتبةكلية العلوم1983-05-0404000705501بسمابديعه سلمان طبه216910302172

المكتبةكلية العلوم1994-11-0503001404810رويدهديانا يوسف االسعد217010302173

المكتبةكلية العلوم1999-05-1022002149111هالهنيرفانا فراس أسعد217110302174

المكتبةكلية العلوم1975-02-0401087426628سليمهفاطمه يوسف مرشد217210302175

المكتبةكلية العلوم1976-06-0703003560220هاجرابتسام عبد هللا عجمي217310302176

المكتبةكلية العلوم1990-03-0703003066320حناننوره علي فطامة217410302177

المكتبةكلية العلوم1992-05-0401009103913ريوفليلى محمد عفيف الشعار217510302178

المكتبةكلية العلوم1985-02-0404002778904نظيرهرشا محمد عباس217610302179

المكتبةكلية العلوم1972-09-0415000738826فوزاامين عبدو حسن217710302180

المكتبةكلية العلوم1983-04-0417001944726هندأمل خالد حمدان217810302181

المكتبةكلية العلوم1980-03-0406002821901نعيمهوعد حسن الجاني217910302182

المكتبةكلية العلوم2002-04-0403004082130عفافكنانه صالح العباس218010302183

المكتبةكلية العلوم1980-06-1024001220415حسنهخوله صالح شحود218110302184

المكتبةكلية العلوم1975-05-0404000778115خطيرهإسمهان توفيق غالي218210302185

المكتبةكلية العلوم1975-07-0408002325004حميدهسناء محمد حسن218310302186

المكتبةكلية العلوم1998-07-0423001059125غادهسوزان ماجد االبراهيم218410302187
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المكتبةكلية العلوم1980-05-0423001908216خديجهريم أحمد سقرجه218510302188

المكتبةكلية العلوم1997-02-0401061914112منالحيدر احمد يونس218610302189

المكتبةكلية العلوم2002-01-0401054622220ميرفتمحمود وائل الحماد218710302190

المكتبةكلية العلوم1996-01-0401036790801ميادهعال ناصر الخلوف218810302191

المكتبةكلية العلوم1976-09-0422003339201حاجهنجاح احمد الخضري218910302192

المكتبةكلية العلوم2002-09-0403001833130نديمهزينه امين عمران219010302193

المكتبةكلية العلوم1985-06-0401032992813فوزلمى عزيز ضاهر219110302194

المكتبةكلية العلوم1991-01-0404002882410داللبانا خليل سليمان219210302195

المكتبةكلية العلوم1981-01-0422003922402نداءريم رئيف االبراهيم219310302196

المكتبةكلية العلوم1977-11-0505006416921نجاحرامز علي الخليل219410302197

المكتبةكلية العلوم1994-02-0404002883012داللبشرى خليل سليمان219510302198

المكتبةكلية العلوم1994-01-0401086200411اسمهانمجد انور المصري219610302199

المكتبةكلية العلوم1984-08-0401023939727ابتسامفردوس علي الشلبي219710302200

المكتبةكلية العلوم1983-05-0404002420010فرحهسها سليمان ابراهيم219810302201

المكتبةكلية العلوم1985-10-0408000280410رجاءلينا نزيه بدور219910302202

المكتبةكلية العلوم1978-04-0401054608701سمياميرفت منير االبراهيم220010302203

المكتبةكلية العلوم2002-10-0423004594824بسمهناريمان يوسف صبح220110302204

المكتبةكلية العلوم1969-06-0403005877820وجيههفوزيه جابر العلي220210302205

المكتبةكلية العلوم1981-12-0404002419830فرحهديما سليمان ابراهيم220310302206

المكتبةكلية العلوم1980-04-0401079140308سفيرهلمياء ابراهيم علي220410302207

المكتبةكلية العلوم1988-11-0413002916121بصيرهصفاء يوسف وسوف220510302208

المكتبةكلية العلوم1999-02-0423002001418فراتعبير آصف حسن220610302209

المكتبةكلية العلوم1978-01-0401015763303شكرانفادي عبد هللا عبد المولى220710302210

المكتبةكلية العلوم1997-03-0403002209128رائدهمجدلين علي العلي220810302211
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المكتبةكلية العلوم1987-07-0501008095717اميرهمنال خازم الخازم220910302212

المكتبةكلية العلوم1990-08-0419007147407عفافهيلدا ناصر فارس221010302213

المكتبةكلية العلوم1997-01-0401040392001علياساره حسين الصالح221110302214

المكتبةكلية العلوم1993-03-0401039657704منارمي تيسير العلي221210302215

المكتبةكلية العلوم1982-08-0414002593604نوفامنال منير الناصر221310302216

المكتبةكلية العلوم1985-01-1010001618415نوفهبسيمه مرزا محمد221410302217

المكتبةكلية العلوم1977-02-0423000021918نوالناريمان مصطفى علي221510302218

المكتبةكلية العلوم1992-11-0401061364504منالسوزان أحمد يونس221610302219

المكتبةكلية العلوم1979-06-0401064225322ناديهرنده مصطفى شرقيه221710302220

المكتبةكلية العلوم1983-11-0401047999315فطومسهير محمد المحمد221810302221

المكتبةكلية العلوم1982-04-0405000056417مفيدهسائر علي الديب221910302222

المكتبةكلية العلوم1995-04-0417003893725حميدهمريم أحمد محمد آغا222010302223

المكتبةكلية العلوم1981-05-0401001387720حليمهسلوى حسين الدربولي222110302224

المكتبةكلية العلوم1991-09-0402007743104ناهدهراميا محمد عوده222210302225

المكتبةكلية العلوم1990-08-0503004705629أماثلبشرى حيدر الحيدر222310302226

المكتبةكلية العلوم1980-01-0401017502901نجاحعبير نايف المشهداني222410302227

المكتبةكلية العلوم1980-10-0422005517306رمزيهافراح محمد الزمتلي222510302228

المكتبةكلية العلوم1994-01-0412009343409سعدهفاتن محمد عبد هللا222610302229

المكتبةكلية العلوم2000-01-0413004026512رانياجورجينا مالك سلوم222710302230

المكتبةكلية العلوم1985-03-0401043425420آمالسالف سجاع العواد222810302231

المكتبةكلية العلوم1981-06-0415002909721سهيلهمنال عيسى عوينات222910302232

المكتبةكلية العلوم1988-02-0415001580817بسيمهمادلين محمد سالمه223010302233

المكتبةكلية العلوم1998-01-0414000354501عفافجمانه عبد الرزاق علي223110302234

المكتبةكلية العلوم2004-04-0412008029404اسامهناتالي حسن عيسى223210302235
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المكتبةكلية العلوم2000-05-0403002858504نجاحميس راشد قبوي223310302236

المكتبةكلية العلوم1992-09-0512000231420امالحنان علي مريم223410302237

المكتبةكلية العلوم1991-04-0414004100111سمررؤى احمد ضاهر223510302238

المكتبةكلية العلوم1985-10-0403001326228رمزيهنواره ابراهيم شيحه223610302239

المكتبةكلية العلوم2003-01-0414006523401دياناهديل اكسم طرحه223710302240

المكتبةكلية العلوم2001-03-0415001990221هناءاماني رائد شاهين223810302241

المكتبةكلية العلوم1991-08-0419009332825مريمسوزان محمد العلي223910302242

المكتبةكلية العلوم1980-11-0404000554606نعاميثوره نظير سليمان224010302243

المكتبةكلية العلوم1991-02-0403002586401منىسمر فؤاد القبوي224110302244

المكتبةكلية العلوم1987-10-0510006446410خديجهعلي محمد محمود224210302245

المكتبةكلية العلوم1990-09-0724014414620فاطمةمحمد عادل ديكو224310302246

المكتبةكلية العلوم1992-10-0422002843809رابياروظه رامز العباس224410302247

المكتبةكلية العلوم1989-06-0413004194106تمينهرندا شاكر سليم224510302248

المكتبةكلية العلوم1985-01-0413005415301غديرهمجدلينا محمد حسن224610302249

المكتبةكلية العلوم1981-04-0418007342007منىوعد علي الدرويش224710302250

المكتبةكلية العلوم1979-05-0415000304518بديعهعبير حسن حاتم224810302251

المكتبةكلية العلوم1982-04-0418006270228منيرهثناء سليمان السعيد224910302252

المكتبةكلية العلوم2003-01-0401074776328سهامغزل غسان حسن225010302253

15قاعة كلية العلوم2002-08-1016004471007ساهريزن محمد ديوب225110302254

15قاعة كلية العلوم1988-01-0402005462618آمالوصال غانم سلوم225210302255

15قاعة كلية العلوم1984-07-0408000487510سارهرانيا ابراهيم القاسم225310302256

15قاعة كلية العلوم1986-01-0419000453525امنهفاتن محمود الكنج225410302257

15قاعة كلية العلوم2001-04-0415002994308اوانحال محسن محسن225510302258

15قاعة كلية العلوم1976-05-0405000084120نبيههابتسام يونس حمدان225610302259
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15قاعة كلية العلوم1985-08-0404001388028مهىعبير فيصل الخضور225710302260

15قاعة كلية العلوم1997-01-0404000791801إقبالكنده رفيق ابراهيم225810302261

15قاعة كلية العلوم1992-07-0414000867115ليلىمريم يوسف ناصيف225910302262

15قاعة كلية العلوم1977-02-0412008731515حياةكريمه سلمان ترسيسي226010302263

15قاعة كلية العلوم1984-08-0422004450408سلمىايمان عبد اللطيف المحمد226110302264

15قاعة كلية العلوم1978-12-0724004401813ازدهاررزان محمد نذير حجازي226210302265

15قاعة كلية العلوم1987-06-0403002748622سميرهنصر بدر الفاضل226310302266

15قاعة كلية العلوم1979-12-0403001336611شمسيهدارين شعبان احمد الحسن226410302267

15قاعة كلية العلوم1983-01-0404001025702عيدهمنتهى خليل ضاحي عجيب226510302268

15قاعة كلية العلوم1977-01-0515000621004تركيهفيروز محمد حسن226610302269

15قاعة كلية العلوم1982-11-0401001547508نوفهمها حسن االسمر226710302270

15قاعة كلية العلوم1997-01-0412009296115سهىوداد رفعت حلوي226810302271

15قاعة كلية العلوم1993-07-1404008056624سلمىفاطمه شعبان رمضان226910302272

15قاعة كلية العلوم1980-05-0404003106931فخريهاحالم سليمان خضور227010302273

15قاعة كلية العلوم1978-03-0401017414401غيدهصفاء ماجد السالمه227110302274

15قاعة كلية العلوم2000-03-0401018181705فتحيهيارا علي العك227210302275

15قاعة كلية العلوم1976-10-0413004066018مديحهفاطمه عالم الدين جعفر227310302276

15قاعة كلية العلوم1972-04-0404000371610قنوعبثينه نصر سالم227410302277

15قاعة كلية العلوم2002-01-0404003345918افراحمرهج سمير محمد227510302278

15قاعة كلية العلوم2001-08-0507001997809ثمرليليان ماهر مهنا227610302279

15قاعة كلية العلوم2000-02-0414003414509نجاحورده مالك الحسن227710302280

15قاعة كلية العلوم1989-07-0417004856705سهامهناء محمد العبيد227810302281

15قاعة كلية العلوم1986-01-0403003275521امالساميه قصي خضور227910302282

15قاعة كلية العلوم1984-03-0406002397912ثريهمحسن محمود الخضر228010302283
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16قاعة كلية العلوم1991-09-0402005463601آمالحازم غانم سلوم228110302284

16قاعة كلية العلوم1980-03-0419005257616نجاحغيثاء محمود العلي228210302285

16قاعة كلية العلوم1999-03-0423001384330هيفاءغازي أحمد الجهني228310302286

16قاعة كلية العلوم1977-08-0402001041301تمامفاطمه عبد الكريم هالل228410302287

16قاعة كلية العلوم1998-01-0507000502805ليناحنين منير يوسف228510302288

16قاعة كلية العلوم1991-10-0415002353621فاطمهوداد بدر علي228610302289

16قاعة كلية العلوم1993-01-0414005065705اميرهايمان علي العلي228710302290

16قاعة كلية العلوم1982-02-0404001148408ندوهمياده دعاس منصور228810302291

16قاعة كلية العلوم1999-04-0415001714102ايمانوالء عدنان الناصر228910302292

16قاعة كلية العلوم1978-05-0413004012215سمياشهديه منيف خليل229010302293

16قاعة كلية العلوم1997-01-0414004348120هيامرهف محمود سمندر229110302294

16قاعة كلية العلوم2002-01-0419004659401شيريننور رامز السليم229210302295

16قاعة كلية العلوم1983-10-0423002796001نجاحفادي سليمان الجوراني229310302296

16قاعة كلية العلوم1993-06-0401060318529انعامنارمين ايمن العلي229410302297

16قاعة كلية العلوم1998-05-0403002755730هيامابراهيم عبدو الترك229510302298

16قاعة كلية العلوم1976-06-0401013107815رمزيهسمر علي عباس229610302299

16قاعة كلية العلوم1980-03-0401000787808اميرهاحمد منيف االبراهيم229710302300

16قاعة كلية العلوم2002-05-0415002938003نجوىبتول منير كنوج229810302301

16قاعة كلية العلوم1983-02-0401066283608ثناءسميه رضوان النحاس229910302302

16قاعة كلية العلوم2002-01-0414002811601ابتساملبانه عدنان خرفان230010302303

16قاعة كلية العلوم1984-10-0401078909205نجاحنجوى حمدو العلي230110302304

16قاعة كلية العلوم1987-06-0401009625426هيامربا غازي الحسن230210302305

16قاعة كلية العلوم1999-01-0404002533830هناءربا يونس سليمان230310302306

16قاعة كلية العلوم1979-01-0413005396802عزيزهوفاء ابراهيم عبيدو230410302307
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16قاعة كلية العلوم2000-01-0414004709411هداياآية منير برغوث230510302308

16قاعة كلية العلوم2001-09-0414004710418هدايامايا منير برغوث230610302309

16قاعة كلية العلوم2000-08-0414004827902انتصارلين رفعات حسين230710302310

16قاعة كلية العلوم1990-07-0414002718710هدىسميه رمضان زاهده230810302311

16قاعة كلية العلوم1986-01-0404002160201وردههزار بدر الموسى230910302312

16قاعة كلية العلوم1987-01-0415003318701هيامفداء محمد سلوم231010302313

16قاعة كلية العلوم1972-02-0401020328115نزههامنه سليمان عبدهللا231110302314

16قاعة كلية العلوم1973-04-0404000778017خطيرهأحالم توفيق غالي231210302315

16قاعة كلية العلوم2000-01-0418006266501ابتساممايا محمد سليمان231310302316

16قاعة كلية العلوم1987-12-0517000454210نبيلههبا بطرس هاشم231410302317

16قاعة كلية العلوم1977-04-0419008974011نجودسميرة حسين محمد231510302318

16قاعة كلية العلوم1988-04-0401056660202ثناءهناء ياسر العلي231610302319

16قاعة كلية العلوم1980-06-0401013170205شفيقهزينب اسماعيل مصطفى231710302320

16قاعة كلية العلوم1970-07-0404002531220دولهغاده منير ابراهيم231810302321

16قاعة كلية العلوم1978-07-0422000347608ناديهغرام عبد المجيد طيار231910302322

16قاعة كلية العلوم1997-06-0415000757915نجاحشريفه علي اسعد232010302323

16قاعة كلية العلوم2002-04-0419002619218ندىميسم مرشد ديبو232110302324

16قاعة كلية العلوم2002-06-0422007008215ابتسامصفاء محمد الميالد232210302325

16قاعة كلية العلوم1990-01-0401003037301حليمهرشا محمود العيسى232310302326

16قاعة كلية العلوم2002-08-0422009562929غرامنغم غدير تكروني232410302327

16قاعة كلية العلوم1995-03-0418001520830سارهمحمد احمد الحديد232510302328

16قاعة كلية العلوم1991-12-0315001377823فايزهاسراء محمد طالب232610302329

16قاعة كلية العلوم1987-08-0404000752117بحريهثناء موسى موسى232710302330

16قاعة كلية العلوم2003-10-0403008500801لينداصادق شعبان االرملي232810302331
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16قاعة كلية العلوم1982-11-0413003327114كسيبههنادي عزيز حبابه232910302332

16قاعة كلية العلوم1988-03-0403003736907عزيزيشيرين علي ابو ثلجه233010302333

17قاعة كلية العلوم2003-01-0505016179213ليلىوالء عمار الطويل233110302334

17قاعة كلية العلوم2002-07-0402001022706مريمفاطمه صبحي هالل233210302335

17قاعة كلية العلوم1992-01-0414004310312نهادبيداء حسن ديب233310302336

17قاعة كلية العلوم1998-01-0401003044701ابتسامرهام عبد هللا العيسى233410302337

17قاعة كلية العلوم2001-06-1023000063508ندىليث حيدر عمران233510302338

17قاعة كلية العلوم1986-01-0414004356115خديجهغاده احمد شدود233610302339

17قاعة كلية العلوم1995-09-0403004048727عدنيهسراب فيصل الحمود233710302340

17قاعة كلية العلوم1982-08-0403005561729عزيزيدارين علي ابو ثلجه233810302341

17قاعة كلية العلوم1980-06-0401094151625حياتايمان محمد مروان النجار233910302342

17قاعة كلية العلوم1999-05-0406002643801سهامحنان سليمان خليل234010302343

17قاعة كلية العلوم1984-01-0414004646701فاديهبشرى امين ديوب234110302344

17قاعة كلية العلوم1987-01-0402001981905هيامشيراز فاروق الحسين234210302345

17قاعة كلية العلوم1992-01-0401045873701ندىعال سمير الحوري234310302346

17قاعة كلية العلوم2002-01-0401005477003هيفاءاالء خالد البقاعي234410302347

17قاعة كلية العلوم1976-12-0402000678020سريهليندا شحود سليمان234510302348

17قاعة كلية العلوم1991-04-0401029206201سلمهلما موسى العلي234610302349

17قاعة كلية العلوم1996-05-1404007791218حسنهمنال محمود اسعد234710302350

17قاعة كلية العلوم1995-02-0423000075621هياممروى محسن مدلج234810302351

17قاعة كلية العلوم1988-01-0419002437705دوالترهاف هيثم المحمد234910302352

17قاعة كلية العلوم2001-01-0403007516201غادهنديم نضال حمدان235010302353

17قاعة كلية العلوم1979-03-0404002534920عزيزهوداد تركي العلي235110302354

17قاعة كلية العلوم1994-01-0403002036524اعتدالوالء محمود الحمد235210302355
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القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

17قاعة كلية العلوم1987-07-0704001845006وفاءزينب ابراهيم خضير235310302356

17قاعة كلية العلوم1983-11-0422003085306رحيلهختام أحمد اليوسف235410302357

17قاعة كلية العلوم1986-07-0404000338918ميدلين جديدرنا نبيل صالح235510302358

17قاعة كلية العلوم1980-05-0408002383615ضياسوسن حسن الخضر235610302359

17قاعة كلية العلوم2002-05-0408003285813رامياسليمان سامي الديب235710302360

17قاعة كلية العلوم2001-10-0401052371610سميرههبه يحيى الحمدان235810302361

17قاعة كلية العلوم1992-04-0408002423320ضيارؤى حسن الخضر235910302362

17قاعة كلية العلوم1999-06-0417007485024يسرىعلي غسان العلي236010302363

17قاعة كلية العلوم2002-01-0408002065401مريمبتول محمود النفره236110302364

17قاعة كلية العلوم1998-04-0417007481920رضىمحيو صادق العلي236210302366

17قاعة كلية العلوم1994-05-0401006271030ابتسامنورهان سيف الدين ونوس236310302367

17قاعة كلية العلوم1985-01-0419008329725فضهخلود محمود رضوان236410302368

17قاعة كلية العلوم1976-09-0517003151620رمزيهحيدر محمود شدود236510302369

17قاعة كلية العلوم1985-01-0414001716005هيامباسمه فايز نمور236610302370

17قاعة كلية العلوم1993-03-0402005679530فريدهحسن يوسف العلي236710302371

17قاعة كلية العلوم1997-07-0414004534809سعادغزل محمد ابراهيم236810302372

17قاعة كلية العلوم2003-01-0415003339901كوثرمنار حسن حسن236910302373

17قاعة كلية العلوم1974-06-0404002673806نزههتماضر منصور حسن237010302374

17قاعة كلية العلوم1996-04-0517001299330هدىهيا صادق خضور237110302375

17قاعة كلية العلوم1989-07-0422006386505هيامهمسه محمود االبراهيم237210302376

17قاعة كلية العلوم1984-01-0415002938128عيدهديمه منير كنوج237310302377

17قاعة كلية العلوم1984-06-0419006006009نهلهاحالم فاخر ديبو237410302378

17قاعة كلية العلوم1986-12-0402001541819زينبسمر هاشم االخرس237510302379

17قاعة كلية العلوم1996-01-0414000979320داللنادين امين يوسف237610302380
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رقم الطلبم
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جامعة البعث

17قاعة كلية العلوم1995-03-0414004821115نومههنادي مجاهد قصراوي237710302381

17قاعة كلية العلوم1983-05-0401093993426منيرهزينب زهير بلول237810302382

17قاعة كلية العلوم1999-01-0403001577827زهورسالفه محسن عبد هللا237910302383

17قاعة كلية العلوم1988-07-0509000258121فتاةمنار بدر الطويل238010302384

18قاعة كلية العلوم1981-11-0517003918307سكرمارين عبد الكريم شبطا238110302385

18قاعة كلية العلوم1994-10-0401045981301هيامهال حمدو العباس238210302386

18قاعة كلية العلوم1980-11-0412002641020فهميهماريه احمد محمود238310302387

18قاعة كلية العلوم1993-03-0403004393715كوثرمحي عالء الدين المرعي238410302388

18قاعة كلية العلوم1980-06-0412008512411فهميهفادي راشد الصالح238510302389

18قاعة كلية العلوم2000-03-0501023935727مريمدالل فايز السماعيل238610302390

18قاعة كلية العلوم1988-07-0401095409801تركيهكاترين اسعد العلوش238710302391

18قاعة كلية العلوم2001-04-0423000866115هيفاءسلمان عدي العلي238810302392

18قاعة كلية العلوم1994-03-0422004271701أميهنجاة رامز الشلبي238910302393

18قاعة كلية العلوم1994-07-0404001288205منيفهدنيا هيثم خضور239010302394

18قاعة كلية العلوم1987-01-0401042711007غفرانلما محمد االحمد239110302395

18قاعة كلية العلوم1985-02-0401010999118اميرهراما جهاد مرهج239210302396

18قاعة كلية العلوم1992-01-0404002595430وزيرهسناء وليد ايوب239310302397

18قاعة كلية العلوم1999-09-0422004379001غادهرند غسان العقده239410302398

18قاعة كلية العلوم1995-08-0422002639120سعادنمير نعمان التعبان239510302399

18قاعة كلية العلوم1986-03-0422006492930امينهرنا غازي منال239610302400

18قاعة كلية العلوم1988-07-0404000204610تمامهبا عماد الدين سلوم239710302401

18قاعة كلية العلوم1988-04-0419005428116زينبمهند مضيئ مرعي239810302402

18قاعة كلية العلوم1983-10-0401039065510سهامهال علي العكاري239910302403

18قاعة كلية العلوم1983-01-0408000520304نديمهدارين داوود سلطان240010302404
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القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم
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11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

18قاعة كلية العلوم1988-08-0419009282405ساميهعلي ابراهيم السلوم240110302405

18قاعة كلية العلوم2001-01-0423000191520سحرمرح احمد جعفر240210302406

18قاعة كلية العلوم1982-01-0403005190301نجيبهحنان احمد شعبان240310302407

18قاعة كلية العلوم1994-01-0414003981422فضهسمر ابراهيم ناصر240410302408

18قاعة كلية العلوم1981-01-0504002076301سرسكنسرين علي العلي240510302409

18قاعة كلية العلوم1999-03-0413004029721غاليهفاطمه بسام عيسى240610302410

18قاعة كلية العلوم1983-09-0423000234901هندرنا محمد محرز240710302411

18قاعة كلية العلوم1994-07-0423000249914هندهبه محمد محرز240810302412

18قاعة كلية العلوم1979-01-0407000015401نظميهاحالم احمد الرويشدي240910302413

18قاعة كلية العلوم1999-06-0422008064715روزلينرهف سليمان اليوسف241010302414

18قاعة كلية العلوم1999-04-0403006235217سميرهعدنان حسين المحمود241110302415

18قاعة كلية العلوم1990-05-0417002998405امونفهيمه محمد األسعد241210302416

18قاعة كلية العلوم1978-01-0423000247720تميمهوئام علي دالي241310302417

18قاعة كلية العلوم1991-01-0401095164101رويدهرشا عبد الرحمن حسن241410302418

18قاعة كلية العلوم1995-04-0412005963514معانيمي محمد الحسن241510302419

18قاعة كلية العلوم1979-09-0412002659505نايفهريم حسن جبر241610302420

18قاعة كلية العلوم2001-03-0414002865205مريمغدير عميد غانم241710302421

18قاعة كلية العلوم2002-01-0422007545001منى الحمدان الحمادهمحمد اكرم الباطولي241810302422

18قاعة كلية العلوم1990-01-0412008729001فاطمهبسمه عبدو عبدو241910302423

18قاعة كلية العلوم1998-01-0409001270415صباحغفران عبد هللا المفرج242010302424

18قاعة كلية العلوم1978-07-0417006812527فوزيهابتسام أحمد الخضر242110302425

18قاعة كلية العلوم1989-01-0505002601330داللليال حسين ابراهيم242210302426

18قاعة كلية العلوم1984-04-0417006823703فوزيهعزه أحمد الخضر242310302427

18قاعة كلية العلوم1986-01-0403005677602سناءسحر محمود زيود242410302428
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القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم
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11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

18قاعة كلية العلوم1982-02-0507001775714رمزيهفاطمه أحمد شاهين242510302429

18قاعة كلية العلوم1994-01-0412003950808نوال بازوسوسن سليمان جبر242610302430

18قاعة كلية العلوم1985-06-0403005982113بديعهبشار نايف ضاهر242710302431

18قاعة كلية العلوم1970-12-0403001580510زلفامريم عيسى علي242810302432

18قاعة كلية العلوم1988-01-0517001160525اسياسرى محمد وسوف242910302433

18قاعة كلية العلوم1984-07-0401037137929صبحيةشذى ابراهيم عطيه243010302434

19قاعة كلية العلوم1987-04-0422005379415لميعهأميره ايوب الراعي243110302435

19قاعة كلية العلوم1985-11-0408000487409شاديهرحاب محمد القاسم243210302436

19قاعة كلية العلوم1981-01-0417008250601حكومهعبير محمد المنصور243310302437

19قاعة كلية العلوم1985-07-0401016201810مروهنسرين فرحان المدني243410302438

19قاعة كلية العلوم1986-08-1016008103315سوريا فرحبراءه علي محمود243510302439

19قاعة كلية العلوم1997-07-0422002456618هدوامزنه محمد ربيع243610302440

19قاعة كلية العلوم1999-11-0404003347002غادهرزان حسام فندي243710302441

19قاعة كلية العلوم2003-09-0423006214530هند العبودهديل محمد محرز243810302442

19قاعة كلية العلوم1982-03-0403000731302لوزيهنومه علي خليفه243910302443

19قاعة كلية العلوم1972-07-0403004143401كتيبههاله غانم الحسن244010302444

19قاعة كلية العلوم2002-08-0403003400629سحر السوادينغم نظير عليه244110302445

19قاعة كلية العلوم1987-03-0412007237216سلمىاريج محمد خليل244210302446

19قاعة كلية العلوم1977-12-0419006534524ثلجهزينب تركي سليمان244310302447

19قاعة كلية العلوم1997-01-0402008586025عائشهكوثر محمد طاريه244410302448

19قاعة كلية العلوم1978-10-1017002366330سميحه سلومدارين نعمه بشور244510302449

19قاعة كلية العلوم1994-01-0412004308501اميرهرغده احمد بو عزو244610302450

19قاعة كلية العلوم1965-02-0412006644702كوكبامال عبود بدور244710302451

19قاعة كلية العلوم1986-08-0414003927910عليا محمدريم سعيد حسن244810302452
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جامعة البعث

19قاعة كلية العلوم1983-10-0401023704315هيفاءبسمه عبد الحليم صابر244910302453

19قاعة كلية العلوم1986-08-0413003261414نادياورود عفيف عيسى245010302454

19قاعة كلية العلوم1992-08-0801000896715الهاماوسكار حسين القاسم245110302455

19قاعة كلية العلوم1983-01-0414002375901وزيره كرديسها عبد الكريم نجم245210302456

19قاعة كلية العلوم1973-10-0407001017230رتيبهسميه محمد علي قصاص245310302457

19قاعة كلية العلوم1986-04-0403003418601إنعامرشا منذر عليه245410302458

19قاعة كلية العلوم2004-01-0401041958401رهاف كلثومنور سليمان اسماعيل245510302459

19قاعة كلية العلوم1976-10-0518001606530نجيبههنادي طالل احمد245610302460

19قاعة كلية العلوم1982-01-0517003754816فضهنسرين سيف محمد245710302461

19قاعة كلية العلوم1988-06-0507001777530أديبه منصورغاده حسين رنجوس245810302462

19قاعة كلية العلوم1981-03-0401019164210رياوعد مصطفى دغرور245910302463

19قاعة كلية العلوم1988-03-0415002256615منيرهسناء محمد الشالب246010302464

20قاعة كلية العلوم1986-06-0406002302722هند تركمانيمنال راكان زكريا246110302465

20قاعة كلية العلوم2002-06-0403005421919خلودتاله حسين منال علي246210302466

20قاعة كلية العلوم1991-01-0419009281402شفيقهبشار صالح السلوم246310302467

20قاعة كلية العلوم1988-04-0801007678003حمدهعزاب صالح اسكندر246410302468

20قاعة كلية العلوم1983-03-0402002469605مهديهرحاب علي علي246510302469

20قاعة كلية العلوم1973-11-0801007676610سفيرهحربه صالح اسكندر246610302470

20قاعة كلية العلوم2000-04-0414001444211فلايرمرام علي ابراهيم246710302471

20قاعة كلية العلوم1982-04-0407000954704سمرحسين محمد العمار246810302472

20قاعة كلية العلوم1996-03-0401058746228ابتسامرنيم عدنان حيدر246910302473

20قاعة كلية العلوم2002-06-0401006637410روضهمحمد محمود قره حسن247010302474

20قاعة كلية العلوم1984-03-0415000432208منىلبنه وهيب خليل247110302475

20قاعة كلية العلوم1980-03-0408001487325زهريهايلين توفيق داود247210302476
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جامعة البعث

20قاعة كلية العلوم1984-08-0401079526810هيالماري ابراهيم اليوسف247310302477

20قاعة كلية العلوم1979-09-0517002772024نهادريتا صافي الحالق247410302478

20قاعة كلية العلوم1978-10-0408001527723سميرهوفاء اديب الخضر247510302479

20قاعة كلية العلوم1991-08-0422004904001سناءغدير سيف الحق الجمال247610302480

20قاعة كلية العلوم1982-11-0406000697809نجوهأسيمه علي معروف247710302481

20قاعة كلية العلوم2001-05-0417006126715سهامابراهيم كامل منصور247810302482

20قاعة كلية العلوم1994-01-0003285024605ليندهزينه احمد زينه247910302483

20قاعة كلية العلوم1984-05-0403005674723سعدهسعاد مطيع زيود248010302484

20قاعة كلية العلوم2002-01-0408001410201منالرقيه باسل حمود248110302485

20قاعة كلية العلوم2003-06-0403006084305سعادراما علي االبراهيم248210302486

20قاعة كلية العلوم1998-01-0516004816910نسرينغرام احمد العلي248310302487

20قاعة كلية العلوم1997-11-0401013968316وحيدهوالء جهاد العساف248410302488

20قاعة كلية العلوم1976-06-1001016229801هاجرسوسن نديم مبارك248510302489

20قاعة كلية العلوم1974-01-0401010341401ثلجهجومانا دروبي الخضر248610302490

20قاعة كلية العلوم1991-07-0419000799211يسرىوردشان حمزه السماعيل248710302491

20قاعة كلية العلوم1984-01-0418002967319نجاحإيمان عبد الرزاق الضحيك248810302492

20قاعة كلية العلوم1971-05-0419002055410رحمهآمنه ياسين طماس248910302493

20قاعة كلية العلوم2002-04-0403007767812ثناءهبه احمد االبراهيم249010302494

21قاعة كلية العلوم1978-08-0414003244405نهادسوهير نصر الدين اليوسف249110302495

21قاعة كلية العلوم1986-01-0404003240811وفاءرندة سرحان علي249210302496

21قاعة كلية العلوم1981-10-0414002242821جميلهفداء عبد الكريم االحمد249310302497

21قاعة كلية العلوم1999-10-0404000235008غنجهابراهيم علي درغام249410302498

21قاعة كلية العلوم1988-08-0408000664625حياةرنا صالح الوسوف249510302499

21قاعة كلية العلوم1987-01-0412008306825كوكبفايز علي منصور249610302500
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جامعة البعث

21قاعة كلية العلوم1985-02-0422003088005بديعهسمر صالح اليوسف249710302501

21قاعة كلية العلوم1978-05-0401031074827صديقهسمر حسني امين249810302502

21قاعة كلية العلوم1982-01-0422002807910بديعهابتسام صالح اليوسف249910302503

21قاعة كلية العلوم1998-01-0401011976201رويدهيارا ناصر الخضور250010302504

21قاعة كلية العلوم1984-09-0407001402826أميرهورود عبد الحميد الحاج حسن250110302505

21قاعة كلية العلوم1987-02-0423000370801وحيدهمرام عبد العزيز ونوس250210302506

21قاعة كلية العلوم2003-07-0422007061828سماهررشا سلمان الحوراني250310302507

21قاعة كلية العلوم2000-08-0401031078102سمررباب حسان أمين250410302508

21قاعة كلية العلوم2000-02-0403006080419سعادصبريه علي االبراهيم250510302509

21قاعة كلية العلوم1980-01-0415002641915سميعهروزلين سيف الدين يزبك250610302510

21قاعة كلية العلوم1980-08-0401039197220حاجهمفيده محمود العجي250710302511

21قاعة كلية العلوم1988-01-0408000646112خضرهريما علي الدنيا250810302512

21قاعة كلية العلوم2002-09-0407001814120نسرينعلي حسين دخل هللا250910302513

21قاعة كلية العلوم1986-09-0422006435712مريمرقيه علي الياسين251010302514

21قاعة كلية العلوم2001-01-0407000928612نجوىمحمد رفيق الدعفيس251110302515

21قاعة كلية العلوم2003-05-0401029219009جميلهلؤي محسن الحواط251210302516

21قاعة كلية العلوم1974-01-0415000393208سميرهوائل حبيب درويش251310302517

21قاعة كلية العلوم1989-08-0423000074326هيامسحر محسن مدلج251410302518

21قاعة كلية العلوم1992-01-0415002570201اميرهنورا بسام ابراهيم251510302519

21قاعة كلية العلوم1986-06-0518000440610نهله حناروال عبد هللا مخول251610302520

21قاعة كلية العلوم1974-07-0518002878821فاطمهانعام ابراهيم اسماعيل251710302521

21قاعة كلية العلوم1995-01-0403003125312عواطف السالمهيارى غسان فهود251810302522

21قاعة كلية العلوم1973-12-0402000088610دلهشاديا بشير حمدان251910302523

21قاعة كلية العلوم1970-07-0403003231501الماظهمنى احمد شحود252010302524

312 من 105صفحة  11:02:56 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

22قاعة كلية العلوم1982-11-0414003813105كوثرنوال يوسف خضور252110302525

22قاعة كلية العلوم1981-06-0401019208001ابتسامريم فايز حسين252210302526

22قاعة كلية العلوم2000-05-0401063455402مادلينغرام حسن مصطفى سليمان252310302527

22قاعة كلية العلوم2002-11-0404003499809كفاحمايا ريكاردس منصور252410302528

22قاعة كلية العلوم1994-01-0417005639601فاتن المرعيريما خالد المرعي252510302529

22قاعة كلية العلوم1991-05-0422000581925وزيراديمه سليمان العقده252610302530

22قاعة كلية العلوم1981-10-0413004178801منيرهليبيا صافي سليم252710302531

22قاعة كلية العلوم1981-09-0403002591507نجاةاسامه ابراهيم ديوب252810302532

22قاعة كلية العلوم1979-02-0401074291617نجديهمرفت حيدر الفندي252910302533

22قاعة كلية العلوم1989-11-0422002059802صداحديانا حافظ العوجي253010302534

22قاعة كلية العلوم1981-01-0401077031510كتيبهميرفت عبد الكريم الدوري253110302535

22قاعة كلية العلوم1991-01-0415002812701عزيزهشذى يوسف عيسى253210302536

22قاعة كلية العلوم1988-07-0422001814520صداحماري حافظ العوجي253310302537

22قاعة كلية العلوم1973-04-0519002777501وجيهه خضوريمنه علي حمود253410302538

22قاعة كلية العلوم1983-01-0413005528201نهادنادين حمدان منصور253510302539

22قاعة كلية العلوم2002-01-0403002877118احالمابراهيم ياسين قبوي253610302540

22قاعة كلية العلوم2004-11-0517004909713عواطفرهام نضال نونو253710302541

22قاعة كلية العلوم1981-01-0422003060001زاهيه االسماعيلبدريه محمد اليوسف253810302542

22قاعة كلية العلوم2001-09-0401104078011عدنيهورده محمد الصوفي253910302543

22قاعة كلية العلوم1993-11-0406001067110اميرهغزل مصطفى حسين254010302544

22قاعة كلية العلوم1987-09-0406000614319بدريه حماديميساء نجيب العلي254110302545

22قاعة كلية العلوم1997-08-0401023970818فاطمهلما ممدوح جنيد254210302546

22قاعة كلية العلوم1987-10-0402000074404سميرهصبا مروان ونوس254310302547

22قاعة كلية العلوم1977-05-0412006296801مريمفاطمة محمود األحمد254410302548

312 من 106صفحة  11:02:56 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

22قاعة كلية العلوم1982-04-0517003896615شاميهريم ابراهيم منصور254510302549

22قاعة كلية العلوم1982-08-0415004661805سهامغرام يوسف دغمان254610302550

22قاعة كلية العلوم1979-07-1022003269713آمينهرحاب فؤاد يوسف254710302551

22قاعة كلية العلوم2000-01-0517003281115لمياء شحودلبانه شعبان ندي254810302552

22قاعة كلية العلوم1986-06-0414003485825حميدهسهى شعبان احمد254910302553

22قاعة كلية العلوم1987-02-0401054059522سمرنيرمين عبد المجيد السليمان255010302554

22قاعة كلية العلوم1987-01-0407003561101سعاد الزهرهعبير علي المره255110302555

22قاعة كلية العلوم1984-01-0412007419401نايفهعبدهللا علي ابراهيم255210302556

22قاعة كلية العلوم2002-01-0412006739915باهيهسلفانا عبدو عثمان255310302557

22قاعة كلية العلوم1978-01-0401042829605بدريهميساء محمد رحال255410302558

22قاعة كلية العلوم1987-02-0414003388921نظيرهسحر حبيب علي255510302559

22قاعة كلية العلوم1982-01-0401070130615سهامسليمان حيدر االحمد255610302560

22قاعة كلية العلوم1985-01-0420000185825سميحةراوية عبد الحكيم الحريري255710302561

22قاعة كلية العلوم1986-07-0403000229725جهيناراما محمد الدرويش255810302562

22قاعة كلية العلوم1983-02-0403003003304بدريهفلاير سليمان الصالح255910302563

22قاعة كلية العلوم1985-01-0401083538801روندنورما فايز محمد256010302564

22قاعة كلية العلوم1993-06-0402001532023اسبانيا فطوموئام هيثم فطوم256110302565

22قاعة كلية العلوم1980-05-0414003379520نظيرهنبيهه حبيب علي256210302566

22قاعة كلية العلوم1999-05-0401020893606خديجهرقيه ابراهيم العلي256310302567

22قاعة كلية العلوم1990-03-0412005588417رضاوالء مصطفى قموحي256410302568

22قاعة كلية العلوم1997-06-0412006299720خدوج خليلصفاء احمد قشم256510302569

22قاعة كلية العلوم1983-03-0517003457612منتهىنبال محمود عباس256610302570

22قاعة كلية العلوم1978-01-0405001738301حياة الصالحرانيا صالح الوسوف256710302571

22قاعة كلية العلوم1985-10-0402001316101نبيههجوليه خضر حمدان256810302572

312 من 107صفحة  11:02:56 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

22قاعة كلية العلوم1976-04-0414004434620عزيزهسناء عيسى عيسى256910302573

22قاعة كلية العلوم1997-06-0422006461817شمسرقيه حسن حجازي257010302574

23قاعة كلية العلوم1993-05-0422000864902حسنه محمدنيرمين عبد الكريم التالوي257110302575

23قاعة كلية العلوم2002-07-0406002385322مانياسيلين لؤي العلي257210302576

23قاعة كلية العلوم1997-06-0415000632729اميرهسوزان سليمان الناصر257310302577

23قاعة كلية العلوم1979-03-0406000773119نوفهرحاب محمد حبيب257410302578

23قاعة كلية العلوم2001-01-0407001025301باسمه الخطيبهديل برهان الجيلو257510302579

23قاعة كلية العلوم1986-07-0403002257817فيروزثراء نمر العلي257610302580

23قاعة كلية العلوم2000-06-0415003304126شيرينبشرى هيثم بركات257710302581

23قاعة كلية العلوم1980-03-0414004004514فضهنضال شاكر صالح257810302582

23قاعة كلية العلوم1981-02-0404000802110بديعه ابراهيممياده عثمان الدروبي257910302583

23قاعة كلية العلوم1982-05-0401078341401حوافاتن علي ابراهيم258010302584

23قاعة كلية العلوم1995-03-0402001797427لينارنيم سمير الخليل258110302585

23قاعة كلية العلوم1987-07-0422000948701شفيقهسناء علي السعد258210302586

23قاعة كلية العلوم1995-04-0414000898901غزالهسراب علي ناصيف258310302587

23قاعة كلية العلوم1997-02-0414003809621افتخار عباسأالء راغب وسوف258410302588

23قاعة كلية العلوم1977-04-0401040123815صبريهثناء حماد الداود258510302589

23قاعة كلية العلوم1989-01-0401079560301فوزهجميله عباس المحمد258610302590

23قاعة كلية العلوم1984-06-0401040082302محاسنزهور صافي الرضوان258710302591

23قاعة كلية العلوم2002-04-0422001065310غيثاء العيسىريما محمد االحمد258810302592

23قاعة كلية العلوم1974-08-0414003919025نوفاشاديا يوسف حسن258910302593

23قاعة كلية العلوم1979-10-0417005157705أمنةفاديا مصطفى آدم259010302594

23قاعة كلية العلوم1994-01-0412004463407فاطمهيوسف موسى بربر259110302595

23قاعة كلية العلوم1980-03-0420002455318عائشةمنال محمد عبود259210302596

312 من 108صفحة  11:02:56 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

23قاعة كلية العلوم2003-01-0420002467801منالغفران زين العابدين عبد هللا259310302597

23قاعة كلية العلوم1983-04-0507003026712غفرانندى دياب شاهين259410302598

23قاعة كلية العلوم2001-05-0423002535602ندىهديل بهاء البارودي259510302599

23قاعة كلية العلوم1979-07-0413004477901جميلهكميل عيسى مقدسي259610302600

23قاعة كلية العلوم2003-01-0402012756808ديانا االسوغزل عمار الحمدان259710302601

23قاعة كلية العلوم1999-06-0422002205815تركيهنورا راشد الحسن259810302602

23قاعة كلية العلوم1982-07-0402002082701يسرىردينه جودات الحمدان259910302603

23قاعة كلية العلوم2002-09-0414001740914سفيرهمايا عبد الغني موسى260010302604

23قاعة كلية العلوم2002-06-0417002528222فاطمهيسرى حسن الفارس260110302605

23قاعة كلية العلوم2001-11-0401083281525وساموفاء منذر الحمصي260210302606

23قاعة كلية العلوم2000-07-0412005640324حسنريم علي تيشوري260310302607

23قاعة كلية العلوم2002-07-0407001026201باسمهتغريد برهان الجيلو260410302608

23قاعة كلية العلوم2002-07-0401078659810ريمهيا قصي خازم260510302609

23قاعة كلية العلوم1982-05-0414002379028نوفهشيرين احمد محمد260610302610

23قاعة كلية العلوم1985-01-0419003966920جوريهوفاء محمد بركات260710302611

23قاعة كلية العلوم1995-03-0419014031718سحراعتماد احمد الحسين260810302612

23قاعة كلية العلوم1979-03-0417001128615خديجةعائشة محمود أبو جرة260910302613

23قاعة كلية العلوم1988-08-0412001571415حنان سلطوننادين علي عباس261010302614

23قاعة كلية العلوم1994-01-0414001509631هناءبشرى محمد صالح261110302615

23قاعة كلية العلوم1999-06-0422000214113فيروزلين عماد العجي261210302616

23قاعة كلية العلوم1986-12-0413004272105منىلمى توفيق سليم261310302617

23قاعة كلية العلوم2001-10-0401077539808لويزهاليسار ماهر الدرويش261410302618

23قاعة كلية العلوم1988-12-0417002693601نزيهةهدى كامل القاسم261510302619

23قاعة كلية العلوم1998-01-0401039048623عنانرند عماد الملحم261610302620

312 من 109صفحة  11:02:56 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

23قاعة كلية العلوم1974-05-0404000435201فوزيهنيوال يوسف محمد261710302621

23قاعة كلية العلوم1992-01-0402003218507دولةدعاء نزيه الدرويش261810302622

23قاعة كلية العلوم1997-09-0402000548230هيام العليايمان منيب العلي261910302623

23قاعة كلية العلوم1989-08-0403002514801هدىعلي نزيه النقري262010302624

24قاعة كلية العلوم2000-04-0414000584717غانيهمحمود جهاد سليمان262110302625

24قاعة كلية العلوم2002-05-0422006383317فاتن الشنانيمايا شوكت المصال262210302626

24قاعة كلية العلوم1993-08-0413004279720نهالريم دباح سليم262310302627

24قاعة كلية العلوم1986-05-0415001537924كوثرزينا نايف يوسف262410302628

24قاعة كلية العلوم1973-06-0414000369824رحمهفلاير يحيى عبد الرحمن262510302629

24قاعة كلية العلوم1990-04-0403003651615سعاد السعيدعال احمد السعيد262610302630

24قاعة كلية العلوم1986-05-0401007723605بديعهخالد محمد العموري262710302631

24قاعة كلية العلوم1994-01-0422001472714هدى الخطيبنوار علي معروف262810302632

24قاعة كلية العلوم1992-07-0404000165608ابتسامأمل خضر ديوب262910302633

24قاعة كلية العلوم1994-01-0422004598131حوريهلبنى نوفل شاهين263010302634

24قاعة كلية العلوم1993-04-0417002850107أمون مردودروعه أحمد وحود263110302635

24قاعة كلية العلوم1999-03-0404000168408ابتسامآالء خضر ديوب263210302636

24قاعة كلية العلوم1986-01-0502008191601علياريما حسن المحمد263310302637

24قاعة كلية العلوم1981-03-0415001812529بدريهعواطف محمد عساف263410302638

24قاعة كلية العلوم1991-01-0401065755703عواطفمحمد فهيم محرز263510302639

24قاعة كلية العلوم1989-02-0402008632805روفيدهندى عبد الحليم اسماعيل263610302640

24قاعة كلية العلوم1990-01-0401044882219سميرهمازن عادل خليل263710302641

24قاعة كلية العلوم1975-01-0414003610920نظيره فياضفصيحه عزيز عبود263810302642

24قاعة كلية العلوم1977-08-0517001445222حسنهمنى ممدوح خضور263910302643

24قاعة كلية العلوم2000-03-0401039274608فاطمهصبا بالل أسعد264010302644

312 من 110صفحة  11:02:56 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

24قاعة كلية العلوم1998-02-0103007749826نجاحفينوس احمد كلثوم264110302645

24قاعة كلية العلوم2000-05-0423001144214عيدهعلي رفعت الشمالي264210302646

24قاعة كلية العلوم1999-06-0422005878601حسنه الخلففطيم حيان المصطفى264310302647

24قاعة كلية العلوم1988-04-0404001808310حلبيهنداء هيثم يوسف264410302648

24قاعة كلية العلوم1985-04-0406003524819سميرهايمان محسن ضاهر264510302649

24قاعة كلية العلوم1969-04-0401082002910فاطمهندوه حسين جليالتي264610302650

24قاعة كلية العلوم1988-01-0418001864628وحيدههديل علي خضور264710302651

24قاعة كلية العلوم1981-10-0412001532001سميرهجيهان ابراهيم الحصري264810302652

24قاعة كلية العلوم1996-05-0412008413321سعادماجد ياسين تيشوري264910302653

24قاعة كلية العلوم2003-09-0422005080402ليندانغم منجد العلي265010302654

24قاعة كلية العلوم1980-12-0422002906702ساميه ماصولكاترين نصر ماصول265110302655

24قاعة كلية العلوم1982-09-0417005861305سميرةختام عبد الرزاق فرزات265210302656

24قاعة كلية العلوم1984-08-0404000456015شمسهفاتنه فرزات أحمد265310302657

24قاعة كلية العلوم1990-07-0401011762725يسرىقمر يوسف الصالح265410302658

24قاعة كلية العلوم1999-01-0401042492501امتثالصبا محمد الصالح265510302659

24قاعة كلية العلوم1984-08-0423001694306ابتسامرشا فارس اليوسف265610302660

24قاعة كلية العلوم1988-07-0408000750720نديمهوعد نعيم الموسى265710302661

24قاعة كلية العلوم1997-01-0403002878030امينهسليمان نصر السليمان265810302662

24قاعة كلية العلوم2001-04-0403006048608نجوى األرمليغرام فيصل السليمان265910302663

24قاعة كلية العلوم2000-10-0402000868223غادهزهراء حسين قريطم266010302664

24قاعة كلية العلوم1987-01-0408000779502مريمرحاب محسن الشداد266110302665

24قاعة كلية العلوم1992-01-0408000813027صديقهمحمد ديب العلي266210302666

24قاعة كلية العلوم1989-08-0422005820327فداء رمضانسريا حسن الشاويش266310302667

24قاعة كلية العلوم1977-02-0402003291702كوثر حمدانفيروز هاشم محمد266410302668
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24قاعة كلية العلوم1991-04-0402000376218ضحىهبه محمود عبد الرحمن266510302669

24قاعة كلية العلوم1983-07-0403003225928اميرهاحالم علي سعود266610302670

24قاعة كلية العلوم1989-11-0412009144707خضرهناريمان سليمان شالب266710302671

24قاعة كلية العلوم1993-01-0401000782301غصون عيسىلورا هيثم خليل266810302672

24قاعة كلية العلوم2001-02-0417003039904فاطمةاسراء حسن الفارس266910302673

24قاعة كلية العلوم1976-08-0403006543020فريدهنجود حسن عيشه267010302674

25قاعة كلية العلوم1984-07-0415003050308سفيرةلميا يوسف حسن267110302675

25قاعة كلية العلوم2001-01-0404002497505أديبة سلومحسن بدر معماري267210302676

25قاعة كلية العلوم1992-10-0403006536707اسعافهادي محمد السليم267310302677

25قاعة كلية العلوم1989-06-0414002155101روزهمريم ابراهيم دحدوح267410302678

25قاعة كلية العلوم1997-08-0414001872814فاطمهحنان عصام هاشم267510302679

25قاعة كلية العلوم1979-01-0401079883220خديجهمياده حسين درويش267610302680

25قاعة كلية العلوم1994-04-0405002267817ودادسلمى علي ابراهيم267710302681

25قاعة كلية العلوم1986-09-0401063647027ازدهارروعه جمال ابراهيم267810302683

25قاعة كلية العلوم1988-10-0401015741207هناءرشا محمد طريف السباعي267910302684

25قاعة كلية العلوم1989-09-0422000533608تماضرمنار منيب العساف268010302685

25قاعة كلية العلوم1977-04-0422000203327وردهنزهه محمد الحسن268110302686

25قاعة كلية العلوم1991-01-0418007040020شاديهعهد درغام كحلو268210302687

25قاعة كلية العلوم1977-03-0412004903101فاطمهمادلين فهد السليمان268310302688

25قاعة كلية العلوم1986-03-0423001932404ناجيه بدورعفراء سليمان الحنون268410302689

25قاعة كلية العلوم1986-01-0406002736603صباحعال سامي ملحم268510302690

25قاعة كلية العلوم1999-08-0408003062428نجوىحسين علي الحجي268610302691

25قاعة كلية العلوم1997-01-0423001840630كفاحنورا جابر الديب268710302692

25قاعة كلية العلوم1991-06-0412009055212خضرهعلي سليمان شالب268810302693
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25قاعة كلية العلوم2000-08-0414005615821نجوى بلولكاترين محمد سلوم268910302694

25قاعة كلية العلوم1973-04-0423001988902روزيةتهاني يوسف المصطفى269010302695

25قاعة كلية العلوم2001-09-0403007462230اميرهسليمان عبدو القاسم269110302696

25قاعة كلية العلوم1986-03-0402000200601سالمصبا قصي الجاني269210302697

25قاعة كلية العلوم1984-01-0517003146304سميرهمنار عبدو شدود269310302698

25قاعة كلية العلوم2000-01-0403002578109ساهررواء محمد حرفوش269410302699

25قاعة كلية العلوم1990-01-0422005969005شهيرهحسين احمد طيبه269510302700

25قاعة كلية العلوم1978-10-0408003214107جميلهسماح خالد االحمد269610302701

25قاعة كلية العلوم1986-07-0401005300208هدى المنصورمحسن محمد الخضر269710302702

25قاعة كلية العلوم1991-09-0517003993603جهادهاحالم عزيز يحيى269810302703

25قاعة كلية العلوم2002-01-0401122530301سماهرفاطمة غسان احمد269910302704

25قاعة كلية العلوم2001-01-0401122530401سماهلرنوره غسان اخمد270010302705

26قاعة كلية العلوم2000-03-0404003166419اميمه سليمرند نهاد سعيد270110302706

26قاعة كلية العلوم1977-02-0401036289113مروهثراء عطا يوسف270210302707

26قاعة كلية العلوم1987-06-0412000442608رفيدهاحمد يحيى اليوسف270310302708

26قاعة كلية العلوم2002-11-0414005636201ميساءمريم جودت اسماعيل270410302709

26قاعة كلية العلوم2003-05-0413003366406فادياكارين غانم عيسى270510302710

26قاعة كلية العلوم1991-01-0422002614920سعدهروكسان موسى العلي270610302711

26قاعة كلية العلوم1995-03-0422000133525احالم محمدعمار حسان القبه270710302712

26قاعة كلية العلوم2002-01-0403003184801امالآيه احمد خلوف270810302713

26قاعة كلية العلوم1991-01-0412007387001نايفهاحمد علي ابراهيم270910302714

26قاعة كلية العلوم1983-02-0512000120312نشيده العبودأصف عبد الكريم علي271010302715

26قاعة كلية العلوم1984-01-0402005461105نظيرهازدهار عقل احمد سالم271110302716

26قاعة كلية العلوم1997-11-0403006047910نجوىرهام فيصل السليمان271210302717
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26قاعة كلية العلوم2001-02-0403003065510عبير الصفتلياحمد رامي سعود271310302718

26قاعة كلية العلوم1991-01-0412008311101بلبل صالحاحمد مصطفى عيسى271410302719

26قاعة كلية العلوم1974-11-0401002574020الماظهميشلين سليم العدره271510302720

26قاعة كلية العلوم1982-06-0401046223209وجيههسناء علي العلي271610302721

26قاعة كلية العلوم1989-09-0401013694305نصراسليمان محمد سليمان271710302722

26قاعة كلية العلوم1985-03-0404002419101سلمامياده عبد الرزاق العبود271810302723

26قاعة كلية العلوم1982-10-0419006823818غازيهماريا عيسى الداود271910302724

26قاعة كلية العلوم1990-04-0402001316917سعاد ناصربشير رابح حمدان272010302725

26قاعة كلية العلوم1995-08-0405003312419سميحهسحر محمد الخطيب272110302726

26قاعة كلية العلوم1986-04-0401034758109فرنجيهتهاني احمد النايف272210302727

26قاعة كلية العلوم1979-01-0417001133901هندفادي محمد ربيع خطاب272310302728

26قاعة كلية العلوم1988-02-0403003176710نسيمهميس محمد معروف272410302729

26قاعة كلية العلوم1999-06-0505016509101نهادنرمين فايز حسن272510302730

26قاعة كلية العلوم1982-01-0414000290621نجاحاليسار محمد حسن272610302731

26قاعة كلية العلوم1989-10-0406003525304ثريافضه ياسين الضاهر272710302732

26قاعة كلية العلوم1980-10-1010000905420ظريفهلينا صالح خليل272810302733

26قاعة كلية العلوم1978-04-0423000315317كليمهسماهر عباس السليم272910302734

26قاعة كلية العلوم1991-10-0417002070013تركيهنورشان علي السليمان273010302735

27قاعة كلية العلوم1979-01-1016013074101مها ابراهيمرانيا وجيه احمد273110302736

27قاعة كلية العلوم1995-02-0401049435721اديبهنور محمد صقر273210302737

27قاعة كلية العلوم1989-01-0420000622631وضحهمؤمنه عبد الرزاق االحمد273310302738

27قاعة كلية العلوم1994-11-0418005474310فاطمهشمسه عبد السالم عساف273410302739

27قاعة كلية العلوم1988-02-0517000642301ازدهار حموداليليان مجير عبود273510302740

27قاعة كلية العلوم2000-03-0417000478720مريمرشا عيسى ابو عمشه273610302741
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27قاعة كلية العلوم1982-10-1009000752101ثرياعبير خليل صبح273710302742

27قاعة كلية العلوم1986-10-0412000319201سعدهنسرين محمد سمعون273810302743

27قاعة كلية العلوم2002-04-0517001299804هدى سالمجمان عيسى خضور273910302744

27قاعة كلية العلوم1983-11-0417007606327منىناريمان رضوان المحسن274010302745

27قاعة كلية العلوم1979-10-0401070584105حياهعتاب عيسى الشعار274110302746

27قاعة كلية العلوم1980-01-0405003625301رويدهسراء ابراهيم المسطي274210302747

27قاعة كلية العلوم1979-05-0402005403024سعدهسراء حسن معروف274310302748

27قاعة كلية العلوم1978-11-0401075762510فطومههدى محي الدين المطر274410302749

27قاعة كلية العلوم1978-12-0401001444113شاميهفيروز فرج السويد274510302750

27قاعة كلية العلوم2000-07-0510005504524ماجدهسيلينا نواف الشاهين274610302751

27قاعة كلية العلوم1978-04-0402005614402هدى العكشمحمد عبد النافع العكش274710302752

27قاعة كلية العلوم1975-06-0517001639010وجيهاغاده سعيد غدير274810302753

27قاعة كلية العلوم1991-04-0404002526516سهامنهى مروان دروبي274910302754

27قاعة كلية العلوم1994-07-0401073908114فاطمةسهام علي صقر275010302755

27قاعة كلية العلوم1982-10-0402007491621رساليه سالميهيثم عياش عوده275110302756

27قاعة كلية العلوم1996-08-0412005573001سميرهمرام عبد هللا شقوف275210302757

27قاعة كلية العلوم1997-04-0401046780015انصافمحمد فيصل معروف275310302758

27قاعة كلية العلوم1996-08-0402007856301خديجهعال جمال عبد الساتر275410302759

27قاعة كلية العلوم1986-03-0512003643324وجيههديما محمد بلول275510302760

27قاعة كلية العلوم1973-03-0401094479810مجيدهتماسيل علي الخضور275610302761

27قاعة كلية العلوم1980-08-0414004505220نعنعهاحالم درويش درويش275710302762

27قاعة كلية العلوم1999-04-0401069328129غرام مخلوفغزاله موفق خليل275810302763

27قاعة كلية العلوم1979-12-0408002934002فضهوداد نايف المفرج275910302764

27قاعة كلية العلوم2001-01-0402001456324ملكعلي كاظم كاظم276010302765

312 من 115صفحة  11:02:56 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-10-1018001005901وفاءبهاء علي ابراهيم276110302766

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-04-0401019276116منىهبه محمد شفيق العبد هللا276210302767

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-11-0403004832828وحيدهسوسن محمد الحمود276310302768

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-12-0413003392011سكرماجده مفيد سلوم276410302769

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-11-0422004735605غصونعالء برهان العبود276510302770

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-03-0406001838002ردينهفاطمه يوسف دياب276610302771

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-01-0419003108619سميرةاغيد صالح العيروطي276710302772

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-05-0401003491815سميرهعمار تامر الحسين276810302773

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-0423001017401صباحسوسن علي صبح276910302774

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-06-0401057405510غادهسهى عماد الساحلي277010302775

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0408001479801عيدهسورى خضر الكوسا277110302776

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-12-0401001072501بدريهديانا فضيل العلي277210302777

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-04-0412001321923خديجهمحي حسن سالمه277310302778

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-04-0404003074315ميثهروال عماد الدين خضور277410302779

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-10-0401022031802دارينسارة فؤاد لطوف277510302780

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-03-0422003082318وصيفهديما كامل اليوسف277610302781

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-01-0422000377701سعادياسمين عبد الكريم الحسين277710302782

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-01-0413003412110فتحيهداني عدنان حبابه277810302783

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-01-0403002848515ثناءديمه محمد قبوي277910302784

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-01-0403002348526شاديهعلي ياسر المحسن278010302785

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-07-0415000624515نهادمحمد مالك سليمان278110302786

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-09-0401007630712زاهيةرقية عبد الحكيم الحسون278210302787

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-09-0401118142025الهاملين ثائر كنعان278310302788

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-08-0414002140402نصرهاشواق محمد حسن278410302789
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1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-05-0414003898028منىدالل نجاة وسوف278510302790

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-01-0517002866001ميادهرغد علي داده278610302791

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-0407001387401غادهعصماء خالد العطاهللا278710302792

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-05-0406003552215مفيدهغرام هيثم خلوف278810302793

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-10-0401000341217ميسرهمانيه محمد حسن278910302794

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-03-0505002411610زاهدهسناء كنجو الكنجو279010302795

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-01-0422000558325وجيههفادي سليمان هواتو279110302796

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-07-0401019281211ندىنور ابراهيم السليمان279210302797

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-03-0411001622110سميحهنائله عبدو العموري279310302798

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-01-0403000152701سلمىقيس حمزي ديوب279410302799

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-01-0417010751425هدىنور سمير االحمد279510302800

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1972-10-0404002313706ندوىسعاد جميل خلوف279610302801

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-12-0403010365413ابتسامعلي يوسف مريم279710302802

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-08-0418002968010امنهزمزم سليم الضحيك279810302803

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-11-0402003993501عزيزهوفاء يوسف المنصور279910302804

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-10-0401064880823سميرهمحمد نور غازي الشامي280010302805

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-01-0403004261202مانياجعفر محمد الصالح280110302806

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-03-0401014755705منيرهغيداء محمود الحايك280210302807

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0515003060801وزيرهريم سهيل المحمد280310302808

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-04-0422000297517موزههدى سعيد الخضر280410302809

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-07-0401002426311فتحيهعفراء علي ديوب280510302810

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-01-0415000524601رضيههيالنه نصر المقالي280610302811

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-05-0401013531701فوزيهصبحيه علي األحمد280710302812

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-10-0414003928403منىمها محرز خضور280810302813
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1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-11-0611003382810وردهوعد فائز بدور280910302814

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-07-0412002637518اسمهانسناء ابراهيم يوسف281010302815

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-02-0415002779403عندليبريم يوسف سعد281110302816

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-01-0417005212301مريمشعالن عدنان بحبوح281210302817

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-02-0401045089207سميرهمنى محسن محمد281310302818

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-01-0414003475801اديبهمرح يوسف حسن281410302819

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-11-1404009012515لطيفهموسى محمد ملحم281510302820

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-06-0408001543401مريمعالء خضر الخضر281610302821

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-02-0402000671613نزيههمالك أيهم العيسى281710302822

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-04-0403005835316جهينهشذى عدنان عمران281810302823

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-04-0622002721213عزيزهوداد سلمان ديب281910302824

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-11-0422004020328ثرياأرجوان آصف الغانم282010302825

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-06-0402000571824صافيههاني عباس حسين282110302826

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0408000459001فوزهلبا احمد المصطفى282210302827

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-07-0422000310301هيامندى محمود زغور282310302828

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0406003169403يسرىزينه جميل الموسى282410302829

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1973-09-0423001153305برزهليبيا حسن االبراهيم282510302830

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-07-0415001089101اعتمادنورهان عيسى حمدان282610302831

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-12-0423004789317ليبياهال شعيب االحمد282710302832

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-04-0414004827607ابتساملجين ماجد حسين282810302833

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-05-0404003362608مريمميساء جابر العلي282910302834

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-04-0401053713101جميلهميساء محمود حمدان283010302835

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-06-0401027448120هياملينا محمد ماجد الخواجه283110302836

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-01-0411001198520فاطمهسومر عبد هللا الخضور283210302837
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1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-04-0401013182001حسننها حسن االسماعيل283310302838

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0401042697001ميلوصفاء يونس المحمد283410302839

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-03-0415001822920فاطمهسناء بديع عمران283510302840

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-01-0412009132101ريما احمدمجد حسن فرج283610302841

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-0501027340701ثرياحسن حسين الحسن283710302842

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-01-0505014447829اعتدالرقيه جابر عفيفه283810302843

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-06-0422000960125سعودسلندس عبدو قنب283910302844

1مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-07-0415002528714افتخارديمه محمود أحمد284010302845

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-06-0414004023806سفيرهروال درويش مشرقي284110302846

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-04-0406002134718فاطمهوسام مناف الدرويش284210302847

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-11-0417007791116نعيمه عيدحسين شعالن مياسه284310302848

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-02-0401086531204غرامآيه بسام صالح سلوم284410302849

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-01-0412003144402سهامهبه محمد ترسيسي284510302850

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-01-0415001825402فاطمهسمر بديع عمران284610302851

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-01-0401083872514ثناء عمرانبيلسان بديع بلول284710302852

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-0412000152105سهيالروال اديب ابراهيم284810302853

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-04-0413006551805هدىزين عبود قحوش284910302854

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-01-0414000430625نظاممرح يوسف اسماعيل285010302855

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-07-0401079241612فهيمهراني خليل حمدوش285110302856

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-04-0422000481012هيام العجيسوال رعد النمره285210302857

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-10-0422001060701نهادخوله محمد عز الدين285310302858

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-01-0519002931415غادهآيه علي شدود285410302859

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-01-0415000312704عبيراميره علي بركات285510302860

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-07-0422000108009وفاء ادريسرفيف احمد الساخلي285610302861
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2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-10-0407003223210بسيمهآيه نادر اليسوف285710302862

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-10-0401015791508اميرهمحمود علي الحسين285810302863

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-01-0404002568105هياملبنه نبيه سليمان285910302864

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-12-0406004774029فتاةآالء فرج العلي286010302865

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-01-0412007129001عواطف قموحيجميله محمود قموحي286110302866

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-09-0414005354320سجيعهمها توجيه بالل286210302867

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-11-0511002564927فاطمهمنتجب محمد رابعه286310302868

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-01-0406001497706سهام نابلسيرنيم عيدو سلمون286410302869

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-08-0515007168317عبلهعبير فجر خضور286510302870

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-09-0414002909622رسميهبلسم شعبان شحود286610302871

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-08-0404003348423اميرهسناء سليم احمد286710302872

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-08-0415000225701اماثل موسىيازد عزيز موسى286810302873

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-04-0423002701023اعتدالجيهان أحمد ابوثلجه286910302874

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-03-0518003049720حمرهريم عبد الحميد يوسف287010302875

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-03-0422005578412نجودمنال غسان الحماده287110302876

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1971-02-0419010381912خوندىحمده محمود الجابر287210302877

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-11-0422000192701حياةنسرين علي الغانم287310302878

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-02-0404002641820جهيدهماري يوسف رحمون287410302879

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-09-0403002028501مريميحيى علي خضور287510302880

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-01-0401003499904صباحهناء احمد برابو287610302881

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1973-11-0401043709909فاطمهاعتدال يوسف دياب287710302882

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-01-0401059717605حسنهجهينه علي القبوي287810302883

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-01-0412006303601رامياساره عامر زيني287910302884

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-09-0503001412212سميره بلولايمان حسين الراعي288010302885
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2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-05-0401002948310نديمهعبير ناظر عيسى288110302886

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-06-0415002150703غزوهميساء علي مصطفى288210302887

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-01-0505006850001وهيبهلبنى حسين ابراهيم288310302888

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-03-0413006553324صبريه حسانبشرى يوسف ديب288410302889

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-07-0415003394301انكليزيهغنوى يوسف ابراهيم288510302890

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-07-0422002564021وضحهظالل شلهوم اليوسف288610302891

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-08-0404001190301نجاحسماح علي حاتم288710302892

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1973-04-0415001810105فاطمهعبير عيسى عساف288810302893

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-09-0414004245409اديبه عجوباروى رامز عجوب288910302894

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-07-0404002693528نجاحانشراح علي حاتم289010302895

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2005-01-0402010784915فاطمةآية باسم قدور289110302896

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-04-0414001381514فاطمهسلمان اسماعيل سيد289210302897

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-01-0402008808601يسرىفاطمه اسامه شموطي289310302898

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0403001651701عفافعزيزه حسين ابراهيم289410302899

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-03-0422005917925وفاءكاترين صديق سالمه289510302900

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-01-0422006697005مديحهسميره حسين المصطفى289610302901

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-01-0414000676131فاطمه احمدريما حيدر جناد289710302902

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-01-0414002536730صباحرشا محمد عبود289810302903

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-01-0414005310201بديعهليالي عباس احمد289910302904

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-08-1023001779301نجيحههيفاء يوسف أحمد290010302905

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-07-0419004143925عبيرريم علي المحمد290110302906

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-11-0404003457623فاطمهمحمود يوسف حمدوش290210302907

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-09-0401064087401رحيمهنسرين ساجد المحمود290310302908

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-07-0406002499307سهامباسله صالح شادود290410302909
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2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-10-0401013643422عواطف حسنشذا احمد حسن290510302910

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1973-02-0401047901410حياةفلاير محي الدين اليوسف290610302911

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0404002643101كرستيانيوسف ميالد رحمون290710302912

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-09-0408003876301اميمه عليراما فيصل المهنى290810302913

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-06-0415000428103بدريهزينب ابراهيم خليل290910302914

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-01-0403004074103نديمهرزان عبد الكريم الصالح291010302915

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-04-0413004043125بدرهناريمان ملحم ميوس291110302916

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1973-09-0423002733115خديجهازدهار مصطفى ابوثلجه291210302917

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-07-0402005456610داللجميله رامز سالم291310302918

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-03-0402000488901سعاد العباسأنيسه حسن الحسن291410302919

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-01-0403004070803نديمهسوزان عبد الكريم الصالح291510302920

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-09-0401079966502جوريهخديجه سليم بكار291610302921

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-02-0401040887008رسميهرشا بسام الحاج قاسم291710302922

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-02-0412006350603فوزيهرشا علي عهد هللا291810302923

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-06-0401002466601فاطمهشهزنان محمد عبد االمير الدريع291910302924

2مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-05-0401013685104نصراحسن محمد سليمان292010302925

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-08-0422002074001ابتسامغيداء عيسى ادنوف292110302926

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-02-0414003469120سروهمروه عفيف ابو صالح292210302927

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-08-0418003892401مريم الخالدسناء محمد الخالد العويشي292310302928

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-07-0401113576412اسمهانرهف حسن يحيى292410302929

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-02-0408000681914زهوهميليا يوسف الموسى292510302930

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-07-0402000484902سوريه العليورده هاشم محمد292610302931

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-01-0423005511028فاديهعلي محسن الحاتم292710302932

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-08-0403005543415عبيرجعفر نصر عروق292810302933
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3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-01-0401075491901كوثرزين الدين نبيل النقري292910302934

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-09-0414003138813جهينهأحمد سهيل ربيع293010302935

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-04-0414000737410اميرهوسام ابراهيم سليمان293110302936

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-01-0422002987809سحر الشعبانروكسان سليمان الحمدان293210302937

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-05-0402001807506نورهسها حسن الحسن293310302938

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-01-0414004758118وزيرهروان احمد حسين293410302939

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-07-0401016272021فرنساعامر جودات الحمود293510302940

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-04-0415002715210رجاءالرا محمد العلي293610302941

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-05-0401075494405زهوريعرب خليل النقري293710302942

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-12-0408000039501سميعالوريس فرحان المحمود293810302943

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-0404000968519أمالحاتم علي الخضري293910302944

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-01-0403003433001سميرهرشا درغام الرشود294010302945

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-07-0415001471320حميده العليلميس صالح منصور294110302946

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-09-0404001684401نجاحظهيره شاهين شاهين294210302947

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-09-0401079486013عائدهمايا ياسر الدبره294310302948

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1971-11-0415002051727رئيفه الصالحنهاد سليمان الحسن294410302949

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-01-0422001802910منااالميره هبه هللا موريس عنقه294510302950

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-03-0401079313908رغدهطارق محمد الحسن294610302951

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-03-0406001123823يسرى الحسنبسمه منيف حديد294710302952

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-02-0415000544102ليالثناء عزيز بدران294810302953

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-08-0401045272907اعتمادهدى محمد جنيدي294910302954

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-02-0401009104111ريوفباسل محمد عفيف الشعار295010302955

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-11-0422001104001رباحنين ايهم الحسين295110302956

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-01-1022001597501جميلهعال علي معروف295210302957
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3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-01-0419008183621ليمونهفاطمه نايف الحسن295310302958

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-08-0422005284001اميمههناء احمد محمود295410302959

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-01-0406000195101دانههديل احمد خمش295510302960

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-07-0402002468810نبيههسمر محمد المصنف295610302961

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-01-0406001175101ظهيرهسنيه صالح السليم295710302962

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-11-1024001837528ميادهعلي عيسى بدران295810302963

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-06-0423002875925تمامعالء وليد شدود295910302964

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-03-0403005802004روالشذا ظهير الحسن296010302965

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-04-0422003926517رومازرنا محمود االبراهيم296110302966

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-01-0423002875620سعدهتمام علي سعود296210302967

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-04-0404000796808ميهادقحطان عقل ابراهيم296310302968

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-09-0507000397401شاديهنور ماهر القدور296410302969

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0620007299701حنيفهصفاء جابر ابراهيم296510302970

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-10-0517000589219تفاحهربى محمد العلي296610302971

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-01-0403002043901جورجينابثينه احمد المحمد296710302972

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-01-0414002865328ندىعلي سامر غانم296810302973

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-03-0501004164129غصونسوسن عبد المعين حمام296910302974

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-01-0514003665111مديحهوعد حسن محمد297010302975

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-02-0423002096313نبيههعلي سنان شعبان297110302976

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-06-0414005353701فهميهسناء كاسر مكائيل297210302977

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-01-0404000425215نسرين ناعمحوريه فيصل بدور297310302978

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-12-0418007357509جميلهنسرين سليمان عيسى297410302979

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-05-0422001096617عائدهزين محمد الطعمه297510302980

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-01-0415002616003تغريدليليان رزق ابراهيم297610302981
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3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-12-1404008211717جميله منصورشاديه ابراهيم برهوم297710302982

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-09-0422003923901اعتمادايمام رياض االبراهيم297810302983

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-08-0412006613315وزيرهليلى يوسف عرابي297910302984

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-01-0517004883301نبيها حسنغنوه رزق علي298010302985

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2004-01-0404003392201سعاد العيسىغزل محمد الخضر298110302986

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-07-0403004121913خديجهياسين محمود العامودي298210302987

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0419005593701نصرهايمان محمد اسماعيل298310302988

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-01-0403002303815كاملهغيداء ابراهيم شلهوب298410302989

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1974-05-0423004670614ثرياهدى خليل الصبح298510302990

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-09-0422001846918نجاحفاديه ابراهيم العجوز298610302991

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-01-0403003235931بدريهغروب محمد مريم298710302992

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-05-0414002299310كوثرنسرين عدنان نداف298810302993

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-04-0401039820510انتصارعلي محسن الحمدان298910302994

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-06-0404002761309عفاف الخليلوائل محمود السليمان299010302995

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-01-0422002156930ملكهرافع سمير ادنوف299110302996

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-09-0401042718722سميرهبتول محيا األحمد299210302997

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-05-0401049260820سعادريما يحيى العلي299310302998

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-01-0516000616701مريمراميه محمد مخلوف299410302999

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-11-0404001775419نعيمهفاطمه يوسف خضور299510303000

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-01-0414004086005ضياجوهره بالل محمد299610303001

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-02-0401036236320جوهينهإياد مصطفى حسن299710303002

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-05-0403000714307غصونصفاء احمد حمدان299810303003

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-12-0412008103901نهلهعبير يونس هنود299910303004

3مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-07-0415003062221عفيفهمرام محمود خزامى300010303005
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4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-04-0403003074423وجيهه اليوسفنجالء محمد المصطفى300110303006

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-03-0404002432820اكتمالرنا خضر جبر300210303007

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-12-0517003627409منيرهفلوريز علي ميهوب300310303008

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0404003522315سميرهريم عيسى احمد300410303009

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-03-0422003205224نصره الحمدانروبه محمد االبراهيم300510303010

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-11-0401003842107يسرىمضر هيثم كلثوم300610303011

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-03-0423000243924الهامسهام عبد هللا عوينه300710303012

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-06-0414003235419نديمهصفاء ملحم ملحم300810303013

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-08-0417000375420مريمباسله صالح الحايك300910303014

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-05-0414001271702املسالم نزيه صالح301010303015

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-06-0403009707714زينبفضه حيدر غراب301110303016

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-06-0402002779327ثرياعفراء علي الدرويش301210303017

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-01-0401020222101سمروالء عبد الكريم عمران301310303018

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-02-0414003542010اميرهجعفر يوسف رحال301410303019

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-05-0407003406120غدرانحنان احمد القرم301510303020

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-01-0517002334205هناءعال روفائيل منصور301610303021

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-03-0414000624717ازدهارزينب حيدر هزيم301710303022

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-01-0403005586001هويداإناس ذكريا المصري301810303023

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-03-0423002378508شهباعفراء يوسف الجوراني301910303024

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-11-0404000939425نابغه فنديعفراء عزيز سليمان302010303025

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-01-0415000066001ليلىاحالم راتب خليل302110303026

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-01-0415002535927لينابشار احمد اسعد302210303027

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-01-0413004312201رتيبهامل عماد شعبان302310303028

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-07-0422007001702خوله عقالنور احمد طاقيه302410303029
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4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-12-0412005244220ليلىعلي حمزه هاشم302510303030

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-01-0414000997004مديحهنغم عيسى عيسى302610303031

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-09-0422001995501اماسلداليا محمود قسوم302710303032

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-07-0403003240115غروب مريمشيرين منير الوعري302810303033

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-03-0403002778304دولةعمار عصام فاضل302910303034

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-03-0414004288824فلايرمجد اسكندر خضر303010303035

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1973-07-0401019824821فريدهفيروز انور صقر303110303036

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0401018470613فضهميسم عمران االبيض303210303037

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-06-0404002813712اعتدالعلي بسام الخليل303310303038

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-11-0422006396009سمعهفاطمة خالد الهنداوي303410303039

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-09-0408000535819تماثيلرقيه ابراهيم الشمعه303510303040

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-07-0401085018020رئيفهوسام يونس يونس303610303041

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-12-0401000441205نديمهمنال حسن محمود303710303042

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-01-0403006589101مرفاترهف عبدو احمد303810303043

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-02-0412004824625نديمه ريشهسناء احمد صافتلي303910303044

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-01-0413004287101امالأصيد عبدهللا سليم304010303045

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-0401020365430صبريهنور رياض اكرم304110303046

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-03-0420005115408رجاءآية عبد هللا جروان304210303047

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-01-0414005775029وفاء شدودنيفين عاطف محمد304310303048

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-02-0423000002815علياافراح عبد هللا جمال304410303049

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-11-0403006502311جوماناعال عمران حمدان304510303050

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-12-0406000255623ثمينهريما محمد ملحم304610303051

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-03-0419000030905خضره الزهوريياسمين عبد الكريم الزهوري304710303052

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-03-0401014901114لطيفهبديعه محمد العباس304810303053
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4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-02-0401008935115هناءروال محمد العزو304910303054

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-11-0412009002401رئيفهصبا احمد مخلوف305010303055

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-0401020929725سميعاياسمين فرحان المحمود305110303056

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-08-0423000974814الفه الحسنمنال قاسم الراشد305210303057

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-12-0422002513701ردينهغرام خالد الحمود305310303058

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-11-0414002523220صباحشيرين محمد عبود305410303059

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-05-0414002334620حبورعفراء محمود قوزي305510303060

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-09-0419013202128هويدا غانممريم الياس كاسوحة305610303061

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-02-0422000481222عفراءمالذ منذر النمره305710303062

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-03-0413004052403صبريهامين عزات صالح305810303063

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-01-0403003161310رمزيهفاطمه محمد سعود305910303064

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-01-0417008448210عائشه فرزاتلبانه مصطفى فرزات306010303065

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-03-0423001303008شاههحسن فهد الجهني306110303066

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-11-0403002356401تركيهشادي ياسين محسن306210303067

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-01-0415002637427حياةرزان ابراهيم يوسف306310303068

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-01-0412005109201زهيده حزوريازدهار عبد الكريم اسعد306410303069

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-08-0401067947213منىرغد ياسر يونس306510303070

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-04-0403003086004ردينهسوزان اسعد العلي306610303071

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0517002936201سهام تامرساره خضر عبد هللا306710303072

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-08-0419007649515آمنههديه مصطفى فارس306810303073

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-04-0414000791725نوالردينه هاشم ناصر306910303074

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-01-0414004490301نعنعهسهير درويش درويش307010303075

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0414000792701ردينه ناصررهف توفيق اسعد307110303076

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-04-0408000082516رناأيه محمود الخضور307210303077
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4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-02-0402009325310سعافسوريا غنام عباره307310303078

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1974-02-0401062229001عيوشانتصار مصطفى سفرجي307410303079

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-02-0401019218409جميلهاحالم ابراهيم برهوم307510303080

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-05-0402000532706سعاد العباسوالء حسن الحسن307610303081

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-05-0408003212018لوريسرغد ابراهيم ساطي307710303082

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-05-0414000166410فهميه الونوسوفاء كاسر مكائيل307810303083

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-03-0401115251408اكراملجين علي اليونس307910303084

4مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-01-0408000723801زينهنغم فرج صافتلي308010303085

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-02-0419009025814فطومعال خالد عباس308110303086

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-02-0401001512902رتيبهرشا منير عبدو308210303087

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-03-0412009119301مراممها مخلوف مخلوف308310303088

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-01-0402001900301غادهلبانه احمد بدور308410303089

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-08-0401015104329شهيرهإيفلين سهيل العلي308510303090

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-01-0401080378101وصالراما محمود سالمي308610303091

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-01-0401006206401سناءسليمان لؤي الخطيب308710303092

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-04-0414000872417اسعاف عليلما محمد عيسى308810303093

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-02-0101039742721ازدهار االبراهيمانتصار محمود االحمد308910303094

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-02-0901027762018صبا تركمانيهيام محمد غازي جمال بك309010303095

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-07-0401081697705مفيدهفادي جواد شمه309110303096

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-10-0401090733226هدىكاترين محمد هوال309210303097

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-09-0417000930601زهرةتركية دريد الرز309310303098

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-01-0401047112201عفيفيآيه سامر الفحام309410303099

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-03-0401061120014سمرهكريستين فهد محرز309510303100

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-01-0415001427501اميره العليهبه علي محمود309610303101
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5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-01-0403007070010وطفىسهاد محمد االبراهيم309710303102

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-05-0401039661625فريزهنورا اكرم شاهين309810303103

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-12-0507004458601تمانيهنوره عزيز حربه309910303104

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-07-0401010672101نجاح محمدرشا سليمان شاهين310010303105

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0419002295117سمرنيفال عماد منعم310110303106

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-07-0405003969801سهادعائده عفيف عروق310210303107

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-09-0622002530220امنهعال ناهل معال310310303108

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-01-0417007768801عمشهعلي حسن الحسيان310410303109

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-01-0403007768126ثناءصبا احمد االبراهيم310510303110

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-11-0401013889317ليلىرهام محرم الحسين310610303111

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-06-0405001608418فاطمهسهى سليمان سليمان310710303112

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-05-0415001882025مفيدهوفاء علي الديب310810303113

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-01-0507003478902تمينةلوبانة محمد العلي310910303114

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-02-0501012865715جوليترجاء عبد المجيب الديب311010303115

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-12-0403006465517هيامرقيه أحمد القاسم311110303116

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-01-0419004850701سمريارا صالح فانوس311210303117

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0422004871515ابتسام زيودهنادي غسان علي311310303118

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-09-0423001398919سعادديما جميل االبراهيم311410303119

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-05-0414006523225محاسنمها علي رمضان311510303120

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-05-0509001782902تمانيابشرى محمد الدربولي311610303121

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-01-0401085973501ليلىراما نديم فانوس311710303122

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-04-0405002971020سماهرراما محمد حمدان311810303123

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-04-0412006471217نجاتيوسف احمد احمد311910303124

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-09-0406000964708سميره عثماننورا غازي عثمان312010303125
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5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-06-0401046371402كرديههبه جمال البدوي312110303126

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-0403002209801بدريهامجد دباح اليوسف312210303127

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-04-0401018940710فتاهرغد محمد شيحه312310303128

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-09-0401012459828ساميهمادلين عبد الكريم المعال312410303129

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-10-0403003286125امالحنان فصي خضور312510303130

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-12-0414004448110عليافاطمه سلمان عيسى312610303131

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-08-0403004132920خديجهديما خضر العامودي312710303132

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-11-0401015320805سميرهمنال فارس زمام312810303133

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-04-0415003107102وحيده ابراهيمديانا ياسين االحمد312910303134

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0401037845201سحرشهد محمد الخالد قناطري313010303135

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-07-0418005526610نجاحشروق زكريا عثمان313110303136

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0403002905001فادياماهر عزيز زغور313210303137

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-06-0401010409302آمنةعالء محمد عويجان313310303138

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-04-0414004416226وزيرهربيع علي الجراش313410303139

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-02-0408004169101ندىمحمد فيصل الناجي313510303140

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-01-0423000293006خديجهوسام محي الدين حرفوش313610303141

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-01-0412003864401عبال سلهبسوزانا احمد ابو سمك313710303142

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-09-0408004407330فاطمهزين العابدين منهل المعروف313810303143

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-07-0507001191413غادى المحمدرنيم محمد األحمد313910303144

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-03-0401006988625ليلىغاده سيف الدين ابراهيم314010303145

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-06-0402006325215يسرهحسام اسعد العبد هللا314110303146

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-12-0412003641901باهيه نعنوعيوسف عبدو عثمان314210303147

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-01-0417005176301مريمآمنة عدنان بحبوح314310303148

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-06-0402000173902وجيهه اليوسفسوسن حسن خنسه314410303149
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5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-08-1023000691710عفافزينا نديم محمد314510303150

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-01-0507000495117الهامبوران حسن اسعد314610303151

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-01-0517002836711انصافسحر محمود درداري314710303152

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-04-0401019020003نسرينسالم عبد اللطيف برهوم314810303153

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1974-03-0401000174414شهيرهايمان ابراهيم شعبان314910303154

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-05-0401040046001ندىسهى علي خلوف315010303155

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-09-0401097429917سعدىابراهيم أمين عوده315110303156

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-01-0510003928206رامندا يوسفزهور يحيى الصوص315210303157

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0415001114910كوثر يوسفطالب مصطفى محمد315310303158

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-01-0404003465409ظهيره المحمدفاطمه محمد محمد315410303159

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0408000503201نجودخلود محمد الخضور315510303160

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-08-0402009899913زينب هرموشرشا عمر االبراهيم315610303161

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-09-0518001549505مريمفداء محمد عبدو315710303162

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-02-0401000176204شهيرهصفاء ابراهيم شعبان315810303163

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-12-0406002170603اسمهانعبير منير عواد315910303164

5مدرج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-03-0404000369012وفاءميس مخائيل دروبي316010303165

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-03-0403002440525رمزه سقورنتاليا فضل هللا محمد316110303166

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-05-0403000679111فوزه السليمانريماز محي الدين ادريس316210303167

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-05-1012000753810نديمهمريم يوسف عبد هللا316310303168

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-04-0505003155325درزيههيفاء حسن العلي316410303169

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-09-0504001617227سعيده صالحجاكلين مكايل باال316510303170

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-08-0405000031121ليلىصفاء احمد االبراهيم316610303171

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-09-0401042210704هيامسراب سليمان الخطيب316710303172

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-01-0418000936405مريمنسرين جهاد طه316810303173
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2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-03-0419009317512سهاممحسن احمد الحسين316910303174

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-08-0414001950816فاطمهصفاء نزيه منصور317010303175

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-12-0413007442528سمريارا منير محمود317110303176

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2004-02-0408001340529عفراءالرا قصي الخالد317210303177

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-11-0415000461701صباحمرام مفيد المحمد317310303178

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-0404002466701سريعه رحمونرغداء مشهور حاتم317410303179

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-03-0404001461931وجيههماري فهمي علي317510303180

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-03-0403001767616حياه االحمدعلي مفيد الحمود317610303181

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-08-0414001857727خطيرهلورين بسام قاسم317710303182

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-01-0422003250703نجودنهاد ابراهيم ابراهيم317810303183

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-05-0423000153903آياتأنغام عبد الكريم العبد هللا317910303184

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-10-0404002591225كوكب نجمفلاير سامي نحم318010303185

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-01-0612001266908نادياختام حسن محمد318110303186

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-10-0403000645312عيده الكورعبدو علي شنو318210303187

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-01-0413005797305غاليهحمزه ايمن العلي318310303188

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0404000945301نجاح محمدمجد محمد اسماعيل318410303189

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-10-0401001598414نعيمهالنا منيف العباس318510303190

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-01-0412004378801حسنه يانقشذى محمد الرجب318610303191

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-10-0401043341227هالهياسمين حسين القاسم318710303192

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-02-0422001065219غازيه االبراهيمسلوه احمد خاسكي318810303193

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-02-0402010013428وفاءمالك علي الحسن318910303194

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0501039956701عائشهفاطمه خالد الديب319010303195

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-06-0417002453620شاهاسوزان فوزي حمدان319110303196

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-04-0404001076230هداياهديل فاروق ضاحي319210303197
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2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-05-0401012698808جرجيتفيوليت سهيل الحسن319310303198

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-05-0401001314024هناءانعام رامز يونس319410303199

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0418001975110فطمهاحمد محمد العلي319510303200

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-01-0412007769701خديجهحنان خضر جنود319610303201

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-04-0401004580201فاطمهزينب كتيب الزين319710303202

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-11-0423001495104روزان القاطرجيرهاف صالح المبارك319810303203

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-07-0401064633501منيرهاسمهان راشد المصطفى319910303204

2قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-04-0404001915928ناهي خضرجوزفين احمد اسعد320010303205

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-10-0408003257403ابتهاجنسرين احمد العيسى320110303206

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-05-0401081457720دارينغدير رامز شقوف320210303207

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-08-0517000028703سميرههبا عباس مرعي320310303208

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-05-0401001323111شرباشيرين محمد المنصور320410303209

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-05-0413004009401كوكبكوثر حبيب حبابه320510303210

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-03-0420000483610اميره البرادعائشه محمد براد320610303211

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-03-0401033626212بسيمهندى محمد االديب320710303212

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-03-0418002761301سارهامون ابراهيم الباشا320810303213

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-04-0406003132429علياصبا كمال العبد هللا320910303214

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-04-1211002507901وفاءختام محسن الرفاعي321010303215

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-07-0401001590426عائشهخالد ابراهيم الناصر321110303216

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-0401093311901صبحيهياسمين سمير الزعبي321210303217

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-09-0414006463026اعتمادروى محمد سمور321310303218

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-02-0413004015915اسمهاننادين حميد خليل321410303219

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-10-0401062515520جهينه منصوررودة عدنان داؤد321510303220

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-05-0403003150201زهريهاحالم كاسر خلوف321610303221
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3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-01-0413007409328وزيرهجوزفين مظهر حبابه321710303222

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-08-0408003402803آمنهعال غسان داود321810303223

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-01-0503003219801خديجههدى صبحي حمشو321910303224

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-0404002808701تمامبشرى نعيم حماد322010303225

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-08-0412006086310نديمهنورا علي سقور322110303226

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-11-0402002651610قمريهعبير خضر خليفه322210303227

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-1002003657501ابتسامسعده محمد الجردي322310303228

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-01-0405001789110منانرنا حسن الديبان322410303229

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-03-0408002742916منادارين احمد الخليل322510303230

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-01-0401049183515حياهفاديه خضر المصطفى322610303231

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-01-0422004642915صبحيهعتاب عبد الكريم الصالح322710303232

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-08-0408001632830صفاتمها واثق االبراهيم322810303233

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-01-0402001713304ابتساممحمد ابراهيم درويش322910303234

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-08-0423001304819سميرهاسماء محمود الجهني323010303235

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-08-0423000011101عفيفهايمان محمود جمال323110303236

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-01-0401001633608سلوىجوريه شريف يونس323210303237

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-05-0401076743802جميلةشذى خضر السليم323310303238

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-04-0414001520324هدىريم محمود ناصر323410303239

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-02-0408001083125جهينهريم الياس الناصر323510303240

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-07-0401087457014صباحنغم محمد غره323610303241

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-03-0404003125623وجيهاراميا سليمان سليمان323710303242

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-04-0401016168825رئيفهسراء حسن الطرشه323810303243

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-01-0401038161231نجاحريم احمد االحمد323910303244

3قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-08-0412001313020اسمهانسمير علي حماده324010303245
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4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-10-0505012541128كريمهعبير احمد التناخي324110303246

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-08-0414004645820نبيههايناس سليمان علي324210303247

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-01-0722005280910نجاحمريم أحمد العموري324310303248

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-09-0412008650019مريمعاتكه محمد سليمان324410303249

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-12-0401085212016سعادنجوى احمد النداف324510303250

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-03-0422002550618ثلجهاريج عبد الرحمن األحمد324610303251

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-05-0401057174807تغريدسماهر خليل سموني324710303252

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-08-0414000535725سميرهفاطمه ابراهيم عيسى324810303253

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1974-11-0423004812101سميرهجهينا محمود الجهني324910303254

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-03-0422001892710محاسنوسام نواف بلول325010303255

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-04-0403006002112هندعلي سامر فندي325110303256

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-03-0414004340516فاطمهغروب محمد علي325210303257

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-01-0615007034301عائدهلولو ابراهيم عباس325310303258

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-1204003074702غصوننورس خير هللا المصري325410303259

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0422002099401خديجهمياده محمود الضاهر325510303260

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-12-0422007124903كوكبروال محمد نزار العلي325610303261

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0403006331002حياةبراءه عقل السليمان325710303262

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-02-0423000429420مديحههند عيسى المحمد325810303263

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-01-0415001821903فاطمههناء بديع عمران325910303264

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-01-0517001498007زودهريهام حسين سالم326010303265

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-10-0517003706710تمانيهباسمه ناصر خليل326110303266

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-03-0404001718316هدىنجوى عيسى سليمان326210303267

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-01-0412006524015زينه تيشوريريم نواف قاسم326310303268

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-05-0402004125305عفيفهسماهر عبدو عبدو326410303269
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4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-04-0406002112001ربيحهجميله عمران مرزابك326510303270

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-0402003073017خديجه العليهبه محمود العلي326610303271

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-05-0422002061715صداحماريانا حافظ العوجى326710303272

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-01-0402003070906خديجه العليماريه محمود العلي326810303273

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-12-0401014790222صبريههيفاء رمضان الحلو326910303274

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0415000168001محاسن حصاويميالد محسن العلي327010303275

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-07-0401112924017مجدلينغروب منير حجو327110303276

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-07-0414003918109مجيدهعال مدين حسن327210303277

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-05-0403000786905فهميهشاديه رجب خليفه327310303278

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-01-0401001888430محسنهفيروز فرحان الحسين327410303279

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-11-0423001276516شذىعبير سليمان المصطفى327510303280

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1973-03-0422002199715كرجيهرغده حميد الحبيب327610303281

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-03-0401091629521بنانميرنا هاني االبراهيم327710303282

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-08-0414004788305اميمهفرح يونس حسين327810303283

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-05-0414004383801نجاة خليللينا شجاع عيسى327910303284

4قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-01-0401086064425حسنهفتحيه سلمان الشيني328010303285

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-10-0401058881110بنانتاال هاني االبراهيم328110303286

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-04-0401067001301الهامدعاء يوسف سليمان328210303287

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-12-0413005535205حسنهفاطمه سلمان الشيني328310303288

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-10-0414000861210هيامندى محي الدين حسين328410303289

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-09-1024001405614وهيبه خازممياده فؤاد خازم328510303290

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-06-0401087425602ازدهارثمر محمد العلي328610303291

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-10-0401002086221عدنيهشذا سليمان السليمان328710303292

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-01-1001007038220حياة وردسالف اسعد احمد328810303293
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5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-11-0403002721015منىروعه فيصل سلوم328910303294

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-05-0622000206911بديعهعبير حسن السليمان329010303295

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-01-0401054156822هيامبشار احمد االبراهيم329110303296

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-0414002133929دالل منصورسمير صالح سلوم329210303297

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1972-03-0413003997515اسماغزول بشير خليل329310303298

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-02-0406003224013ناديابشرى محمد علوش329410303299

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2004-08-0415003468001وعدحنين احمد الناصر329510303300

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-01-0401030566101مريمسمر خضر الصالح329610303301

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-0422006395302زينبمريم علي النعمه329710303302

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-09-0404002259602منيرهناريمان بهزاد عمار329810303303

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1974-06-0401075892401عزيزهميرفت كامل رمضان329910303304

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-01-0401075219301عتابمايا نادر جديد330010303305

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2005-01-0402009750001بسمه الحسنحال عيسى الحسن330110303306

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-11-0405001729820شفيقهنبيله يوسف العلي330210303307

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-04-0403001001308ريممحمد طالب علي330310303308

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-01-0407000021601ميرفت الخليلأيه خالد الرويشدي330410303309

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-08-0413002073301منىضحى عيسى اسماعيل330510303310

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0401010902515نعيمهراميه حسن الجاني330610303311

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-10-0515002083006منيرهريموندا بهزاد عمار330710303312

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-05-0401034842020وفاءلما محمد نبيل سرور330810303313

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-05-0408003544210اميرهنبال منير الرضوان330910303314

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-09-0402000209010نجاحهاله عدنان حمدان331010303315

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0404001555803نبيلهريم سميح سلوم يوسف331110303316

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0401049388125سارهايمان احمد الشامي331210303317
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5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-04-0413003541824امتهالهويدا منصف سليم331310303318

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-01-0401019193329عزيزهسمر سليمان برهوم331410303319

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-01-0422001467207ملكيرنيم مالك معروف331510303320

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-01-0403002011601وفاءرهام يوسف السالمه331610303321

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-09-0414004005126لمعهرامي يوسف حرتوك331710303322

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-06-0408002283801نجاةعبير شوكت الملحم331810303323

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-06-0413004067605فوزيهسماهر دمر حبابه331910303324

5قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1973-05-0415000277420زينهسكينه محمد الحالق332010303325

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-02-0412002617312فاطمهعلي ناصر يازجي332110303326

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-01-0517001211730منيرهعالء يوسف عبود332210303327

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-03-0402000661801هندسوزان اسعد فرج332310303328

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1974-03-0401011477401بهيجهساميه عبدو حمود332410303329

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-01-0409001700823ختميهبشرى حسان النفره332510303330

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-08-0415002511701نديمهمروه محمد حامض332610303331

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-01-0413005692115ميليهريم فايز اسماعيل332710303332

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-11-0422003328322ربيحهنهاد علي ربيع332810303333

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-10-0404001809212سالمسراب محمد جبر332910303334

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0404000578002ازدهارسها سليمان عيسى333010303335

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0414000557301سحرعيسى عبد المجيد مصطفى333110303336

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-08-0403005799325نجودوالء سمير الحسن333210303337

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-01-0505011259001صباحبشرى بهجت األحمد333310303338

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-01-0401050627104حنيفهنداء فؤاد أبو دبيس333410303339

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-09-0415000531401فخميةريم احمد سالمي333510303340

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1972-12-0505014354701زاهدهرويده عبدهللا االسعد333610303341
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6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-06-0401056626011الهامهديل حسين الهالل333710303342

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-05-1016004380604سحراتريم نبيل محمود333810303343

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-01-0423000372301وحيدهبتول عبد العزيز ونوس333910303344

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-09-0412003122101بهيجهسناء هيثم خضر334010303345

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-11-0403001850720هيفاءريم محمد المنصور334110303346

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-01-0414002491001عبيرحال سعد الخرفان334210303347

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-11-0403000600401زهرهحنان ملحم اسد334310303348

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-07-0501045471022نجاحسمر محمد الدرويش334410303349

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-01-0204050239601محاسنعبدهللا احمد ده دم سبسبي334510303350

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-05-0401057347601خديجهاسمهان عبد االله عوده334610303351

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-06-0417002287305سناءزينب كاسر السليمان334710303352

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-03-0406003131109عليانوره كمال العبدهللا334810303353

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-07-0514001777710نوفهنرمين خضر الحواط334910303354

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-12-0404002478709آمالأحالم علي الخضري335010303355

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-03-0417002231701فاطمهجوهره محمد الشمير335110303356

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-05-0422004028028نوالياسمين يونس يونس335210303357

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-06-0417002494501وطفةحليمه حسين شمير335310303358

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-07-0414001358710جهيدهسناء محمد بشور335410303359

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-02-0404001447214غاليهرؤيه محسن علي335510303360

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-03-0403006842102وزيرهروان سميع غانم335610303361

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-01-0422000032001سميرهعلي بسام الجمعه335710303362

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-09-0401065370127ليلىسونيا عبد هللا خضور335810303363

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-08-0420004671826خديجهمصطفى خليفه االسعد335910303364

6قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-01-0402000082201اسعافمنتجب حافظ ونوس336010303365
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7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-04-0401086700912منتهىثناء احمد عبد الكريم336110303366

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-11-0505004925913جميله الحفيانصفاء سلمان صالح336210303367

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-05-0417003534419ميمونهحسين سمير العبيد336310303368

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-01-0419005878202سوريةرقيه محمد العبود336410303369

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-06-0401077491125غصونريما علي ابو ثمره336510303370

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-08-0419006568315هندفاديا يوسف جعفر336610303371

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-05-0403004032907رجاء السليمفداء يوسف الحسن336710303372

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-01-0415000887820سعادريما مصطفى فانوس336810303373

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0414001676206اميرهنور مهدي حمود336910303374

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-01-0405003630830حميدهانجي احمد االمين337010303375

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-03-0408000008203سهاميارا يوسف خضور337110303376

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-09-0414003816329يسرىسناء تامر علي337210303377

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-05-0503001182922رحابربال رجب خضر337310303378

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-04-0418006642804سليمهندى عدنان االبراهيم337410303379

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-05-0417001226114علياامال يوسف االحمد337510303380

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0401065799101حليمةخنساء ياسر السماعيل337610303381

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-01-0401092443601بدريهروعه اسماعيل الشامي337710303382

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1974-02-0422000175718ضحوهعائده عزيز الخليل337810303383

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-11-0402000251001موزه خليلريم سليمان خلوف337910303384

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-06-0517003647028احالمراما ياسر حالق338010303385

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-09-0423002703413ابتساملوال محمد شدود338110303386

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-03-0515011252601خضره ابراهيمزينب موسى الحمدان338210303387

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1976-03-0401072307708رفيقه عطانيهالل حسن اللبابيدي338310303388

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-02-0421000547420نورهصفا احمد العبدهللا338410303389
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7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-04-1017000403920غادهمروى صالح سليمان338510303390

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-07-0418001231102عيديعليا شعبان الطرشه338610303391

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0409001788130تماثيلسحر أحمد القرواني338710303392

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-01-0409000902323تماثيلالرى أحمد القرواني338810303393

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0408000392001رجاءغاده غسان حماده الكوسا338910303394

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-01-0330008085408هيامهزار رياض الخطيب339010303395

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0404001124002سجيرهمصطفى محمد محمد339110303396

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-09-0417000697020فاطمه القاسمعلي حسين المرعي339210303397

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-01-0401046397920اديبهنهاد عدنان مرشد339310303398

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-01-0412001337811تركيهعيسى محمود المصري339410303399

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-01-0422002736820نوريتناريمان علي المحمد339510303400

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-04-0419006642404بديعهعبير فواز المحمد339610303401

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0401057661201مهاميرفت حسن ابراهيم339710303402

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-04-0401050260620شاديهنغم عبد القادر العبدهللا339810303403

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-07-0417005242023نجديهآالء حسن االبراهيم339910303404

7قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-01-0401055000923سعادديما الياس الطرشة340010303405

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-01-0422003065501نجاحعبير محمد جابر340110303406

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-10-0401000740118بديعههاله محمد الجوجو340210303407

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-09-0401038924512شميلهمنال محمد العباس340310303408

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-11-0419001787901سكينهسمر كمال حمدان340410303409

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-10-0414002902301مريمسماهر محمد احمد340510303410

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-08-0401007024613نجديهرنا علي الخضر340610303411

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1971-10-0422003254425سهيلهصباح فهد هيفه340710303412

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-01-0403002299501جمانهريم صالح سلمو340810303413
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9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-01-0401003747910نجاةراميه فرحان الناصر340910303414

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-01-0414000251601سهيلهمها ابراهيم سليمان341010303415

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-06-0515003102508سعادسميا احمد درويش341110303416

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-05-0401018051512وصالمحمد بسام الدوش341210303417

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-08-0414000922517سحرسمر عبد المجيد مصطفى341310303418

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-08-0414000557028سحرميس عبد المجيد مصطفى341410303419

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-10-0408000473710فاطمهشيراز يوسف خضور341510303420

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-06-0422000986527رويدهردينه خليل زيدان341610303421

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-01-0412003764501فتاةهيفاء احمد بازو341710303422

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-08-0402007066505فتاتخلود عيسى العبود341810303423

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-0401101659101جوهرهديانا حسن حرفوش341910303424

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-10-0505001816510نهلةرويدة حيدر محمد342010303425

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-11-0401065214820نهدارباب احمد مسعود342110303426

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-01-0517001155005نوفا نعوسسمر عزيز شقيره342210303427

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-1023001069701عواطفريما اديب علي342310303428

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0411001624403هنا محمدبشرى نايف العموري342410303429

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-01-0903003503010ليلى الحايفعلي ابراهيم االحمد342510303430

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-01-1216000501001سهيلهايات قاسم النصار342610303431

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-01-0414004833420ازدهارريبال نادر محمود342710303432

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-10-0406002617823حنان مخولفواز نايف غريبه342810303433

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-06-1025000774601هدىرشا نديم اسماعيل342910303434

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-05-0401048546710نهودسناء علي العلي343010303435

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-01-0419005224407مفيدهنسرين خضر السليمان343110303436

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-07-0422005496513هدىصبا فرحان برهوم343210303437
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9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-11-0403000060822عائده الحموددعاء وجيه الحمود343310303438

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-01-0401042442508داللشيرين يوسف العبدهللا343410303439

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-02-0423001896526صباحربا علي الخضور343510303440

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-02-0401020874822رزقيهاحمد عادل االبير343610303441

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-03-0418006263330منيرهمرح يوسف صقر343710303442

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-04-0413003543024امتهالهبه منصف سليم343810303443

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-02-0401038923328شميلهختام محمد العباس343910303444

9قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-10-0412005906105زينهروال نواف قاسم344010303445

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-02-0412003353719ليلىمحمد ابراهيم بلقيس344110303446

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-01-0412005465725رجاءرهام مدين العلي344210303447

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-11-0401057622920نبيههرقيه حسين الشاويش344310303448

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-04-0403002803323اكتبارريم محمد المحمد برو344410303449

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0408002156125سميرهلمى علي الناجي344510303450

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-06-0401091751613وجيههجميله هاشم ملحم344610303451

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-01-0408003315120سارهباسل احمد الشكل344710303452

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-01-0412008120404بسمهعلي احمد صالح344810303453

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-10-0422000726910مركزبراءه حسن العجي344910303454

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-09-0414001022321نديمهنادين عبد اللطيف خضر345010303455

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-01-0404000677401وديعهمضر أحمد خضر345110303456

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2004-01-0401082962701سراءغزل عيسى ابو ثمره345210303457

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-07-0412005395701دولةلينا عبد هللا عرابي345310303458

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0401017990501امونمحمد مخلص الزين345410303459

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-01-0414002217110نوفهمنار علي بدور345510303460

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-05-0401044858403هناءكوثر عبد العليم حاكمي345610303461
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10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-07-0412005554217نظيرهمنصور احمد شقوف345710303462

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-08-0419004843810ماريةفريزه علي مسعود345810303463

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-03-0401092275320عليهماريه علي اسمندر345910303464

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-08-0403005428401انتصارمنيره ابراهيم شحود346010303465

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-04-0401038168716ماريهباسل محمد االحمد346110303466

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-10-0610001869015امينهبشيرة سميع اسعد346210303467

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-10-0612000226126دالللما عبد الواحد منصور346310303468

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-11-0507000926016يسرىأحمد محمد العشبه346410303469

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-10-0413003343221مدينانجاة حسن حبابه346510303470

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-12-0414003699320نجاحربا محمد درويش346610303471

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-05-0414000624020حياةصفاء حمزه عبود346710303472

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-07-0418007265421خديجهيارا علي الخضر346810303473

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1972-06-0402000450020نبيلهمريم صالح البدور346910303474

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-02-0402000262004مريماسما جابر العلي347010303475

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-01-0417001890901نعيمهعدنان خضر سليمان347110303476

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-08-0422006553201علياءسعيد علي الهنداوي347210303477

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-05-0419010995201حميدهالرا ناضر العلي347310303478

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-01-0413003295403هديهنسرين حاكم حبابه347410303479

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-08-0403005819005عفراءشغف موسى عمران347510303480

10قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-03-0408002736825حسنهعطور سلمان الشيني347610303481

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0412004995701منىحسن ابراهيم سليمان347710303482

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-01-0509002873001مريدهندى عبد الحميد السليمان347810303483

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-09-0401086728614مريمسمر عبد الرحمن بكار347910303484

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-11-0401012840913ثرياكلوديا سمير العلي348010303485

312 من 145صفحة  11:02:56 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0415000162515فاطمهزينب بديع عمران348110303486

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-06-0404003223912نديمهاريج يوسف يوسف348210303487

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-06-0401119302304شنازمحمد نور ايمن مخلوف348310303488

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-04-0414000421126ملكهالفيا شمس الدين عبد الرحمن348410303489

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-10-0401010989127فريدهمنال عبد الحميد السليمان348510303490

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-04-0414001960530ثرياناديا عزيز اسماعيل348610303491

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-05-0517003125412محسنهبراءه محسن ضاهر348710303492

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-01-0401020308501تمامايه فرحان منصور348810303493

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-12-0403005066101ريمااحالم علي يوسف348910303494

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-04-0401083481001خديجهلينا مصطفى السقا349010303495

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2004-01-0517003125801آمنهريم عيسى ضاهر349110303496

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-10-0401094674007سميهبشرى زكريا المصطفى349210303497

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-0406001841520مريمآمنه صبحي حلبي349310303498

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-01-0403002952420سماهرمحمد معين سليمان عباس349410303499

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-07-1016005168601آمالرهف سليمان علي349510303500

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-01-1016007863715عفافلميس عبدالرحمن صالح349610303501

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-06-0517001141916سهاماسامه احمد محمود349710303502

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-05-0422004618810سالمثناء خليل الخراز349810303503

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1972-09-0403005764316سعدهنجوى محمود الحلو349910303504

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-11-0401041049103نصيحهريم كاسر الملحم350010303505

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-02-0401041050224نجودنسرين محمود الحمود350110303506

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-06-0415000669601افاميامايا احمد حسن350210303507

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-04-0401002393722فاطمهسناء مصطفى الشمق350310303508

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0401075130210كريمهغفران ديب الحسن350410303509
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11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-01-0408001373910لورينريم محرز بحوري350510303510

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-08-0414003362528فتاةآية نعمان محمود350610303511

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-04-0412003336722حبقهنظميه محمد عياش350710303512

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-05-0501019534601منوهشذى علي المحمد350810303513

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-03-0419009045108هنادالل عبد الكريم الحسون350910303514

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-02-0419005457902وثيقهريفون محمد مصطفى351010303515

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-02-0401029207115سلمىحمزه موسى العلي351110303516

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-08-0408000586619سنيسيهفاطمه طالل الشمعه351210303517

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-08-0402001816803ثناءابتسام محمد حسن351310303518

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-04-0408004195917نشأهنغم ابراهيم الناصر351410303519

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-07-0419006849715بدريهآمنه محمد الصالح351510303520

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-09-0403005873510سوزانروان سليمان السليمان351610303521

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-09-0408003458517فكتورياراما محمد الصيني351710303522

11قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-01-0417008308704املمحمد حسين العلوش351810303523

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-0401006105720هناءسامية كمال الجمال351910303524

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-08-0610007254127عزيزةمحمد علي رسوق352010303525

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2004-09-0403007744212حسنهزينب وسام سعود352110303526

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-06-0408002941905صباحهاال راسم الرياني352210303527

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-06-0422003593721سميرهينال نظير الحسن352310303528

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-07-0401084196301نهالساره أحمد سليمان352410303529

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0401052356601غادهعلي عزيز الحبيب352510303530

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-0401084196004نهالبشرى احمد سليمان352610303531

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-07-0404002625628ودادجمال محمود الخضري352710303532

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-01-0912001280901سحرريم مصلح المحمدالحسينان352810303533
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12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-03-0402006526405سهامزهراء ابراهيم عصوره352910303534

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-10-0415000610320منىمضر غسان كراكيت353010303535

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-0401067384901آمالساره مفيد جراد353110303536

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-05-0409001154705شاهافاطمه احمد الحوري353210303537

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-09-0422002104024شمسهأحالم محمد الضاهر353310303538

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1973-09-0403002165015عيدهاتحاد محمود االحمد353410303539

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-11-0406000973117ابتساممريم ماجد المحمود353510303540

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-01-0401042896001مريمعبير يوسف خزنه353610303541

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-07-0401061352404هيامدعاء ايمن المصري353710303542

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-01-0401026192101عيدهأمجد سمير عبد الحميد353810303543

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-05-0509002542519فائدهيوشع أسعد الخضور353910303544

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-10-0401093250231رضامحمد علي رامز االحمد354010303545

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-04-0401078496816غادهسالف مفيد فانوس354110303546

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0412009029625هالسهير يوسف سعادات354210303547

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-07-0403005144509مفيدهخديجه ممدوح حاميش354310303548

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-01-0414001208604نهيداحنان عبد المجيد ابراهيم354410303549

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0415002456010بديعه غريبرماح ابراهيم حسن354510303550

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-05-0414004801202منىعبير هيثم حمود354610303551

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-06-0422004564710سمرههيام محمد العسس354710303552

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-01-0412003365426امتسالربيع حسن بلقيس354810303553

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-0403004021201سميرهداشيا علي المحمد354910303554

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-08-0404000233414ندوى أدريستيريز سميح سالم355010303555

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-02-0422001532012نوفهدارين علي العلي355110303556

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-08-0401052383927سميرهزينه محمود العبدو355210303557
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12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-07-0423000088210وصاليوسف محمد الدحبيش355310303558

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-02-0414002870422آجيا دولتسلمى ياسين السليمان355410303559

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-01-0703003398501مطيعةجواهر علي حاج صالح355510303560

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-02-0401000917301صباحنداء ماهر عوده355610303561

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-08-0401022580518فلايرروان سيف الدين الجلو355710303562

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-05-0415002991812خديجهبشرى ناصر محسن355810303563

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-08-0402012197931انعامآيه محمد المصطفى355910303564

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-05-0422000866419رنالمياء ياسر االحمد356010303565

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-08-0417007565420وزيرةعائدة عيسى محمد356110303566

12قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-01-0401017852901هناداليه عبد الكريم الحسون356210303567

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-05-0402001480010زهوههشام علي محمد356310303568

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-0419000601110بهيجهشيرين حسين الديوب356410303569

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-08-0505015150610قمرهامل شحاده الحسن356510303570

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-07-0401003602618سمررزان محمد عباس356610303571

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-06-0419004880501سهارهف محمد مسعود356710303572

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-04-0401004711017كتيبافؤاد يوسف سليمان356810303573

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-06-0602001790004نبيهاروال يوسف داغر356910303574

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2004-01-0415002835426سراءايناس علي بدران357010303575

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-02-0404000604118فايضهباسل شوكت محمد357110303576

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-09-0423000489529عفافبيسان احمد التاسع357210303577

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-06-0402000678420نجديهآيا وليم العيسى357310303578

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-07-0401020057625منالرهف منير هالل357410303579

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0418001509101مريمعبير عبد اللطيف غبد القادر357510303580

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-04-0402000880307جميلهميساء احمد محسن357610303581
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13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0404003253118تماثيلباسل حسن الحسن357710303582

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-02-0401038134014نورهرنا محمد قطان357810303583

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-10-0419010130709عزيزهفاطمه يوسف صالح357910303584

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-04-0411001200814حلوممرام محمد عامر358010303585

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-03-0404002677008خلودهزار محي يونس358110303586

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-08-0422000671902عزيزهالهام سامي الونوس358210303587

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-04-0418000888217منالمريم محمود خشفه358310303588

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-09-0401044835701ليلىرجاء وحيد االبراهيم358410303589

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-11-0417007885001وثيقةرائده عدنان العباس358510303590

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-01-0401052480501غادهبثينه رمضان السكاف358610303591

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0403006590105فاطمهباسل محمد احمد358710303592

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-09-0401047144626نجاحعفراء جميل محمد358810303593

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-02-0401040534412وضاحمنال صفوان عباره358910303594

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-10-0412004004225وجيههعالء عبد الكريم سالمه359010303595

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-01-0401079534801رحابعبير محمد الكردي359110303596

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-06-0401017953715اديبهناريمان عدنان نصره359210303597

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-09-0401036787920حفيظهرنا خضر الخلوف359310303598

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-08-0517003947412كوثرناديه حسن يوسف359410303599

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-10-0406003144826جرجيتميريل الياس توما359510303600

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-06-0422004558222انتصاررهام عدنان العجوز359610303601

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-01-0401070647101انتصارنبال نزيه وزو359710303602

13قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-01-0417001877422داللموسى جابر المحمد359810303603

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-06-0401001518807هيامهنادي سهيل ونوس359910303604

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-03-0414000597905ملكةليلى امين عيسى360010303605
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14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-09-0417013470510تغريدعيسى محمود اسماعيل360110303606

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-01-0401079230001سناءرولى محمد ناصر شيخ السوق360210303607

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-08-0415002610001رسميهسالم يونس سليمان360310303608

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-07-0401027219315غادهبشار محمد السليمان360410303609

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-09-1024001020210سهيلهرغداء محمد فهد360510303610

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1970-08-0622002529815رحيمهامنه ساجد المحمود360610303611

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-07-0401083864818اريجسماح وديع بلول360710303612

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-05-0420003016910ناجيهأمل خالد محمد360810303613

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-03-0408000421227نجلهاالء نصر محمد360910303614

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-01-0401073958001نديمهنسرين خضر الحسن361010303615

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-01-0417000616301فاطمهمنار يوسف االشتر361110303616

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-01-0406001028401ملكهعلي محمد بدر361210303617

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-11-0415002962425ابتساميارا عيسى محرز361310303618

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-09-0415001728410نداءريتا علي سليمان361410303619

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-02-0413003357523غبوسامتثال عبد هللا عيسى361510303620

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-06-0406002317404مطيعهساميه                                              ابراهيم ديب361610303621

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-08-0517003705911جوزفينلجين نبيل ناصر361710303622

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-01-0404002157201انعاميحيى غيث منصور361810303623

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-09-0415002505604هناءسالم عزيز بالل361910303624

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-07-0519002075008فريزهمنال بسام محفوض362010303625

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1975-09-0412009173401ثلجهوسام سليمان حبيب362110303626

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-04-0404001044101نبيلهيوسف وليد علي362210303627

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-02-0415003607102سميهعال يوسف غانم362310303628

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-11-0414001429402شفيقهفاتن محمد ياسين362410303629
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14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-10-0403006256820فوزهلمى نظير قزق362510303630

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-03-0412007253306حميدهمحمد ناصر علي362610303631

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-10-0422004154225مجتبىريم محمد محمد362710303632

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-02-0622002560020رغداءحال ياسر حيدر362810303633

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-02-0422003509920رجاءوعد أحمد ديوب362910303634

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-01-0401075139514نجاحزينب نبيه المرشد363010303635

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-03-0405003347201فوزهعزه خضر معطي363110303636

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-04-1016004745425سكرريما حسن االسعد363210303637

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-11-0401001876216سميرهرنا نعيم االبراهيم363310303638

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-11-0401021570704سفيرهماهر رفيق االحمد363410303639

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-11-0403002613501مريممنى محمد اليوسف363510303640

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-03-0415000644413سالمفادي شحاده غانم363610303641

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-09-0415000608524سميهعبد الرحمن يوسف غانم363710303642

14قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-01-0401033598701مديحهمها راتب النجار363810303643

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-09-0423000613310مريمديمه مشهور بدران363910303644

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-01-0415002886820ختامغيداء عبد الهادي النيساني364010303645

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-09-0401077320905علياياسر محمد الحسن364110303646

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-01-0401017325130علياعزه ابراهيم خليل364210303647

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-01-0401119177901هويدابتول علي االشرم364310303648

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-11-0503006429616تغريدرزان محسن سالم364410303649

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-01-0401050765601نسيمهريمه ماشي الرمضان364510303650

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-09-0412006060015نرمينديانا حسام الدين صارم364610303651

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0404000925901رويدهكارولين طلعت عبود364710303652

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-01-0414000507205فاتنميس الريم سليمان عيسى364810303653
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15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-06-0408002986301شعيلهاشرف سميع االبراهيم364910303654

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-07-0501035353701سليمهندى عيسى عباس365010303655

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-01-0401049588401سميرهنوري الياس موسى365110303656

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-02-0401049734324سميرهكريستين الياس موسى365210303657

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-03-0517002215901عليابشرى حاتم ناصر365310303658

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-03-0422000682720ناجاةأصاله سليمان حبابه365410303659

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-02-0503004850112سعادلمى محسن علوش365510303660

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-10-0414004547201دعدوعد مرتضى بالل365610303661

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-0401004883828سميحهمحمد معال ناصر365710303662

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-01-0401052501625شهيرههند صالح الخليل365810303663

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-04-0401074736401سميحهسها عبد المعين الحداد365910303664

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-01-0505000496101فريدهريما عبد العزيز فاضل366010303665

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-05-0412010396805بانيهنهله سليمان التركماني366110303666

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-05-0401050233220تركيهرشا عدنان عوده366210303667

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-03-0408002981128روسياكاترين صالح االبراهيم366310303668

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0420000524101الخنساء الحسينتيماء داوود قشعم366410303669

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-08-0415002666120نوفهنسرين عباس يوسف366510303670

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-11-0412001078308نوالأمل حسن دياب366610303671

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0403002692902حياةلورين نصر المحمد366710303672

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0401054786720صباعال فيصل رجوب366810303673

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-0412004371901حنانياسمين احمد عرابي366910303674

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0412004372901حنانهالة احمد عرابي367010303675

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-03-0704005442201خيريةوائل موسى معمار367110303676

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-11-0401066815201سلمهرشا محمد دريد كنعان367210303677
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15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-06-0414003744501منيرهمنال محمد درويش367310303678

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-09-0423001717424ساميهحسين علي السكاف367410303679

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-04-0404000344004جوريهحنان منصور منصور367510303680

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1973-04-0403002730014مريماسيا احمد الشمالي367610303681

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-10-0403000164101فوزيهايلين شحاده اليوسف367710303682

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-01-0415002104101نوفهنورا ابراهيم السكاف367810303683

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-11-0401084809517هنىمنار سميح مثال367910303684

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-01-0419004981409هيامآالء معروف االسعد368010303685

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0724003392201روعةديانا وفيق أحمد368110303686

15قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-03-0415003039007أملعال محمود عموري368210303687

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-01-0415000126801منيرهرحاب صادق عيد368310303688

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-09-0414005530904سميعهلينده بالل درويش368410303689

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-12-0422007126731زهورنهاد احمد الفرج368510303690

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-01-0420002128001ناديةرزان فائز اسعد368610303691

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1986-09-0415000231626خديجهوسام عبدالكريم سلوم368710303692

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-04-0415003058920منيرهريم عبد هللا ابراهيم368810303693

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-04-0405002563726داللهال سامي العلي368910303694

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-01-0422003354801نجديهجعفر جهاد الخضور369010303695

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-04-0411001181517مريمقصي حسن حجوز369110303696

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1984-05-0403003478320ثناءميسم رضوان عمران369210303697

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1971-09-0401050554625ساميهالهام مرشد البدور369310303698

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-08-0517002675901برديمااميازه محمد هواش369410303699

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1985-06-0415000231306خديجهاحالم عبد الكريم سلوم369510303700

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-10-0402000721519مهديمها حسين الشيخ سليم369610303701
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16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-0401010889229صبريهرنا حماد الداود369710303702

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-02-0401049308518جواهر المعروفسلمى بسام الحسين369810303703

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1978-02-0401089543508رتيبهسالف يوسف احمد369910303704

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-04-0414003854207فاطمهلوريس عبد الهادي صالح370010303705

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1995-03-0402009663930عائشهرانيا حسن الحالق370110303706

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-11-0414004678508ابتسامحنان اسماعيل خضر370210303707

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-12-0403004030112ابتساملبنى محسن جعفر370310303708

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-04-0405001613010فريدهثناء يونس العكاري370410303709

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-08-0415002891915وردهافراح ايمن عيسى370510303710

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1977-08-0413004030415نعيمهمريم صادق حبابه370610303711

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-06-0408002939525وطفهأصاال فريد الشمالي370710303712

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2002-04-0401057682128ميادةلجين زكريا ابراهيم370810303713

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-08-0401111683523كوكبلبالس علي العبد هللا370910303714

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1989-01-0412007163901اميرهعلي عدنان علي371010303715

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-08-0515009018510أميمهشيراز رجب جمعة371110303716

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-09-0401063450903مادلينمرام حسن مصطفى سليمان371210303717

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1987-08-0401039892925منيرهروعه مالك اسماعيل371310303718

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-06-0518003368220رنجوستغريد صالح مصطفى371410303719

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1983-06-0518000921115مصريهماري عدنان عيسى371510303720

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0401093155404حسيبهفلاير ازدشير زيتون371610303721

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-02-0403005067025تغريدغدير ايمن مريم371710303722

16قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-08-0401049889003اكتمالمديحه فواز الجودي371810303723

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-06-0401049338110نادياهاني محمد نضال الخطيب371910303724

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1980-06-0403002264601موليهمحمد سلمان فاضل372010303725

312 من 155صفحة  11:02:56 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



القاعةالكلية تاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
رقم الطلبم

البيانات الشخصية

11 للساعة 9                              من الساعة 2022-6-18الثالثة                 :حمص        الفئة:محافظة

جامعة البعث

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-0518003403123ابتسامنغم وفيق سليمان372110303726

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0517000905610منيرهلما محمد حسن372210303727

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1988-01-0401037888801وصالهبه عدنان فهود372310303728

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1997-03-0406000230808وفاءابراهيم احمد غصا372410303729

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-04-0423000022204هناءزين العابدين احمد عباس372510303730

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1996-08-0401001663616رويدههيا حسين شلدح372610303731

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1994-10-0408001273620ناديانورشان نواف السليمان372710303732

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1992-01-0415000736401جهيناوعد احمد خضور372810303733

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2001-01-0401047644601هندعلي محمد سعيد طعمه372910303734

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2003-06-0423004651429رباخليل حسين المحمد373010303735

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1991-07-0401021133507لميامحمد حاتم غازي الحزوري373110303736

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2004-06-0417011252520ايمانلمى مصعب بحبوح373210303737

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1993-01-0507004294801تغريدنوار حسام االحمد373310303738

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-01-0517002497022فاطمهخالده عبد العزيز محمد373410303739

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-04-0423005806816بديعهحوريه محمد العباس373510303740

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1999-02-0403003004101ليناغدير فهد صالح373610303741

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1981-09-0408003499610عيدهدارين صالح الجوراني373710303742

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2000-10-0401030323214نجوىمحمد محمود شقوف373810303743

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1979-02-0403006542407رابياشاديه رفيق عباس373910303744

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-01-0404002641004جهيدةمروى يوسف رحمون374010303745

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1990-01-0415002252201سهامهبه علي صالح374110303746

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1998-09-0620012122503ناديهرغد اسماعيل تركمان374210303747

17قاعة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية1982-01-0401077296610بديعهسناء علي العمر374310303748
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