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القاعةالكليةتاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثيرقم الطلبم
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1992-06-0907005733501حليمه فياضعالء عطاهلل الحسن110100001
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1998-01-0401111162801ماجدولينكريستين كابي كيوركس210100002
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1984-09-0403000779113زهرهعلي حسين محفوض310100003
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1999-01-0411001141001فيحاءليندا علي العبد هللا410100004
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1989-05-0403000648806زينبعباس علي حميد510100005
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1994-03-0519000444617ندىريد صالح مصطفى610100006
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1990-02-0401047807428هاللهال صفوان ايمرلي710100007
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1996-01-0232031271401جميله الموسىخلود ابراهيم االحمد الفارس810100008
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1992-08-0401102600428شمسهآمال محمد السليمان910100009
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1996-02-0401010540212اسراءقمر عدنان القره1010100010
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1992-01-0517002194529غاليههبه عيسى خضور1110100011
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1993-01-0419010993102رابيهعيسى حبيب شيخ علوش1210100012
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1980-09-0610003820204كهرب عيسىشيرين ابراهيم عمار1310100013
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1982-04-0612001764423عزيزههناء سليمان اسماعيل1410100014
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1998-01-0519001778425ميادهغرام مالك يوسف1510100015
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1997-02-0401087149120نادرهرشا فيصل نبهان1610100016
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1992-04-0419002029010حياةربيع محمود االبراهيم1710100017
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1996-08-0401050208402نظيرههبه عماد الدين الحايك1810100018
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1986-05-0402008856230زهيهنسرين محمد القاسم1910100019
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1996-01-0403002733801نيليمريانا رامز هيفه2010100020
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1992-01-0403003669101سميحهمياس جمال السليمان2110100021
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1988-01-0710002085905ريحانةميساء علي الطه2210100022
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1982-02-1016007303410فردوسنسرين عبد الكريم ميهوب2310100023
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1990-07-0406002138422مريمسالم يوسف درويش2410100024
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1مدرج كلية الهندسة الزراعية1994-03-0403005890326منىلبانه غازي العلي2510100025
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1993-07-0422004015905مريمإباء دهام الغانم2610100026
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1998-10-1024001434402داللعلي محمد جديد2710100028
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1992-01-0422005803210حوريهوسام جهاد شاللو2810100029
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1991-12-0401052980605نجاهرشا بشير الموسى2910100030
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1992-09-1206004323706تغريدعالء بدر البدور3010100031
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1989-09-0403000770820خديجهحياة أحمد يوسف3110100032
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1991-01-1009005193607ازدهارعمار رفيق سعود3210100033
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1996-10-0609011257814عفافحنان لؤي غنوم3310100034
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1996-05-0403000004325نهاد العيسىماري بديع هوله3410100035
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1995-05-1017000675906وداد أسعدكلوديا حسان خوري3510100036
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1980-11-0401022265928نزههوصال محمد شنو3610100037
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1995-07-0412011225315عائشهفاطمه عمر مصري3710100038
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1989-03-0622000753410وظيفه شمسينمنال علوش عباس3810100039
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1992-01-0412010005730مياسهبشرى محمد سريطه3910100040
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1995-01-0403004228801روجيني العليمي عباس العباس4010100041
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1993-10-0412003037707ثناءحمزه حسن موسى4110100042
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1992-01-0401041133501محاسندعاء علي الصيالوي4210100043
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1986-06-0408001676005عيدهنوال حسن العرفج4310100044
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1992-05-0403002615721ربيحهغيث يوسف اليوسف4410100045
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1995-01-0605001938701آمالدعاء علي زريقه4510100046
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1992-04-0414002061029آمال الجانيحال أحمد عبدهللا4610100047
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1994-02-0412005041411نوال هاشممجدي علي عبد الكريم4710100048
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1976-10-0401000997614فاطمه الداوودوصال عبد االله بركات4810100049
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1مدرج كلية الهندسة الزراعية1982-04-0512000189424يسرى مشكلميساء أحمد دوحان4910100050
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1990-01-0401087504901تركيهظالل وليد الحبال5010100051
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1999-08-0404002249417أنسام حمدوشرغد محمد حمدوش5110100052
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1997-01-0505001477101هناءزينه محمد حفيان5210100053
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1992-01-0408000179601اسيا العليعبير محمد الكوسا5310100054
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1998-03-0403001299807زكاء محفوضرهف احمد عياش5410100055
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1980-01-0401060993307اديبهشيرين ميخائيل عوض5510100056
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1993-04-0401089027901سناءزينب مصطفى كيشي5610100057
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1978-05-0401059316013امينهريم محمد سليم العثمان5710100058
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1991-02-0418006477828غادهاريج راتب ابو علي5810100059
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1993-08-0403002158110فخريهعهد محسن احمد5910100060
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1998-02-0403002260725داللروان علي فندي6010100061
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1994-10-0611008059324نجاحعال نبيل احمد6110100062
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1995-01-0417003243915تركيهنجوى احمد فطراوي6210100063
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1985-07-0515007435624مطيعه شاهينربى محمد منصور6310100064
1مدرج كلية الهندسة الزراعية1992-05-0401050833412سوسندعاء عبد الحسيب جبل6410100065
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1993-08-0401014431501مناسوسن عيسى الحسن6510100066
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1985-05-0414003174522هيفاء عبودسوزان فؤاد احمد6610100068
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1995-06-0419009135212سعادمنال سليمان ربالوي6710100069
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1999-01-0403007101301رويده المحيميدنجوى جاسم العكش6810100070
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1996-09-0419007166315حفيظهجواهر احمد صعب6910100071
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1994-04-0415000236826هند حصاويريما فؤاد حصاوي7010100072
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1989-11-0619000762316وفاءعلي عبد المنعم علي7110100073
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1993-03-0401097100227فاطمهدونيا عيسى عباس7210100074
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2مدرج كلية الهندسة الزراعية1992-01-9004001245009منى حسنياسمين ياسين حسن7310100075
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1995-02-0422006507123صالحه زيدانيسرى مصطفى زيدان7410100076
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1995-01-0412008029501حمامه ونوسرحاب حسن هنود7510100077
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1996-10-0414003448029ورده محمدنرجس سفير يونس7610100078
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1985-03-0413002800118هلون ضاهرثناء مطانيوس سابا7710100080
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1997-06-0405000007904حسنهروان احمد حرفوش7810100081
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1987-06-0413002084624جهيده غانملينا ابراهيم هلف7910100082
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1998-01-0422006370601ليلهجعفر دياب زيدان8010100083
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1990-04-0413002093624جهيده غانملبنى ابراهيم هلف8110100084
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1985-06-0406000644220اوديتريم عيسى االسعد8210100085
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1997-01-0414004883910لميسزينه علي صالح8310100086
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1984-01-1016002977401اسعاف حسينرشا محمد ملحم8410100087
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1993-07-0402009555611دالل السيدكوكب محمد السيد8510100088
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1998-11-0401115001015لميهفاطمه عبد الحكيم السلومي8610100089
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1996-01-0401002623701هندنور سامي العدره8710100090
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1993-03-0408001880701نصرهاحمد حسني الرحيل8810100091
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1982-01-0401065325701غادهرامي سليمان قراجه8910100092
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1989-08-0518000611215ضياحسان سعد سعد9010100093
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1990-12-0401049171223ضحىغنى عبد الحميد الطيار9110100094
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1998-07-0401043712721ميابشرى فايز عمران9210100095
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1991-01-0402006548920مريم السماعيلرنا ونوس المحمد9310100096
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1999-01-0505012250401سميرهرانيا يوسف االحمد9410100097
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1997-02-0401002907620تمانيهنغم حسين حمدان9510100098
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1997-01-1010002093412اسمهان دنياريمه علي دنيا9610100099
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2مدرج كلية الهندسة الزراعية1979-07-0401087399606رفيقهسوزان محمد محمود9710100100
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1985-01-1016008783314سهام اسعدحسن يوسف عباس9810100101
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1988-04-0413001359410جيزيت سويدليانا واجب سويد9910100102

2مدرج كلية الهندسة الزراعية1989-10-0403006028823هيام االبراهيمنورا فيصل الصقر10010100103
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1994-12-0401090288621عليامحمد الباقر محسن قربوز10110100104
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1996-07-0403003797905هيامخضر محمد الحسن10210100105
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1995-07-0423001933614ناديا عبيدليليان سهيل الحنون10310100106
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1989-11-0417001503809صباح بازونادين حسن الحمدو10410100107
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1989-01-0401030523901سوزاننجد عبد الكريم االبيض10510100108
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1993-09-0414004330930خديجه دردرمحمد ياسر دردر10610100109
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1994-10-0402004150625غازيهغازي محمد العلي10710100110
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1991-01-0401054350903رندهربا عماد غطاس10810100111
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1995-01-0412007396101فتاةأحمد علي عبد الرحمن10910100112
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1998-01-0408002777401نجاهسالم ياسر العموري11010100114
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1999-01-0415003220015نظيرهورده موسى ادريس11110100115
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1984-03-0401046932608زلفازاهر فايز الحسن11210100116
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1998-01-0417001888201حوريه الحورانيابراهيم عبد الحميد حوراني11310100117
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1994-09-0604003292306سكينهباسل مفيد زريقه11410100118
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1989-01-0406003026031هدى الشدايدهماري جورج عازار11510100119
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1996-01-0403001787307سحر عيسىربا يوسف المحمود11610100120
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1995-02-0401029886105زاهيهكاثرين عماد عطيه11710100121
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1998-03-0404001138623نهاحال رامي شحود11810100122
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1995-01-0503004606001ناديه المحمدمرح محمد االحمد11910100123
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1992-08-0406002467620حسنهمنال ابراهيم شعبان12010100124
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2مدرج كلية الهندسة الزراعية1981-06-0419003504228فدوى فياضيسرى هيثم عباس12110100125
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1995-01-0404001159015هوازنلميس نبيل حمود12210100126
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1989-09-0202054998323حنان المهديبيان محمد عقاد12310100127
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1990-04-0406003572502حياهعفراء صالح الصالح12410100128
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1969-09-0502002973805جالءخدوج عبد الحميد الديري12510100129
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1995-04-0414004693116امينهساره سؤدد بالل12610100130
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1984-09-0422004494515مريم االبراهيمرؤى عادل الكردي12710100131
2مدرج كلية الهندسة الزراعية1983-01-0419003573503وردهامل شحاده حوا12810100132
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1995-04-0403008566602نديمه خضوراحمد امين عمران12910100133
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1986-06-0403005543701ليلى عباسلينا عبد الحميد عمران13010100134
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1996-12-0422002659110ضحوك الموسىنغم عدنان الطويل13110100135
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1999-01-0406003514920لينده الضاهرمضر اسد العباس13210100136
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1992-09-0401083758708ليلىلبنى علي فياض13310100137
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1995-01-0412007625701صبح االعسرلورنس جمال اعسر13410100138
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1995-07-0415001879927هند ابو تمرهرشا سليمان حسن13510100139
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1974-11-0515007872714نبيها العمرفاطمه محمد الصالح13610100140
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1995-11-0412006581615نزهه حمديرجاء سلمان األسعد13710100141
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1995-02-0404003276010غاده حسينمنار حامد محفوض13810100142
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1995-10-0414001953528آسيارهف سميع قوزي13910100143
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1993-01-0414000204601جميله جروجعزيز الياس مخول14010100144
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1999-01-0401018293125غيداءرهف محمد البارودي14110100145
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1997-04-0404002422007حفيظه الموسىميس عدنان نجم14210100146
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1987-01-0401074657503عبيرهند اديب الصباغ14310100147
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1989-06-0415002575427هيامجيانا عدنان ابراهيم14410100148
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3مدرج كلية الهندسة الزراعية1987-11-0422000980403سهام المنصوربشرى محمد االبراهيم14510100149
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1984-11-0418002538021هندأنس محمد الشيخ خليل14610100150
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1989-01-0601010203315لميامريانا علي عمران14710100151
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1982-06-0402000341512امنهياسر فاروق السماعيل14810100152
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1996-09-0418004895910هند عمرانمروه عبد الناصر االحدب14910100153
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1994-08-0612000669529سهام عبودزينب محمد محمد15010100154
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1987-01-0423000278410ضحيةعال حسن الخليل15110100155
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1994-01-0620009273601ايمانمقداد وفيق حمود15210100156
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1993-07-0409000797510صباح العبدهللاأنوار محمد حرب15310100157
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1987-07-0413004314305نعيمهمثيل ابراهيم صقر15410100159
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1988-06-0414000866310حلبيه مكائيلمحاسن عبد الحليم علوش15510100160
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1997-02-1028001217214بشرى حمودرؤى محمود الشيخ15610100161
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1997-06-0505003681830فاطمه البراهيم العطوليال خالد المحيميد15710100162
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1996-01-0417008737901فداء العبيدنزهة مشعل الناصيف15810100163
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1991-12-0401014208201ثرياعبد العظيم احمد الخضر15910100164
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1998-01-0419008419901صبحيهقمر عبد الحكيم برو16010100165
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1979-07-0402002598806تفاحة حيالويزهير عبد الكريم حميدان16110100166
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1989-01-0401074526229جمانهلين احمد محمود الحايك16210100167
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1989-01-0620001087001سورياربا امين محمد16310100168
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1996-01-0412008743201سوسنايناس حسن ترسيسي16410100169
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1993-07-0413005240720سريرهمسار رامح عباس16510100170
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1987-09-0401003270420عائشةهاني نادر ريشة16610100171
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1988-08-0417000568908خشوفمحمد محمود الديك16710100172
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1992-01-0417004449620آمنةوائل موسى سعد الدين16810100173
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3مدرج كلية الهندسة الزراعية1987-08-0401007215825فاديا سلومماريه هاشم الصالح16910100174
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1994-02-0401079644820سهام محرزنبال علي رضوان17010100175
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1993-06-0422006558401رويدارنيم نضال السليمان17110100176
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1986-05-0412007413819نبيهه عليويفاطمه محمد الحصري17210100177
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1995-10-0414003417006رحمهجنان بهجة خلف17310100178
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1992-03-0413005877305عفاففادي جورج يازجي17410100179
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1997-01-0417008397701حميدهرقية صالح الشاهين17510100180
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1992-01-0401051214601لبانهرشا احمد االزهري17610100181
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1994-07-0419007126221سميهحسين مروان صعب17710100182
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1993-08-0509001616824عصماءميس ايمن العيسى17810100183
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1995-03-0422003374623نجودنور محسن النيصافي17910100184
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1997-01-0404000685201ثناء خوريكارول مطانس صليبي18010100185
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1994-05-0414001348504بسماانغام احمد عبود18110100186
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1989-08-0401056727107مياده الخليلدلع سيف الدين العلي18210100187
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1998-01-0412000755221عهدحسينه حسين مسلماني18310100188
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1990-05-0408000709601منيرههدى رمضان المنصور18410100189
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1984-07-0404001429604آمنهنسرين أحمد سلوم18510100190
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1990-03-0401038375408وفاءرهام عدنان عيسى18610100191
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1991-01-0401044274825هناءعلي جعفر الخضر18710100192
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1994-10-0422003445630آيات المصرييسرى ركن الدين المصري18810100193
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1993-10-0411001444502فاطمه الناصرحسنا محمد الناصر18910100194
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1996-10-0401001471301ازدهارالعليسالم يوسف الضاهر19010100195
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1991-07-0401067966218غادهرهف احمد االبرش19110100196
3مدرج كلية الهندسة الزراعية1984-09-0404002174720سميرهميسم ابراهيم العلي19210100197
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قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1988-06-0422000697704نوالرامي بهجت محمد19310100198
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1992-03-0412000927008ربا قشممحمد علي سرستاني19410100199
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1983-10-1016004395401مريمهيام قاسم خلوف19510100200
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1997-01-0601030449501سماهر محمدريم زهير اسماعيل19610100201
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1997-01-0517001265604اكتمال سليمانروال جهاد االحمد19710100202
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1995-04-0610002390107ندىمريم محسن ديب19810100203
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1993-01-0801012252601غاليهسومر غانم االحمد19910100204
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1987-01-0401015912305رسميهزاهر علي حمدان20010100205
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1992-05-0412005350110حسيبهمهدي صالح محمد20110100206
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1995-01-0401056341401نوالأمير بسام هالل20210100207
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1988-07-0401007540730فايزهيعقوب محمد سكريه20310100208
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1994-02-0417007788301جهيده االبراهيم العيدريم محمد مياسه20410100209
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1996-06-0401062562127فايزهيارا محمد سكريه20510100210
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1995-06-0403006997423حسيبه امينفاطمه الزهراء محمود الجمعه20610100211
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1996-05-0401085071016نيروززينه وليد عبد هللا20710100212
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1991-09-0507001102718سعادرنيم سلمان جنيدي20810100213
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1993-07-0404000684424الهام نوفليارا جورج صليبي20910100214
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1995-01-0412006418215نبيلهوالء سمير شقوف21010100215
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1997-01-0403000488301فاطمه شنوزينب علي عبد الحميد21110100216
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1992-01-1016012659024غودا عيسىكنده محمد سليمان21210100217
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1994-01-0401056749301هاالدانيال كمال مسعود21310100218
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1990-01-0414003559618زينه يونسمنال عماد الدين سليمان21410100219
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1992-03-0403005532428نوفه اسماعيلنجوى اسماعيل اسماعيل21510100220
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1992-01-0414002907304ميساء اليوسفسلمى عيسى عطره21610100221
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قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1981-05-0422003537025سجيعه الراعيسوزان بالل الحسين21710100222
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1997-01-0419007166128نعيمه صعبرهام محمد صعب21810100223
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1999-01-0408003331401نوفه السالمهنبال يوسف الدربولي21910100224
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1995-01-0602005089225عفافنورا غسان رجب22010100225
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1982-09-0412006576901نجاح تيشوريخديجه مشهور ثابات22110100226
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1997-01-0401014195301منيرهشعبان محمد المحمود22210100227
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1991-01-0401043505906فاطمهيسرى عبد الحميد عباره22310100228
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1997-04-0401005311912ندىرؤى عبد الكريم الحسين22410100229
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1993-11-0419005860202جميلهآنيه مالك المحمد22510100230
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1998-01-0423000350201ليلى محمودروان سلمان بدران22610100231
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1996-04-0414001557202هاله سليمانرشا عيسى رستم22710100232
قاعة األولىكلية الهندسة الزراعية1996-01-0503005743925ريمهغينيا مطانيوس العوض22810100233
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1997-04-0401001927507ميساءرهف غازي العباس22910100234
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1994-04-0418001009912ميادهحليمه زياد عويجان23010100235
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1991-05-0401037291401دلهرهف خاطر الشالش23110100236
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1994-02-0401042880708هدىأحمد سليمان المرعي23210100237
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1995-05-0401001171111دعدديانا ابراهيم عيد23310100238
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1986-07-0408000280826شريفه بدورعلي وزير بدور23410100239
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1990-02-0423002799725سهامعفراء خضر الجوراني23510100240
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1996-10-1009011170702ناهديارا عماد صارم23610100241
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1983-05-0603000631517جميله زاهرنور حبيب معال23710100242
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1994-04-0401014423913سناءياسمين ناصر الشحود23810100243
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1999-12-0401045060117رغداءالحمودخزامى دريد االبراهيم23910100244
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1981-07-0516005224019منيرهلمعه حسن االبراهيم24010100245
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قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1995-01-0401102554801هيفاءرهف علي صقر24110100246
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1993-04-0414000065604فضيله عطيلهنهاد ديوب اسعد24210100247
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1988-01-0401090057101سميرهريم يوسف عرابي24310100248
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1996-04-0401002761612رفيدهعلي عيسى السليمان24410100249
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1991-05-0401042351406ميساءشاهر حسن االحمد24510100250
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1990-01-0401004292810رفعهفرات حميد الدعاس24610100251
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1995-01-0401039585831اليزانور احمد االشقر24710100252
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1996-12-0401034886925سهامهبة أمين االبراهيم24810100253
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1994-07-0403005924928فريزهصفاء فواز العمر24910100254
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1997-01-0401023964605سميرههال جمال الدين جنيد25010100255
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1994-04-0510003932809فاطمه الصوصطرفه شاهر الصوص25110100256
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1999-01-0401026549802نهىآيه عبد العليم االبرش25210100257
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1990-06-0422006436830حميده الشعبانايمان احمد الياسين25310100258
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1989-01-0401094496010ابتسامغدير محمد امين السليمان25410100259
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1994-09-0401057912201ليلى ديبختام نادر السليمان25510100260
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1990-04-0401009645615سعادندى كامل طراف25610100261
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1994-04-0505006139328صباح سليماناروى توفيق زهره25710100262
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1991-09-0401005982018رجاءأغيد ساير المحمد25810100263
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1989-05-0415000154120فتاةبلسم حيدر زريبي25910100264
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1988-08-0401033807316نصرهدانيه امين الطرشه26010100265
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1990-04-0412009033001تركيهمحي رزق سعادات26110100267
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1988-01-0408000664416علوهسوسن احمد الوسوف26210100268
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1998-01-0401048502101رانيه الحسامياميره عبد الحفيظ خلف26310100269
قاعة ثانيةكلية الهندسة الزراعية1993-01-0704002989701جميلةهناء محمد مطيع الحاج حسن26410100270
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قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1998-01-0417005703101حليمةنور أحمد طالس26510100271
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1991-04-0401057933620امتثالحسن خضر حرفوش26610100272
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1996-10-0412008939201هناءنتالي سليمان سعيد26710100273
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1994-03-0412003293003سحر عثمانبتول يوسف خضور26810100274
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1988-07-0401000048303سميرهسالم محمد اسعد26910100275
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1996-01-0414002537001باسمه عبدوساندي سميح ابراهيم27010100276
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1990-08-0401091515816رجاءعمار غازي ونوس27110100277
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1997-01-1016003793904اسماء شدودوالء حسن محمد27210100278
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1982-11-0422005268417وضحهياسمين جبر سالمه27310100279
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1996-08-0401000637303منىهبه هللا ابراهيم اسماعيل الخليل27410100280
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1990-07-0401007716219سعادرقيه عوض االبير27510100281
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1985-02-0412000288718امان االبراهيمعمرو رياض الشعار27610100282
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1992-05-0422000571402نهاد الصالحرهاف يحيى الخليل27710100283
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1992-01-0418004330508خديجه االسودديانا عبدو بكداش27810100284
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1995-05-0401007667705فهيدهوالء دبيس العثمان27910100285
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1988-01-0422000613031هيام محمدميس جمال الحسن28010100286
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1978-03-0401085011131فريحهديما محمد نامق االسماعيل28110100287
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1990-08-0417009701601امنهصقر محمد فرزات فرزات28210100288
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1989-02-0401091655720فاطمهنغم عبد الحسين حبيب28310100289
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1995-01-0401100017401فاطمهمرام عبد الحسين حبيب28410100290
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1990-06-0412009796125جوهره صالحاحمد حسن سليمان28510100291
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1993-02-0401075832017منىنور فراس الخضور28610100292
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1988-06-1010003379201وجيهاسلمان حامد محمد28710100293
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1995-01-0412006599401خضرهرشا مصطفى فياض28810100294
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قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1993-10-0412010407601حياهخديجه عياش اسبر28910100295
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1990-09-0620002806119يمنه غصونغفران غسان غصون29010100296
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1991-01-0401040439201ندا الطماسفرحان ياسر السقا29110100297
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1988-01-0414000129031امل موسىنورا محمد حسن29210100298
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1996-03-0412009346013سعده صالحسمر محمد عبد هللا29310100299
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1996-04-0412006582422فاديا سليمانغيداء فهد االسعد29410100300
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1995-01-0412006172301كوكب ابراهيملوجين منصور نصار29510100301
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1982-12-0403000402101حسنهنورس جمال لووش29610100302
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1991-08-0403004282729امالحنان محمد االسماعيل29710100303
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1989-03-0401012635722مفيدهوسام فايز البعريني29810100304
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1986-09-0401038250102موليازينب محمود دردر29910100305
قاعة ثالثة كلية الهندسة الزراعية1997-08-0422004306404مريم العيروطيسمر عبد الكريم ديب30010100306
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1991-09-0417008878515شمسهنبيهه شريد العادي30110100307
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1978-03-1010000834601نزهه رقيهحاتم محمد سليمان30210100308
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1998-05-0408001334631غيثاءمرح علي االحمد30310100309
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1996-01-1016004001701رقيهاريج عدنان عاصي30410100310
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1992-01-0403000569401زينبمحمد صطوف الحجي30510100311
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1988-08-0406000559024نهالوسيم مصطفى السعدى30610100312
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1993-05-0207008980518محاسنشذى خالد األسعد30710100313
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1991-10-0401011758023نهادهيفاء يوسف بدور30810100314
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1989-10-0809004419825نجوى الملوحيحسان محمد عبد العزيز30910100315
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1996-01-0404002500303عفافعالء حبيب جبر31010100316
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1999-01-0204031754709هناءرهف محمود صدور31110100317
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1977-09-0505012031912نصرهعائده عدنان الخليل31210100318
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قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1996-09-0401085256701منى حسينالهام احمد دوم31310100319
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1998-03-0401027908826صباحسمر محمود السليمان31410100320
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1992-04-0414001764710ازدهارايفلين عدنان سليمان31510100321
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1988-09-1003001237002ورديسالم علي ديب31610100322
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1999-04-0401101574401شعيله حيشيهآالء احمد حيشيه31710100323
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1993-01-0406000543001هدىلميس موسى درويش31810100324
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1987-01-0418006875202امتثالمحمد فراس سالم طربوش31910100325
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1996-01-0411001613701حنوفبراءه احمد الخطيب32010100326
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1998-02-0417004883817زهرهمريم محمد البحري32110100327
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1983-11-0412010145810كوثرندى عيسى خضور32210100328
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1998-01-0420000292301فاطمةعال منير محمد32310100329
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1984-10-0405000142810مسيرهفاطمه عبد االله العبد هللا32410100330
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1982-08-0418001424803نزههمحمد اسامه خالد السعيد32510100331
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1988-01-0401011527701زكاءمحمد علي حسين كنعان32610100332
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1995-01-1022003587119عبير سلومليديا رامز درويش32710100333
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1993-01-0408001093801نشأةسومر ابراهيم الناصر32810100334
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1985-02-0420002425505مديحهاسماء محمود ابو النصر القيم32910100335
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1997-01-0611006826101ميساءصبا حسان معال33010100336
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1994-09-0413005506328معانيعال عطيه وسوف33110100337
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1986-12-0611005788930وفيقهغيث آصف نيوف33210100338
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1980-02-0515009786317رواد العيسىنسرين محمد ونوس33310100339
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1993-09-0401000864915سميرهرهام أيمن خضور33410100340
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1982-10-0401015389626فريدهآيات طرقي المحمد33510100341
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1994-03-0515005160719سميرهوالء محمود زبيدي33610100342
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قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1984-02-0401032522705نجوى كنعانامين عبد الغني الجندي33710100343
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1986-04-0412003834105كريمهمريم حيدر معروف33810100344
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1995-01-0401045799901باسمةشفيقه راكان العكيلي33910100345
قاعة الرابعةكلية الهندسة الزراعية1994-01-0423000388430سوسندعاء علي الراعي34010100346
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1998-01-0405000104302مرامشذى باسم المنصور34110100347
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1993-08-0414002072204ثورهشفيق حسن خليل34210100348
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1998-01-0515006945130كوكب شوباصيريم رئيس ناصوري34310100349
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1992-04-0412012005915سميرهزينب مظهر عثمان34410100350
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1991-06-0404001995010ساميه منصوررنا احمد درغام34510100351
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1988-04-0401003365426وداداريج يوسف اليونس34610100352
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1992-09-0414002013505اميره ميكائيلفاطمه احمد خضور34710100353
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1990-04-0419009687307امينهثناء عبد الكريم العمر34810100354
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1988-01-0503001667501زويال منال عليدارين ممدوح فارس34910100355
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1994-01-0412010067301ازدهارهال محمد عبد هللا35010100356
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1991-09-0414002013401اميرهمريم احمد خضور35110100358
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1996-08-0402001419501نجمه حمادهندى يوسف جردو35210100359
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1996-01-0404000233205أميمه محمودهيا فؤاد أحمد35310100360
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1986-01-0401072123101سعادشيرين عبد السالم الصوفي35410100361
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1986-03-1023001970931هاال مصطفىرشا فاضل احمد35510100362
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1994-04-0401067143324روجينازينب فؤاد ديب35610100363
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1992-01-0422000987103فلايرداشا علي العقده35710100364
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1984-04-0417004411929خديجةعبد الرحمن محمد سعد الدين35810100365
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1994-06-1022004429229ميهانعلي صالح ابراهيم35910100366
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1996-01-0403002165310اتحاد االحمدمرهف علي العبود36010100367
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قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1993-01-0412007106005سهيلهاميره علي خليل36110100368
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1997-06-0419001910820حنانريما عبد الكريم غانم36210100369
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1993-07-0401046048716سحروالء عماد الدين اليوسف36310100370
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1986-07-0401077537706شاميهسحر شمس الدين المصطفى36410100371
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1992-01-0403004244101صباحاحمد نصر االبراهيم36510100372
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1992-02-0412008825926سحرفاطمه محمد قنيبر36610100373
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1967-06-0401013508617زينبمطيعه حسين الحاج علي36710100374
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1990-10-0401095842420ابتسام صابونديانا عبد هللا عبدوش36810100375
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1991-01-0413002102730سهامعامر جورج خوري36910100376
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1990-06-0517003419601فائدهيعرب علي عوض37010100377
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1996-01-0415000083301يسرى خليلمرهف جمال زريبي37110100378
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1993-07-0423001612801حياةسالم تلجو الزير37210100379
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1993-01-0419004919510عطيهمجد غسان سليمان37310100380
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1998-10-0402001960910رمزه برهومليال سعد اسبر37410100381
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1993-07-0620008911720انيسهحسن محمد درويش37510100382
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1995-03-0413003661208هالهوليم جميل عثمان37610100383
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1996-01-0404002735201غفرانقيس احمد االبراهيم37710100384
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1987-03-0408001641329رحيلهحسام عبدو االركي37810100385
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1987-04-0401010058705عواطفوعد محمود المحمد37910100386
قاعة الخامسةكلية الهندسة الزراعية1997-01-0401076391901راكاداحالم فرحان السلمان38010100387
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1991-02-0408002210028ندىلميس حكمت النقري38110100388
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1997-03-0401013647505عواطفلمى احمد حسن38210100389
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1990-10-0412002720706نثيلهعال ابراهيم يازجي38310100390
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1983-07-0401013645901عواطفندى احمد حسن38410100391
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قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1984-03-1017004107901عزيزهوضاح جميل مرعي38510100392
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1992-04-0405003334105شريفهأيمن كمال كنعان38610100393
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1981-02-0408001987415وجيههلبنه خضر الرستم38710100394
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1994-11-0415004662201سهام العلينور يوسف دغمان38810100395
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1992-06-0412000784216سالمرزان عبدهلل حبوس38910100396
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1995-01-0515009273320الهام فاضلعال عباس عباس39010100397
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1995-01-0328007697901ريتااندريه جرجس الحالق39110100398
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1985-03-0412009995701فضهاحمد عبد الكريم سليمان39210100399
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1986-01-0412003284625امالسامي شعبان عمران39310100400
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1999-10-1017001637617هيامعلي عدنان عبد الرحمن39410100401
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1995-06-0403000771616خديجه عبد الحميدجواهر سعيد يوسف39510100402
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1987-02-0401042601425عائشهنورا سليم االتاسي39610100403
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1988-01-0401010059502غادهآمنه محمد غازي القصير39710100404
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1996-02-0402001484410مريم فطومليال رئيف محمد39810100405
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1995-01-0401102835102خديجهزهراء محمد العبد39910100406
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1990-01-0604003307201عنودوالء علي عبد هللا40010100407
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1999-07-0517004185427سوسن يحيىاشواق حيدر احمد40110100408
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1994-01-0610001006005صباح ناصيفمنى اسعد موسى40210100409
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1995-08-0401076901610نجاححسن جبر عياش40310100410
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1997-01-0401003263231مفيدهمهند احمد دربولي40410100411
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1995-11-1022003723610محاسنلجين مازن عبدو40510100412
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1995-01-0422003828821ابتسام شاهينديانا هايل شاهين40610100413
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية2000-01-0401041987802فاتنسالم عبد الخالق مراد40710100414
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1997-01-0401067228506مريممي غسان الطرشه40810100415
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قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1994-01-0401014063501لويزاداليه محمود الصاج40910100416
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1988-01-0422005496001انتصار الخضرغيداء عمران برهوم41010100417
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1992-07-0414004691310امينهماري محسن بالل41110100418
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1998-01-0422004855601عبيرمنار مالك الخليل41210100419
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1998-01-1016013349101فتاة عيسىمدى رئيف مصطفى41310100420
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1991-03-0402003296230شمسعالء سليمان المحمد41410100421
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1994-01-0403004213202امال محمودديانا صالح المصطفى41510100422
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1995-04-0402000307709نوالمجد ابراهيم المحمد العبد هللا41610100423
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1993-09-0417008056218تركيهرواء نهاد المنصور41710100424
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1998-01-0402006589302روضهردينه علي اسماعيل41810100425
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1998-10-0401001001230شفيقهفداء علي درويش41910100426
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1996-07-0412008334806منيره شحودضربا شعبان حسين42010100427
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1994-08-1009007633322ليلىرهف عزات حسن42110100428
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1996-05-0401105916929بثينه الحسينقمر مرهف العلي42210100429
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1972-12-0417001164909سارهمريم أحمد خطاب42310100430
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1997-10-0505001898826نجديه سليمانسوسن علي الخليل42410100431
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1995-05-0404003275923وصيفه سالمسهر سلمان محفوض42510100432
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1988-11-0404002023015وزيره طهمازمحمود محمد علي42610100433
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1996-02-0405004703206مريم الحمودثناء سلمان العلي42710100434
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1997-11-0406002083411امنةشذا مطيع العلي42810100435
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1995-12-0406002082913آمنه بدروالء مطيع العلي42910100436
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1995-09-0422002737726رويدهوئام ابراهيم المحمد43010100437
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1996-01-0401084869416سلمىديمه فوزي غريب43110100438
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1988-06-0414000479025أملريم عيسى موسى43210100439
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قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1999-09-0403002263330داللليان علي فندي43310100440
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1994-04-0403001286401هناءيزن اكرم النقري43410100441
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1997-01-0404001846508سعادديمة هيثم سلمان43510100442
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1998-10-0414004085925امينه يونسرزان سمير احمد43610100443
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1998-01-0403006188001انتصارمرح احمد المصطفى43710100444
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1995-08-0403005351031رناعمار وفيق الوعري43810100445
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1997-01-0409000875418هناءبتول منهل موسى43910100446
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1995-06-0101016577321منال شهالآمال نعيم القاري44010100447
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1993-04-0401003292615ترياقعلي محسن العباس44110100448
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1991-10-0419006497106فوزيهمحمد يونس محمود44210100449
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1993-01-0605002631301عيديهابراهيم رفيق حسن44310100450
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1994-03-0401099887116نجوىمروه بشار السكاف44410100451
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1997-04-0401006558820زهرةحورية عبد الرزاق الشعبان44510100452
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1996-04-0417003035819سكينةوداد خالد الفارس44610100453
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1981-10-0401002548609امينه االبراهيمسلوى محمد ديب44710100454
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1997-05-0405000241529بسمهريم سامي االسعد44810100455
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1991-01-0401000987601تغريدلبانه يوسف الديوب44910100456
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1990-01-0414004930601دعدنورا فائز اسبر45010100457
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1996-09-0422003462612حسنهمحمد عبد الدايم الخطيب45110100458
قاعة السادسةكلية الهندسة الزراعية1996-03-0422002306801دعدآالء غسان الضاهر45210100459
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1990-01-0401073314408وجيها اليوسفاقبال معال النقري45310100460
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1997-04-0401100494108يسرىلمى داود حسن الخليل45410100461
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1995-08-0418004676822امينه طيبنزهه خالد الحسين45510100462
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1998-01-0401004504706حسنهزينب فرحان الجريان45610100463
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قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1999-01-0401006670001هناءلين عبد الناصر الدباس45710100464
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1997-01-0417005296310يسرىهدى عبد هللا شريتح45810100465
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1993-06-0423001034715عبيرغيداء طالل االبراهيم45910100466
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1995-01-0101061588901نوالروزين سليم خوري46010100467
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1983-03-1026002589810بديعه البريمحاسن عدنان غانم46110100468
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1991-01-0412001770124فايزهزينب حسن جامع46210100469
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1983-04-1016011506810حوريه صالحجيهان علي وسوف46310100470
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1991-12-0412011199330صباحثريا عبدهلل ملحم46410100471
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1993-01-0801000896401عائشهسلوى فؤاد درويش46510100472
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1994-03-0423002031308نبالبشرى عادل دعكور46610100473
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1996-01-0422006210314داللنجوى مخلص تقال46710100474
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1994-07-0422006209830داللمهيب مخلص تقال46810100475
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1992-08-0401055500711زهرهمحمد عادل سعد الدين46910100476
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1986-05-0401080031401ثناءنهله يوسف شاهين47010100477
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1992-07-0404000189601منىميرنا عصام مرعي47110100478
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1995-08-0404002405830انتصارلينا جودات منصور47210100479
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1991-01-0403006382510رحيلهربيعه هاشم الداود47310100480
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1980-10-0401086029916آسياساميا محمد الحسن47410100481
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1999-01-0403002929902فتاةمرح علي العلي47510100482
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1994-07-0402002680506سميره اسعدراما سليمان المرعي47610100483
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1996-01-0414000797801نهلهحال محمد صالح47710100484
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1993-02-0406000645301سميره الجاسمرنيم احمد عمله47810100485
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1997-02-0403006228003انتخابريم هاشم الناصر47910100486
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1992-01-0605000599701حسنهعلي نزار خنيسه48010100487
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قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1996-02-0420006433716رويدهشيماء برهان صالح48110100488
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1996-05-0401083854608سعادقمر احمد سالم48210100489
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1994-01-0620006232408سلوىيارا علي رهيجه48310100490
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1993-04-0503003525622ريمراما معتز الحسن48410100491
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1994-01-0401077239908عهدديما ممدوح الكردي48510100492
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1989-09-0501024097110عزيزهسوسن يوسف السليمان48610100493
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1991-10-0413005548201سجيعه سليمانغاليه عبدو عبيدو48710100494
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1996-01-0403003208020غاليهامل مصطفى سعود48810100495
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1969-10-0404001812318تركيه سليمنجود اسعد منصور48910100496
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1996-01-1404001954501نهلهمياسه شعبان الخطيب49010100497
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1997-12-0401004222207هندروال احمد العبدو49110100498
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1984-07-0505009066517سهامضياء مصيب سالمه49210100499
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1998-01-0413005713029تلجه بروعلي هيثم عبيدو49310100500
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1982-02-0401033549402مطيعهناهد سليمان لطوف49410100501
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1988-04-0422001990811منيفه العليروعه محي العلي49510100502
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1996-01-0509000746801نعيمهرهف راشد السليمان49610100503
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1998-12-0401111345205بدريهدانيه محمد عماد رجوب49710100504
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1992-06-0401040093020مطيعهعلي كامل الخلوف49810100505
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1995-10-0408003544105اميرهدعد منير الرضوان49910100506
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1995-03-0401006557906زهرةعبد هللا عبد الرزاق الشعبان50010100507
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1964-12-0422000385801ديبهقطفه محمد العلي50110100508
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1985-11-0403003039405شهيرهغصون محمد العلي50210100509
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1993-05-0403005324827مريمغياث ديب شعبان50310100510
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1981-07-0403001452324نطميه قعيررنا يوسف ديوب50410100511
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قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1989-08-0413006870705روضهنغم الياس سلوم50510100512
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1995-01-0404002516401وداد عثمانباسل علي محفوض50610100513
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1994-01-0417005811110عائشةريم عبدهلل طالس50710100514
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1986-05-0505017085320نجيبهخلود سليمان سالمي50810100515
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1993-02-0414004589004منى الحسنرنيم محسن عباس50910100516
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1985-12-0401001985403لودهالرا محمد شعبان51010100517
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1999-07-0415002592415عزيزه رامييارا ابراهيم ابراهيم51110100518
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1996-09-0413007247218فاديه مشرفياسمى عيسى دريعي51210100519
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1989-03-0415000619410فوزيه األسعدحسن علي اسعد51310100520
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1984-01-0412009482103عواطفنور عبد الكريم نحيلي51410100521
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1978-11-0610007153114فاتنايهاب نديم حبيب51510100522
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1993-01-0401002899622جبارهمحمود حسين الديبو51610100523
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1995-05-0401079460801حناندانيه عامر راجح السقا51710100524
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1995-01-0401038337626منىسهام شفيق الحالق51810100525
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1990-06-0314003602129فيروزنجالء فيصل النجم51910100526
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1991-06-0422000777529فتاةغدير غسان العبد هللا52010100527
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1990-09-1018000878510نهادحسام رمضان علي52110100528
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1985-10-0404002538602حبابه منصورصفاء محمد رمضان52210100529
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1995-01-0519000499901هدىميرنا ملحم ملحم52310100530
قاعة السابعةكلية الهندسة الزراعية1995-01-0401015565301ساميهيارا محمد الخالد52410100531
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1996-01-1101022494601رندهشذى عبد الحمود52510100532
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1998-01-1101022496301رندهمجد عبد الحمود52610100533
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1995-04-0501087259920يسرىاماني عطاء هللا العمر52710100534
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1997-03-0403006546913ميلهفاتن فيصل المحمد52810100535
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قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1995-11-0422001639328فاطمه مستوحنان مسلم مستو52910100536
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1996-04-0519001727820ابتسام طيبامرام محمد معال53010100537
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1995-01-0422000393231مثيله الخليلسراب سليمان الحمود53110100538
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1989-01-0402000462001خديجه السواحفاطمه عبد الحسيب االحمد53210100539
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1990-10-0401010487614وصيفهدانيال حسن االبراهيم53310100540
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1994-12-0403005058415ثناء مريمسليمان وهيب مريم53410100541
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1994-09-0401100181213انعاممحمد عبد الهادي العبدهلل53510100542
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1996-07-0401088777813هيامغنى حمزه القواص53610100543
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1996-03-0403007565512نظميهربا يوسف ديوب53710100544
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1996-01-0419005606820افراح ادريسراما امين ادريس53810100545
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1996-01-0419005276830سميرهديما محمود المحمود53910100546
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1997-07-0412001181401جميله المصريرانيا أحمد عمران54010100547
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1985-03-0401054623125نصرهمريم طالب الضاهر54110100548
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1994-04-0423001407328سناءريم جمال االحمد54210100549
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1999-01-0414002886611سناء خضورأليسار منصور شحود54310100550
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1993-03-1016010679709لميعهسوار حيدر نجوم54410100551
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1988-08-0408000380610رمساءرينا سمير المحمد54510100552
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1998-01-0617001890501هدىرغد وفيق السكيف54610100553
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1991-05-0412005032501اميره شقوفسمر حيدر حبابه54710100554
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1990-01-0612000812917مريمميس مالك ابو علوش54810100555
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1993-01-0414004629001هناءامنه محمد عبد الحميد54910100556
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1995-04-0403005908604ابتسام تقيصبا علي قباني55010100557
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1994-04-0414004629114هناءزينب محمد عبد الحميد55110100558
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1986-05-0414000540315صبريه سليماناروى بسام زغبي55210100559
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قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1990-01-0408001125402ابتساممضر مفيد عوده55310100560
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1993-03-0401040521303هناءميرنا محمد الديب55410100561
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1996-01-0612002835813الهامرهام احمد محمد55510100562
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1993-04-0403002541218ناهدهنيرمين حيدر اليونس55610100563
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1984-04-1011003292619نبيها فارسإيفا عبد هللا حميدان55710100564
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1990-11-0406002881517فوزيهياسمين ابراهيم الشعار55810100565
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1997-07-0401061262609فلايرمايا مصطفى عباس55910100566
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1985-11-0417001223220حليمةسمر عبد الرزاق االشقر56010100567
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1990-02-1023001443317نهاد صالحأروى محمد أيوب56110100568
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1990-08-0408000056501ملكهلينا محمد الخضور56210100569
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1990-08-1016014932209سهام العموريهبه مصعب عمران56310100570
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1986-09-0401077282801ساميهميرفت نديم الحسن56410100571
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1990-01-0415003044211وحيده العليمحمد موسى عز الدين56510100572
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1995-03-0406000831108سعادالديابفاطمه رياض العواد56610100573
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1993-01-0401093249225نهادملك سمير األحمد56710100574
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1998-05-0518002312507هناءسوسن صالح محمد56810100575
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1986-12-0414002225411امالبديعه عبداللطيف اسماعيل56910100576
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1994-01-0505014303030مهاهيا أحمد الغزول57010100577
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1983-08-0422003389620زاهيه الخضورهنادي علي الخضور57110100578
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1992-01-0412008929402حياةعزه كاسر بدعه57210100579
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1988-01-0414000476101نديمه خضرآمنه محمد مرعي57310100580
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1989-02-0422003283218فوزه خضورلؤي رشيد االبراهيم57410100581
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1992-07-0401090435427هياممحمد منصور صفطلي57510100582
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1991-06-0704003392720مريمحسين مصطفى قيشاني57610100583
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قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1976-01-1016009134112هيالنه الحلوايمان شوكت مرقباوي57710100584
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1972-04-0420004173910يازيهيفاء طه حمود57810100585
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1986-06-0518000335702سلوى الخليلرحاب ناجح الياس57910100586
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1988-04-0414000232529حليمهفاديا هاشم عباس58010100587
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1986-06-0412002651307رابياراما حسام الدين محمود58110100588
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1984-10-0401057079918عزيزهأمينه سلمان قباقلي58210100589
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1985-04-0401054887319ماجدهنسرين عبد الحكيم جبل58310100590
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1993-02-0404000443913نسرين رحمونصبا تامر حسن58410100591
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1993-01-0401003592601افتكارلونا نصر العباس58510100592
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1989-09-0620001949210زبيده االبراهيمنورا نبيل مرعي58610100593
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1997-03-0413002721716زائدهمارينا نبيل حالق58710100594
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1990-01-0620002009710نجوىنور محمد مرعي58810100595
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1997-09-0505016316011منى المحسنفاطمه غسان المحمدسركل58910100596
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1991-04-0417006271309ريهغرام أحمد العي59010100597
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1994-06-0401075221501ثناءديانا رياض جديد59110100598
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1998-01-0511001519101املاريج سعيد احمد59210100599
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1998-01-0401102442501مهانور عبد الحميد خلوف59310100600
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1989-01-9004001038529وفاء عكيلةمروة محمد سعيد هاني59410100601
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1996-10-0401002366730الهامآالء عبد العزيز الحموي59510100602
قاعة الثامنةكلية الهندسة الزراعية1989-01-1101029058318ديبه الشيخ عمرريمه محمد الشواخ59610100603
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1978-03-0401014791308سكرريم سليمان الحلو59710100604
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1994-07-0517000331302سعاديزن عباس دالي59810100605
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1996-05-0515005925210يسرىعبير محمد حسن59910100606
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1996-06-1022003649108خديجه يونسمرام ماجد يونس60010100607
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قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1995-01-0408002521620فاطمهعال محمود البالل60110100608
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1991-06-0404002734901نظوردانيال حسين المصطفى60210100609
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1990-01-0423002354312زعيلهديانا فيصل الدربولي60310100610
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1996-10-0401003293620ترياقمها محسن العباس60410100611
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1992-04-0419004427605صباحفاطمه يوسف محمد60510100612
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1985-08-0412004216301خضرهعلي رزق وسوف60610100613
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1992-01-0423000095801نجاةغنى محسن ضحيه60710100614
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1993-01-0401080045101يسرهميس بديع المحمد60810100615
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1989-09-0401061797002اليساولفا جرجس عزوز60910100616
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1991-03-0401070742920عواشفاطمه محمد خالد الشماع61010100617
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1984-03-0419005182425رشيدهبشرى جميل الداود61110100618
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1997-01-1023000406604منىريم سليمان سليمان61210100619
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1970-08-0201011068501حفيظةبدرية عبد الكريم العيسى61310100620
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1997-08-1013001040208سحرايمان سمير سعود61410100621
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1992-07-0402002777327تفاحهرهف لؤي الدرويش61510100622
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1994-04-0422001101820عفيفه الحسنهديل منذر الخطيب61610100623
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1990-01-0601017175321الهامفرح محمد نزار آني61710100624
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1989-04-1404007766419حوريهفراس يوسف محمد61810100625
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1994-01-0401049393021كهرمانباسل احمد العلي61910100626
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1990-05-0401049387422كهرمانكنان أحمد العلي62010100627
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1990-09-0412005259201الماظهعلي حيدر سقور62110100628
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1992-02-0413006545218جومانه الجانيهيثم منذر ديب62210100629
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1991-05-0406001016427نهاد مسعودهنادي عادل العواد62310100630
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1992-08-1003002157712اهداء زريبيمرام محمد الحاج62410100631
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قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1995-01-0401072057601سهيلهمريم ماجد زياده62510100632
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1992-09-0414004500604عليابالللما عدنان بالل62610100633
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1993-10-0517002689425رشيدهناهد رزق ابراهيم62710100634
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1990-01-0402002832023وصال حمدوشهاني محمد اليوسف62810100635
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1998-01-0401063285210فلايرآيه عماد الخطيب62910100636
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1990-06-0401056958313مياده سالمهروعه يحيى ادريس63010100637
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية2000-01-0406001082703صباح النيسانيديما فرحان الحبيب63110100638
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1977-10-0403002787317بدرة الجرديعزيزه محمود السليمان63210100639
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1983-02-0422003999822بدريه العجيرشا محمد المحمد63310100640
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1988-08-0414000637320غزالهكنان سميح فياض63410100641
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1995-10-0419000212910سحرمرام سليمان جروس63510100642
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1981-08-0401075396724حنانتغريد عبد الخالق الرفاعي63610100643
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1996-01-1016003701004زليخا غريبميس ياسر عبد الحميد63710100644
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1995-01-0401083701001منىهيا بشير الدبس63810100645
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1995-07-0515006432009أملهيا سعود صوان63910100646
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1987-06-0404000583920سعاد نقولعال نجيب مخائيل64010100647
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1984-09-0201000452601نورهيازد محسن صبح64110100648
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1993-06-0412003886101هند معروفهبه حيدر صالح64210100649
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1984-08-0703003370612زينبعبد الوهاب علي باغوض64310100650
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1995-01-0412006066115فاطمه محليريم اكرم محلي64410100651
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1983-01-0401017740101بدريهداليا محمد الخضر64510100652
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1992-08-0413002567325جرجيت حنونالرا عماد الحجه64610100653
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1994-03-0517002248408نبيههنوار عيسى شدود64710100654
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1992-05-0401098419915خضرهصفاء حسين الحسين64810100655
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قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1990-05-0413004194210مديحهاشواق اقتصاد سليم64910100656
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1998-01-0401059410013ابتسامرباب محمد السليمان65010100657
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1993-01-0311002411430ايمانوالء سامي العبود65110100658
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1996-05-0404000446601إبتسام سليمعلي إبراهيم إبراهيم65210100659
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1995-01-0422004089125فتاةأحمد منجد الصالح65310100660
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1997-01-0422002071831ساميهرنا جمال الحوراني65410100661
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1998-07-0401052157624شاديه الخليلرهف غازي السليمان65510100662
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1999-01-0401109496101ابتسامراما مازن المغربل65610100663
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1995-09-0419009877709فدوى عبودليلى غسان العلي65710100664
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1997-01-0401109496021ابتسامروان مازن المغربل65810100665
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1984-05-1405006654917عائشهرابعه عايد الشتيوي65910100666
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1984-01-1001014143127شمعه طريفيحال سمير سليمان66010100667
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1990-01-1016004874301غيثاءحنان عبد الناصر تركماني66110100668
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1997-01-0401093215805رويدىرغده عادل الزيتون66210100669
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1997-01-0403004272701زهوهريتا نبيه العبدو66310100670
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1982-11-0401046151112انتصارروال علي رستم66410100671
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1996-01-1004001077001مهديهالرا مفيد عاصي66510100672
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1998-07-1016002364121الياناميرنا مازن لولو66610100673
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1996-07-0405001494421امتثالرهام محمد الحموي66710100674
قاعة التاسعةكلية الهندسة الزراعية1996-01-0401019951703سحربتول عيسى االبراهيم66810100675
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1995-01-0414000552901خديجههال محمد محفوض66910100676
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1994-05-0414004611615طلوزينب سعيد درويش67010100677
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1991-01-0401061797607اليسريم جرجس عزوز67110100678
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1992-04-0503002445112وفاءمحمد علي احمد67210100679
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قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1990-07-0403004643030فوزيهيحيى حسن يونس67310100680
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1993-01-0405002718710الالعلي محي الدين خليل67410100681
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1998-01-0406001280218نايفه الخالدمريم عبد هللا الحسون67510100682
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1995-01-0423000920801عائدهحسين علي الخطيب67610100683
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1990-09-0401003604620سمررنا محمد عباس67710100684
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1982-01-0422006006505تركيهحسن خضر ابراهيم67810100685
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1996-01-0401070807501أملفرح عبد الهادي دعدوش67910100686
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1992-01-0620003033213منىدنيا عماد يوسف68010100687
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1996-01-0403006103701منى حسنرؤى ياسر الحسن68110100688
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1997-01-0413004195327حوريهسميره معين سليم68210100689
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1996-05-0404001673411سميرهنادين عيسى سليمان68310100690
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1983-06-0518000287716سهام حشيمهرنا عبد السالم مخول68410100691
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1998-04-0401059079815ختاميارا محمود حماده68510100692
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1995-03-0403005785805غاده صبحنور محمد برهوم68610100693
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1996-01-0404000760120نادياغاده أحمد ضاحي68710100694
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1993-08-0403005791910نشيده الرضوانوئام جميل ابو علوش68810100695
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1992-02-0414004800327نخلهلؤلؤ يحيى علي68910100696
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1998-01-0418006518404غاده العباسنغم عبد هللا بدور69010100697
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1996-03-0401099828808مريمآالء دياب السليمان العلي69110100698
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1986-02-0413004310928نظيرهواصف جميل شعبان69210100699
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1997-04-0401036138001مروه الجرايحيسعاد عبد هللا ظروف69310100700
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1993-03-0418006171419مرام اقوشه ليآيه عمر عمر69410100701
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1998-01-0403006104701منىريما ياسر الحسن69510100702
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1994-11-0404002387216سميرهعبير رامز حسن69610100703
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قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1989-04-0422002831723حلوه العباسسوسن حمزه العباس69710100704
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1985-09-0422005773227رداحسناء علي جبالوي69810100705
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1998-02-0412005187605محاكم حبابهمايا يوسف شقوف69910100706
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1987-11-0408000199728خديجهريما جهاد السلوم70010100707
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1995-01-0403004303801عفيفه المصطفىميسون عيسى اليوسف70110100708
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1994-05-0501025445307ليندامها محسن القاسم70210100709
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1995-03-0412010784411منىايمان خالد رمضان70310100710
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1996-06-0422002917927سفيرهانغام صالح ديوب70410100711
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1995-01-0401007305307رجاءمحمد زهير احمد الحسون70510100712
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1984-10-0418006439308فوزيهساره عبدو طعمه70610100713
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1989-11-0401046963302هناءمنير عدنان اليوسف70710100714
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1990-01-0419000346928نهىكريمة زكي جروس70810100715
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1995-01-0412008117301مفيدهسناء احمد العوض70910100716
قاعة العاشرةكلية الهندسة الزراعية1997-01-0401049029401رويدهعبير حاتم السمره71010100717
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1994-05-0401022644803ندوهبشرى عثمان القاسم71110100718
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1996-05-0403000317023مريم نوحايمان ابراهيم صقر71210100719
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1977-03-1101020956224عيده الوحشعنود حمود االحمد71310100720
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1995-01-0403002855716خديجهمحمد علي اليونس71410100721
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1993-05-0401081500302هاللهلما مسلم الناصر71510100722
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1996-07-0404000606524سناء إبراهيمريم يعرب صقر71610100723
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1995-01-0408003775001غصونيارا يوسف محمد71710100724
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1997-08-0505015308217الهام النيصافينغم خليل الرضوان71810100725
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1998-01-0408000417802غصون سليماننيرمين يوسف المحمد71910100726
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1992-01-0422005357201شهيره المحمدديما ازدشير الحسن72010100727
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قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1990-01-0414004670602رشيده ابراهيمرهام سلمان عباس72110100728
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1974-09-0405003274407رياتغريد سليمان االحمد72210100729
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1991-07-0417000103312هالهليلى عبدهللا الهدله72310100730
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1990-06-0411001120726نشبدهسوزان احمد المحمد72410100731
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1978-12-0412001684515فطومفاطمه حسن الجلخ72510100732
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1993-09-0403003085512سوسنماريا محمود الخلوف72610100733
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1990-04-0509001340328بسيمههبه علي الديب72710100734
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1981-10-0414004782816حيات باللمي سليمان درويش72810100735
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1993-03-1016005123823نوالفاطر علي حسن72910100736
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1997-04-0101062682917اديبة طويلهمارلين مروان طنوس73010100737
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1979-11-0404003283617نوال محمدمها ابراهيم ابراهيم73110100738
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1983-01-0403005646301صبحيةنايف تقي اسماعيل73210100739
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1993-08-0514002461323نجوىأريج أديب عديره73310100740
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1983-07-0401000799901غادهنبال محسن ابراهيم73410100741
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1994-01-0414001273905املوفاء جهاد صالح73510100742
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1991-07-0414000551905روزهريم عيسى محفوض73610100743
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1992-01-0414001788203اميره ابراهيمنغم عبد الرؤوف حسن73710100744
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1996-02-0403008689018حوريهمنير احمد القنطار73810100745
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1983-01-0401034522704حنانزهور محمد الخالد الكردي73910100746
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1995-02-0403003710225حوريهاسامه احمد القنطار74010100747
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1998-02-0418006840427هيفاء المرعيبيداء أسد محرز74110100748
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1994-03-0423002474116فادياآالء سمير البارودي74210100749
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1998-06-0401050524101فاطمه حيوكعلياء فراس رهجه74310100750
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1997-08-0412005574020تمرهنادين ياسر شقوف74410100751
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قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1992-06-0401044141326سعادعال فيصل المهني74510100752
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1998-01-0422005737325مطيعه خلوفآيه محمد زيدان74610100753
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1997-06-0602001781103بدريهزينب عيسى سقوبين74710100754
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1991-05-1022004086124هندهيام عدنان مرهج74810100755
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1990-07-0401047350808رمزهشادي رئيف ناصيف74910100756
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1991-04-0401018299525فاطمهاحمد حمزه سعيد75010100757
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1992-01-0419000211401سحرحال سليمان جروس75110100758
قاعة الحادية عشركلية الهندسة الزراعية1997-01-0401068945506نسريندارين عبد المالك العقله75210100759
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1979-11-0403003085214جميله الدرويشسهير عباس فهود75310100760
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1983-03-0408002663214رسميهنوره كاسر االحمد75410100761
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1997-01-0401045919201سلوىروال محمد األسود75510100762
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1995-07-0304003779608ساميهاالء عبد الكافي عليقه75610100763
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1989-10-0419005998606زينبابتسام علي حماده75710100764
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1999-08-0401049340217اميمهنور ايمن ديب75810100765
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية2000-01-0401087735201ليناهيا محمد جهاد عباره75910100766
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1997-01-0401024868201فلاير مندوريم أكرم ايوب76010100767
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1983-01-0401079871829امنهنجوى خير هللا الحسن76110100768
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1995-03-0417001475823مطيعه الهدلةمرح مهيمن الجمالي76210100769
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1986-07-0420001445501سميحهاسماء عبد المجيد ناصر76310100770
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1992-06-0423001802120نجيده عبد هللامير نورس فانوس76410100771
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1987-07-0422004792715سهامغروب حسن االبراهيم76510100772
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1997-05-0408004144802وفاءهبه محمد الحسين76610100773
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1998-05-1024000524217عبير اليوسفلين علي علي76710100774
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1998-09-0404002968512ازدهارسوزان غسان ابراهيم76810100775
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طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1985-07-0420006751215صباحهناء غسان أسعد الخطيب76910100776
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1994-04-0404003981107ساميهزينب محمد خضور77010100777
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1994-11-0516004875029اميرهعال آصف العك77110100778
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1990-10-0415002188405فداءعلي سليمان سليمان77210100779
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1982-11-0401076300610نجمهموليه علي جردو77310100780
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1982-09-0401073463211ندىعبير محمد شفيق الشيخ ورق77410100781
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1984-06-0404000065225نجوم نور الدينهزار ساجي أحمد77510100782
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1996-05-0404000475419لينه ابراهيممنى ناظم ابراهيم77610100783
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1994-04-0505011414511نجاحصالح خضر الطويل77710100784
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1995-01-0401018972201خديجهاحمد امين طه77810100785
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1994-05-0403006173930فلاير سالمسحر ابراهيم سالم77910100786
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1996-10-0517004784823حياة خشوفعفراء احمد محمد78010100787
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1988-05-0417002486727آمنهحنان محمد بلول78110100788
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1990-11-0401007503901رسميهامنه بركات كنيار78210100789
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1988-01-0401056500701ثميرهسميح نزيه جاكي78310100790
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1994-01-0401047788728كريمهمرح رجب الحسن78410100791
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1990-09-0403002710518رجاءيوشع ابراهيم شعبان78510100792
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1994-02-0402000303601اكتساريامن ابراهيم االبراهيم78610100793
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1996-04-0401085071829لبنىعبير محمد منصور78710100794
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1986-03-0401040818001حسن خضرعبير عدنان ابراهيم78810100795
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1998-01-0401025483201ميساءرغد نزار ابراهيم78910100796
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1991-01-0415000325505حنانفادي نزيه اسعد79010100797
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1995-01-0415002634001هالهشعيب راشد محمد79110100798
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1995-01-0415001878901اميرهعلي اكرم حسن79210100799
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طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1996-01-0505007495527نهال سليطينحال علي الخطيب79310100800
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1991-01-0404001961112ودادسالي هاشم ديوب79410100801
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1995-01-0401007849920ميرفتهال فجر العليان79510100802
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1996-03-0404003100921احتساباسراء فهيم بالل79610100803
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1992-01-0401077046003تركيهعبد الرحمن محمود اليوسف79710100804
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1987-01-0401036796501شرازلينا محمد بسام الطباع79810100805
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1985-10-0414002589010نتيجه احمدحنان سالمه السالمه79910100806
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1984-09-0406000620830فيدهرائد غسان الديوب80010100807
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1995-05-0612002079017صديقهميس عبد الرحمن عبد الرحمن80110100808
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1995-02-0403002541923فردوس شحادهرشا كمال العجي80210100809
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1998-05-0505011578028لينارنده محمد كريم الجرف80310100810
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1992-01-0612002042201صديقهوفاء عبد الرحمن عبد الرحمن80410100811
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1999-01-0422001965605مهامحمد حسين سمرو80510100812
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1986-09-0401015931101وجيهاصباح حرب الطالب80610100813
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1996-01-0406001310905شعيلهيارا عدنان الحسن80710100814
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1992-10-0401000887306ثناءالرا عدنان عمور80810100815
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1996-05-0612000616001هاالندى محمود يعقوب80910100816
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية2000-01-0402001777301سالمساره عبد الوهاب ديب81010100817
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1993-09-0401078581318رحابرباب محمد الدرويش81110100818
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1993-09-1009008978405دعدحال وجيه ميهوب81210100819
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1992-11-0404001314307غاده خليلهيام سلمان خليل81310100820
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1997-03-1009001223120كريمهمنار حسين حيدر81410100821
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1998-11-1017003662311نبيله عبودسالي عماد عمر81510100822
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1995-09-0422000460605عبيرزينه سمير خضور81610100823
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طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1991-05-0402000572403صفيهحسان عباس حسين81710100824
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1998-04-0403000750726كهرب منصورسناء علي الحامض81810100825
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1994-08-0403006879127نظيرهبسمه مظهر سليمان81910100826
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1994-03-0412000784611أمل خليلفاطمه محمد حبوس82010100827
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1994-01-0412008720101زلفامجدولين محمود ترسيسي82110100828
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1995-01-1207003101320مريمماري ابراهيم شنان82210100829
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1993-01-0422007000401فائزهرعد محمود طاقيه82310100830
طابق ثاني- مدرج أول كلية التربية1995-01-0401030563201بثينههند صفوان سعده82410100831
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1996-07-0401000376005ابتسام داؤدبتول محمد الضاهر82510100832
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1986-01-0422006813013أمينه الجمالفاطمه احمد بصو82610100833
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1989-07-0422004083501سعادعلي أحمد الخضر82710100834
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1981-07-1022004812713عزيزه حموداسامه مشهور مصطفى82810100835
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1997-01-0401112910901ندىدعاء راشد التالوي82910100836
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1992-08-0419000386231هناءوالء محمد ناصر83010100837
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1997-04-0401057796327غيثاءيارا رمضان منصور83110100838
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1997-01-0422003491401انتصارمروه مروان دوم83210100839
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1996-06-0414002515929عفاف قاسمأريج محمد ابراهيم83310100840
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1989-01-0401033784216مطيعهرنيم سليمان هزيم83410100841
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1993-04-0622002138721منىهنادي هاني سالمي83510100842
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1996-07-0401053995601زينبدعاء محمد أمين الخباز83610100843
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1990-02-0422003052405حسنهعمار مرشد العلي83710100844
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1993-04-0411001059006عائشه سكونمنهل سامي غيث83810100845
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1995-04-0423001358801ميساءمنير فاروق الجهني83910100846
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1997-01-0401059481227كفاحآيه محمد شجاع درباس84010100847
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طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1985-10-0401024639906حسنهابراهيم محمد حبيب84110100848
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1996-08-0403005831408ميساءبشرى حسين السليمان84210100849
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1994-02-0417006368122آمنهضحى عبد الباسط آدم84310100850
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1992-12-0401012941805سميرهحنان نعيم الشلبي84410100851
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1981-12-0422006051718احالم اليونساروى طالل اليونس84510100852
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1995-02-0406001997609حنان بلولهبه خضر االحمد84610100853
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1986-08-0406001056122وفاءريم جابر حسين84710100854
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1992-01-0401053954601سوسناالء سمير الخباز84810100855
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1996-02-0413005549019سعادفاطمه هايل عبيدو84910100856
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1999-01-0401002469501سحرسماره عزيز الكوسا85010100857
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1994-07-0517000698819هناء كاجانشيرين ابراهيم عبدو85110100858
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1991-02-0415001203024غيساءدعاء علي سالم85210100859
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1991-05-0423000806810لميهوجيه محمود العلي85310100860
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1996-03-0414003971313منىرهف هيثم ديب85410100861
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1998-01-0415003003331عائده فتاحآالء عبد هللا حمدان85510100862
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1998-04-0406000852020مطيعهرهف ابراهيم المحمد85610100863
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1998-02-0423002396810نظيرهنجات عبدو الجوراني85710100864
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1995-06-0401104711526هناءالنا كمال عازار85810100865
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1997-01-0401106970918ميادهآيه محمد عبد العال مراد85910100866
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1998-09-0405003344101انتخابأحالم علي مسطي86010100867
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1994-08-0404003440331ليلىنغم آصف الخضري86110100868
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1990-03-0514001380922فاطمه الحسنلورا غاسق حسن86210100869
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1997-01-0401075098320اكتمالسوزانا ياسين المحمود86310100870
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1982-08-0414003095220فلاير عودهدارين محمود عوده86410100871
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طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1996-04-0414003767220انعاممرح فواز محمد86510100872
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1996-05-0415001964118جيهانعال احمد منصور86610100873
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1994-06-0401021929704سعادشذى علي الفتنه86710100874
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1995-12-0517004827019هيامسمر سمير سرحان86810100875
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1993-01-0401020282107ثناءوعد غياث العيسى86910100876
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1996-03-0401007925916رقيه محمدساره رمضان االبراهيم87010100877
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1993-01-0417006156101جهلهعبير محمد الخليف87110100878
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1997-01-0401105151101رجاءهيا رضوان سعود87210100879
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1994-01-0412009531927منصورهعفراء عبد الكريم اعسر87310100880
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1992-01-0414004853112رئيفه سالمزينب محمد عبد هللا87410100881
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1995-04-0401018405319ثناءنيرمين منير جمعه87510100882
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1996-03-0401050256305سمربشرى طالل سالم87610100883
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1998-04-0407003016217محاسنمنار محمد اليونس87710100884
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1985-08-0401092669929مريمبيداء ابراهيم ملحم87810100885
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1995-05-0401076518515فاطمهمرام حسن لبان87910100886
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1993-09-0404003165627مهامي أمير قاسم88010100887
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1985-06-0403001752330شاديهسومر رامز سالمه88110100888
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1979-04-0401001858607رئيفه القاسمريم حاتم العيسى88210100889
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1995-05-0401001924025زهرحسن حمزه محمد علي88310100890
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1997-06-0414004275603امينالبنى طه خضر88410100891
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1987-01-0407001650130نظميه الرويشديشورى علي العرندس88510100892
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1994-10-0422002265422صبحيهعمار راشد المصري88610100893
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1994-06-0404003118321جوله كنجويمامه سليم خضور88710100894
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1987-09-0401031839606هناءرنيم عاصم خزندار88810100895
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طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1994-10-0221003968221تفاحة قصابزينب زكريا علبي88910100896
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1989-01-0403002043201رتيبه عليمادلين آصف محمد89010100897
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1989-01-0423000158715ناديهشذا سليمان الناعمه89110100898
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1990-01-0418004798801عليه الربيعرويده سليمان العليوي89210100899
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1999-01-0417002400720موضيبيان ياسر وحود89310100900
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1996-01-0401104621501جومانهرشا وحيد السليمان89410100901
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1991-04-0403000421005فاطمهاحمد حسين الغرير89510100902
طابق ثاني- مدرج ثاني كلية التربية1991-01-0401087777221مهامحمد سليمان شيحه89610100903
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1984-01-0403003661306بدريهناديا ابراهيم العلي89710100904
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1996-06-0404002679612عطفيهفرح رامز بدور89810100905
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1994-01-0422005216621وطفهباسل بديع الديوب89910100906
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1995-06-0405002947301مركزانوالء مناف اليوسف90010100907
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1984-01-0414004115312وردهحسام عقل محسن90110100908
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1992-04-1009008697114عبيررهام نعيم جنيدي90210100909
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1988-08-0414000484701ياناباسم هيثم منصور90310100910
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1978-03-0401062487523هاللهماجده حسين غالي90410100911
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1988-01-0408000179025أميرهعلي محي الدين الحسن90510100912
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1997-05-0412010793525منىسميحه خالد رمضان90610100913
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1987-08-1022000423928نوالحيدر يوسف حيدر90710100914
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1991-01-0412008948101منىعالء خالد محمد90810100915
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1988-01-1018000932420هدىاسامه عيسى سليمان90910100916
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1979-01-0414003422315جوهرهملك احمد ابراهيم91010100917
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1992-07-0401102924224هيفاءحيان محمد شما91110100918
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1997-09-0406000652617نبالهديل ابراهيم الحمود91210100919
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طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1993-01-0407003219901خالديه اليسوفمروه خالد اليسوف91310100920
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1995-09-0408002414119رئيفهيارا سليمان الحوراني91410100921
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1985-02-0404001395114أديبه ياغيحسين عماد الدين حسين91510100922
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1987-06-0404001394812أديبه ياغيسلمان عماد الدين حسين91610100923
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1992-01-0417005491301ميادةقتيبة حسن طياوي بحبوح91710100924
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1994-05-0401059237727سحرمحمد عمار دريد الكردي91810100925
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1978-01-0401069861103وفاءلبوه فهمي خباز91910100926
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1986-11-0407002499515عناياتهال عصام القاسم92010100927
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1991-01-0405003538401عليانزهه مطرو الخضاري92110100928
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1989-09-0405002651501سميههال عصام ديبان92210100929
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1985-01-0908001477501هناء المحمد العبد الهاديمحمد لؤي ذياب عبد الهادي92310100930
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1993-01-0422005207101عمشهمجد عادل الديوب92410100931
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1995-03-0401001690108نجالءهبه علي الشعبان92510100932
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1992-07-0408000712309منيفهنوره عماد المنصور92610100933
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1991-01-0401043221701نداءمحمد علي السعود92710100934
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1992-03-0403002748517هياممحمد نصر سلوم92810100935
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1989-07-0404002518510عزيزهسمر محمود غاله92910100936
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1993-03-0403005610310امال القبيليامجد يوسف رضوان93010100937
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1998-05-0401063446011نجاحطارق بسام طيبو93110100938
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1992-01-0414001336901عزيزه احمدنوره خضر احمد93210100939
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1981-08-0401001597728نعيمهمدين منيف العباس93310100940
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1987-01-0401092569113وسيلهغزل علي الترك93410100941
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1995-06-0401039816025سمرنها سليمان المصطفى93510100942
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1983-04-0401043216507نداءحنان علي السعود93610100943

148 من 39صفحة  10:46:21 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



رقم الطلبم

القاعةالكليةتاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثيرقم الطلبم

جامعة البعثالبيانات الشخصية

12- 10                من ساعة 2022-6-11األولى         :حمص        الفئة:محافظة

طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1983-09-0401040301014ثرياميرفت صبحي امون93710100944
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1997-01-0415000167301رئيسه عليمرح مصطفى العلي93810100945
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1990-01-0908014349401سميرةكلثوم اكرم العبد الكريم93910100946
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1988-07-0403000420527فاطمهعلي حسين الغرير94010100947
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1985-01-0403000444901خدوجحسن عبد الحميد موسى94110100948
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1995-06-0412008709211فاطمهيارا محمد ابراهيم94210100949
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1984-05-0401072171722دامو السليمانسمر يونس ابراهيم94310100950
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1991-07-0404002827013آمالعلي فؤاد الرحال94410100951
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1994-01-0401084954901سحرشذى عدنان الدنيا94510100952
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1997-10-0417002576907وجيهه عز الدينسعاد أحمد هالل94610100953
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1997-01-0620005798601فاطمهمضر محمد سلطان94710100954
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1986-09-0403006869509روضهعلي عقل ناصر94810100955
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1994-01-0401028382407سوسنبيان مروان مسعود94910100956
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1999-01-0422006068101فيحاءآمال كمال األحمد95010100957
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1988-09-0401010674321نحاحنسرين سليمان شاهين95110100958
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1995-01-0401058347901عيديليلى حسن ميه95210100959
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1987-03-0401013144402رسميهرشا يوسف الجمال95310100960
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1998-01-0401071041410صباحفرح فرحان العيان95410100961
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1995-01-0401072771801يسرىعائشه صالح اكرم95510100962
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1991-01-0422001333901حسنهعلي محمد غازي عابده95610100963
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1997-01-0419001682901سهامدعاء رياض ادريس95710100964
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1977-05-0401051344526فاطمهمحمد جميل القاسمي95810100965
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1994-10-0403002127210نجاح درويشرفيف مفيد العلي95910100966
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1990-03-0417003953923آمنههدى مروان سعد الدين96010100967
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طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1995-01-0401010758901سعدهمرح غاسق السلمو96110100968
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1983-07-0403006144701عواطفربيع محسن عباس96210100969
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1984-07-0414002629518نوفه النقريريم محمد الحسين96310100970
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1995-01-0401102577101حسنهدانيا محمد النوفل96410100971
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1995-09-0422004381908امل دومانهال احمد االبرش96510100972
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1990-07-0401002392210مريمعائشه محمد الجدعان96610100973
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1979-10-0403003038811امل حسنمها احمد الراعي96710100974
طابق ثاني- مدرج ثالث كلية التربية1993-03-0611006861310غادهسمر علي يوسف96810100975
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1991-11-0401008815301صباحنجوى سالم االبراهيم96910100976
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1997-04-0417006765630جهينه عباسيبثينه ايمن الخضر97010100977
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1999-01-1023002731701مهى الخضرميرنا عدنان علي97110100978
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1994-01-0401068699601ملكرشا عبد الفتاح لدعه97210100979
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1985-05-0423001163010سركسداليا غسان الخليل97310100980
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1999-01-0401113217301نداء ريحاني قصابآيه خالد اتوه مشلي97410100981
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1993-03-0401023563209جمانهساره محمود ديب97510100982
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1990-06-0401046755017زينببتول احمد حمود97610100983
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1987-07-0423000035701سهامهبه ناصر عباس97710100984
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1985-08-0414000832528زينب موسىأنس منير صطوف97810100985
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1991-01-0414002613818سعاد اسعداحمد هيسم هرموش97910100986
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1993-01-0422005306501بشرى اسكندرنور صالح الدين الحسن98010100987
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1997-01-0401014334501هيامهبه غازي الحسن98110100988
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1988-09-0401019809311رمزيه قيمرسراء جهاد ونوس98210100989
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1995-01-0403001483001سوريا الدرويشرغد محمد علي النقري98310100990
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1988-03-0408002229315زينب النقريصبا محمد الديب98410100991
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طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1994-01-0419002389501هناءديما الياس فياض98510100992
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1986-04-0422002810301اسمهان المصطفىعلي احمد الخضور98610100993
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1995-07-0401024348612هتافهيا محمد سالم الموسى98710100994
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1979-06-0415000428414تمام القبويمضر حمدو خليل98810100995
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1982-02-0401040437711جميلهبشرى يوسف علي98910100996
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1995-06-0422003082925غيداءمي كامل المرعي99010100997
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1987-07-0401037138514صبحيهشيراز ابراهيم عطيه99110100998
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1992-08-0422006925623مهديه الحسنلما محمد المصطفى99210100999
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1992-05-1104001363921ندىسوزان احمد العبود99310101000
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1994-01-0401000981401مرامريم ممتاز الرياني99410101001
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1987-09-0419005901830لميسلما بهجت السليمان99510101002
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1981-08-0505012373715فكتوريالورين حسن المحسن99610101003
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1993-11-0404000790715ريمعال راتب ابراهيم99710101004
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1995-03-0417003124809رقية العليفاطمة محمود العلي99810101005
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1986-09-0401040012102سميحهميس يحيى الملحم99910101006
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1993-04-0417008682313عزيزه الداودورده ناصر الفرج100010101007
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1996-10-0404002416401وحيدهمرح رزق سليمان100110101008
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1994-07-0401013499311انتصارحنين سهيل المحمد100210101009
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1998-01-0401041977110ظهيره صوفيربا ابراهيم محمد100310101010
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1990-01-0413003926701وفاءمجد نوري عثمان100410101011
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1988-01-0404000319408داللأميره سمير شبيب100510101012
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1993-08-0401032531712مهىماري وليد سعد100610101013
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1992-10-0409001764316عفيفه االحمدآالء شمس الدين الطالب100710101014
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1992-06-0402000202513شهديهيمنى عبد الخالق الجاني100810101015
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طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1993-01-0414003154101نجاة وسوفميسم أحمد حمره100910101016
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1999-01-0419005854412آمالياسمين أحمد العباس101010101017
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1988-09-0422001724211زينب طهايمان حسين القطان101110101018
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1992-01-0403001450605وصالحسن عباس العباس101210101019
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1997-01-0305003660601عائشه األشقرنجمه عبد العزيز الرفاعي101310101020
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1980-03-0515007777230هنوفدارين فؤاد القصير101410101021
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1997-01-0101046697813فاديةسلسبيل سمير عبدو101510101022
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1998-01-0401057203514خديجهشغف محمود السليمان101610101023
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1994-09-0404002585003رجاء فارسيوسف رفيق عباس101710101024
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1992-01-0423000004515غادهمرح سليمان جمال101810101025
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1993-01-1016012751930نجيحه بشالويسالي علي يونس101910101026
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1983-01-0414001768215غصونكميت محمد امين علي102010101027
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية2000-01-0401085375401سهامنور عبد الناصر الملحم102110101028
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1994-07-0423001727501سلوىورد شان هشام خشيفي102210101029
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1998-01-0415003110410سماهرريم علي االحمد102310101030
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1996-08-1016008842222منيره نجمصبا محمد حسين102410101031
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1992-03-0423002025613عزيزههبه محمود الخطيب102510101032
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1990-02-0408002521925فردوسهبه محمد البالل102610101033
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1989-01-0408002522030فردوسحسن محمد البالل102710101034
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1997-01-0401084682604نادياساندي حسن السليمان102810101035
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1998-08-0403005396208خديجه جوغالنمنار ممدوح كول علي102910101036
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1995-05-0403001546224اديبهزينب عزيز العباس103010101037
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1995-01-0412005331301عليا البوظهكوثر مالك بوظه103110101038
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1998-01-0401106598220فاتن حوارهنهله عبد الخالق مراد103210101039
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طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1992-07-0412003601014حياةحبيب عبد الكريم خليل103310101040
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1997-04-0401079525921نجوى حالوغفران ناصر الكردي103410101041
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1993-08-0401038387925هيفاءمحمد يمن راكان السليمان103510101042
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1997-03-0419004807120منىشذا عبد الرحمن سويد103610101043
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1996-07-0402006545402نجاحصالح مالك بدر103710101044
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1993-05-0501021126715خوندهحلوه نجد العز العلوش103810101045
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1996-02-0422000311328اديبه االبراهيمهبه عزيز الدرويش103910101046
طابق ثاني- مدرج رابع كلية التربية1985-01-0414002585801مراكزيمنى حماده الخرفان104010101047
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1993-06-0422002182117نهله ادنوفزينب حبيب دنوف104110101048
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1994-03-0403001307302سوريهدنيا نعيم السليمان104210101049
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1983-06-0601030696420اروىتغريد سامي يازجي104310101050
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1994-02-1024001743510هند محمودنورشان صالح ناصيف104410101051
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1971-11-0704002870019نهيدةنازك محمد حاج صادق104510101052
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1997-02-0415000427602سوزان حسنديانا نديم علي104610101053
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1994-08-0615005105306سحرساندي سليم معال104710101054
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1995-04-0402000203504روسيا صالحرهام علي الجاني104810101055
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1987-05-0401077717403هيفاءحازم فيصل الجردي104910101056
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1996-12-0515013253410دوال محمدنغم سالم علي105010101057
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1994-04-0615005078829يسرىرانيا علي احمد105110101058
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1996-01-0408003301925ربيحهيارا حسن العمران105210101059
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1994-01-0418001071001نجاحمريم عبد الرحمن الحديد105310101060
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1978-01-0414002013801صباح سعد الدينبتول سليمان هزيم105410101061
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1997-01-0418001983015ميادهجواهر نادر يحيى105510101062
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1989-06-0403001256410رمزيهبراءه محمد الحسن105610101063
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طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1985-02-0413001227522نوال شماسنجدت كاسر اسحق105710101064
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1994-06-0417000105010هالهزينب عبد هللا الهدله105810101065
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1994-09-1016007364927فاطمه داودبشرى عدنان اسعد105910101066
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1985-05-0512003041001شهيرهرشا احمد محمود106010101067
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1996-05-0402002009128سناءروان حمزه العبد هللا106110101068
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1996-12-0422005499809منيره السليمانمي احمد برهوم106210101069
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1998-01-0422006486602خضرههال يحيى السقا106310101070
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1996-03-1011000450801وفيقةشذا ياسين سليمان106410101071
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1994-04-0419010323426عزيزهشذى علي األخرس106510101072
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1991-03-0423000041423افتكارإيناس محمد صبح106610101073
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1991-07-0403001552505اميرهاحمد محمد علي االسماعيل106710101074
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1989-04-0401015464407رفيدهبيداء محمد الطويل106810101075
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1987-04-0403001233115اميره الحسنمهران هاشم النقري106910101076
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1991-03-0419002908230خدوجوالء غازي الدايخ107010101077
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1999-01-0401018295003فوزهبشرى علي الدوش107110101078
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1994-01-0407001318701هناءوالء طراد العبد الرحيم107210101079
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1996-01-0401040729605صباح الخضورحال صالح حبيب107310101080
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1993-05-0417005475721يسرىعهد يوسف األحمد107410101081
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1986-02-0401052347512سميرهباسل يحيى الحمدان107510101082
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1996-01-0510005903301سريعهحال محمد محفوض107610101083
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1993-02-0403006060128نظميهرشا كاسر االبراهيم107710101084
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1996-05-0423002388425ندىبشرى بهاء البارودي107810101085
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1987-05-0417001271102فطيممحمد عبد العزيز الصالح107910101086
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1993-01-0401074995701كسيبهعلي نمور المحمود108010101087
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طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1987-04-0417002994221سهانهى محمد بحبوح108110101088
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1996-01-0611004802601رندهدنيا منيف علي108210101089
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1989-02-0401043643019نجديهرباب يحيى العلي108310101090
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1998-01-0401053492110الهام كنجورزان محمد سميح الدروبي108410101091
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1997-01-0401075839215لمىسنا احمد دامشلي108510101092
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1996-01-0401064931406ايمانحميده محمد الرحال108610101093
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1995-05-0403000567211مريم صقرعرين محمود اسد108710101094
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1993-01-0703003863001نزههآمال حسين جحجاح108810101095
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1998-01-0422006172128نجوىرهف ياسر المحفوض108910101096
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1993-06-0412002652330رابيامحمد حسام الدين محمود109010101097
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1997-01-0403004369801رغداءاسكندر محمد المرعي109110101098
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1989-06-0403001237117سناء حرفوشريم شعبان النقري109210101099
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1998-01-0403004157025غادهحامد جمال الدين الصالح109310101100
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1990-12-0401003030307موزيهريم فهد الدرويش109410101101
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1994-01-0611004667610ابتسامسمر يوسف سليمان109510101102
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1991-02-1206002265518هنيهمرفت نضال مسعود109610101103
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1985-12-0401076988203حسنفاطمه محمد الدياب109710101104
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1996-01-0406000795101سمربدور قاسم الحسن109810101105
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1982-08-0412005982606نوال محمداسراء محمود شمالي109910101106
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1989-11-0404000263908سجيرهمحمد يونس خضور110010101107
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1996-01-0420001276501نجاحمريم وليد فهد110110101108
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1993-09-0403001815630فاطمه ديباناريج محمد خضور110210101109
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1990-01-0401006250114رحمهزهره عبد الرحمن الرحمون110310101110
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1992-05-0423001116917قمريامن صالح العلي110410101111
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طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1992-12-0407002693504هدىزينه غسان الرويشدي110510101112
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1999-01-0412010430101عواطف جمالروان علي قليشه110610101113
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1982-05-0401079584901سميرهعالء حسين كاظم110710101114
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1988-04-0516000707902مريمريم سليمان يوسف110810101115
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1994-01-0515008305702منا الحوراني المناعرهف حبيب علي110910101116
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1994-04-0610005806812سحرالرا عماد عيسى111010101117
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1996-07-0403003659801منيفهيارا خليل االشرم111110101118
طابق ثالث- مدرج أول كلية التربية1989-04-0401092029313رفعهمرام احمد العبد هللا111210101119
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1998-01-0401031269916هناءسهام محمد طريف السباعي111310101120
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1997-11-0419006090226خلودايمان ابراهيم الشعبان111410101121
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1993-01-0502008487923علياسماح حسن المحمد111510101122
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1987-08-0414005282419رويدهصفاء صالح عباس111610101123
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1995-01-0623000539301نوال زينهاالء علي صالح111710101124
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1994-03-0514002856920المانيهأريج ساقب ابراهيم111810101125
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1984-09-1002004489815فتاة زاهدهفارس محمد ضغيم111910101126
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1990-01-1002001070001أملرهام جميل ديب112010101127
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1993-11-0412005015501زاهيهريم رزق وسوف112110101128
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1996-01-0401040446601ابتسامساره عماد المحرز112210101129
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1994-03-1023000020411سليما ونوسهبه محمد ناصر112310101130
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1993-01-0401048959402مهىقمر محمد وليد شلب الشام112410101131
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1998-02-0404000917405ليلى صالحنغم سامي خليل112510101132
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1993-08-1018000577319ناديامحمد آصف محمد112610101133
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1998-01-0402005436609سحرمعال حسن عبد الرحمن112710101134
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1997-05-0517004613325غادهبشرى بدر مهنا112810101135
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طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1998-01-0401080028322هيام الحمدانحال نزيه المحمد112910101136
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية2000-01-0518003542309هالساندرا عيسى علي113010101137
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1995-04-0422004804307مادلينانسرين أنور العسس113110101138
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1998-01-0401079474218جهيدهلجين حسان عبود113210101139
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1996-01-0401089018420سميرههال فايز النقار113310101140
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1999-03-0419010493721سوسنيارا خالد حمزه113410101141
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1990-02-0423001188726نعيمهلمى غسان األحمد113510101142
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1987-03-0412004083020آمنهاخالص مبارك مبارك113610101143
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1995-01-0401081805101سلوى اليوسفحال كمال األحمد113710101144
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1991-06-0418000254008مريمفاطمه خالد مروان113810101145
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1999-01-1011003055525انعام شيحةنور عماد سليمان113910101146
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1991-03-0414005326002مطيعهمادلين موريس سلوم114010101147
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1989-08-1404008026108ديبهحسن موسى حسن114110101148
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1995-01-1404008025715ديبهعامر موسى حسن114210101149
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1995-03-0413007055801سناءرهام شحاده نفوج114310101150
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1974-04-0412005426418حلوه حايكطاهر عارف خليل114410101151
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1985-04-0422002992013سحرمازن سليمان حمدان114510101152
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1988-12-0403002180201نجاة معروفرنا عزيز العلي114610101153
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1993-03-0406000828220عصريهنورهان عيسى العواد114710101154
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1985-06-0401070888215شهيرهعبير حسن جمعه العبد هللا114810101155
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1991-08-0401000903130جواهرعتاب منصور منصور114910101156
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1992-11-0417002413028أميةصفاء مصلح خير هللا115010101157
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1994-08-0403002528228غادة العباسكاظم احمد االبراهيم115110101158
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1988-12-0419004193010اماثلماري عبد الكريم زينه115210101159
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طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1994-04-0101001680610منى العيسىزينب خالد عيد115310101160
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1994-09-0412006254204سهامهدى عمر اسماعيل115410101161
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1994-01-0414004568822نهله الداليعال محمد احمد115510101162
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1986-03-0404002956028اكتمالعلي محمد ضاهر115610101163
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1994-08-0414004783328مادلينعمار معال حسين115710101164
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1999-02-0422000076210فرحه تركيههبه احمد التون115810101165
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1983-01-0401023874409ابتساممصعب محمد النعيم115910101166
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1995-04-9004001301509منى عبد الرحمنصبا نبيل عثمان116010101167
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1993-10-0418007438018بسيمهطالب ابراهيم بدور116110101168
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1996-05-0422004736004غندا العبودنور أحمد العبود116210101169
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1990-03-0414004496623دعدتغريد مرتضى بالل116310101170
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1994-05-0405003710805سهامسهى يوسف االسعد116410101171
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1993-05-0519001563225سالم صالحمحمد حامد ابراهيم116510101172
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1995-07-0419005678710آمالنعيمه جهاد الحسن116610101173
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1991-01-1009004623210وداد محمدسحر حكمت ضوا116710101174
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1988-03-0401039448229سهىعلي محمد الدورى116810101175
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1992-03-0515008481922فردوسبلسم محمد يوسف116910101176
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1983-11-0417008729111زهرهحافظ حسين الحاج يوسف117010101177
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1991-01-0412009143212نوالريم أسعد فرج117110101178
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1988-10-0419001408310ضيامنى محمد العباس117210101179
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1993-05-1001005619702سميره يازجيسناء ابراهيم يازجي117310101180
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1977-03-0401053479726هناءفاديه عبد العليم حاكمي117410101181
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1991-01-0610006085927غادهشذا احمد احمد117510101182
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1987-08-0402000960008نوال سمروهاني محمد المصطفى117610101183
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طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1990-09-0507000237614رويدهصبا مشهور ديوب117710101184
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1997-01-0501063005202مريم الخالدبتول مصطفى اليوسف117810101185
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1996-05-0422001614711هيامبشرى فهد مصطو117910101186
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1984-12-0422003873309رفيقه شبانهرئام أحمد العلي118010101187
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1983-03-0412007994308فاطمهخالد عبد الواحد شعار118110101188
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1999-09-0401023342604ريمبانه حيان مخزوم118210101189
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1994-08-0617002666915جهيدهثروه بسام محمد118310101190
طابق ثالث- مدرج ثاني كلية التربية1989-06-0401029992307سعاداالء محمود الرحمون118410101191
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1995-08-0609002541931فيروزحال حسن درغام118510101192
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1994-11-0615003002830غادههال بسام عبيدو118610101193
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1993-01-0403001247930فاطمهلبانه عبد اللطيف النقري118710101194
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1994-01-0412003393908روضه شعبانايمان فيصل غصه118810101195
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1985-02-0503001605310ساميةيحيى عيسى شعبان118910101196
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1984-08-0404000897412سناءلور سامي بشور119010101197
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1993-06-0724004027202إبتساميوسف غسان عنيزة119110101198
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1986-11-0403000975902نعيمهردينه رجب فيتروني119210101199
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1993-01-1017001450702ردينا نصراغنوه حليم حمدو119310101200
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1994-03-0401100051514ابتسامدعاء منيف الحايك119410101201
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1992-01-0408000112420زكيه ديبنسرين بسام االحمد119510101202
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1991-01-0403006477501مريمسوزان يوسف اليوسف119610101203
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1995-12-0419012379602فوزيه المحمدنجوى خضر المصطفى119710101204
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1995-01-0412010021414منىحسن حسين طويل119810101205
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1996-02-0422002219324وزيره ادنوفلميس رامز الحوراني119910101206
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1997-03-0417003905410آمنهمروه مروان سعد الدين120010101207
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طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1970-01-0401009948010سعديهنوال سليمان الصالح120110101208
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1996-01-0418004907401امينه الناصربشرى ناصر الناصر120210101209
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1986-05-0414001890503منيه قرششوهنده وجيه رستم120310101210
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1991-06-0408001949817مريمركاد وليد كتوب120410101211
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1994-01-0414003054629ازدهار عباسلمى جهاد حيدر120510101212
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1988-07-0404001144301منيرةرأفت رضوان أسعد120610101213
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1976-01-0518003504915حبوسريم محمود ابراهيم120710101214
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1994-04-0401105507017فتاةميسم عبد الجليل شالر120810101215
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1993-01-0401090435309ثناءهمام رمضان الوعري120910101216
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1986-05-0422001367115حسنهحسين محمد غازي عابدة121010101217
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1976-08-0414001533109غزالهايمان شمسو ناصر121110101218
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1985-09-0406000410121محاسنفايز هاشم عاشور121210101219
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1993-05-0401013010905ماجدهنوار يوسف حسين121310101220
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1992-04-0402002697204انتصارندى محمود اليوسف121410101221
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1990-08-0517001492006مائدهميس احمد غدير121510101222
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1992-01-0401009646701غفرانيارا طاهر طراف121610101223
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1995-11-0403001648720لينا معروفبشرى أحمد خضر121710101224
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1991-01-0419011055501املسوسن وليد زكريا121810101225
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1983-06-0512001609703هاللهالرا حسين االبراهيم121910101226
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1989-06-0401007925618رقيهحسن رمضان االبراهيم122010101227
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1991-07-0401038181431أملقمر غازي موسى122110101228
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1993-01-0401059446201منىنور علي الحبيب122210101229
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1993-04-0403003670409نظيمه الدرويشمرح احمد السلمان122310101230
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1984-04-0413005383524توفيقارنا عقل الحسن122410101231
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طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1989-07-0401075261323غصون عبارهغنى يحيى الناصيف122510101232
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1995-07-1001015671710كوكباحمد ناجي الحاج122610101233
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1996-07-0414004040030نجله باللنور احمد سلوم122710101234
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1977-09-0423002734021خدجالهام توفيق السعود ريشه122810101235
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1996-11-0412006582516كتيبه محمدجيداء يوسف العلي122910101236
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1994-04-0402003724824شمسه اليوسفمحمد ابراهيم اليوسف123010101237
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1995-03-0403001244124صفاءحسن احمد النقري123110101238
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1992-01-0420001346701الهاممرح عبدهلل الفياض123210101239
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1997-04-0401002703229نوفهأريج سعيد المحمود123310101240
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1994-06-0406002547511مياده محفوضوالء حسن المرعي123410101241
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1982-09-0401103143223سالمرانيه احمد صالح123510101242
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1989-09-0402003852614خديجهعال منذر فاعور123610101243
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1988-09-0422000645201تقالريه غتوان القدور123710101244
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1994-01-0408000319503نداءبشرى نادر الحماده123810101245
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1993-05-0401038154308وفاءسوزان محمود الموحد123910101246
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1995-02-1010003375415دعدشذى محمد ديوب124010101247
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1996-01-0414000938701حميدهريما احمد عبدو124110101248
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1986-07-0401044570011خضرهزينب صادق المنصور124210101249
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1994-01-0408002483905اعتدالغدير حمزه السعيدي124310101250
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1997-04-0408000319007نداءعال نادر الحماده124410101251
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1996-04-0401019866722هناء مسعوددعاء جهاد السليمان124510101252
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1972-11-0419003922710امينه حرباهنود احمد خرما124610101253
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1994-04-0408001069614اسيا الفاضلنور نظير االبراهيم124710101254
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1980-06-0519002668612سعده هنديرباب محمد هندي124810101255
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طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1999-01-0409002533515وفاء رمضانندين فضل هللا رعد124910101256
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1992-08-0314003610220رمزيهمحمد صادق تامر125010101257
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1991-06-0414004239909اسمهانرهام انور نداف125110101258
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1996-01-0408001162001ابتسامالبتول خضر السالمه125210101259
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1983-11-0401001609521هيامنوار محمد االحمد125310101260
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1995-01-0415001353007فاطمهنور ابراهيم يوسف125410101261
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1980-04-0505002074201نزيهانيروز بدر جبر125510101262
طابق ثالث- مدرج ثالث كلية التربية1993-08-0517003771328منال الكردياسيا أحمد شبطا125610101263
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1991-01-0401067792230صبريهنادين نديم ديبه125710101264
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1997-11-0519001006609سهام حسنسالم سلمان خليل125810101265
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1998-01-0403000343602زينبفاطمه حسن العبدهللا125910101266
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1988-09-0418001595806فاطمهريم مصطفى جوخدار126010101267
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1979-01-0403005668901ماجده اليوسفنسرين علي القاسم126110101268
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1992-10-0418000323101القاهرهجمانه سليمان المرعي126210101269
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1991-03-0423002800328فخريهنورهان محمد الجوراني126310101270
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1979-04-0413004285815صباحليليان خليل حداد126410101271
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1991-01-0406003168601لبيبه الخليلوعد كامل موسى126510101272
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1991-01-0414004417401وزيرهسميع علي الجراش126610101273
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1987-06-0401003690205زعيلهمازن محمد الغاطي126710101274
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1989-02-9004001165315انتصار عرابيغنوة خالد حمود126810101275
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1988-06-0401078688902فاطمهمحمد بسام عوده126910101276
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1988-08-1016000183915ليلى حمودعلي عبد الكريم رجب127010101277
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1995-01-0413006559801رندهحال سلطان ديب127110101278
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1989-01-0406000139701رهيجه شعبانازدشير علي شحود127210101279
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طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1997-01-9004001399104اميمة حجيرقمر تيسير الزمار127310101280
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1982-06-0422001098928سكينهابراهيم محمد عبود127410101281
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1997-01-1009000126001نوال سالمهمرام بديع سالمه127510101282
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1995-08-0615005696110ايمانايمن حسن طه الشيخ127610101283
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1989-04-0414003447923ورده رحالوجيه عبد الكريم عطره127710101284
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1996-01-0422004225701رمازشذى عبد الرحمن قمريه127810101285
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1992-06-0401041481814ليناناديا فهد الحوش127910101286
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1997-01-0604000845602فلاير جوريهآالء بسام جوريه128010101287
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1994-05-0401012942106سميرهنعيمه نعيم الشلبي128110101288
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1996-04-0413001967227اسيهعبير سمير سعده128210101289
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1996-01-0604004006407حياه عطافمحمد فيصل مناع128310101290
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1997-01-0419000797610خالدهآيه احمد الخولي128410101291
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1989-09-0404002234120اميرهمروه محمد حمدوش128510101292
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1987-03-0517004478121فاطمهصفاء محمود سرور128610101293
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1994-09-0404002585230منا اليوسفنور ظهير محمد128710101294
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1987-07-0401000213114يسرىمرهف ناظم عبد هللا128810101295
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1997-01-0801001754412فاطمهرشا احمد رستم128910101296
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1986-10-0503001968920نعيمهدارين حبيب الدرغام129010101297
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1992-07-1016008747029فاطمهلجين سلمان عمران129110101298
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1982-09-0422000912220سعادزادان محمود الشعبان129210101299
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1998-01-0401041287210منيرهأيه محمد ناصر129310101300
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1986-04-0601034719621فاطمهسندس ابراهيم كحيله129410101301
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1983-01-0601022523502فاطمهرانيا ابراهيم كحيلة129510101302
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1989-10-0413003745531امال مقدسينور كامل سمعان129610101303
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طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1989-05-0401007916810أميرههبه احمد االبراهيم129710101304
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1990-01-0519003086001هدى عاصيثراء صالح اسعد129810101305
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1996-01-0404000219301وفاء حمدان محمودصفاء يوسف سلوم129910101306
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1997-03-0616003701524فدوىصهباء غازي بويشي130010101307
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1996-12-0408001732705منالعلي حسين ابو سمرة130110101308
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1983-01-0422002941901نجيبهلما احمد الخضور130210101309
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1985-04-0405002985325سميرهروال عبد الكريم الخليل130310101310
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية2000-01-0414003178001هيفاءإيمان عيسى عوده130410101311
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1988-03-0413003906821وفاءرلى دانيال حالوي130510101312
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1993-01-0412009174001وسامحسن عيسى سلوم130610101313
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1986-05-0609000551406هااللبنى سمير عمران130710101314
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1986-01-0401038377125سحر العباسلما هاشم الخضور130810101315
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1984-01-0401078092114خديجهبيان سيف الدين القشلق130910101316
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1992-12-0401044647729عربيهبشره محسن االبراهيم131010101317
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1996-08-0403002028207اكتمال اسماعيلريم محسن الخضور131110101318
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1987-02-0507000094301عائدهروز محمد الزعيم131210101319
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1988-11-1016001314215جمانهعال طاهر علي131310101320
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1996-05-0414000656430روعه عيسىغاليه عيسى موسى131410101321
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1998-04-0510008958930اعتدال سليمانصبا صالح صقر131510101322
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1981-08-0419006439601خديجهمصطفى حسين صعب131610101323
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1997-08-0419004102230حياهمريم مخيبر فرح131710101324
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1981-06-0505007203512اسمهان النيصافيروزا بدر ديوب131810101325
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1995-04-0401002617804صبريهايناس مالك االبراهيم131910101326
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1998-09-0401110739702فاتنميس مصطفى النيصافي132010101327
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طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1990-01-0401038238301داللملك حسن االحمد132110101328
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1993-05-0611001766729سميعهسحر جابر منصور132210101329
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1989-01-0507000729705سحر السليمانريما توفيق سليمان132310101330
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1990-08-0422006992822نجاحريم ابراهيم مصطفى132410101331
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1993-04-0401082457021نجاةهيا مالك سليمان132510101332
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1993-07-0414004568710نهال احمدوالء رعد سليمان132610101333
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1992-01-0501050645401سعادملك حمود الداود132710101334
طابق ثالث- مدرج رابع كلية التربية1983-02-0412005482503صباحعلي فايز الديب132810101335
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1973-08-0502009417005ليلىايمان محمود الحايك132910101336
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1993-01-0419007081608هناء عماربشرى محمد صبري الزهوري133010101337
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1992-01-0401094802331أديبهمحمد عادل الدبس133110101338
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1990-07-0221002248915مريمعماد محمد شهبندر133210101339
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1989-05-0515007862408حميدهرنا كامل سالمه133310101340
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1994-04-0620008277118ابتساميارا لؤي كناني133410101341
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1987-07-0408000124120وصالعلي عبدو العبد هللا133510101342
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1991-09-0401056444905هيامكارولين ماجد نسطه133610101343
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1994-04-0402003227014ندى اليوسفحسن علي الدرويش133710101344
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1986-03-0406000764230زعنوفهغياث صالح يوسف133810101345
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1979-12-0510006093108سعدهعتاب بدر سلطان133910101346
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1993-01-0401097153003اخالصرنيم اديب بكر134010101347
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1998-09-0401086112001هاديهيارا نزيه الحسيني134110101348
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1980-01-0414002467010عيدهراميه سليمان عباس134210101349
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1997-01-0412003201708هالعبير عبد العزيز المصري134310101350
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1996-10-0403002492624فاطمهعمار بهجت عبود134410101351
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طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1995-01-0601021352225زينهيارا محمد قدسي134510101352
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1988-10-0413003390329صديقهكريستيانا غسان سلوم134610101353
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1994-08-0402001483723مريم فطومحيدر رئيف محمد134710101354
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1998-01-1011002630901سلوىعال هاني الشيخ محمد134810101355
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1997-01-0615003973001رانيهمرح علي معروف134910101356
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1993-03-0401052508726سناءقمر فيصل االبراهيم135010101357
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1995-10-0414000340507مريمريم عيسى احمد135110101358
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1994-01-0419005594002نصرهصبا محمد اسماعيل135210101359
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1998-07-0404001178415معاني القبهحنان ياسر ديوب135310101360
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1992-07-0402001527020وفاء مستوهال أحمد مستو135410101361
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1991-09-0406001139901فاطمهمحسن علي حماد135510101362
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1997-01-0401110630301سعاد العباسعليا تيسير محفوض135610101363
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1984-03-0412003697001سميرهوسام وجيه بازو135710101364
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1997-06-0612001234601احالم سعدمحاسن ضاحي احمد135810101365
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1996-01-0401039657017سنيريارا زياد الخليل135910101366
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1986-01-0413002802810صباح كرملبنه شحاده سابا136010101367
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1989-01-0401026336311سوسنفاطمه طالل فارس136110101368
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1991-01-0401073912606اخالصرلى اديب بكر136210101369
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1996-08-0401055826025فاطمهثريه محمد عماد الحصني136310101370
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1994-03-0414004119817نجود ناصيفميس امين حمزه136410101371
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1999-01-0401047062419عبيرساره محمد سبيع المعصراني136510101372
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1989-01-0401012500401رحابهبه هللا جميل وحود136610101373
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1996-02-0604004494720ازدهارمارلين محمد الشاني136710101374
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1984-08-0417006384131عائشهمحمد احمد الدرويش136810101375
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طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1992-01-0422002953602منتهى العليريما رميح الخضور136910101376
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1996-07-0414004255327هناءهبه بسام خضور137010101377
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1996-05-0505015368223سهيرغيثاء حسن سليم137110101378
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1997-01-1002002587206دعد صالحبتول حسن شعبان137210101379
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1992-06-0422004572210كوكبوعد محمود العسس137310101380
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1993-08-0419010648302لطيفههبا ثابت بالل137410101381
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1984-04-1010003594228لطيفهسوزان محمد بريقا137510101382
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1995-05-0402008314512داللجواهر سليمان هرموش137610101383
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1987-03-0403000294025ساميهكرم عبد اللطيف السكاف137710101384
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1998-07-0414000318328نشيدهراما محمد عبد الرحمن137810101385
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1993-08-0510004612528صبحيه منصورفرح حسن سعيد137910101386
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1997-01-0517000654821ابتهال سمونيصبا محمد شاهين138010101387
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1994-08-1003001781815ليلى جبرسوزان كمال العجوه138110101388
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1989-09-0308003090411ابتسام عثمانزهره يوسف عثمان138210101389
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1989-07-0419004273802صبحيه األشقرايمان محمد الزين138310101390
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1991-06-0401024651017خديجهغياث سليمان جنيد138410101391
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1993-01-0414004327604فهيدهخليل عقل دردر138510101392
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1999-01-0401015106401اسيارهام سامي العلي138610101393
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1988-08-0401068106214عفاف مرعيلورين غسان ابراهيم محمد138710101394
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1983-06-0403006093608اميرهفلاير يوسف السليمان138810101395
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1990-07-0418003910427سفيره سوتلضحى عبد الفتاح سوتل138910101396
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1988-02-1026000320008سهامعبير علي خلوف139010101397
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1995-01-0422003466506سحر الحلوسفر مفيد البارودي139110101398
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1995-10-0423001154910رحاباريج علي األحمد139210101399
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طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1997-08-0401068805404حسنساره عبد المطلب الدرويش139310101400
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1988-01-0414000029002ثمينهميالد عدنان الحسن139410101401
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1994-01-0401059089901عبيررنيم عبد السالم خانكان139510101402
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1994-01-0418001780630هدى الخبازنور الهدى سليم الجمعه الحديد139610101403
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1990-08-0401094488105انعامهبه عبد الهادي العبد هللا139710101404
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1991-01-0422002952702منتهىسليمان رميح الخضور139810101405
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1991-04-1016003118223جميله عبد الحميدمحمد يونس القاضي139910101406
طابق رابع- مدرج أول كلية التربية1993-09-0422001350205سعاد العبد هللارقيه فهمي حسن140010101407
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1995-01-0414004075001عزيزهسوزان عبد الوحيد محمد140110101408
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1984-12-0412006463320حسنه داوودعال عبد الكريم داود140210101409
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1991-06-0423001274101رتيبهعلي منجد مصطفى140310101410
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1996-01-0419001362301سميحةاشرف رامز حداد140410101411
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1981-02-1011003228222هناايهم محمد علي140510101412
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1990-01-0401015259701فاطمهآسيا عبدهلل مصطفى140610101413
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1988-04-0515002258319اميرهلما احمد سلوم140710101414
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1989-01-0405000178130تركيهوليد أحمد األحمد140810101415
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1998-01-0403000678605زكيهنداء مرتضى قاسه140910101416
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1982-03-0404000629220نوالريموندا ساجي محمد141010101417
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1993-09-0501029518001سهيرنور صالح العلي141110101418
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1995-01-0422002018401بديعه العليرأد نور الدين شحود141210101419
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1989-01-0422005630002وصال الخليلشذا مروان مسعود141310101420
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1992-01-0417001885801ابتسام سعد الديننسرين محمود الطويل141410101421
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1994-05-0401105495011هيامرزان عبد الجليل السواس141510101422
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1997-10-0408004007906امال حسنمحمد اديب ناصر141610101423
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طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1989-01-1010001109903ناهده احمدجوليا علي احمد141710101424
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1991-06-0401004046920زهرهوالء احمد باكير141810101425
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1980-01-0507000057420أمالماجد غازي حرفوش141910101426
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1986-08-0519001919128بدريهايوب محمود ابراهيم142010101427
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1984-06-0418005027301فاطمهمحمد محمد سعيد األحدب142110101428
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1997-01-0415000719502يسرى ملحمأريج مالك ملحم142210101429
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1988-03-0401016431116ماجدهمحمد ابراهيم الخضور142310101430
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1986-05-0413001973325ليلى سكريهسيندا موريس سكريه142410101431
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1990-01-1104001875501صباح الحيدرجعفر صالح العباس142510101432
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1995-06-0401085063120سميهرنيم فخر الدين العبد هللا142610101433
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1992-01-0412005564820منال عبد هللامروى عبد هللا شقوف142710101434
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1991-10-0510001882601عليافداء محمد كردوش142810101435
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1987-01-0422005311315فلاير اليوسفرشا احمد الجمال142910101436
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1998-01-0404003235301غاليه ناصيفزنوبيا وهيب يوسف143010101437
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1983-03-0407001829521مها الدراوشهأماني هيثم الداروشه143110101438
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1980-06-0403005089701بدريهحسين عباس عقيل143210101439
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1998-04-0901019735724اعتماد الوعريآالء هيثم الناصر143310101440
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1980-11-0601003988705هياماريج جميل محمد143410101441
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1991-08-0401040641513آمال حالسهناء غسان علي143510101442
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1999-04-0408003264113فضه الحسنلمى بشير الدنيا143610101443
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1977-07-0401044336619نزيههفاطمه محمد السالمه143710101444
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1999-01-0401030008907داللريم شريف الرحمون143810101445
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1993-03-0418007140020ناديا الدنيالما يوسف االسعد143910101446
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1995-01-0401000839810سعادمرح يوسف الديب144010101447
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طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1997-01-0401009664229فاطمهانعام محمد سعيد رضوان144110101448
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1996-10-0414000251822لودي الشعارغيداء ياسين سليمان144210101449
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1995-03-0422005166808ثريا شاهينجيانا احمد العلي144310101450
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1993-01-0402006249901مريمبشرى عبد الجبار السعيد144410101451
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1989-04-0420004178001انتصاررندا حسين الشليل144510101452
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1995-01-0413004007720رهيجه حبابهرنيم سليم ميوس144610101453
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1996-10-0401024176101مهديهتركيه خالد عوده144710101454
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1989-10-0402005464820حياةسناء مالك السالم144810101455
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1987-01-0401008009901جميلهسلمى ابراهيم العبد هللا144910101456
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1996-06-0401073576101طلعات مشرفعبير غازي عباره145010101457
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1986-02-0401080273615وضحهغصون احمد حمدوش145110101458
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1996-01-0412010861401نادياآالء علي السقر145210101459
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1982-01-0401077972922مريموفاء حسن اسماعيل طفيلي145310101460
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1993-09-0404000754220فاطمهالرا خضر حسين145410101461
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1998-08-9004001492030هناديعهد بسام الشريف145510101462
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1999-01-0409001804901مريم السالمهبيان محمد عبد هللا145610101463
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1972-12-0419003385325رشيده اسماعيللينا عارف العلي145710101464
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1988-01-0401010086003سحرايمان عبد العزيز صفوه145810101465
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1995-06-0419008534305مريماالء محمد وليد عروق145910101466
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1993-06-0422002892320أميرهثراء صالح القاسم146010101467
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1993-05-0401018785301فداءأريج ابراهيم العلي146110101468
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1986-02-0408001546326وفاء السليمانريما احمد العبدو146210101469
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1987-09-0422000738023اميره ابراهيميونس محمد بلول146310101470
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1994-04-0412005443815ليال اسعدمروه يوسف اسعد146410101471
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طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1994-01-0515007837810روزهشذا أحمد حجو146510101472
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1997-01-0403000139501فرجا شحودجمانه علي اليوسف146610101473
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1991-01-1016007121406نجاة سعدعامر عثمان مصطفى146710101474
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1995-01-0401008498401سناءنجاح مالك الشيخ محمد146810101475
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1996-01-1016011856611ثريا عباسمايا طارق عباس146910101476
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1986-05-0401003503221نجاحهبه ابراهيم حلوه147010101477
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1989-07-0408002099008سوسانه منصورعفراء عبد الكريم عيسى147110101478
طابق رابع- مدرج ثاني كلية التربية1990-01-0414003414303فدالميس محمد ابراهيم147210101479
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1984-01-0401046923403هيامرهام حسن االبراهيم147310101480
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1988-01-0401007618601يازيفاتن سعيد الطويل147410101481
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1976-07-0401030007801فرجه زكريطيزياد ابراهيم زقريط147510101482
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1992-01-0415001218920جومانه طويلشذى عدنان حسن147610101483
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1997-01-0418000386508فهيده المرعيسميه احمد المرعي147710101484
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1996-01-1024001067801خديجهبتول رشيد حسن147810101485
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1996-04-0401099179307شهيرهفرح عبد الباسط التدمري147910101486
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1987-04-0422006729702ابتسامعلي صبري علوش148010101487
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1993-10-0418000804026خديجهعائشه محمد خير الضيخ148110101488
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1992-01-0401039617915سميرهوفاء محمود الدربولي148210101489
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1988-08-0401036846510سميرهابتسام فؤاد عبد الدايم148310101490
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1991-05-0503000374002غازيه عبد الساترعامر محمد الدياب148410101491
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1986-10-1022004485229روزه شعبانسهير سليمان سليمان148510101492
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1996-06-0403002731520يسرى يوسفغدير ياسين محمد148610101493
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1992-05-0415001567603ريوف السعيدريم ابراهيم محمود148710101494
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1997-06-0404000669617ناديه سليمانبيان يوسف علي148810101495

148 من 62صفحة  10:46:21 30/05/2022طبع من قبل عامر بدور بتاريخ 



رقم الطلبم

القاعةالكليةتاريخ التولدالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثيرقم الطلبم

جامعة البعثالبيانات الشخصية

12- 10                من ساعة 2022-6-11األولى         :حمص        الفئة:محافظة

طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1998-01-0401013180901ثناءشيرين ابراهيم العزو148910101496
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1991-04-0407001470625غادهآالء خالد القاعد149010101497
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1993-05-0501033639507رئيفهرحاب حسن المحمود149110101498
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1998-01-0328007979327دوال ابراهيمافلين بسام صافتلي149210101499
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1997-01-0414003796907اكتمالأروى سمير خضور149310101500
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1996-01-0404002109910وداد علوشفادي محمد الشقيف149410101501
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1991-10-0406002994001انطوانيتلمى رفعت الحوراني149510101502
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1989-03-0404003325926فوزهحسام احمد محفوض149610101503
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1980-05-0412010416820فطومه االحمدآيات عمر باكير149710101504
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1991-05-0422005802917سعادفراس شوكت شاللو149810101505
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1993-03-0401034863824رمزيهريم خضر الفانوس149910101506
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1996-08-0414001380315الهامساره ابراهيم سيد150010101507
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1995-07-1011001365016تغريدريم سيف الدين ماضي150110101508
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1978-11-0413000912321نبيها لويسهفراس عيسى تالوي150210101509
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1989-03-0401001877508سميرهنوار نعيم االبراهيم150310101510
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1983-05-0407001088420ابتسامرفيا محمد خير الصليبي150410101511
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1990-02-0411000158920لغوه عطيهسنير منير بشيش150510101512
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1995-07-0415002059905هيامرقيه محمد علي150610101513
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1988-01-0102700243501سفيرهبيان احمد حسن150710101514
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1993-01-0403001623101كوثر الحسنحسين عبد الرحيم اليوسف150810101515
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1995-01-0401102565401تمامهديل جهاد محمد150910101516
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1988-06-0401015898526رئيسهرنين كفاح خضور151010101517
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1989-01-0414002265315فدالما محمد ابراهيم151110101518
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1998-07-0401001150326الهامبتول علي الجردي151210101519
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طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1991-03-0401050110821هالههال محمد خالد صابر151310101520
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1991-01-0408001224701سويسرهعماد الدين منيب القاسم151410101521
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1980-11-0408001618907احتمال آل سعودعلي طالل السليمان151510101522
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1989-01-0406002135630سهاممادلين دياب الدرويش151610101523
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1996-01-0403000597415خديجه جمعهعلي محمد الجمعه151710101524
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1986-06-0421000690520آمنهفاطمه حمود بطمان151810101525
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1997-03-0406001487008صفيهمريم حمزه رضا151910101526
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1995-05-9004001354819حنان االسودغزل عامر االسود152010101527
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1994-07-0401033443101ريماناديا نادر عباره152110101528
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1996-01-0417008011801زينب مطرنوفه عدنان مطر152210101529
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية2000-01-0401018655801فاديهفاطمه عبد الرزاق العياش152310101530
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1995-01-0401018694701فاديههبه عبد الرزاق العياش152410101531
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1998-01-0401051656101عالاالء سمير نكدلي152510101532
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1987-05-0401036233928سهامايهم فواز السمره152610101533
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1992-01-1009006783302سحر الجبرهادي محمود عبد الرحمن152710101534
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1997-01-0401065326001سميرهلورين حسن موعي152810101535
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1995-01-0401081983215نجوىسيرين محمد بسام سويدان152910101536
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1983-07-0422004177005عزوز الصالحايهم عبد اللطيف الصالح153010101537
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1980-06-0401091477512مرضيهختام حسين السرميني153110101538
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1992-12-0422005502716ابتساممنهل حسين األبير153210101539
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1985-08-0415000432414فايزه ابراهيمديما رشيد خليل153310101540
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1996-01-0413001801602ريتا عبودمرح حسان سكريه153410101541
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1992-08-0405003653209هناءسوزان احمد طنجوري153510101542
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1985-05-0406001092521سعادحسام مجير عواد153610101543
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طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1993-04-0401067334614امتثالرهف عيسى علي احمد153710101544
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1989-03-0407000336401امل عرندسانوار عصام القاعد153810101545
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1993-01-0422000461201منىلينا غسان الخضور153910101546
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1987-01-0401001457825سمر المحمدمضر حسين الرضوان154010101547
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1978-01-1009009169001اميرهابراهيم علي حسن154110101548
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1998-02-0413003038116نوال شحودريم اسعد ونوس154210101549
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1991-04-0415002235623نجاحنورس راتب درويش154310101550
طابق رابع- مدرج ثالث كلية التربية1987-06-0401036657824فاطمةمروة محمد دياب األتاسي154410101551
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1992-07-0517004559025نهاد داؤوديحيى منصور منصور154510101552
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1998-01-0418005599901خيريهبثينه مصطفى النجار154610101553
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1992-07-0401058012006سهاماالء علوان االبراهيم154710101554
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1992-03-1027000847920مريم برهومردينه نزار صالح154810101555
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1994-03-0420006021015مديحهتهاني محمود فهد154910101556
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1984-05-0401002550901ناديهسليمان يوسف جردي155010101557
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1996-09-0422004286709هيام السقانيرمين علي العيسى155110101558
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية2000-01-0401053191320داللريتا تاج الدين الداوود155210101559
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1999-02-0401037245802هويداساره عبد العليم السباعي155310101560
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1993-11-0403005989516منى محمدآالء يونس معال155410101561
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1989-06-0412005844205بريهان جرادنعمه محمود حالويك155510101562
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1993-01-0505010521801تغريدميرنا خضر عدره155610101563
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1984-08-0401074545622صباح السليمانسماح مصطفى الموسى155710101564
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1994-08-0401020723528هيام سلومرؤى يحيى االحمد155810101565
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1994-01-0401086577501سالمميسم احمد تمام تالوي155910101566
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1987-09-0401026519610هدىبسمه عبد هللا شرف الدين156010101567
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طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1995-08-0405003412515سماهيرهال عدنان العيسى156110101568
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1999-01-0601035893615نهاد محمدراما محمود غدير156210101569
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1994-06-0401002976419هناءأحمد مطيع صقور156310101570
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1994-03-0408002531223شيرازمريم علي جنود156410101571
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1990-08-0414003456417نزهه حسنمرهف سالم عطره156510101572
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1987-05-0401038627207ريمههشام ناظم دياب156610101573
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1996-01-0403002012711هيامازدشير فايز سالمه156710101574
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1995-11-0401001279913عفافماريان محمد اسعد الجبيلي156810101575
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1994-08-0401000707823فاطمهمريم علي محمد علي156910101576
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1998-03-1026002808521هند سليمانرقيه علي حسن157010101577
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1994-06-1016005284812هيامبشرى شحاده ملحم157110101579
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1991-09-0404002907801فريده ابراهيمأباء حسن ابراهيم157210101580
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1993-04-0401024425201اكتمالزينب محمد الخالد المهباني157310101581
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1985-03-0403000115320سميرهدانيال سالم الديوب157410101582
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1994-09-0401090229206كوثرميس علي السليمان157510101584
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1995-01-0401051842525ايفونيارا سفير السليمان157610101585
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1993-04-0401044284017هناءعرين حعفر الخضر157710101586
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1994-12-0401011953225نجاححسن محمد مهدي العبد هللا الفواز157810101587
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1993-01-0401052038501جوزفينلين جورج العطار157910101588
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1984-01-0401018853215عهدديما عدنان العيسى158010101589
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1992-10-0419005006706ليدياتمام محمود الحسن158110101590
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1991-06-1022000193426ماريا دبرهانبال نظام عبد الرحمن158210101591
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1991-04-0401093336417مهامحمد سميح الجود158310101592
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1999-01-0402004176301يسرىريم رشيد بكور158410101593
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طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1997-01-0503001603201روله ديوبمرح حيدر علي158510101594
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1983-01-0505010225101نعماتعال تميم زينو158610101595
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1995-01-0401102815807سوسن شاهينهيا مازن الحمود158710101596
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1993-01-0423001033904هالحسن خضر االبراهيم158810101597
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1988-06-0513000474108ليلى داوداميره بدر كزعور158910101598
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1996-05-0406000998615سمر السليمانزهره رامز احمد159010101599
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1988-03-0406000993017خديجهرشا حسين شناني159110101600
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1978-09-0422001780923غادهصبا حامد عنقه159210101601
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1983-11-0404002790109ماريه االحمدريم سليمان عباس159310101602
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1992-06-0415000714915منيره ملحممها فؤاد ملحم159410101603
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1991-05-0401058416601ابتساممارينا حسن الخطيب159510101604
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1990-01-0418003324402خشفة الحديدفاطمة عبد الغني الضيخ159610101605
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1996-03-0403007415808عائدهيارا محمد العلي159710101606
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1978-05-0406003579001نوفه النايفمرام حسن درويش159810101607
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1996-01-0412003326724فيروزجلنار علي جامع159910101608
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1992-03-0507002420403رابحه الصالحبدر احمد الصليبي160010101609
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1980-09-0404000406420سكينه حسنرامي خضر بدور160110101610
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1996-09-0423000137101حنانمها محي النيساني160210101611
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1993-01-1404008168511نهلهجمانه مرتضى بدر160310101612
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1992-01-0405002944110بديعهنرجس موسى اليوسف160410101613
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1993-08-0404002192601ابتسامرنا محمد سلمان160510101614
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1992-04-0401013508117فخريهالياس دريد الديوب160610101615
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1994-04-0422006570918ابتسام المصالحنان نديم المصال160710101616
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1998-01-0406002645923رحاب المحمدهنادي صالح الحسين160810101617
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طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1997-01-0401050746702مريمنيرمين بسام القره160910101618
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1991-03-0401047779219لينامحمد محسن الحسن161010101619
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1995-02-0602006286408خديجهندى محي الدين عمران161110101620
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1993-01-0601035972401امال حيدرعال سمير كحيله161210101621
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1996-06-0417001193305هالهسدره عبد هللا خطاب161310101622
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1993-09-0401034871110فاطمهنور نوفل االبراهيم161410101623
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1985-04-1016003185013املمريم محمد عبد الرحيم161510101624
طابق رابع- مدرج رابع كلية التربية1995-01-0401078813101ليلىميس محسن الدياب161610101625
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1990-09-0419002316106عطرهطلعت نبيل كاسوحة161710101626
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1981-07-0602006121914حياةديما عبد الرحمن عباس161810101627
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1987-10-1002002000603كوثراماني نبيل عمران161910101628
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1989-04-0414003892703نوال وسوفامجد سليم وسوف162010101629
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1991-07-0401000485425صباحنور فيصل النقري162110101630
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1995-10-0406000442223بهيجه درويشياسمين منهل الدرويش162210101631
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1999-01-0415000720401منيره ملحمنور فؤاد ملحم162310101632
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1992-07-0401069802517اميرهعفراء فاضل تقال162410101633
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1996-01-0509001776912فيروزمحمد نزار خليل162510101634
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1999-09-0517003859122مريمغالية محمد وسوف162610101635
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1992-01-0403001749229نجود محمدألين احمد الداود162710101636
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1984-03-0401035186812وفاءاميره ميسره الكردي162810101637
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1992-01-0401078496601غادهسماح مفيد فانوس162910101638
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1989-07-9004000502226مرفت عبد هللاعنان جمال عبد هللا163010101639
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1985-01-0801000185801هاله الزهرساره مفيد حبو163110101640
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1999-06-0517002766721نسيبه حالقسلوى مالك ديوب163210101641
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طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1986-01-0401061150901رغدهأمينه رياض الحاج يحيى163310101642
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1996-01-0412005835225اميمه عوادبيان محمد عواد163410101643
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1984-05-0402000538729ورده الضاهرسها خليل المحمد163510101644
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1990-01-0403007053001نجميدله مصطفى الشبان163610101645
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1998-06-0423001058908هالهدى خضر االبراهيم163710101646
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1996-03-1017003493101حنان خضورزينب نضال خضور163810101647
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1994-01-0609010131705عنايهنور محمد سليمان163910101648
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1998-03-0101072906612ليلى الدبوسمي هاني محمود164010101649
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1997-04-0403005597119هيامراما حيدر صقر164110101650
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1978-07-0401004314326سهاميسون جواد الحسيني164210101651
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1984-06-0401090767015اسعافرشا عبد الرافع حسون164310101652
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1977-01-0414001480101لوزيهأمل عبد الكريم علي164410101653
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1993-07-0401040319325امينهتغريد منير زكريطي164510101654
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1997-01-0419010496601سوسنساره خالد حمزه164610101655
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1989-06-0408002455008هيفاءاكرم محمد الرستم164710101656
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1990-07-0609002238722منىمحمد كامل حمادي164810101657
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1997-01-0415002810504رئيفهنسرين خضر االبراهيم164910101658
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1991-04-1022001678201هدى اسماعيلغيداء احمد معال165010101659
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1998-01-1010003504401تركيهسماهر غازي رمضان165110101660
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1997-01-0412000644601محاكم حلومعفراء نواف حلوم165210101661
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1998-05-0401002330206فلايرقصي نزار محمد165310101662
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1988-09-0622003790110فتحيهمها سجيع عثمان165410101663
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1986-01-0401063542802رائدهوائل محمد القاسم165510101664
طابق رابع- قاعة أولى كلية التربية1998-04-0405002563805فهميهوعد ماجد العلي165610101665
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طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1998-10-0405003292211انعامساره حسن ادريس165710101666
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1991-01-0401009940301فاطمهابراهيم محمود الوعري165810101667
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1980-06-0418007260201عزيزهراميه يوسف ادريس165910101668
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1995-01-0401012506801وفاءتماره موفق وحود166010101669
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1998-04-1001006793227ملكهرشا سمير محمد166110101670
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1983-06-0403002685515حياةسماح نصر المحمد166210101671
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1979-05-0403000561126وردهرائده محمد العلي166310101672
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1981-03-0413005600430داللهمام مشهور شحود166410101673
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1986-06-0401076843615منىاسامه ابراهيم السليمان166510101674
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1995-01-0412005661001سالماريج ياسين شقوف166610101675
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1997-04-0422006380020عائشه اسعدهدى احمد الخضر166710101676
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1991-09-0419012624301هيفاءعالء زكريا العتر166810101677
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1993-10-0412003613801نديمه العليهيما خليل حيدر166910101678
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1996-01-0422002145223ناديارهام علي الحمود167010101679
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1989-01-0617000206524زهورايهاب محمد قاسم167110101680
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1987-03-0401001149921سهام الصوفيدانيه محمد الطرون167210101681
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1985-07-0401065563004غادهجورج نقوال عزوز167310101682
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1991-10-0402001965215مهافياض تركي الشعبان167410101683
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1999-01-0401065338001هناءآيه أحمد األعمى167510101684
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1998-01-0406003391701ابتسامنور حسن الخضر167610101685
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1992-11-0418000185910اموناسماء احمد مروان167710101686
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1984-01-0515002749201وحيده حسنأماني سميع محمد167810101687
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1994-04-0405002946206ثناءنور تامر الحسن167910101688
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1990-05-0407002372914انعام الصويصعلي هشام العساف168010101689
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طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1985-10-0401076048723رابيافرح محمد جنيد دعاس168110101690
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1988-10-0401024590406ميادهقمر طالل ابراهيم آغا168210101691
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1985-09-0412005311408هدى خضورعلي محمد محرز168310101692
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1996-09-0408002604901بسيمهرهام رايق خليل168410101693
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1993-01-1001012900016هدى المصريجنان علي غانم168510101694
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1996-01-0408002840130شهيرهوالء علي االحمد168610101695
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1978-01-0507000428212شهيرهعبير عبد الكريم ديوب168710101696
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1985-08-0406000352121ماري سويدايمان راتب العبود168810101697
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1991-08-0417001314312زهرهسجى سعيد حمدان168910101698
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1982-07-0405000573030نجوداحمد عبد الكريم السليمان169010101699
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1992-01-0505015292301قمرهديما رمضان الخليل169110101700
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1987-10-0401002530306كوثراحمد معال معال169210101701
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1994-03-0401055331127افرنجيهعفراء مصطفى اليوسف169310101702
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1992-09-0519003256205هيام يونسمها محمود حسن169410101703
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1995-03-0412003198420هالعباده عبد العزيز مصري169510101704
طابق رابع- قاعة ثانية كلية التربية1994-05-0401015545803نزهافاديه سعد الدين العثمان169610101705
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1991-07-0403002489107هيفاء شدودشذى بهجت عبود169710101706
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1994-09-0405000252505هيامعال احمد المخلوف169810101707
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1998-01-0401033614722غيداء صيرفيهاجر هاشم المعصراني169910101708
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1990-09-0401036281421آمنهرنا نصر الدين الجوخدار170010101709
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1996-01-0412004904716شميله العبد هللالجين محمد غريب170110101710
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1996-01-0501038633801سعاد الحمروشرهف مروان تويت170210101711
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1998-05-0501038635001سعاد الحمروشعائشه مروان تويت170310101712
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1991-01-0908021887201غادهصفا لؤي محمد النقيب170410101713
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طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1993-03-0414000099522عزيزه طنوسريم باسم عيسى170510101714
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1992-01-0419007292301هناءعال عيسى اسماعيل170610101715
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1983-01-0401065230001فاتنسهير احمد الفضل170710101716
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1993-01-0401041983902وفاءصالح منذر محمد170810101717
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1990-01-0404002743603ميسرسلمه احمد العيسى170910101718
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1996-01-0412011117001زينبهال فيصل كمخلي171010101719
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1996-01-0403000888401منىبتول محمد العلي171110101720
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1988-02-0414002706104هنىمحمد منيف سالم171210101721
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1993-04-0518003679221هيامراما عزيز محمد171310101722
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1976-03-0401094733402حسيبهرسميه اسماعيل ابو ثلجه171410101723
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1986-01-0401038697215هناءسوار أحمد حسين171510101724
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1997-02-0401041388325منىعائده محمود رمضان171610101725
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1999-01-0401069495201هناءهال عبد الحكيم رستناوي171710101726
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1992-08-0411001617815نوهادخليل احمد عامر171810101727
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1974-02-0414003065015ليلىرحاب جرجس ابراهيم171910101728
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1991-07-0404003164920غادهرزان علي سعيد172010101729
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1982-06-0422005628615سليمه الصطايحيمهند يونس مسعود172110101730
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1999-05-0401003505401روفيدهسوزان محمد برابو172210101731
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1981-05-0406001464617زعنوفه الحسناياس صالح يوسف172310101732
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1998-01-0423002076101غادهندى علي االبراهيم172410101733
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1996-03-0401013003621عائدهسالم محمد عوده172510101734
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1982-05-0401040283506محاسنجلنار عثمان سالم172610101735
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1998-09-0401112193101عليا العباسساره عبد الرحيم العباس172710101736
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1986-01-0417001554725آمنهمحمد محمود الطويل172810101737
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طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1998-02-0422009398608زينب عابدةزهراء خير هللا عابدة172910101738
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1994-01-0401056032125يسرهأسماء امين عوده173010101739
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1996-10-0415001822201سلمى سلومعال علي الحوري173110101740
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1985-02-0401059555816نوفهعالء الياس الطرشه173210101741
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1999-11-0423000228924رأىغيداء احمد جبور173310101742
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1997-01-0401014074602سمر الوفائيهال محمد عبد البر الفاخوري173410101743
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1993-01-0401024924501سناءعال محمد تاج السكاف173510101744
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1978-08-0403000639024فوزيهزينب حسين شنو173610101745
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1993-07-1002003191612ثناءمحمود عدنان احمد173710101746
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1998-06-0724021680617روعة فياضرؤى نعمان قبيطري173810101747
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1997-01-1404007169001كميلهمريانا اكرم قاسم173910101748
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1995-09-1023000213823غيثاءرهف احمد علي174010101749
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1990-01-0519000785001وجيها اسعدنغم احمد سليمان174110101750
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1989-06-0413003330311منى خوريفراس ابرهيم الشحود174210101751
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1988-01-0505001618401فضهحسن احمد السليمان174310101752
طابق رابع- قاعة الثالثة كلية التربية1991-06-0407002396203هدىثمر علي العليوي174410101753
طابق الرابع- قاعة الرابعة كلية التربية1980-09-0418006939009نزههاحمد رفاعي السرميني174510101754
طابق الرابع- قاعة الرابعة كلية التربية1995-09-0423001614520نجيحهلميس ناصر الزير174610101755
طابق الرابع- قاعة الرابعة كلية التربية1981-04-0404003019613نبيهه قاسمقيس سعيد عباس174710101756
طابق الرابع- قاعة الرابعة كلية التربية1991-08-0422007035130رفيقهعدي أحمد العلي174810101757
طابق الرابع- قاعة الرابعة كلية التربية1975-09-0423000083020سهام االحمدسامر عبد الكريم المنصور174910101758
طابق الرابع- قاعة الرابعة كلية التربية1976-09-0401013129803مديحهفدا جميل سليمان175010101759
طابق الرابع- قاعة الرابعة كلية التربية1995-01-0406001303207حميدههنوف صبحي الحسون175110101760
طابق الرابع- قاعة الرابعة كلية التربية1997-01-0401019865220نجاحآالء نواف الخويلد175210101761
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طابق الرابع- قاعة الرابعة كلية التربية1985-09-0505015939914فوزيهنيروز نصر عمران175310101762
طابق الرابع- قاعة الرابعة كلية التربية1980-05-0504001245524نوروفاء فيصل عبود175410101763
طابق الرابع- قاعة الرابعة كلية التربية1970-05-0401045792910كرجيهابراهيم احمد الشعبان175510101764
طابق الرابع- قاعة الرابعة كلية التربية1987-01-0415000444201ديبهديانا رياض الياس175610101765
طابق الرابع- قاعة الرابعة كلية التربية1983-06-0401001292706ماري سعدحسام نزيه ابراهيم175710101766
طابق الرابع- قاعة الرابعة كلية التربية1968-01-1101017454317كرجوفاطمه حسن تامر175810101767
طابق الرابع- قاعة الرابعة كلية التربية1996-07-0401018106113امامه خضور العليعلي جهاد شعبان175910101768
طابق الرابع- قاعة الرابعة كلية التربية1983-01-0401080716628نهادريم علي حسن176010101769
طابق الرابع- قاعة الرابعة كلية التربية1981-02-0503003494820علياحسام احمد الخربوطلي176110101770
طابق الرابع- قاعة الرابعة كلية التربية1993-01-0422001970404شيراز السليمانعبير علي بلول176210101771
طابق الرابع- قاعة الرابعة كلية التربية1982-01-0422001789112غادهاحمد حامد عنقة176310101772
طابق الرابع- قاعة الرابعة كلية التربية1971-09-0401090574720فاطمهعبد الفتاح عبد الرحمن سمره176410101773
طابق الرابع- قاعة الرابعة كلية التربية1989-01-0401049681224سهامنغم جاد الكريم اليوسف176510101774
طابق الرابع- قاعة الرابعة كلية التربية1984-06-0401000060229حميدهفاطر منير العباس176610101775
طابق الرابع- قاعة الرابعة كلية التربية1983-10-0412004168819نعيمهلبنى عدوان حالويك176710101776
طابق الرابع- قاعة الرابعة كلية التربية1987-01-0422002014601سميعه العليريمه شعبان شحود176810101777
طابق الرابع- قاعة الرابعة كلية التربية1977-02-0403001794701عزيزهوائل عزيز الداود176910101778
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