
 
 LC 4القاعة :  9-- 10 الساعة:  26/10/2020االثنین الیوم: 

  

 

 الكلیة اسم الطالب الرقم الجامعي
 كلیة الطب البشري  حنین نضال جبر  1200142 
 كلیة الطب البشري  راما احمد مدغمش  1200143 
 كلیة الطب البشري  لوھام معین الحلبي  1200144 
 كلیة الطب البشري  تسنیم ریاض احمد نظام  1200145 
 كلیة الطب البشري  رؤى سمیر ابرش  1200146 
 كلیة الطب البشري  یمان محمد جمال عیسى  1200147 
 كلیة الطب البشري  معاذ محمد جمال عیسى  1200148 
 كلیة الطب البشري  مریم عبد الكریم االحمد المحمد  1200149 
 طب البشريكلیة ال  محمد  عدنان  رشید  1200150 
 كلیة الطب البشري  لین غزاوي غالب حمد  1200151 
 كلیة الطب البشري  ساره فادي البردان  1200152 
 كلیة الطب البشري  ساندي حسام الدین مرعي  1200153 
 كلیة الطب البشري  فیروز شفیق فؤاد خضراوي  1200154 
 يكلیة الطب البشر  ولید مصطفى عبد العال  1200155 
 كلیة الطب البشري  بیسان عادل الحجار  1200156 
 كلیة الطب البشري  رغد محمود السلیمان  1200157 
 كلیة الطب البشري  تقى یاسر الحمصي  1200158 
 كلیة الطب البشري  وئام تمیم نوح  1200159 
 كلیة الطب البشري  قیس محمد فتحي بكري  1200160 
 كلیة الطب البشري  ان فشخجورج كریم طح  1200161 
 كلیة الطب البشري  ھدى  جھاد  دك الباب  1200162 
 كلیة الطب البشري  محمد غیث معاذ الفتیح  1200163 
 كلیة طب األسنان  زیاد یوسف الحنش  2200136 
 كلیة طب األسنان  محمد صالح لؤي الدیك  2200137 
 ألسنانكلیة طب ا  یاسمین نبیل الموال  2200138 
 كلیة طب األسنان  سنا محمد الدره  2200139 
 كلیة طب األسنان  فاطمھ قاسم الحسین  2200140 
 كلیة طب األسنان  محمد احمد العوض  2200141 
 كلیة طب األسنان  اباء محمد ناصر جمعھ  2200142 
 كلیة طب األسنان  اسامھ مامون رجب  2200143 



  

 

 LC 5القاعة :  9-- 10 الساعة:  26/10/2020االثنین الیوم: 
 

 الكلیة اسم الطالب الرقم الجامعي
 كلیة طب األسنان  حور ناصر شریح  2200144 
 كلیة طب األسنان  محمد محمد فاتح البغجاتي  2200145 
 كلیة طب األسنان  محمد معتز الحناوي  2200146 
 ة طب األسنانكلی  عبد الرزاق احمد عبد الباقي  2200147 
 كلیة طب األسنان  مالك یونس العبید  2200148 
 كلیة طب األسنان  حسن محمد اشرف حمو  2200149 
 كلیة طب األسنان  احمد محمد ایمن جمعھ  2200150 
 كلیة طب األسنان  عمار محمد قھوجي  2200151 
 كلیة طب األسنان  حال ضیاء الدین شیخ البلد  2200152 
 كلیة طب األسنان  ساره عبد الناصر عبسي  2200153 
 كلیة طب األسنان  إیاد محمد مجید قره بي  2200154 
 كلیة طب األسنان  محمد ھالل محمد سمیح رمضان  2200155 
 كلیة طب األسنان  وائل خالد الخطیب  2200156 
 كلیة طب األسنان  حسین مصطفى عجوز  2200157 
 كلیة طب األسنان  السلیمان رنیم محمود  2200158 
 كلیة الصیدلة  محمد لیث محمد ماجد عمر باشا  3200099 
 كلیة الصیدلة  عبد الوھاب غانم المحمد  3200100 
 كلیة الصیدلة  عمر  عبد الكریم  الوردي  3200101 
 كلیة الصیدلة  االء محمد المقداد  3200102 
 یة الصیدلةكل  بثینھ عبد الكریم نبعھ  3200103 
 كلیة الصیدلة  عبد هللا حاتم الخلف الھراطھ  3200104 
 كلیة الصیدلة  سوسیك حازم حسین  3200105 
 كلیة الصیدلة  عرب فؤاد محمد  3200106 
 كلیة الصیدلة  لجین محمد البوشي  3200107 
 كلیة الصیدلة  مایا احمد المنصور  3200108 
 كلیة الصیدلة  العليآراس عبدالباسط م  3200109 
 كلیة الصیدلة  ساما اسامھ عون  3200110 
 كلیة الصیدلة  سوالنا تامر داود راجحھ  3200111 
 كلیة الصیدلة  آیة مصطفى عبد الرحمن  3200112 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  محمد ایمن النصیرات  4200269 

  



 LC 6القاعة :  9-- 10 الساعة:  26/10/2020االثنین الیوم: 
 

 الكلیة اسم الطالب الرقم الجامعي
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  احمد عواد احمد الخلف  4200270 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  عمر  خالد  مستو  4200271 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  أسماء  سامر رضوان  4200272 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  مجد  یوسف السكري  4200274 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  احمد عبد الحي الجاحد  4200275 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  بیان عبد المجید الزنیقھ  4200277 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  شام یحیى محمود  4200278 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  محمد نور عماد الشحادات  4200279 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  محمد  عدنان  الشحادات  4200280 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  احمد محمد خطاب  4200281 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  محمد طالل خلف  4200282 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  عاویھ فواز كعكم  4200283 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  لبنى عیسى برازي  4200284 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  زینب رضا بغدادي  4200285 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  أحمد نور ثائر رستم  4200286 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  لداھوكغیث ھاني ا  4200287 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  غزل  مازن نصر  4200288 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  ایھ یاسر الكردي  4200289 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  صفا حاتم بیازید  4200290 
 ھندسة الحاسوب و المعلوماتیةكلیة   سالم  عدنان صوان  4200291 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  محمد عدنان عماد لحام  4200292 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  أحمد  محمد باسل  الطباع  4200293 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  تیما عمر تللو  4200294 
 ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة كلیة  رنیم مصطفى الحموي  4200295 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  ثابت  فیصل الضعیف  4200296 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  جیان علي حاجي  4200297 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  أسامھ  عبد الرزاق صالح  4200298 
 ة الحاسوب و المعلوماتیةكلیة ھندس  طیف الھیثم دحدل  4200299 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  یمنى احمد الست  4200300 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  طارق محمد مروان عرب  4200301 

 

  



 LC 7القاعة :  9-- 10 الساعة:  26/10/2020االثنین الیوم: 
 

 الكلیة اسم الطالب الرقم الجامعي
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  لین وسام الخطیبإی  4200302 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  النا تیسیر العقباني  4200303 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  نور مازن السلطي  4200304 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  اسامھ عدنان عكید  4200305 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  ان فتاشمحمد غس  4200306 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  غیداء بسام الحموي  4200307 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  امیر  زاھر  حمزه  4200308 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  محمد حمزه عبد الحكیم الحافظ  4200309 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  محمد سعدو  شھاب أحمد   4200310 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  عبد الرحمن محمد الرفاعي  4200311 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  غیث محمد محجوب  4200312 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  عدنان فراس سفر  4200313 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  محمد الحمويخالد   4200314 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  محمد مزھر الشولي  4200315 
 كلیة ھندسة الحاسوب و المعلوماتیة  عبد الرحمن  ماھر  العامري  4200316 
 كلیة ھندسة البترول  ایھم راكان العلي  5200038 
 كلیة ھندسة البترول  نورس قاسم ابو خیر  5200039 
 كلیة ھندسة البترول  یونس صالح أسعد  5200040 
 كلیة ھندسة البترول  یوسف راكع الموسى  5200041 
 كلیة ھندسة البترول  محمد خیر حسین المحمد العلي  5200042 
 كلیة ھندسة البترول  سلیمان  خالد  طالس  5200043 
 دسة البترولكلیة ھن  ربیع فھد شعبان  5200044 
 كلیة ھندسة البترول  الولید خالد الحریري  5200045 
 كلیة ھندسة البترول  عھد الدین نظام الخلیف البراھیم  5200046 
 كلیة ھندسة البترول  محمد صالح احمد الدیري  5200047 
 كلیة ھندسة البترول  ولید خالد عسكر  5200048 
 كلیة ھندسة البترول  ذو الفقار خالد رباح  5200049 
 كلیة ھندسة البترول  براء بسام الحموي  5200050 
 كلیة ھندسة البترول  محمد جھاد نصر  5200051 
 كلیة إدارة األعمال  محمد نور محمد انس حموده  6200133 

 

  



 LC 8القاعة :  9-- 10 الساعة:  26/10/2020االثنین الیوم: 
 

 كلیةال اسم الطالب الرقم الجامعي
 كلیة إدارة األعمال  سومر ماھر عزام  6200134 
 كلیة إدارة األعمال  محمد ایاد ابو عون  6200135 
 كلیة إدارة األعمال  شادي عدنان الزعبي  6200136 
 كلیة إدارة األعمال  شام عبد الناصر البشاش  6200137 
 كلیة إدارة األعمال  محمود نھاد ضویحي  6200138 
 كلیة إدارة األعمال  محمد أیھم محمد غسان سعد  6200139 
 كلیة إدارة األعمال  محمد ھمام عبد الرحمن بدوي  6200140 
 كلیة إدارة األعمال  مھند عمر سمكھ  6200141 
 كلیة إدارة األعمال  تسنیم سامر غنوم  6200142 
 كلیة إدارة األعمال  مجد حسان السید  6200143 
 كلیة إدارة األعمال  حمد حاتم حسام الدین ھواريم  6200144 
 كلیة إدارة األعمال  مصطفى سلیمان شوربھ  6200145 
 كلیة إدارة األعمال  رند معتز الملك  6200146 
 كلیة إدارة األعمال  عبد الكریم علي لوضھ  6200147 
 كلیة إدارة األعمال  محمد بسام أحمد دعبول  6200148 
 كلیة إدارة األعمال  زین محمد حربا  6200149 
 كلیة إدارة األعمال  حافظ  حسن الجوجو  6200150 
 كلیة إدارة األعمال  یزن أحمد الشمص  6200151 
 كلیة إدارة األعمال  یارا علي العدبھ  6200152 
 كلیة إدارة األعمال  نور محمد یحیى العقاد  6200153 
 كلیة إدارة األعمال  میاس محمد الشحادات  6200154 
 كلیة إدارة األعمال  یزن خالد العجلون  6200155 
 كلیة إدارة األعمال  رنیم مسیر الیوسف  6200156 
 كلیة إدارة األعمال  غدیر  محمد عبود  6200157 
 كلیة إدارة األعمال  محمد عالء الدین محمد عمار غره  6200158 
 كلیة إدارة األعمال  بیان سلیمان سلیمان  6200159 
 كلیة إدارة األعمال  سلیمان عبد حویجھ  6200160 
 كلیة إدارة األعمال  فیصل احمد الشماط  6200161 
 كلیة إدارة األعمال  طارق عبد الكریم ناصر  6200162 
 كلیة إدارة األعمال  محمد عادل الصیاد  6200163 

 

  



 LC 4القاعة :  10.30-11.30 الساعة:  26/10/2020االثنین الیوم: 
 

 الكلیة اسم الطالب الرقم الجامعي
 كلیة إدارة األعمال  عبد القاھر موسى النواصره  6200164 
 كلیة إدارة األعمال  حسین ملحم عبد الكریم  6200165 
 كلیة إدارة األعمال  كارین جرجس ابو عقل  6200166 
 عمالكلیة إدارة األ  رھف حسن شعبان  6200167 
 كلیة إدارة األعمال  عبد هللا بشر عثمان  6200168 
 كلیة إدارة األعمال  ابراھیم محمد ابراھیم  6200169 
 كلیة إدارة األعمال  داوود فرحان الحریري  6200170 
 كلیة إدارة األعمال  علیاء عبد الوھاب غراب  6200171 
 مالكلیة إدارة األع  دانا وائل السروجي  6200172 
 كلیة إدارة األعمال  طھ عبد الفتاح الشیخ قویدر  6200173 
 كلیة إدارة األعمال  كنان عماد الجمال  6200174 
 كلیة إدارة األعمال  بالل عبد هللا الحاج حمود  6200175 
 كلیة إدارة األعمال  بتول موفق قصار  6200176 
 كلیة إدارة األعمال  نور حسان عبود  6200177 
 كلیة إدارة األعمال  عبد هللا بشار الشحرور  6200178 
 كلیة إدارة األعمال  منذر موفق طوبجي  6200179 
 كلیة إدارة األعمال  نور الدین أحمد حاتم  6200180 
 كلیة إدارة األعمال  روان یحیى عبید  6200181 
 كلیة إدارة األعمال  عبد الحكیم ظافر غنام  6200182 
 كلیة إدارة األعمال  أبرار حسین عاید الیتیم  6200183 
 كلیة إدارة األعمال  جاسم محمود السالمة الحبیب  6200184 
 كلیة إدارة األعمال  سالي جمال مصري  6200185 
 كلیة إدارة األعمال  علي محمد علي جعفر  6200186 
 كلیة إدارة األعمال  عبد الرحمن محمد محایري  6200187 
 كلیة إدارة األعمال  محمد حسین الشحاده  6200188 
 كلیة إدارة األعمال  ابراھیم مازن الخراط  6200189 
 كلیة إدارة األعمال  یامن غسان خریبھ  6200190 
 كلیة إدارة األعمال  سدره محمد الخجا  6200191 
 كلیة إدارة األعمال  عقبھ شادي  البریحي  6200192 
 كلیة إدارة األعمال  علوان مراد  محمد  6200193 

 

  



 الطالب المتخلفون عن اختبار تحدید المستوى األول
 علماً بأن أي تخلف إضافي یستوجب المخالفة وفق األنظمة 

 LC 5 القاعة : 10.30-11.30الساعة:  26/10/2020االثنین الیوم: 
 

 الكلیة اسم الطالب الرقم الجامعي
 طب بشري  مصطفى عبد هللا جندي 1200006
 طب بشري  امینھ بشیر حسن 1200008
 طب بشري  نذیر عبد الناصر الزعبي 1200009
 طب بشري  د یوسف شحادهمحمو 1200014
 طب بشري  ماریا خلیل الحسین 1200022
 طب بشري  علیاء إیاس صعب 1200028
 طب بشري  انس سعید الصالح 1200031
 طب بشري  محمد  یوسف عابدین 1200032
 طب بشري  محمد عبد العزیز علي 1200038
 طب بشري  مایا بسام الحلبي 1200044
 طب بشري  زالندانیال ادھم غ 1200047
 طب بشري  روان علي المسالمھ 1200048
 طب بشري  عبد الرحمن مروان المغربي 1200049
 طب بشري  محمد نور خالد االیوبي 1200060
 طب بشري  دانییل باسم مارینا 1200066
 طب بشري  محمد حسن عمر 1200067
 طب بشري  علیاء معاذ زنداقي 1200071
 طب بشري  رنا  ابراھیم  عمشھ 1200075
 طب بشري  سوزان محمد خیر مھدي 1200083
 طب بشري  ماریان ماجد بشاره 1200085
 طب بشري  معاذ صخر الصلیبي 1200086
 طب بشري  سلیمان احمد السلیمان 1200088
 طب بشري  محمد عدنان العبود 1200089
 طب بشري  سیما عماد محملجي 1200098
 طب بشري  كمال سامي كمال الجاجھ 1200112
 طب بشري  یوسف محمود االسماعیل 1200113
 طب بشري  صبحي ماجد دحنون 1200115
 طب بشري  محمد حسن الزاب 1200117
 طب بشري  سیدرا محمد العلي 1200120
 طب بشري  ساره ممتاز نصري شیخ البزوریھ 1200121

 

  

حىت الصفحة 

 األخرية



 LC 6القاعة :  10.30-11.30 الساعة: 26/10/2020االثنین الیوم: 
 

 الكلیة اسم الطالب الرقم الجامعي
 طب بشري  لطیفھ مصطفى عمر 1200122
 طب بشري  بیان بسام علي 1200123
 طب بشري  راما راضي الحسن 1200124
 طب بشري  خالد غسان مشلح 1200125
 طب بشري  مرام سامر عوض 1200127
 طب بشري  حمیدمنى عبد الرزاق عبد ال 1200128
 طب بشري  حمزه باسل الشویلح 1200129
 طب بشري  ھنادي عبد القادر محمد الطلب 1200132
 طب بشري  محمد زیاد خالد اسبیر 1200133
 طب بشري  خدیجھ احمد الخلوه 1200136
 طب بشري  ھیلدا جیجان محمود 1200137
 طب بشري  محمد ھادي زھیر طالب آغا 1200139
 طب بشري  جواد عبد الرحمن البیك 1200141
 طب أسنان  حسین یوسف االبراھیم 2200001
 طب أسنان  عمر عبدهللا الخرفان 2200002
 طب أسنان  یاسمین نبیل  الموال 2200009
 طب أسنان  عدنان طھ الحریري 2200012
 طب أسنان  وائل زھیر النعمة 2200017
 طب أسنان  ويعبد الرحمن عبد هللا الجبا 2200018
 طب أسنان  طیبة سمیر مھجع 2200021
 طب أسنان  احمد االیھم محمود االسعد 2200033
 طب أسنان  محمد یزن جھاد عرمان 2200038
 طب أسنان  احمد بھاء الدین الواكد 2200039
 طب أسنان  عبد هللا صائب فیاض 2200040
 طب أسنان  دلیار علي علي 2200043
 طب أسنان  طارق زیاد شرف محمد 2200044
 طب أسنان  ایمن ناجد الدلیمي 2200045
 طب أسنان  ابراھیم انطون شالح 2200049
 طب أسنان  محمد غیث معاذ الفتیح 2200055
 طب أسنان  علي عبد السالم الخلیفھ 2200058
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 طب أسنان  محمد براء محمد حسان بریغلھ 2200060
 طب أسنان  ھدى  جھاد  دك الباب 2200067
 طب أسنان  فیصل  مأمون الحریري 2200069
 طب أسنان  أنس حسام الجرماني 2200070
 طب أسنان  مجد غسان ابو دلھ 2200074
 نان طب أس محمد علي توفیق شبیكھ 2200076
 طب أسنان  سوار قصي معروف 2200077
 طب أسنان  غیداء محمد الخضر 2200082
 طب أسنان  صالح اعبید السالمھ 2200093
 طب أسنان  محمد عماد اعبید 2200096
 طب أسنان  غالیھ عبد السالم اسماعیل 2200097
 طب أسنان  عبد الرحیم معتز الزعبي 2200098
 طب أسنان  انساره فتحي حمد 2200099
 طب أسنان  سنا محمد الدباغ 2200101
 طب أسنان  سدره محمد عرنوس 2200106
 طب أسنان  عبدهللا محمد نجم الدین بشار 2200107
 طب أسنان  راما محمد صباح المدني 2200108
 طب أسنان  مریم نصر یونس السمیر 2200109
 طب أسنان  میرال زھیر طالب آغا 2200110
 طب أسنان  أحمد  عادل شیخ السوق 2200111
 طب أسنان  شادن خالد الرخالني 2200112
 طب أسنان  بتول عبدالرحیم المنجر 2200114
 طب أسنان  دعاء سعید االحمد الحمد 2200116
 طب أسنان  حسن عبد جمعھ العلي 2200117
 طب أسنان  حذیفھ علي حسین الشوحھ 2200118
 طب أسنان  ر الدرویشمحمد براء عام 2200119
 طب أسنان  سوسن زویع مطلق 2200120
 طب أسنان  یمام محمد شطح 2200123
 طب أسنان  رتاج محمود البرم 2200124
 طب أسنان  ریتا اندرة كسیري 2200125
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 الكلیة اسم الطالب الجامعي

 طب أسنان  منار كسار الحمود 2200127
 طب أسنان  ریم عبد المولى خریطھ 2200128
 طب أسنان  عبد العزیز صالح الدین شویكاني 2200129
 طب أسنان  سیتاف لقمان محمد 2200130
 طب أسنان  ساره موسى الكود 2200131
 طب أسنان  مروه سامر المغربي 2200132
 طب أسنان  ان شربجياحمد محمد عدن 2200133
 طب أسنان  ولید خالد ضاھر 2200134
 طب أسنان  عیسى ایاد عوفان 2200135
 صیدلة  ابتھال فاضل حكمت الفشتكي 3200002
 صیدلة  انطوان جان حلي 3200007
 صیدلة  أسامھ خالد سوطري 3200017
 صیدلة  نور  ایمن  ابو لبدة 3200019
 صیدلة  دینمازن منصور ناصر ال 3200022
 صیدلة  راما ایمن الراغب 3200025
 صیدلة  فراس محمد اللحام 3200026
 صیدلة  المؤمن باہلل محمد الحیوي 3200031
 صیدلة  صبا ناصر الحشیش 3200034
 صیدلة  تولین سامر االمام 3200036
 صیدلة  منیف عادل ملحم 3200038
 صیدلة  روني سعود بشار 3200042
 صیدلة  حمد محمد شاھینا 3200057
 صیدلة  مشاعل عبد الرزاق الحوامھ 3200060
 صیدلة  اسراء عبد هللا الرفاعي 3200061
 صیدلة  مازن عبد الفادي العقلھ 3200078
 صیدلة  جالل محمد الشریده 3200079
 صیدلة  لیال دانیال خیر بیك 3200081
 صیدلة  عبد هللا امین عبد هللا ادریس 3200084
 صیدلة  اسماء احمد شریف عارف 3200085
 صیدلة  عبد الفتاح احمد فؤاد دریدي 3200086
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 الكلیة اسم الطالب الجامعي

 صیدلة  نوال بشار طیب 3200088
 صیدلة  مناف معروف عبید 3200089
 صیدلة  حمادياحمد حسن ال 3200090
 صیدلة  روان محمد الخطیب 3200091
 صیدلة  ایھ عبد الرحمن الدندل 3200092
 صیدلة  عبد الرحمن محمد الرشید 3200093
 صیدلة  خالد محمد قطاش 3200095
 صیدلة  میریھ مخائیل سلوم 3200097
 صیدلة  مضر كمال النقري 3200098
 الحاسوب والمعلوماتیة  كلیة ھندسة شیروان فائق موسى 4200005
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  جعفر محي الدین صالح 4200007
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  حسین عبدالكریم موسى 4200008
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  رحمھ عبد هللا الرفاعي 4200014
 والمعلوماتیة كلیة ھندسة الحاسوب  حیدره علي الطویل 4200016
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  عبد هللا محمد مشھور علي 4200023
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  محمد عدنان الغریب 4200026
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  انس محمد تمیم عوض 4200031
 ة كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتی آیة عبدهللا عبدو 4200035
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  مالك ریاض عبد الغني 4200036
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  عمر خالد الباشا 4200037
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  یاسین محمود السعدي 4200047
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  میالد اكرم نصار 4200054
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  حمد وسام عبد هللاعلي م 4200059
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  عمر طارق الشیخ عمر 4200062
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  محمد جمال شبلي 4200069
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  دالل محمد سمیح القاضي 4200074
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  معلم میار محمد عماد 4200081
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  نور الدین عمر البقاعي 4200094
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  مایا اشیت اوسو 4200095
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  إبراھیم محمد نوري حمادة 4200098
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 الكلیة اسم الطالب الجامعي

 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  ایھم علي عساف السالمة 4200101
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  محمد  حسین  شبلي 4200111
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  سیبان مسعود حمدو 4200116
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  ان  موفق  صبحةبی 4200124
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  سعد خلف النزال 4200131
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  إیلین محمد جبیر بصبوص 4200134
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  ألیسار لؤي غیبھ 4200143
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  محمود  أحمد  الحمود 4200144
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  األیھم ابراھیم المشرف 4200147
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  احمد قاسم مرشد 4200148
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  عمار جھاد عربینیھ 4200153
 ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة كلیة  شھد محمد زیاد الطحان الزعیم 4200164
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  عبد الكریم عبد الناصر سمره 4200176
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  محمد احمد صیاح 4200177
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  كریم محمد غیبھ 4200183
 المعلوماتیة كلیة ھندسة الحاسوب و حیدر علي الحایك 4200196
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  مجد عفیف نوفل 4200199
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  راما یوسف تدمري 4200202
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  عبد الھادي محمد ولید العز 4200206
  كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة رشا محمد بھاء العجان 4200209
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  ابراھیم احمد نومان العلي 4200211
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  یوسف محمد الرفاعي 4200216
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  مالك خالد المحاسنھ 4200217
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  محمد ممدوح علي بقاعي 4200221
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  آیھ محمود النكده لي 4200225
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  خالد فایز عمران 4200226
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  محمد كریم اسماعیل اسماعیل 4200234
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  حنین معین شاھین 4200239
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  ادریس المعو دالر 4200240
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  دانھ معن اللحام 4200241
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 ة كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتی ندى محمد بشار الدوس 4200242
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  محمد محمود الكنعان 4200252
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  نورس محمد حمود 4200257
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  علي حسین صوان 4200264
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  دعد عدنان عبد القادر 4200265
 كلیة ھندسة الحاسوب والمعلوماتیة  د األحمد الحمدرغد سعی 4200268
 ھندسة البترول  محمود عیسى موسى 5200003
 ھندسة البترول  حسین ادریس حسین 5200015
 ھندسة البترول  صھیب حسن العكاشھ 5200017
 ھندسة البترول  عامر عبد الكریم سعدون 5200018
 ترول ھندسة الب احمد عبد الحمید الموسى 5200019
 ھندسة البترول  انس حسن المرعي 5200023
 ھندسة البترول  ملھم احمد بكار 5200025
 ھندسة البترول  قاسم علي عبد العزیز 5200027
 ھندسة البترول  محمد خیر ھیثم الشریف 5200030
 ھندسة البترول  حسن عبد الباقي شیخ محمد 5200032
 ندسة البترول ھ احمد بشیر المحمد الشوحان 5200034
 ھندسة البترول  عمر عماد كمال الدین 5200037
 كلیة إدارة األعمال  سدرة وسیم العقاد 6200006
 كلیة إدارة األعمال  محمد ایمن الصباغ 6200016
 كلیة إدارة األعمال  آمد رمضان احمد 6200019
 كلیة إدارة األعمال  حسن محمد صالح احمد 6200026
 كلیة إدارة األعمال  جھاد الدین سحلولساره  6200029
 كلیة إدارة األعمال  جاال سمیر الحموي 6200035
 كلیة إدارة األعمال  عبد القادر قاسم المصطفى 6200046
 كلیة إدارة األعمال  سرور جمیل محمد 6200048
 كلیة إدارة األعمال  یاسر احمد صالح 6200056
 رة األعمال كلیة إدا غیث عادل عماشة 6200066
 كلیة إدارة األعمال  ھاني  ھادي  الشریف 6200067
 كلیة إدارة األعمال  عماد الدین عامر الرماح 6200068
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 كلیة إدارة األعمال  ساما اسامھ عون 6200082
 كلیة إدارة األعمال  وسیم تمام السكاف 6200084
 كلیة إدارة األعمال  علي عبد الرحمن علي 6200086
 كلیة إدارة األعمال  راما مروان قیران 6200089
 كلیة إدارة األعمال  اكرم احمد العلي 6200092
 كلیة إدارة األعمال  امیر ایاد الزھوري 6200093
 ارة األعمال كلیة إد محمد امیر غازي 6200100
 كلیة إدارة األعمال  یمان محمد ناصر اللحام 6200101
 كلیة إدارة األعمال  محمد اسماعیل القصار 6200113
 كلیة إدارة األعمال  عبد العزیز فیصل السالم 6200121
 كلیة إدارة األعمال  جودي  محمد خالد  السكري 6200122
 ألعمال كلیة إدارة ا ھشام محمود الدره 6200123
 كلیة إدارة األعمال  سارا فرحان فرحان 6200125
 كلیة إدارة األعمال  رحاب مثقال عیسى 6200131
 الطب البشري  محمد علي كمال فرحات 1180175
 الطب البشري علي الھادي حسن بزي 1180174
 الطب البشري  ماسة بیتموني 1180165
 الطب البشري  غنى بسام المصطفى 1180167
 الطب البشري مارال عبسي 1180169
 طب أسنان  عبد العزیز عزام كوثراني  2180174
 الطب البشري أحمد قاسم حطاب 1190258
 الطب البشري  علي محمد صالح 1190256
 الطب البشري  حسن علي عطوي  1190257
 الطب البشري  محمد الباقر بالل عز الدین  1190262

   
   
   
   
   
   
 

 

 


