
التخصصالجامعي الرقمالطالب إسم#

المدنية الهندسةيعقوب اكرم رائد احمد195546

المدنية الهندسةحمدان احمد زهير احمد2109068

المدنية الهندسةحتامله احمد زياد احمد3103145

المدنية الهندسةالمقبل سالم عارف احمد4106233

المدنية الهندسة     محمود احمد عيسى احمد593496

المدنية الهندسةطبيشات محمود فؤاد احمد6106261

المدنية الهندسةغريز عبدهللا محمود احمد793243

المدنية الهندسةالهزايمه اسماعيل نايف احمد8109150

المدنية الهندسةحرب محمود مروان ادريس999185

المدنية الهندسةعبيدات محسن  نضال  اسامه10103173

المدنية الهندسةحسن الشيخ عمر مصطفى اسامه11109115

المدنية الهندسةالسمردلي مهنا سالمه امجد12106230

المدنية الهندسةالعدمات حسين عبدالرحيم انس13106145

المدنية الهندسةغادي ناظم مازن انس14106147

المدنية الهندسةابوعلوش فواز يوسف ايمان15106069

المدنية الهندسةالشبلي شبلي عبدالمجيد ايناس16106191

المدنية الهندسةمحاسنه توفيق احمد بابل17109337

المدنية الهندسةالمومني احمد محمد باسل18109049

المدنية الهندسةزبيدات ابراهيم حسين بسمه1982145

المدنية الهندسةعلي بني مصطفى عبدالرحيم بشار2091392

المدنية الهندسةاالزم أبوزهره تيسير طارق بالل21109045

المدنية الهندسةبطاينه محمود محمد تاال22109166

المدنية الهندسةبطاينه رفاعي احمد تقى23106200

المدنية الهندسةالنسور جميل محمد جميل24106226

المدنية الهندسةالعسلي جودت محمد جواد جودت25109135

المدنية الهندسةحداد ذيب رشدى حسام26102895

المدنية الهندسةالجراح علي خليفه حال27106151

المدنية الهندسةالسلطي صالح كمال حال2899073
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المدنية الهندسةالالال عبدالرحيم احمد حمزه29109119

المدنية الهندسةشديفات خيرو يونس حمزه3091584

المدنية الهندسةزعاتره رمضان خليف خالد31106276

المدنية الهندسةصوافطه جميل ناجح خالد32109315

المدنية الهندسةالبطاح احمد وليد خالد33109191

المدنية الهندسةجربوع محمد سعيد داليا34106302

المدنية الهندسةالعمري احمد اسامه دانا3599187

المدنية الهندسةاحمد محمد عبداللطيف دعاء36106314

المدنية الهندسةردايده محمد تركي ديما37106206

المدنية الهندسةحسين يونس منير رغده38109082

المدنية الهندسةالمومني ارحيل بالل رند39106116

المدنية الهندسةالقضاه شحاده ناجي رند40106283

المدنية الهندسةبطاينه ابراهيم محمد رهام41106236

المدنية الهندسةعليان علي جمال روال42106032

المدنية الهندسةعواد بني خليفه محمد زيد43109091

المدنية الهندسةخفاجه رضوان محمود ساجده44106134

المدنية الهندسةشنب ابو عبدالغني برهان سارة45106259

المدنية الهندسةبطاينه حسن سامي سجى46106260

المدنية الهندسةالحلته محمد جمال سعد47106162

المدنية الهندسةلباد ابو سعيد مروان سعيد4881395

المدنية الهندسةنصيرات يوسف احمد سلطان49106238

المدنية الهندسةعبيدات سليمان زاهر محمد سليمان50106290

المدنية الهندسةخنجر عيسى بالل سماح5198984

المدنية الهندسةهياجنه ذيب احمد هللا سيف5299031

المدنية الهندسةعبدالفتاح مصطفى كمال سيف53109155

المدنية الهندسةحداد عيسى نبيل سيف54109153

المدنية الهندسةبطاينه ابراهيم نوفان شادن55106224

المدنية الهندسةالبريك خالد منير صالح5699143

المدنية الهندسةالرواجبه خالد عدلي طارق57109113

المدنية الهندسة    هيالت علي زياد عبدالرحمن5891570



المدنية الهندسةذبيان خلف احمد عبدهللا59106199

المدنية الهندسةالعشي عادل حسام عبدهللا60109056

المدنية الهندسةالقضاه عواد الدين عماد عبدهللا6195504

المدنية الهندسةعناقره ناصر قاسم عبيده62108994

المدنية الهندسةخصاونه فواز احمد عال63106211

المدنية الهندسةالشبول موسى احمد علي64106186

المدنية الهندسةالحسينات محمد صالح عمر6599210

المدنية الهندسةالعبد فليح الحكيم عبد عمر66103043

المدنية الهندسةنايفه عبدالرحمن عبدالكريم عمر67106177

المدنية الهندسةدرابسه قاسم هايل عمر68103118

المدنية الهندسةالحراسيس علي  معن   عمرو69103075

المدنية الهندسةمسروجه زيد اديب عمرو7095556

المدنية الهندسةالعبيني سالمه محمد عنان7185055

المدنية الهندسةبعالو عليان خلف غاده72106193

المدنية الهندسةبدور محمد عبدالمجيد غيداء73106282

المدنية الهندسةالقضاة فارس محمود فارس74108979

المدنية الهندسةالبايض ابراهيم جمال فؤاد75103160

المدنية الهندسة االحمد نور محمد فيصل76102997

المدنية الهندسةعالونه فواز عبد قيس7787354

المدنية الهندسةداود عبدالمجيد نضال كرم78106117

المدنية الهندسةأبوالشعر كمال ايهم كمال7991516

المدنية الهندسة      الخطيب نمر زياد لؤي8093457

المدنية الهندسةشقير اسعد يحيى ليان81106176

المدنية الهندسةدرادكه علي جبر لين82106232

المدنية الهندسةالحدادين فريح منذر مجدي83109012

المدنية الهندسةالدقس اسماعيل ابراهيم محمد8499056

المدنية الهندسة الحداد احمد محمد8595282

المدنية الهندسةمسمار عبدالحافظ احمد محمد86106254

المدنية الهندسةالمومني عيسى احمد محمد87106181

المدنية الهندسةبشابشة سليمان رياض محمد8899215



المدنية الهندسةالدويك عبدالحي سليم محمد89109173

المدنية الهندسةعبابنه غصاب عماد محمد90109131

المدنية الهندسةبصول عبدالمهدي ماجد محمد9184835

المدنية الهندسةالعزام سالمه محمود محمد92106148

المدنية الهندسةقبالن محمود محمد مصعب محمد9391587

المدنية الهندسةخضر عبدالمجيد منير محمد94106291

المدنية الهندسةعجاوى عبدالسالم عامر محمود9598991

المدنية الهندسةالبركات محمود عمر محمود96103019

المدنية الهندسةالبطاينه فيصل علي محمد مرام97106262

المدنية الهندسةالصالح فريوان موفق مروان98106123

المدنية الهندسةالقضاه احمد محمد مظفر99106138

المدنية الهندسة جعمور مهند ممدوح100103175

المدنية الهندسةالسلمان خالد ابراهيم موسى101106217

المدنية الهندسةالموال ممدوح منذر ناصر102103165

المدنية الهندسةخليل نايف هيثم نايف10395297

المدنية الهندسةالعلي محمد ابراهيم ندى10488691

المدنية الهندسةجيدع محمد عايض نوح10591527

المدنية الهندسةالبطاينه احمد محمد نور106106182

المدنية الهندسةيخلف طاهر متوكل هبه107106184

المدنية الهندسةصالح يعقوب عمر هيثم108109080

المدنية الهندسةطلفاح علي باسم ياسر109106208

المدنية الهندسةالدويك محمود عوني يامن110106085

المدنية الهندسةالبستنجي سالمه محمد يحيى111106126

المدنية الهندسةالسرخي علي بسمان يزن112103205

المدنية الهندسةالهواوشه عارف خضر يزن113106128

المدنية الهندسةعبيدات سعد وليد يزيد114106235

المدنية الهندسةالمقابله حسن الرؤوف عبد يمان11591601

المدنية الهندسةسعادة سعادات محمود يوسف116109065

المدنية الهندسةالجيوسي محمد عبدهللا البراء11720110023133

المدنية الهندسةدبابنه سالم سليمان ايهم11820112023137



المدنية الهندسةالمنايصه نايف محمد عبدهللا11985062

المدنية الهندسةالعمري محمد حسن محمد12020130023206

المدنية الهندسةالبشابشه محمد رشيد محمد12120142023217

الكهربائية الهندسةملحم سالم محمد ابراهيم122106362

الكهربائية الهندسةاالسطل محمد السيد احمد123106373

الكهربائية الهندسةعبابنه خليف عبدالمطلب احمد124106353

الكهربائية الهندسةالفريجات عبدهللا غازى اسامه125106327

الكهربائية الهندسةالغزو عليان محمد امنه126106335

الكهربائية الهندسةضوه عمر حسن انفال127106089

الكهربائية الهندسةعباس عباس عماد ايهاب128106364

الكهربائية الهندسةالطيطي عطاهللا عبدالحليم حذيفه129106344

الكهربائية الهندسةذبيان موسى يحيى حذيفه130106310

الكهربائية الهندسةالبطاينه شفيق عمر رغد13199337

الكهربائية الهندسةالياصجين احمد عبدهللا ساجده132106351

الكهربائية الهندسةالمومني هللا ضيف اسامه سارا133106380

الكهربائية الهندسةأبوزيد محمد زايد شوقي134109214

الكهربائية الهندسةحسين نمر فيصل صهيب135109229

الكهربائية الهندسةالحبيه عبدالمجيد عدنان عبدالرحمن136103275

الكهربائية الهندسةجرادات صالح زياد عصام137106337

الكهربائية الهندسةالقضاه محمود احمد عماد138106350

الكهربائية الهندسةالمعازي احمد تيسير عمر139106367

الكهربائية الهندسةعليمات هالل محمود عمر14099231

الكهربائية الهندسةالدقم سعيد عدنان فخري14185142

الكهربائية الهندسةنزال ذياب بسام فرح142106352

الكهربائية الهندسةالزريقي محمد ماهر فرح143106358

الكهربائية الهندسةالمحاسيس محمد ابراهيم محمد144106348

الكهربائية الهندسةالبشير محمد بشار محمد145103218

الكهربائية الهندسةابوبكر كمال منصور محمود146106328

الكهربائية الهندسةبدران مصطفى عماد مصطفى147106303

الكهربائية الهندسةعليمات سميحان سليمان معتصم148106368



الكهربائية الهندسةالعلي رزق محمد هاني مهند149106320

الكهربائية الهندسةابوسعده رشدي جمال يزن150106322

الكهربائية الهندسةعبابنه  امين محمد امين مجد15120130024117

الكهربائية الهندسةالمساعده علي رضا محمد هبه15220130024052

الكيميائية الهندسةقراقع صبرى صادق احمد15398927

الكيميائية الهندسةعابد محمد محمود احمد154106104

الكيميائية الهندسةالموسى خميس محمد انس15598933

الكيميائية الهندسةفتال جعفر جمال بسمة15698959

الكيميائية الهندسةطه حسن بسام رانيا15798962

الكيميائية الهندسةالرمحي محمود نعيم رزان158106107

الكيميائية الهندسةالتله عبدالرؤوف عبدالفتاح رهف15995226

الكيميائية الهندسةالدلقموني نايف غسان رؤى16098928

الكيميائية الهندسةالطراونه عطاهللا عبدالوهاب سند161106066

الكيميائية الهندسة    الدرابسه منصور زياد شهناز16291380

الكيميائية الهندسةالكاف الاله عبد احمد شيخ16370506

الكيميائية الهندسةمحمد صالح احمد صالح16488472

الكيميائية الهندسةابوستة حسين حماد فيصل16570859

الكيميائية الهندسةعبدهللا محمد مامون محمد166100219

الكيميائية الهندسةالعمري محمد الدين محي محمد16798985

الكيميائية الهندسةالمراونه محمد مروان محمد16899280

الكيميائية الهندسةالزعبي فارس فاعور مالك169106081

الكيميائية الهندسةالمسيلم عويد سعيدي مياده17088493

الكيميائية الهندسةموسى بني امين احمد ميسم171103442

الكيميائية الهندسةشعبان محمد محمود يانا172108962

الكيميائية الهندسةنويران ابراهيم احمد ابراهيم17320130022028

الكيميائية الهندسةمحمد علي حسن فاطمة17420122022005

الكيميائية الهندسةالزعبي سعد موفق محمد17520130022072
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التخصصالجامعي الرقمالطالب إسم#

الحاسوب هندسةالقرشي محمد عبدالوالي اباء1107862

الحاسوب هندسةالشبول محمدهادي ابراهيم اروى2107858

الحاسوب هندسةمشاقبة يوسف احمد اسراء3107863

الحاسوب هندسةابوصهيون يوسف اسماعيل انوار4106018

الحاسوب هندسةزيتون ابو علي عبدالرؤوف براءه5100407

الحاسوب هندسةقديسات خليل احمد بهاء6101604

الحاسوب هندسةالشبول علي محمد كريم خالد7110760

الحاسوب هندسةربيع صالح محمد خديجه8104839

الحاسوب هندسة    البشتاوي احمد شاهر دياال994019

الحاسوب هندسةالجراد محمد علي شروق10107853

الحاسوب هندسةالصمادي احمد زياد طارق11101852

الحاسوب هندسةكراسنه عبدالجليل بسام علي12101593

الحاسوب هندسةالصمادي ابراهيم سارى فاطمه13107840

الحاسوب هندسةالروسان بشير عصام محمد14107868

الحاسوب هندسةقطيش محمد قاسم معاذ15110754

الحاسوب هندسةالقاضي محمد زيد مي16107847

الحاسوب هندسة الجراح  متعب  محمد  ميسره17101595

الحاسوب هندسةالسميرات عبدهللا احمد نسرين18107849

الحاسوب هندسةالعزام علي يوسف هبه19107773

الحاسوب هندسةالعمري محمود زكريا يزن2097555

الطيران هندسةقدسية خليل طارق احمد21110482

الطيران هندسةعبداللطيف احمد محمود روان22107439

الطيران هندسةسليمان موسى ابراهيم احمد عهد23109270

الطيران هندسةالنابلسي رائق فواز ليث24110474

الطيران هندسةحرب محمد طه محمد25110471

الطيران هندسةسمرين محمود احمد محمود26107440

الطيران هندسةالجريري محمود مروان معاذ27110488

الطيران هندسةالخاليله ابراهيم غازى مهند28104538

الطيران هندسةالجراح محمد اياد يزن29100898



الطيران هندسة عقله عيسى محمد3076910

الحاسوب شبكات وأمن هندسةملحم تركي ملحم احمد3187509

الحاسوب شبكات وأمن هندسةعياصره عبدهللا طارق اخالص32101591

الحاسوب شبكات وأمن هندسةمساعده مصطفى احمد اريج33101208

الحاسوب شبكات وأمن هندسةالبطاينه فهمي محمود اسراء34108005

الحاسوب شبكات وأمن هندسةالطويل حسين احمد اصاله35107995

الحاسوب شبكات وأمن هندسةغنيه سلمان ناصر ايات36101832

الحاسوب شبكات وأمن هندسةعالونه محمد زيد ايه37103570

الحاسوب شبكات وأمن هندسةالجباوى زكي بالل براء3898886

الحاسوب شبكات وأمن هندسةطعاني جودت ابراهيم ديما39110823

الحاسوب شبكات وأمن هندسةقرعان عوض عادل رحمه40101601

الحاسوب شبكات وأمن هندسةقرعان شامخ محمد روعه41108010

الحاسوب شبكات وأمن هندسةمعايعه جرجي بولص زياد42108011

الحاسوب شبكات وأمن هندسةالضامن ضامن فيصل عبدالسالم43107603

الحاسوب شبكات وأمن هندسةابوعكليك سالم خطاب فاطمه44107992

الحاسوب شبكات وأمن هندسةالذينات طالب حسين محمد4588756

الحاسوب شبكات وأمن هندسةنصرهللا خالد محمود محمد46101808

الحاسوب شبكات وأمن هندسةمومني رشود محمود محمد47104924

الحاسوب شبكات وأمن هندسةخيرهللا  محمدعلي محمدملهم48104915

الحاسوب شبكات وأمن هندسةالزيادنه سالمه محمد مصعب49107991

الحاسوب شبكات وأمن هندسة     الشناق عيسى سمير منصور5094042

الحاسوب شبكات وأمن هندسةالنعسان محمود جمعه مي51101673

الحاسوب شبكات وأمن هندسةقاسم اسماعيل قاسم ميسم52110820

الحاسوب شبكات وأمن هندسةمحاوره محمود جهاد نورالدين5393802

الحاسوب شبكات وأمن هندسة    الجوارنه عبدهللا علي صهيب5494045

الحاسوب شبكات وأمن هندسة    السميرات شحاده موفق محمد5594038

النووية الهندسةالحوراني علي صالح قتيبه5681006

الحيوية الطبية الهندسةالقرعان عبدهللا زهير بيان5791926

الحيوية الطبية الهندسةدراوشه معروف جمال محمد5888916

26/11/2018 األثنين



التخصصالجامعي الرقمالطالب إسم#

الصناعية الهندسةمومني فالح غالب اباء195954

الصناعية الهندسةعنانبه مصطفى حسين ابرار2106088

الصناعية الهندسةالجراح محمد حسن احمد3106603

الصناعية الهندسةالنعيمي عوض فالح احمد4106605

الصناعية الهندسةالعبيني سالمه مخلص احمد5106561

الصناعية الهندسةأبوفرسخ عبدالفتاح غازى اسامه6106560

الصناعية الهندسةطوالبه محمد علي افنان7106562

الصناعية الهندسةالنصر محمد غالب انس8103272

الصناعية الهندسةابوعمر وليد محمود ايه9106571

الصناعية الهندسةطه نايف إياد أحمد10109491

الصناعية الهندسة  الدالبيح عبدالحافظ ياسر بهاءالدين1191757

الصناعية الهندسةطنش علي جمال بيان12106609

الصناعية الهندسةخصاونه سليمان احمد تقى13106601

الصناعية الهندسةايوب جمال اياد جمال14102887

الصناعية الهندسةالشرع سليمان عادل حسام1599654

الصناعية الهندسةالسليتي احمد محمد حال16109496

الصناعية الهندسةمكاحله سعيد محمد حنين1799609

الصناعية الهندسةحسن مصطفى خليل محمد خليل1899615

الصناعية الهندسةعلوه عبيد زيد دانه19107395

الصناعية الهندسةالزعبي احمد يوسف دانه20106597

الصناعية الهندسةالفيومي محمد نائل دانيه21106599

الصناعية الهندسةالقرعان شفيق نبيل دعاء22106615

الصناعية الهندسةالقضاه حمدان محمد دينه23106580

الصناعية الهندسةبطه احمد عمر رانيا24106633

الصناعية الهندسةدردور محمد نضال رانيه25106606

الصناعية الهندسة     القيسي شاكر نبيه رزان2692009

الصناعية الهندسةصالح محمد علي رند27106576

12:00-10:30: :الوقت

NB66 الصفية القاعات مبنى



الصناعية الهندسةالخريسات عبدالفتاح احمد ريف28103465

الصناعية الهندسةموسى عبدالرحمن معتصم زكيه29106600

الصناعية الهندسةصيفي حمدي عبدالناصر زيد30106614

الصناعية الهندسةالسعدي الرحمن عبد عمر زينة31109483

الصناعية الهندسةملكاوى ناظم احمد ساره32106628

الصناعية الهندسةمطالقه محمد محمود سامي3399647

الصناعية الهندسةاسويد صالح ماجد سماح34106584

الصناعية الهندسةجرادات محمود محمد سيف35101131

الصناعية الهندسةالمومني محمد سالمه شذى36106624

الصناعية الهندسةالمومني رضوان محمد عامر3799304

الصناعية الهندسةأبوسنينه  حمدي حمدان عبدالرحمن38109543

الصناعية الهندسةالخطيب محمد زهير عبدالرحمن3991663

الصناعية الهندسةأبوخلف عبدالعزيز رائد عبدالعزيز40109516

الصناعية الهندسةالعظامات عوده حمود عبدهللا4199460

الصناعية الهندسةشطناوى سليمان عاكف عبير42106540

الصناعية الهندسةالرشدان محمود دولت عالء4392784

الصناعية الهندسةالصقر احمد ابراهيم على4499398

الصناعية الهندسةالقواسمي جميل محمد جمال كمال45109474

الصناعية الهندسةالعجبه محمود عادل حسن محمد4693909

الصناعية الهندسةعبدالسالم مصطفى خالد محمد47106569

الصناعية الهندسةالمجدوب احمد رضوان محمد48109478

الصناعية الهندسةخصاونه قاسم سامر محمد49106622

الصناعية الهندسةسعيفان شحاده علي محمد50109510

الصناعية الهندسةالشقران محمد عمر محمد51103409

الصناعية الهندسةالخصاونه محمد منذر محمد52106629

الصناعية الهندسةأبوعبيد نايف منذر محمد53109505

الصناعية الهندسةالمبارك محمود ناجح محمد54106607

الصناعية الهندسةابوعليقه راشد نواف محمد55106583

الصناعية الهندسةالعطاري نصرهللا يوسف محمد56109517

الصناعية الهندسةالجدايه عبدالرحيم محمد عدنان مراد57103357



الصناعية الهندسةالخطيب محمد احمد مروه5899643

الصناعية الهندسةابوحمديه احمد جمال معتز59106577

الصناعية الهندسة وهبه مازن  ناظم6088997

الصناعية الهندسةزريقات سليمان حامد هاشم6191589

الصناعية الهندسةالحمورى محمد جادهللا هبه62106627

الصناعية الهندسةعبدالسالم محمد ناصر هديل6375319

الصناعية الهندسةاشتيه صادق عثمان وداد64109508

الصناعية الهندسةالزعاتره محمد فؤاد بان6520140029063

الصناعية الهندسةالدرويش محمد فائق حنين6620130029090

الصناعية الهندسةالعزيز عبد خليل خالد خليل6720090029095

الصناعية الهندسةشلبي محمد محمود دوسر6885446

الصناعية الهندسةعلي سعيد معاذ زيد6920142029007

الصناعية الهندسةالسخني حامد فؤاد مرح7020132029114

الصناعية الهندسةالزعبي شحاده نزار والء7120130029057

الميكانيكية الهندسةالسالم عبدهللا امين احمد72109260

الميكانيكية الهندسةالقواسمه محمود جاسر احمد73106425

الميكانيكية الهندسةمسمار احمد محمد احمد7499375

الميكانيكية الهندسةالتيتي موسى محمود احمد75109336

الميكانيكية الهندسةنخله موسى باسل اسامه76106420

الميكانيكية الهندسةعطروز محمد سعد اسامه77109347

الميكانيكية الهندسةالبشتاوى سعد هاني اشرف7899396

الميكانيكية الهندسةالزعبي احمد مروان الحارث79106464

الميكانيكية الهندسةالشطرات احمد تيسير المثنى8088567

الميكانيكية الهندسةرشيد محمد توفيق امين8173474

الميكانيكية الهندسةالشطناوى كايد خالد انس82106448

الميكانيكية الهندسةابوهمام علي علي اياد83106385

الميكانيكية الهندسةالرمحي أحمد داود أحمد84106426

الميكانيكية الهندسةدوايمه نواف زياد أحمد85109241

الميكانيكية الهندسة قياص أبو  أحمد  عامر  أنس86103300

الميكانيكية الهندسةالبيشاوي عمر خليل باسل87106422



الميكانيكية الهندسةعرار محمود حسان براء88110487

الميكانيكية الهندسةالرفوع بشير مازن بشير89106394

الميكانيكية الهندسةالخطيب خليل عصام بالل9099413

الميكانيكية الهندسةعالوي محمود ماهر جعفر91109314

الميكانيكية الهندسةعبدهللا عيسى عبدهللا الدين جالل9299488

الميكانيكية الهندسةبازل حسين الدين كمال حسين93109219

الميكانيكية الهندسةالخوالده احمد سليمان حماده9493106

الميكانيكية الهندسةالقاسم احمد عمر حمزه9599359

الميكانيكية الهندسةعاشور خميس الدين عماد خميس96109271

الميكانيكية الهندسةالحوامده محمد فيصل راكان97109304

الميكانيكية الهندسةالجراح سالم صالح طارق9895702

الميكانيكية الهندسةفريج عادل عزام عادل9999486

الميكانيكية الهندسةملحم عبدالمجيد عزام عبدالرحمن100109278

الميكانيكية الهندسةعبيدات محمد بركات عبدهللا101107446

الميكانيكية الهندسةفواعير محمد حسين عبدهللا102103305

الميكانيكية الهندسةاسماعيل شحاده داهود عبدهللا103106453

الميكانيكية الهندسةالخطيب تركي ماهر عبدهللا104109252

الميكانيكية الهندسةمحمود خالد علي محمد عبدهللا105106389

الميكانيكية الهندسةالهلسه جميل نصرى عصام10699379

الميكانيكية الهندسةفرحه ابو محمد عمر علي107106492

الميكانيكية الهندسةالقاسم سعيد محمد خالد عمر108109328

الميكانيكية الهندسةالعمرى نواف عبدالكريم عمر10999424

الميكانيكية الهندسةعبابنه عبدهللا عزمي عمر11099365

الميكانيكية الهندسةالزعبي اسعد امجد عمران111103413

الميكانيكية الهندسةقطامش علي عمر عيسى112109243

الميكانيكية الهندسةالبطاينه محمد حابس فادي11388883

الميكانيكية الهندسةاالحمد حسين يوسف قصي114106490

الميكانيكية الهندسةقسيم شفيق فخرى قيس115106438

الميكانيكية الهندسةمصطفى بني خليل محمد مجاهد116106441

الميكانيكية الهندسةقشوع  يوسف  سامي  محمد117103406



الميكانيكية الهندسةعتمه صالح احمد محمد118106388

الميكانيكية الهندسةالشياب سعيد محمد احمد محمد119106404

الميكانيكية الهندسةالنمراوي عبدالقادر انور محمد120106446

الميكانيكية الهندسةعبدالرزاق عيسى جاسر محمد121106443

الميكانيكية الهندسةغوجه هارون حسني محمد122103347

الميكانيكية الهندسةالنجار احمد خليل محمد123103283

الميكانيكية الهندسةالزعبي عبده صالح محمد124106442

الميكانيكية الهندسةالجالبنه علي عبدهللا محمد125106439

الميكانيكية الهندسةحويله عطاهللا ناجح محمد126106142

الميكانيكية الهندسةالعبدالعزيز محمد ناصر محمد127106427

الميكانيكية الهندسةحسان علي وائل محمد128103368

الميكانيكية الهندسةالبدارنه محمد يوسف محمد12995753

الميكانيكية الهندسةالجمال محمد خالد مصطفى130106468

الميكانيكية الهندسةأبورمان سليمان محمد مصطفى131109205

الميكانيكية الهندسةابوحمد عبد ناجح معاذ13299357

الميكانيكية الهندسةمومني عبدالحميد عاطف معتز133106424

الميكانيكية الهندسةالفقهاء توفيق ايمن معتصم13498986

الميكانيكية الهندسةالجبالي حسين محمد معتصم13599479

الميكانيكية الهندسةالسليم افليح ذيب معن13688689

الميكانيكية الهندسةالخب محمد مراد مهند137106390

الميكانيكية الهندسةعليان حمدو محمد ميس138106513

الميكانيكية الهندسةعتمه ناصر انور ناصر139106419

الميكانيكية الهندسةدواغره سليمان تيسير نائل140106100

الميكانيكية الهندسة    النمراوي موسى فرحان همام14191791

الميكانيكية الهندسةالقضاه علي احمد هيثم142103310

الميكانيكية الهندسةالصالح حسن محمد يحيى14398980

الميكانيكية الهندسةمساعدة الحميد عبد وجدي يزن144109194

الميكانيكية الهندسةفياس محمد زهير يوسف145103304

الميكانيكية الهندسةنايفة امين الرحمن عبد يوسف146109254

الميكانيكية الهندسةحجازى يوسف عبدهللا يوسف14799462



الميكانيكية الهندسةالمعاسفه يوسف محمد يوسف14895780

الميكانيكية الهندسةدالبيح حامد عمر احمد14920090025139

الميكانيكية الهندسةاالكحلي فارع عبدهللا حسين ادهم15020122025215

الميكانيكية الهندسةاستيتية اكرم محمد منذر محمد اكرم15120122025011

الميكانيكية الهندسةمعمر عبده محمد بالل15220140025023

الميكانيكية الهندسةنايفه محمد رمضان محمد فادي15320140025027

الميكانيكية الهندسةالحراحشه احمد راضي هاشم15420120025137

الميكانيكية الهندسةفراج برهم جريس وليد15520130025014

الصحية والسياسات االدارةالقيسي محمود عزيز احالم156101354

الصحية والسياسات االدارةالعسل ابو ابراهيم عادل هيا157115178

األشعة تكنولوجياالسالل السيد هاشم ابراهيم158108923

األشعة تكنولوجياالمومني احمد عبدالكريم احمد159108901

األشعة تكنولوجياالروسان احمد هاني احمد16098838

األشعة تكنولوجياالبردويل محمد ناجح اماني161120999

األشعة تكنولوجياالسطرى صالح محمد بشرى162121235

األشعة تكنولوجياحسن عبدي اسماعيل حفصه16388398

األشعة تكنولوجياالمطلق فايز جمال خالد164108900

األشعة تكنولوجياالمصطفى احمد سليمان رقيه16557655

األشعة تكنولوجياجعفر جعفر حسين السيد زهراء166109701

األشعة تكنولوجياالمخادمه محمود عبدالكريم علي167102500

األشعة تكنولوجياالبدارنه محمود خالد ليث168115981

األشعة تكنولوجياجراح عبدالكريم ايمن محمد16996683

األشعة تكنولوجياسعيد بني احمد عبدالسالم مصعب170106052

األشعة تكنولوجيامصطفى علي محمد ندى17182227

األسنان صناعة تكنولوجياكتكت محمد احمد سالم172104068

األسنان صناعة تكنولوجياالعليمات عواد حسين سوزان173107184

األسنان صناعة تكنولوجيامحمد شريف محمد شوقي الرحمن عبد174110375

األسنان صناعة تكنولوجياأبوحماد احمد سعيد محمد مالك175110386

األسنان صناعة تكنولوجياالعجوز جابر الدين عالء محمد176104427

المساندة األسنان طب علومالكساسبه رضوان بسام رناد177107200



المساندة األسنان طب علومعنانبه عبدالكريم محمد ورود178104038

البصرياتالجلخ اسماعيل توفيق عمر179104752

البصرياتالدويكات راجح مشرف ليث18095157

التخصصالجامعي الرقمالطالب إسم#

التمريضالشويات حسن بسام اروى1110044

التمريضلواحمه اسعد محمد اسراء2110040

التمريضشتيات محمد فيصل ايناس3106937

التمريضالشرمان  سليمان محمدتيسير حال4109990

التمريضصعابنه توفيق محمد داليه5110038

التمريضعتوم محمد منذر رانيه6107072

التمريضالزريقات سالم احمد ربى7107015

التمريضالشرمان حسين ابراهيم ساره8115705

التمريضالعمري علي محمد سجود9110021

التمريضنور عمر محمد  سعاد1096571

التمريضشتيوى يوسف بسام سلسبيل11107073

التمريضعيسى عيسى جورج سوزان1282928

التمريضالشناق محمد عبدهللا شيرين13109958

التمريضالعنبوسي صبرى اسامه صبري14106981

التمريضدوتون ادي عبدالرحيم عديوله15104077

التمريضالبكار عبدالكريم عدنان فداء1689483

التمريضأبوشنيق محمد رياض قيس17100262

التمريضالفريحات الرحمن عبد احمد محمد18110033

التمريضابراهيم داود غسان محمد19106958

التمريضالشبول احمد عبدهللا ناصر20107066

التمريضعبيدات محمود سليمان هبه21110036

التمريضعبدالحافظ عبدالجابر خالد وائل22109967

التمريضالربيعي شعبان خالد وليد23106985

26/11/2018 األثنين
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التمريضحرب محمود حسن يارا24110029

التمريضحجير توفيق طارق يسرى25106933

التمريض     يعاقبه علي سالم عائشه2692367

القبالةالطويل محمد سالم امل2796672

القبالةقديسات عبدالرزاق اكرم تقى28100273

القبالةابوكايد مصطفى حسن وجدان29100183

القبالةأبوجودة خليل ابراهيم وعد3020142042005

البيطرية والجراحة الطبوحشات احمد عمر االء3193002

البيطرية والجراحة الطبالقالب محمد ناصر سالي3292962

البيطرية والجراحة الطبالعمرى عبدهللا محمد عاصم33100761

البيطرية والجراحة الطبالبستنجي احمد سعدي عبدالحميد34100771

البيطرية والجراحة الطبمحمود الحميد عبد عيسى عمار3593004

البيطرية والجراحة الطبالسعود محمد حسن عيسى3698798

البيطرية والجراحة الطبمستريحي طه ايمن فارس3789880

البيطرية والجراحة الطبالشناق زيد هادي محمد ماجد3886490

البيطرية والجراحة الطبالشلول سالم احمد محمد39100486

البيطرية والجراحة الطبغربيه أبو محمود خليل محمد40100754

البيطرية والجراحة الطبعكور جابر زياد محمد41100788

البيطرية والجراحة الطبهزايمة صالح فؤاد محمد4286151

البيطرية والجراحة الطبالعناز ابو علي محمود محمد4386440

البيطرية والجراحة الطبأبوالعدس محمد هاني محمد44100772

البيطرية والجراحة الطبخطيب احمد وليد يحيى4592964

البيطرية والجراحة الطبراشد ابو  نظمي وائل4697088

البيطرية والجراحة الطبالعنانبه عبدهللا عبدالسالم يونس4720112066059

الطبيعي العالجحرب حسن سامح بتول48114008

الطبيعي العالجباوزير عبدهللا سعيد تماني49101456

الطبيعي العالجالسويدات محمد قسيم حمزه5098794

الطبيعي العالجالعمرات علي محمد خالد51107203

الطبيعي العالج  ثالث داود52110382

الطبيعي العالج  عامر سالم53109449



الطبيعي العالجدرادكه محمود محمد شرف54107627

الطبيعي العالج عثمان ادريس عثمان55110858

الطبيعي العالجعالونه احمد عزت عنود56107420

الطبيعي العالجالعجلوني سالم عوض فرح57107258

الطبيعي العالج قصاص نضال محمد5896456

الطبيعي العالجأبوبيدر محمود محمد مصعب59115417

الوظيفي العالجالجابري محمد محمود بيسان60107776

التخصصالجامعي الرقمالطالب إسم#

والنطق السمعالزعبي عارف شامخ حمزه1115283

والنطق السمععبيدات رضا سعيد محمد2110744

الصيدلةايوب عوض احمد اسيل394080

الصيدلةالبشابشه احمد بسام اسيل496117

الصيدلةعاشور علي رياض اسيل599681

الصيدلةحسينات احمد موسى اصاله6106775

الصيدلةالعالونه محمد امين االء7106755

الصيدلة     الشرعه ناصر جمال اماني892170

الصيدلةالموسى مفلح اسماعيل ايمان9106665

الصيدلةابومنديل عبدالقادر عزات ايمان10114756

الصيدلةالمومني فليح هللا فضل ايمان11106711

الصيدلةالنداف معروف ماجد ايناس12106723

الصيدلةصباح احمد محمود أحمد أمل13103699

الصيدلةالرفاعي  احمد بتول14103603

الصيدلةالعكايله عبدالرحمن فائق بتول15103858

الصيدلةالشديفات حمد سامي براءة16106735

الصيدلةالعجوز جابر الدين بهاء براءه17103483

الصيدلةقطيش احمد محمد براءه18106715

الصيدلةهيكل  احمد بسمه1996073
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الصيدلةأبوعواد موسى ايمن بكر2099879

الصيدلةالشبول محمد قاسم بلقيس21109579

الصيدلةعباره  محمد بهيره22109661

الصيدلةعياد عبدهللا راضي بيان23106673

الصيدلةأبوعين سعيد محمد احمد تبارك24103471

الصيدلةعلقم حسني صالح تسنيم25106688

الصيدلةجحا حنا جميل تينا26109654

الصيدلةهالل زهدى لؤى حسين27109652

الصيدلةالحلو حسين محمد حسين28109671

الصيدلةالمقبل محمود توفيق حال29109695

الصيدلةشنار عبدالفتاح نشأت خالد30109595

الصيدلةخوالدة علي سليمان خلود31106709

الصيدلةجرادات محمود محمد دانا32103855

الصيدلةخلف شكري رائد دانه33109552

الصيدلةاالخرس اسحق عباس دانيه34106800

الصيدلةالزعبي ابراهيم محمد دانيه35109707

الصيدلةعسفا محمد وليد ديمه36106662

الصيدلةالزعبي حسين محمد رافت37109881

الصيدلةالعزام حسن حسين رايه3899850

الصيدلةالطيف ابراهيم نبيل رشا39100050

الصيدلةالعتوم مصطفى رياض رغد4099838

الصيدلةالخزاعله احمد بالل رهف4199789

الصيدلةمحافظه سليمان روحي رهف4299854

الصيدلةالعموش حسين سليمان روان4392166

الصيدلةمنصور   ظافر روان44103601

الصيدلةالجميعي حمزه سالم زينب45109643

الصيدلة الرفاعي احمد سارة46109563

الصيدلةالجياتنه عبده علي سارة47103673

الصيدلةالشلبي محمد احمد ساره48101358

الصيدلةعواد احمد باسم ساره4979993



الصيدلةعبدهللا ابراهيم عبدهللا ساره5099881

الصيدلةالمومني محمد نبيل سجا5199834

الصيدلةغوشه عبدالرؤوف محمد سحر52106658

الصيدلةالهنداوي محمود ابراهيم سميره53114857

الصيدلة    الربايعه عبده سلطان سهير5493481

الصيدلةادم حسين ياسين سهير5582696

الصيدلةالنمري رشيد سامر سيرين56109712

الصيدلةعزام عبدالرحمن صبحي شهد57106743

الصيدلةأبوسريه عبدهللا عوني شهد58109703

الصيدلةخريس احمد عادل صبا59109730

الصيدلةباكرمان سلمان سالم هللا عبد6085627

الصيدلةعقيل محمد احمد عبدالوهاب61109770

الصيدلة الشامي صفوان عبيدة6296365

الصيدلةالمقطش حبيب نبيل غنى63109594

الصيدلةعبيدات غالب الدين بهاء لبنى6499782

الصيدلةالطرده محمد محمود لبنى65103630

الصيدلةطه بني مصطفى مروان ليلى66109768

الصيدلةملكاوي رومي الدين صالح لينا67106640

الصيدلةكوفحي محمد عماد لينا68105926

الصيدلةالهباهبه محمد عطيه ماريا6996158

الصيدلةالحلقبي ناصر احمد محمد70103644

الصيدلةعاشور قاسم راتب محمد7185682

الصيدلة المعصراني سالم محمد طارق محمد7296363

الصيدلةصالح محمد عمر محمد73109721

الصيدلةشرادقه محمد فاروق محمد7496480

الصيدلةالسمن أبو علي محمود محمود7596539

الصيدلةمطر عبدهللا علي موزة76103814

الصيدلةالردايده انور محمد نسرين77102911

الصيدلةجفال خليل ابراهيم نور78103768

الصيدلةالبطاينه فخرى زياد نور7999248



الصيدلةأرشيد  كمال نور80109600

الصيدلةنصيرات محمود رمضان نيرمين81106777

الصيدلةسماره احمد زياد هبه82106717

الصيدلةالنصيرات علي محمود هبه83109399

الصيدلةالملكاوى محمد زهير هناء84103852

الصيدلةالشامي وصفي عصام هيا85109645

الصيدلةبطاينه خالد محمد هيا86100011

الصيدلة ياسين نزيه هيا8789186

الصيدلةكنعان ابراهيم محمود ياقوت88109683

الصيدلةالغزاوى خلف خالد يوسف89103708

صيدلة دكتوراوالدمحمد اسماعيل خالد الحان9096385

صيدلة دكتورالخوالده محمد عبدهللا ايمان9192265

صيدلة دكتورالروسان محمد واصف ايمان9299770

صيدلة دكتورعبيدات علي رائد دانيه9392271

صيدلة دكتورالحباشنه الرماضين عبدالحميد صالح دانيه9499905

صيدلة دكتورزغير عبدهللا عطا محمد دعاء9599988

صيدلة دكتورمحمد عمر سمير رانيا9696508

صيدلة دكتورمراشده سليم باسم رايه9796413

صيدلة دكتورمراد سليمان رياض روان9892306

صيدلة دكتورالعمرى مصطفى ضرار سجود9999679

صيدلة دكتورحوامده محمد صالح سحر10099929

صيدلة دكتورأبوعباس صبحي امجد شرف101100035

صيدلة دكتورحنضل يوسف باسم لورد10296390

صيدلة دكتورتيم محمد علي لينا10389303

صيدلة دكتورشاميه خليل ابراهيم ماجده10496477

صيدلة دكتورطشطوش محمد عبدهللا ماريا105114586

صيدلة دكتورالشريده  رضا زكريا مالك106104002

صيدلة دكتورحجازي خالد مروان ميس10796337

صيدلة دكتورالطيطي القادر عبد هشام هتون108103996

صيدلة دكتورفارس محمد الدين صالح هيثم10996386



صيدلة دكتوررحال علي عدنان ورود11099926

صيدلة دكتورالجفري حسين علوي ياسر11196392

صيدلة دكتورالمومني محمد ايمن يحيى112100013

والطوارئ اإلسعافنصيرات سعيد تيسير احمد11398832

والطوارئ اإلسعافعبدى محمد جمال االء114102719

والطوارئ اإلسعافالعمري علي زارع امجد11589740

والطوارئ اإلسعافمصطفى ياسين ابراهيم زيد116106004

والطوارئ اإلسعاف يسلم سالم سميح117108875

والطوارئ اإلسعافالعباد هللا عبد ناجي طه11882184

والطوارئ اإلسعافالبلوي عبيد محمد مشعل11989757

والطوارئ اإلسعافخيرهللا عثمان عبدالسالم مصطفى120108866

والطوارئ اإلسعافالمرعشي عطيه عطاهلل منصور121108865

والطوارئ اإلسعافاسلمي محمد يحي موسى12296726

والطوارئ اإلسعافالصمادى محمد وصفي هديل123106005

والطوارئ اإلسعافالمرعشي عطيه عطاهلل وائل124102830

والطوارئ اإلسعافعوده محمد منير سالي12520080013028

المخبرية الطبية العلومحمدان محمد مصطفى امل126108798

المخبرية الطبية العلومالعفايفه محمد محمود تسنيم127105981

المخبرية الطبية العلومالقواسمي محمود ناصر حمزه128108843

المخبرية الطبية العلومعكور احمد خير محمد دعاء12995055

المخبرية الطبية العلومفياض يوسف نسيم رحمه130108852

المخبرية الطبية العلومالغول مصطفى علي محمود ريم131108791

المخبرية الطبية العلومالعويصي محمود جالل زهور132108841

المخبرية الطبية العلومشعبان موسى محمد سماح133108794

المخبرية الطبية العلومالرفاعي محمد عزات عال134108802

المخبرية الطبية العلومذيابات عبده عمر عالءالدين135108773

المخبرية الطبية العلوم الحاري احمد لجين13699882

المخبرية الطبية العلومابوموسى عبدالعزيز فؤاد ليث137107250

المخبرية الطبية العلومقندح سعاده وليد ليليان138108769

المخبرية الطبية العلومالصالح احمد ميسر محمد139115263



المخبرية الطبية العلومسليط داود احمد ميساء140105998

المخبرية الطبية العلومدريفيل خلف محمود نداء141108844

المخبرية الطبية العلومزيتون عباس نادر ندى142108845

المخبرية الطبية العلومالخصاونه علي ابراهيم نور143108835

المخبرية الطبية العلوم قطيش محمود نور144102724

المخبرية الطبية العلومالمجلي عبدربه احمد هبه145105974

المخبرية الطبية العلومالوردات احمد مدين ياقوت146105943

التخصصالجامعي الرقمالطالب إسم#

الوراثية والهندسة الحيوية التقاناتالزيتاوي عيسى علي ايناس1101355

الوراثية والهندسة الحيوية التقانات     الصالح ناصر زياد بيان292703

الوراثية والهندسة الحيوية التقاناتقمصيه ناجي حسام جورج3112193

الوراثية والهندسة الحيوية التقاناتطبيشات الفتاح عبد مجدى حبيب4107716

الوراثية والهندسة الحيوية التقاناتعلي عبدالمنعم اسامة حنين5112663

الوراثية والهندسة الحيوية التقاناتأبوغنمي خليفه عيد روال6104694

الوراثية والهندسة الحيوية التقاناتالزعبي ذياب فالح سهل797369

الوراثية والهندسة الحيوية التقاناتهاني بني محمد مجدى شيرين8110658

الوراثية والهندسة الحيوية التقاناتالدويري احمد محمد الرحمن عبد9110654

الوراثية والهندسة الحيوية التقاناتخميس عمار عادل فاطمة10110643

الوراثية والهندسة الحيوية التقاناتلبان  محمود لطيفة11110651

الوراثية والهندسة الحيوية التقاناتالبيطار محمد غسان نفين12104693

الرياضياتالحوراني علي حسن احمد13113449

الرياضياتملحم محمود محمد ان14110585

الرياضياتمياس حسين نهار براءه15107623

الرياضياتمطير يوسف ابراهيم حنان16115783

الرياضياتخالدي حلمي فادى دارين17113454

الرياضياتالصمادي خالد محمد ذكرى18107620

الرياضياتالشلول خلف محمد رجاء19110575
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02:00-12:30: :الوقت

N2 الطبية المباني



الرياضياتعايش بني صالح محمد صالح2093383

الرياضياتقناوي ارشيد عمر محمد2182619

الرياضياتزريق احمد عايد محمود22101132

الرياضياتابوالشعر رجب احمد مروه23113243

الرياضياتالهزيم فاضل علي محمد مصعب24114988

الرياضياتالصخور بشير محمود ميساء25114354

الرياضياتالخشاشنه احمد جمال يمان26115235

الجنائية العلومكف ابو احمد علي محمد2769559

الفيزياءشقير الرزاق عبد حاتم ايالف28101281

الفيزياءالقضاه حمدان يحيى ايه29107686

الفيزياءحمد بني ابراهيم علي فاطمه30107699

الفيزياء      الشرعه محمد علي وعد3193437

الكيمياءيونس احمد االله عبد اسراء32110612

الكيمياءالعنزي عماش مطلق اسراء33107654

الكيمياءالدين زين يوسف عزمي الين34107414

الكيمياءخالد بني ياسين عوض ايمان35110617

الكيمياءخويله علي احمد بتول36107682

الكيمياءاالبراهيم صالح علي بيان37115644

الكيمياءارشيدات مثقال عبدالرؤوف دعاء38107663

الكيمياءدرباس عوض محمد سندس39114600

الكيمياءعواد بني عبدهللا محمد عبدهللا40101241

الكيمياءقنديل احمد خليل مراد41110597

الكيمياءبنات محمود محمد مرح42114362

الكيمياءالربيع محمد عيسى يقين43114200

التخصصالجامعي الرقمالطالب إسم#

الحيواني اإلنتاجالعمرى احمد خليفه احمد1107231

الحيواني اإلنتاجمهيدات سليمان الغني عبد احمد286477

03:30-02:00: :الوقت
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الحيواني اإلنتاجالشلول سليمان احمد حسام3107209

الحيواني اإلنتاجكنعان عبدهللا نضال حسام4113211

الحيواني اإلنتاجيونس بني تيسير فراس حمزه5107215

الحيواني اإلنتاجعبي الز عبدهللا قاسم سعاده6113420

الحيواني اإلنتاجابوطبيخ احمد محمود صهيب7100544

الحيواني اإلنتاجصعابنه هاني محمد عبدهللا8107234

الحيواني اإلنتاجالدرابسه محمد ياسر عمار9107225

الحيواني اإلنتاجحوراني مذيب مشهور مامون10115100

الحيواني اإلنتاجالشويات محمد كمال يزيد1180404

الحيواني اإلنتاجالسعود سليمان احمد يونس12113208

النباتي اإلنتاجمشاقبة غصاب احمد بدر13107269

النباتي اإلنتاجابوحسين محمد احمد روان14113385

النباتي اإلنتاجالروسان حسين نبيه سعد15107293

النباتي اإلنتاجالزيود محمد احمد منار16100606

النباتي اإلنتاجالبيروتي توفيق رأفت هبه17100821

النباتي اإلنتاجالعويرظ حسن حسين هناء18107289

النباتي اإلنتاج    احمد بني محمود حسين احالم1992797

والري التربةقطيش عبدالعزيز احمد عليا20100641

والري التربةالسكران فخرى علي محمد لينا21107390

والري التربة     القيسي علي ماجد محمد2293067

البصري والتواصل التصميمالمقابله خلف عقله راشد23107389

البصري والتواصل التصميمابراهيم محمود عادل رزان24108146

البصري والتواصل التصميمالعقيلي محمد احمد زكاء2594303

البصري والتواصل التصميمالمومني علي فخري سالم26107273

البصري والتواصل التصميمصالح عبدالرحمن غالب شهد27102089

البصري والتواصل التصميمشعبان محمد محمود صفية28110972

البصري والتواصل التصميمعثامنه احمد ابراهيم محمد2995700

البصري والتواصل التصميمصبح محمود فارس معين3088661

البصري والتواصل التصميمالدباس خالد زيد يزن31110976

الغذاء وتكنولوجيا التغذيةالمومني علي فارس اسعد32100733



الغذاء وتكنولوجيا التغذيةالحوامدة كريم راشد اسيل3392967

الغذاء وتكنولوجيا التغذيةالبياري علي معن بتول34112618

الغذاء وتكنولوجيا التغذيةشديد دروبي هللا ضيف بنان35104462

الغذاء وتكنولوجيا التغذيةالسواد محمد عيسى منصور احمد جنان36112376

الغذاء وتكنولوجيا التغذيةالنوايسه يوسف بسام دانيا37100307

الغذاء وتكنولوجيا التغذية    الزغول غازى غالب سلسبيال3892849

الغذاء وتكنولوجيا التغذيةشموط مصطفى امين سماح39104450

الغذاء وتكنولوجيا التغذيةابراهيم مصطفى محمد عدنان40110447

الغذاء وتكنولوجيا التغذيةالعمري علي احمد غيداء41107309

الغذاء وتكنولوجيا التغذيةالنمري فايز مازن كاترينا42114076

الغذاء وتكنولوجيا التغذيةالبشاتوه احمد نصر لورنس43111906

الغذاء وتكنولوجيا التغذيةمطاحن سليم اسامه لين44107349

الغذاء وتكنولوجيا التغذيةعبابنه كمال تيسير مالك45101385

الغذاء وتكنولوجيا التغذيةالطاهر خالد سليمان مرح46114283

الغذاء وتكنولوجيا التغذيةمناصره محمد قاسم منال47110428

الغذاء وتكنولوجيا التغذيةعبدالرحمن عبدالكريم نضال ندى48107310

الغذاء وتكنولوجيا التغذيةسواقد فايز عبدهللا هيا49107305

الغذاء وتكنولوجيا التغذيةالزعبي صالح عبدالرحمن يارا5096065

الغذاء وتكنولوجيا التغذيةالشخاتره محمد راضي ياسمين51110444

الغذاء وتكنولوجيا التغذيةالحواري فرحان محمد يزيد52101576

الغذاء وتكنولوجيا التغذيةالعويصي ابراهيم حاتم حياه53100724

العمارةجرادات عبدالكريم عبدالرحمن اسراء54101347

العمارةاليمني يوسف جهاد أيمن5582621

العمارة العاني  الجبار عبد  فراس بكر5697811

العمارةالسالل خالد محمد صابرين5787724

العمارةملكاوي عصام محمد فاطمه58102026

العمارةشاهين رشيد غازي محمد مأمون59116166

العمارةاسكيف  عبدالرزاق محمد60105061

العمارةابوخالد علي سميح مصعب61108125

الحاسوب علومالخصاونه احمد معتصم احمد62101687



الحاسوب علومرواشده محمد محمد ادم63101706

الحاسوب علومغالب عبدالقوي نعمان المهند64106553

الحاسوب علومالخصاونه علي عاطف حنين65107911

الحاسوب علوممناصره عارف ابراهيم رشا66101612

الحاسوب علومالعرابي محمد عبدالرحيم رؤى67110785

الحاسوب علومالخليل رشيد هللا ضيف ريم68115513

الحاسوب علومالويسي احمد محمد فاطمه6993742

الحاسوب علومالبطاينه محمد ابراهيم محمد70110795

الحاسوبية المعلومات نظمالحمد شهاب محمد احمد71107969

الحاسوبية المعلومات نظممصطفى بني علي محمد امنه72101963

الحاسوبية المعلومات نظمقطيش محمد صبحي زكريا73104889

الحاسوبية المعلومات نظمفني علي تحسين زيد74107929

الحاسوبية المعلومات نظمعتوم يوسف جهاد ساجده75101724

الحاسوبية المعلومات نظمالدوالت مصطفى حسين سدوس76113515

الحاسوبية المعلومات نظمقنو عبدالفتاح عبدالكريم سنابل7794157

الحاسوبية المعلومات نظمنعامنه احمد كمال سوار78107975

الحاسوبية المعلومات نظممالح عبدالهادى جالل ضياء79104907

الحاسوبية المعلومات نظم      قنديل صبرى علي عادل8093474

الحاسوبية المعلومات نظمذيب عبدالحميد امجد عال81107892

الحاسوبية المعلومات نظمالرواشده علي ماهر النا82110814

الحاسوبية المعلومات نظمالخطيب الكريم عبد محمود لين83110812

الحاسوبية المعلومات نظمالرفاعي محمد امين محمد84101756

الحاسوبية المعلومات نظمالشياب عقله حسين نهى85101954

الحاسوبية المعلومات نظمعثامنه فهد محمد هناء8687287

الحاسوبية المعلومات نظمايوب بني يوسف امين يوسف87104898

الحاسوبية المعلومات نظمعبدالرزاق عيد عيد ماريا88101746

البرمجيات هندسةياسين بني محمد نايف ابراهيم89110872

البرمجيات هندسةالروسان محمدتوفيق عبدهللا احمد90112940

البرمجيات هندسةجاموس  فتحي احمد91104862

البرمجيات هندسةفحماوى حسن قاسم احمد92110896



البرمجيات هندسةأبوزريق احمد مصطفى اسيل93110863

البرمجيات هندسةعثامنه سعيد تيسير المنتصرباهلل94108042

البرمجيات هندسةعطار عبدهللا عمر انس95110884

البرمجيات هندسةالوزني احمد كمال محمد باسل96110892

البرمجيات هندسةمقدادى ظاهر محمد دعاء97108037

البرمجيات هندسةياسين علي سفيان رزان98101964

البرمجيات هندسةالعمرى امين ماجد ريم99110878

البرمجيات هندسةالخصاونه علي محمد سجى100110888

البرمجيات هندسةقوقزه عبدالكريم احمد عمر101101966

البرمجيات هندسةياسين بني خالد محمد عمر102108043

البرمجيات هندسةمرجي مثقال فهد لمى103114617

البرمجيات هندسةاليحيى عمر محمود لنا104110873

البرمجيات هندسةعمايره عبدهللا اسامه مجاهد105104997

البرمجيات هندسةالحمدون خلف محمد مجدولين106107878

البرمجيات هندسةصوافطه علي رافع محمد107104911

البرمجيات هندسةالجمال محمد زهير محمد108110867

البرمجيات هندسةالزبيدى ذيب صالح محمد109108069

البرمجيات هندسةالهنا ابو رشاد حسني مؤمن110110854

البرمجيات هندسةحداد حنا ياسر ميرنا111113603

البرمجيات هندسةالبوريني حجازي محمد ناديه112107962

البرمجيات هندسةصباح مسعود فائق باسم وليد11397625

البرمجيات هندسةبواب نعيم غالب وليم114112695

البرمجيات هندسةالقاسم احمد عماد ياسر115113129

البرمجيات هندسةطبيشات يوسف عماد يوسف116110834

البرمجيات هندسةاعويضة عبدالعزيز عبدهللا دعاء11776005

البرمجيات هندسةالعتوم احمد صدقي فواز11887606

البرمجيات هندسةبازرعه محمد عمر محمد11969807
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التخصصالجامعي الرقمالطالب إسم#

واللغويات االنجليزية اللغةالملكاوى عيسى مهند ابراهيم1116410

واللغويات االنجليزية اللغةالزعبي احمد عيسى اسامة2115087

واللغويات االنجليزية اللغةحداد سليم عادل اسيل3113062

واللغويات االنجليزية اللغةشباب ابو ذياب سالمة الهام4115729

واللغويات االنجليزية اللغةالردايده محمد فراس امل5113997

واللغويات االنجليزية اللغةريان مصطفى محمد امل6113255

واللغويات االنجليزية اللغةأبوالعيش ياسين يوسف انوار7115579

واللغويات االنجليزية اللغةالخطيب محمد رائد ايه8110547

واللغويات االنجليزية اللغةحطيني عبده محمد آية9110495

واللغويات االنجليزية اللغةاللوباني علي الناصر عبد بشرى10110557

واللغويات االنجليزية اللغةجيوسي موسى مراد بيان11107918

واللغويات االنجليزية اللغةعلي الحاج تركي مروان تركي12104624

واللغويات االنجليزية اللغةعيسى بني فالح محمد حسان13115827

واللغويات االنجليزية اللغةطعاني صايل جهاد حال14115271

واللغويات االنجليزية اللغةالخالدى رباح جمال حنين15112643

واللغويات االنجليزية اللغة     المومني نواش محمد حنين1693166

واللغويات االنجليزية اللغةمومني سامي حازم داليا17115472

واللغويات االنجليزية اللغةحمدان حكمت زياد دعاء18113931

واللغويات االنجليزية اللغةالمومني يوسف وائل دينا19107495

واللغويات االنجليزية اللغةالمرعي سالم فتحي راغده20110544

واللغويات االنجليزية اللغةالبشابشه علي محمد راما21113989

واللغويات االنجليزية اللغةالبشابشه عبدالقادر فالح رزان22112638

واللغويات االنجليزية اللغةالشنطي  سمير  العزيز عبد  رشا2397235

واللغويات االنجليزية اللغةالسراج احمد علي رغد24110531

واللغويات االنجليزية اللغةالحاتمي محمود خالد روان25113988

واللغويات االنجليزية اللغةالسماك ديب تيسير رؤى26115734

واللغويات االنجليزية اللغةحمدوني حسين ذيب زيد27107490

واللغويات االنجليزية اللغةجرادات قاسم عدلي ساجده28113994

واللغويات االنجليزية اللغةالرواقه محمود سعيد محمد سارا29116593



واللغويات االنجليزية اللغةالمعاني عيسى ابراهيم ساره30107555

واللغويات االنجليزية اللغةالدواغره احمد حسني ساره31107561

واللغويات االنجليزية اللغةزعبي سليم خالد ساره32112179

واللغويات االنجليزية اللغةالناشف قدرى خالد ساره33112653

واللغويات االنجليزية اللغةعبيدات خالد مصطفى سماء34115055

واللغويات االنجليزية اللغةأبومسامح موسى جميل سمر35110565

واللغويات االنجليزية اللغةعبيدات يوسف فريد سناء36110529

واللغويات االنجليزية اللغةأبوالسميد محمود سمير شام37110553

واللغويات االنجليزية اللغةنوفل محمود خالد شذى38113933

واللغويات االنجليزية اللغةالمشارقه محمد سارى ضحى39114216

واللغويات االنجليزية اللغةأبوالتين عبدهللا صالح عامر40110558

واللغويات االنجليزية اللغةابوناصر احمد انور عنود41112180

واللغويات االنجليزية اللغةالقاسم محمد جاسر عنود42101088

واللغويات االنجليزية اللغةالعزام علي محمد غدير43113885

واللغويات االنجليزية اللغةكيوان احمد باسم فاطمه44107572

واللغويات االنجليزية اللغةعويصي ابراهيم نبيل فرح45112994

واللغويات االنجليزية اللغةالشياب  محمد خير محمد فواز46104018

واللغويات االنجليزية اللغةالنعيمات سليمان مرزوق لبيبه47107483

واللغويات االنجليزية اللغةالدراغمه كامل نضال ليلى48112181

واللغويات االنجليزية اللغةالشرع محمد الرزاق عبد محمد4977838

واللغويات االنجليزية اللغةحسينات احمد محمود محمد5093250

واللغويات االنجليزية اللغةبطاينه نوفان خلدون مرح51115188

واللغويات االنجليزية اللغةبواعنه علي عادل مرح52113238

واللغويات االنجليزية اللغةبنات محمود مفيد ملك53101669

واللغويات االنجليزية اللغةالريحاني توفيق عادل نور54114792

واللغويات االنجليزية اللغةهاني بني بركات محمد هديل55113993

واللغويات االنجليزية اللغةالسعدي احمد امجد وجدي56101019

واللغويات االنجليزية اللغةخصاونه محمد باسم االء5797269

واللغويات االنجليزية اللغةالعلي محمود زاهي شادي5893057

واللغويات االنجليزية اللغةصهيون أبو صالح عاصم مجد5997208

واللغويات االنجليزية اللغة    سنجالوي فرحان مأمون مرام6093222


