
المقعد القاعت اإلسم

1A Student ابراهٌم بداي نور العبدلً

3A Student ابراهٌم حاتم عبدالرؤوف طه

5A Student ابراهٌم زهٌر ٌحٌى الصعٌدى

7A Student احمد بشٌر احمد خمٌس

9A Student احمد عبدهللا مصلح الحٌارى

11A Student احمد عصام مصطفى حمادٌن

13A Student احمد فؤاد محارب العلٌمً 

15A Student احمد محمد عوض النواٌسه

17A Student ادوار اسطفان ادوار نعمه

19A Student ادٌبة شاكرة بنت محمد كامل

21A Student اسامه محمد جمعه ٌوسف صالح

23A Student اسراء محمد صالح الدٌن اسعد عبده

25A Student اسماء رائد محمد غازى شابسوغ

27A Student اسماء عماد محمدفاٌز الطٌار

29A Student اسماء محمد ابراهٌم زٌد الكٌالنً

31A Student اسماعٌل عونً اسماعٌل كوكش

33A Student اسٌل احمد محمد ابو دقه

35A Student اسٌل بسام محمد سعاده

37A Student اسٌل عبد الحكٌم عونً ابو كشك            

39A Student اسٌل عونً عز الدٌن قطٌشات

41A Student اسٌل ماجد عمر حبابه                     

1B Student اشرف حمود سالم الدبعً

3B Student اصٌل هشام عباس ال محمد

5B Student االء جعفر احمد هدٌب                     

7B Student االء عبد الوهاب جابر علٌان              

9B Student االء مأمون احمد السخنً

11B Student االء محمد عبد الكرٌم سلٌمان ابو جراده   

13B Student الحارث الجبور

15B Student الرمٌصاء السر الحاج الضهٌبان

17B Student المثنى امجد عبد العزٌز شدٌد

19B Student امانً عاطف ابراهٌم ابو شرٌعه

21B Student امل حسٌن ٌحٌى بلتاوى

23B Student امل صالح احمد العقٌلً

25B Student امل ٌاسر محمد وهبه جبر

27B Student امنه فتحً محمد النسور

29B Student امنه منٌر ٌوسف حماد

31B Student امٌره سامً ابراهٌم سرحان

33B Student امٌنة عدنان محمد بوجٌري

35B Student انس حسٌن سلٌمان بنً اسماعٌل

37B Student اٌات محمد موسى الزغول

39B Student اٌه رعد محمد محمد

41B Student اٌه شاكر حموده قطٌش

43B Student اٌه عامر عبد الجبار الشاطً

45B Student اٌه مؤٌد عبد الرزاق الفواعٌر

47B Student إلهام إبراهٌم محمد الطٌرة

خامست طب- المداواة 



49B Student إٌمان شكري محمد سعٌد المقطري

51B Student أحمد ولٌد كردي

53B Student أسماء محمد علً األحرش

55B Student أسماء ٌوسف علً الرزٌقات

2C Student ألمى خالد جركس

4C Student أنس خالد صالح سلطان

6C Student آالء عزت دوٌك

8C Student آٌة محمد حسون النجار

10C Student آٌه محمد مصطفى الرشدان

12C Student باسل فرٌد عبد الفتاح الرمحً

14C Student باسل هزاع احمد نوفل

16C Student بتول احمد عبد هللا عقل

18C Student بدر بن عٌد ظلٌفان الشراري

20C Student براء وائل جاسم مفرجً

22C Student براء ٌوسف محمد شحاده                    

24C Student بشاٌر سالم خمٌس سالم الخضٌري السعٌدي

26C Student بشرى عرفه عارف زاٌد                     

28C Student بالل اسعد صبحً ابو حسٌن

30C Student بلقٌس منور محمد التراكٌه

32C Student بندر سعود هالل العنزي

34C Student بهاء غالب احمد البرادعٌه

36C Student بهاء ناجً باٌر بطاٌنه

38C Student بٌان عمار رافع شاهٌن

40C Student بٌان محمد رجب المجالً

42C Student بٌان نضال عبد الغنً عبدهللا             

44C Student تاال جالل ٌحٌى الرواشده

46C Student تاال عمر حسن عاشور                      

48C Student تاال وفٌق محمد كمال

2D Student تقى ابراهٌم صالح الحمٌدى

4D Student تمارا عناد محمود بنً احمد

6D Student جماٌل عدنان مبارك العطاوي

8D Student جواد جرٌس عزٌز المصاروه

10D Student جواهر خالد عٌسى الصقر

12D Student جود محمد قاسم احمد الجبور المجالً

14D Student حسام عبد محمد اللوزي

16D Student حسان سعدي

18D Student حسن انور حسن جانسٌز

20D Student حسن عبد الرؤوف حسٌن محمود

22D Student حسٌن اٌمن حسٌن الصمادي

24D Student حمزه احمد خمٌس سمور

26D Student حنان عبدالداٌم اإلبراهٌم

28D Student خالد ناٌف عزٌز البقاعٌن

30D Student خدٌجه نائر محمد الجمٌلً

32D Student دالٌا ماجد خلٌل الشامً

34D Student دانا رضا عبدهللا شبلً

36D Student دانا مصطفى رضا سكجً                     

38D Student دانه بشار مغربً

40D Student دانه جمعه موسى عماره



42D Student دانه سمٌح محمد الخلٌفات

44D Student دانه غسان حسن جباره

2E Student دانٌه محمود خالد الحاج ٌاسٌن

4E Student دعاء جمال الدٌن عونً خلف

6E Student دٌاال محمد عبد الفتاح زعبالوى

8E Student دٌانا رائد ساري جبرٌن

10E Student دٌما محمد غازي ابو عفٌفه

12E Student دٌمه فٌصل حلمً المصاروه

14E Student دٌنا أشرف أحمد فوده

16E Student دٌنا عصام مبارك عوده

18E Student دٌنا غسان عونً ٌونس

20E Student راوند ٌحٌى مفضً الحسامً

22E Student راٌه زٌد ٌوسف االشرم

24E Student ربى فواز احسان ابو الهدى

26E Student رحمه محمد فاضل امٌن الخطاطبه

28E Student رسل عماد محمد المراٌاتً

30E Student رشا عمر عواد الخوالد

32E Student رغد عبدالحمٌد خلٌفة محمد حمد الشاٌجً

34E Student رغد ماجد عوده

36E Student رغد ولٌد محمد بطاٌنه

38E Student رفاء موسى خلف المعانً

40E Student رنا اكرم محمد تحبسم                     

42E Student رند جعفر صالح ابو زاٌد                  

44E Student رند عماد صالح الطراونه

2F Student رند فتحً ابراهٌم العضاٌله

4F Student رند مفلح امٌن الجراح

6F Student رند نضال سالم ٌونس

8F Student رهف سلٌمان فالح القضاه

10F Student روان بالل ماجد مصطفى

12F Student روان جواد محمد ابو داود

14F Student روان رائد غازى الحمارشه

16F Student روان محمد محمد خلٌل عوٌمر

18F Student روند هاٌل طالل العدوان

20F Student رٌحان وافً

22F Student رٌحان ٌحٌى مفضً الحسامً

24F Student رٌم امجد سعٌد الموسى                    

26F Student رٌم عبد الحلٌم علً الحلحولً

28F Student رٌم عواودة

30F Student رٌم فؤاد أحمد أحمد

32F Student رٌم محمد خٌرو الشٌاب

34F Student رٌم محمود مصطفى حماشا

36F Student صالح العقٌلً/ محمد نضال/ رٌم

38F Student زهراء جاسم محمد محمد

40F Student زٌد بشار عاصً الزرٌقات

42F Student زٌن محمد علً القضاه

44F Student زٌنب ندٌم علً عبٌد

46F Student زٌنه فؤاد زكً عثمان

48F Student سارة عادل عنٌزان الزٌادنة



50F Student ساره بادى محمد الرفاٌعه

52F Student ساره ٌاسٌن صالح الحدٌد

54F Student سالً صالح مصطفى السعدى

1G Student سامر حسٌن بطرس جمٌعان

3G Student سبٌكة عبدالرحمن داود الوزان

5G Student سجى حسٌن زعل المعاٌطه

7G Student سجى شاكر سالمه العبوشً                  

9G Student سجى محمد احمد الخالٌله

11G Student سرى بسام محمد عمر

13G Student سعد سطم عواد حاٌف الشمري

15G Student سعود فاٌق سعود القاسم

17G Student سعٌد عبد العظٌم سعٌد الشعراوى

19G Student سعٌد ٌاسر سعٌد الناطور

21G Student سالم عطاهللا علً الجعافره

23G Student سالمة عبدالمجٌد سالمة العرود

25G Student سلطان خالد صالح سلطان

27G Student سنال هاٌل حمٌدى الشعرات

29G Student سند حاتم محمد القواسمً

31G Student سند ماهر طعٌمه داود

33G Student سندس عبد العزٌز محمد الخطٌب

35G Student سٌف صباح بندر الخالدي

37G Student سٌنامٌس سعادات سعٌد ادرٌع               

39G Student شذى نبٌل عزت خضر

41G Student شذى نزار محمد بدرالدٌن البشتاوي

43G Student شرٌفه سلٌمان فٌاض المساعٌد

45G Student شمس صباح نوري

47G Student شهد حسن فاروق رٌحان

49G Student شهد ماهر عبد الرحمن ٌاغً

51G Student شهد نصر عبد هللا المهدبً

53G Student شهد نواف مرزوق الحسٌنً

55G Student شوق ناصر حسٌن ناصر حسٌن الهاللً

2H Student شٌرٌن نافذ دروٌش ابو جرادة

4H Student شٌماء احمد احمد الضراسً

6H Student صبرى موسى حمود

8H Student صهٌب محمد احمد فحماوى

10H Student ضٌاءالدٌن سهٌل محمد سلٌمان

12H Student طارق اكرم حمود الصعوب

14H Student عاصم خالد عبدهللا ابوقمر

16H Student عامر محمد عبدالجلٌل عرمان

18H Student عامر محمد عوض صوالحه

20H Student عائشة عبدهللا اسحاق الٌاسً

22H Student عباده احمد ربحً الصادق

24H Student عبد الكرٌم محمد عبد الكرٌم الحٌارى

26H Student عبد هللا برجس محمد قصول

28H Student عبد هللا حسام عبد هللا زٌد الكٌالنً

30H Student عبد هللا علً صبحً الساعد                

32H Student عبد الهادي محمد حامد ابو محسن

34H Student عبداالله عماد الطٌار



36H Student عبدالحكٌم عاطف الصٌاد

38H Student عبدالحكٌم مطٌع علً عبدهللا حزام

40H Student عال نائل اسلٌم

42H Student مصطفى ابو عصبه

44H Student نور أمجد عبد الحمٌد

1 مجمع العلميت عبدالرحمن ابراهٌم احمد السلٌمٌه

3 مجمع العلميت عبدالرحمن فادي حسن دٌاب

5 مجمع العلميت عبدالرحمن وائل عثمان ٌامٌن

7 مجمع العلميت عبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز صالح

9 مجمع العلميت عبدهللا جمال جودة

11 مجمع العلميت الحنبلً (محمد رشاد)عبدهللا حسن 

13 مجمع العلميت سلٌمان/ محمد جمعة/عبدهللا سلٌمان 

15 مجمع العلميت عبدهللا طارق فخري العانً

17 مجمع العلميت عبدهللا عمار عبدهللا العبودي

19 مجمع العلميت عبدهللا مبارك عبدهللا الحدي

21 مجمع العلميت عبدهللا موسى كامل الشوٌكً

23 مجمع العلميت عبدهللا نهاد امٌن شفاقوج

25 مجمع العلميت عبٌر احمد عبده محمد قاسم

27 مجمع العلميت عبٌر فؤاد محمد داود

29 مجمع العلميت عصام فرحان عصام هلسه

31 مجمع العلميت عصام محمد نضال عصام خورشٌد

33 مجمع العلميت عالء الدٌن حسن علً عٌسى

35 مجمع العلميت عالء عبدالرحمن طٌفور

37 مجمع العلميت علً النٌل عبدالقادر محمد

39 مجمع العلميت علً حسن الحلبً

41 مجمع العلميت علً حمزة حبٌب حسٌن اإلبراهٌم

43 مجمع العلميت علً راتب حسن ٌونس

45 مجمع العلميت علٌاء تٌسٌر احمد الشوابكه

47 مجمع العلميت عمر جمال صالح خضر

49 مجمع العلميت عمر سمٌر ابراهٌم صفار

51 مجمع العلميت عمر عونً محمد الخباز

53 مجمع العلميت عمر مراد

55 مجمع العلميت عمر ولٌد سلٌمان محافظه

57 مجمع العلميت عمرو غسان ٌوسف ابو لبن

59 مجمع العلميت عنود فواز زاٌد الحداد

1 1-كليت علوم التأهيل  غدٌر صالح احمد عبابنه

3 1-كليت علوم التأهيل  غفران حسنً موسى الخطٌب

5 1-كليت علوم التأهيل  غٌداء سلٌمان محمدالحسن سلٌمان

7 1-كليت علوم التأهيل  غٌداء محمد علً عتوم

9 1-كليت علوم التأهيل  فارس بشٌر خلٌل الشماس

11 1-كليت علوم التأهيل  فارس عامر موسى الورٌكات

13 1-كليت علوم التأهيل  فارس نبٌل كمال قاقٌش

15 1-كليت علوم التأهيل  فاطمة داود سلمان الداود

17 1-كليت علوم التأهيل  فاطمه سمٌح احمد الصعوب

19 1-كليت علوم التأهيل  فداء احمد عبد هللا ابو السمن            

21 1-كليت علوم التأهيل  فراس جبارٌن

23 1-كليت علوم التأهيل  فرح اشرف احمد مزهر

25 1-كليت علوم التأهيل  فرح طهبوب



27 1-كليت علوم التأهيل  فرح عمار لمٌع الخلٌفة

29 1-كليت علوم التأهيل  فرح فاروق علً قاسم

31 1-كليت علوم التأهيل  فرح مثنى عبدالمجٌد ابو عبود

33 1-كليت علوم التأهيل  فرح محمد بسام مطلق المحتسب

35 1-كليت علوم التأهيل  فرح محمد عبد الحمٌد ابو سمك

37 1-كليت علوم التأهيل  فرح محمد نور خٌرى البٌطار

39 1-كليت علوم التأهيل  فرقان محمد ابراهٌم نهاد هالل            

1 2-كليت علوم التأهيل  فؤاد محمد فاضل زاٌد

3 2-كليت علوم التأهيل  فٌصل حسٌن ارفٌفان الخرٌشا

5 2-كليت علوم التأهيل  فٌصل مطرب عراك مطرب سعٌدان

7 2-كليت علوم التأهيل  قصً عونً عطا هللا الضالعٌن

9 2-كليت علوم التأهيل  قصً معن عبدالحمٌد المناصٌر

11 2-كليت علوم التأهيل  قٌس راسم عوض جرار

13 2-كليت علوم التأهيل  قٌس رٌتشارد معن صوٌص

15 2-كليت علوم التأهيل  كارولٌن سمٌر سلٌمان سبانخ

17 2-كليت علوم التأهيل  كرٌم ناٌل عبد القادر الصوالحه

19 2-كليت علوم التأهيل  كمال ماهر ٌوسف حسان

21 2-كليت علوم التأهيل  الرا صخر ناٌف الشباطات

23 2-كليت علوم التأهيل  النا علً داود العبوس

25 2-كليت علوم التأهيل  النا ٌعقوب محمود ابو صبٌح

27 2-كليت علوم التأهيل  لجٌن جمال احمد ابو رداد

29 2-كليت علوم التأهيل  لجٌن نزار ابراهٌم داوود

31 2-كليت علوم التأهيل  لجٌن هٌثم سلمان الرحاحله

33 2-كليت علوم التأهيل  لٌانا احمد محمد الحٌاري

35 2-كليت علوم التأهيل  لٌث حازم عبد هللا زٌد الكٌالنً

37 2-كليت علوم التأهيل  لٌث شالش

39 2-كليت علوم التأهيل  لٌث محمود محمد عالونه

41 2-كليت علوم التأهيل  لٌلى ماهر سلٌم المحمدٌٌن

43 2-كليت علوم التأهيل  لٌلى محمد الحسن محمد هشام الحافظ

45 2-كليت علوم التأهيل  لٌن اسالم سعدالدٌن الفارس

47 2-كليت علوم التأهيل  لٌن زعرورة

49 2-كليت علوم التأهيل  لٌن صادق عبد الرزاق العلوان

51 2-كليت علوم التأهيل  لٌن ناصر امٌن الشجراوي

53 2-كليت علوم التأهيل  لٌن نعمان اسمٌر ابو شنب

55 2-كليت علوم التأهيل  لٌن نواف سالم الدباس

57 2-كليت علوم التأهيل  لٌنا ابراهٌم محمد منصور

59 2-كليت علوم التأهيل  لٌنا غازي سرحان

61 2-كليت علوم التأهيل  لٌندا ممدوح عبدالعزٌز البصول

63 2-كليت علوم التأهيل  لٌنه فهد حسن العموش

65 2-كليت علوم التأهيل  مادلٌن تٌسٌر احمد المعانً

2 1-مختبر / العلوم التربويت  مازن إبراهٌم هندي

4 1-مختبر / العلوم التربويت  مالك محمود احمد العدوان

6 1-مختبر / العلوم التربويت  مالٌنا نجٌب زكرٌا أبوالجبٌن

8 1-مختبر / العلوم التربويت  ماهر محمد احمد خرٌس

10 1-مختبر / العلوم التربويت  مجد سعد علً البشٌر

12 1-مختبر / العلوم التربويت  مجد عمار رافع شاهٌن

14 1-مختبر / العلوم التربويت  مجد محمد عبد هللا الرواشده              

16 1-مختبر / العلوم التربويت  مجد محمد ٌوسف الخرٌسات



18 1-مختبر / العلوم التربويت  مجد مٌسلون جورج حداد

20 1-مختبر / العلوم التربويت  محمد ابراهٌم عبد ربه ابو زٌنه

22 1-مختبر / العلوم التربويت  محمد احمد عبد هللا هدٌب

24 1-مختبر / العلوم التربويت  محمد احمد عواد الخرٌسات

26 1-مختبر / العلوم التربويت  محمد احمد عوده عفانه

28 1-مختبر / العلوم التربويت  محمد احمد موسى الفواعٌر

30 1-مختبر / العلوم التربويت  محمد انس محمد اٌاد مراد

32 1-مختبر / العلوم التربويت  محمد أحمد فرج الحاسً

34 1-مختبر / العلوم التربويت  محمد باجس عواد الفواعٌر

36 1-مختبر / العلوم التربويت  محمد باسم محمد الهندي                   

38 1-مختبر / العلوم التربويت  محمد بشر عبدالحكٌم الدروٌش

2 2-مختبر / العلوم التربويت  محمد حٌدر عبد االله

4 2-مختبر / العلوم التربويت  محمد رسول احمد مصطفى القضاه

6 2-مختبر / العلوم التربويت  محمد رٌاض محمد الدقور

8 2-مختبر / العلوم التربويت  محمد زكرٌا اسماعٌل مساعده               

10 2-مختبر / العلوم التربويت  محمد زكرٌا قاسم القضاه

12 2-مختبر / العلوم التربويت  محمد سلٌمان محمد العلٌمات

14 2-مختبر / العلوم التربويت  محمد ضٌاء سامر الشاش

16 2-مختبر / العلوم التربويت  محمد ضٌاء عبد عبد

18 2-مختبر / العلوم التربويت  محمد طارق خالد وهبً

20 2-مختبر / العلوم التربويت  محمد عبد هللا ٌوسف شاهٌن                

22 2-مختبر / العلوم التربويت  محمد عبد دٌب النقله

24 2-مختبر / العلوم التربويت  محمد عالء الدٌن محمد طالب دعاس

26 2-مختبر / العلوم التربويت  محمد قاسم جمٌل الثبٌتات

28 2-مختبر / العلوم التربويت  محمد قصً علً الصباغ

30 2-مختبر / العلوم التربويت  محمد مازن ٌحٌى الحمدانً

32 2-مختبر / العلوم التربويت  محمد مروان محمد اللوزي

34 2-مختبر / العلوم التربويت  محمد مصطفى سلٌمان كراجه

36 2-مختبر / العلوم التربويت  محمد ناجح حسن العزام

38 2-مختبر / العلوم التربويت  محمد ناٌل محمد الجبور

2 3-مختبر / العلوم التربويت  محمد نذٌر مفلح عبٌدات

4 3-مختبر / العلوم التربويت  محمد نور عدنان محمد ابو حمور

6 3-مختبر / العلوم التربويت  محمد وحٌد هاشم امام

8 3-مختبر / العلوم التربويت  محمد وهٌب جمال زحالوي

10 3-مختبر / العلوم التربويت  محمدكرٌم حامد ولٌد ابسٌس

12 3-مختبر / العلوم التربويت  محمود سمٌر محمود القواسمً

14 3-مختبر / العلوم التربويت  محمود عاصف غازى البكري

16 3-مختبر / العلوم التربويت  مراد محمد صبحً القرم

18 3-مختبر / العلوم التربويت  مراد منذر محمود دوٌك

20 3-مختبر / العلوم التربويت  مرام ٌحٌى محمود القرعان

22 3-مختبر / العلوم التربويت  مرح بسام محمد مكاحله

24 3-مختبر / العلوم التربويت  مرٌم علً صالح الجمال

26 3-مختبر / العلوم التربويت  مصطفى المال

28 3-مختبر / العلوم التربويت  مصطفى رامً مصطفى علً

30 3-مختبر / العلوم التربويت  مصطفى عاطف مصطفى قاسم

32 3-مختبر / العلوم التربويت  -خزنة كاتبً-مصعب خالد موفق 

34 3-مختبر / العلوم التربويت  معاذ نعٌم احمد ابو شٌخه

36 3-مختبر / العلوم التربويت  مالك سهٌل سعدو البٌطار



38 3-مختبر / العلوم التربويت  مالك صالح الدٌن فاٌز العٌسى

2 4-مختبر / العلوم التربويت  مالك محمد مفضً الكساسبه

4 4-مختبر / العلوم التربويت  منى طاٌل فاضً الحسبان

6 4-مختبر / العلوم التربويت  منٌه لؤى سعٌد السلطً

8 4-مختبر / العلوم التربويت  مهند بالل هشام بدران

10 4-مختبر / العلوم التربويت  مهند محمد محمود العجلونً

12 4-مختبر / العلوم التربويت  مهند موسى عطٌة عالونة

14 4-مختبر / العلوم التربويت  مورٌس باسم مورٌس كلٌس

16 4-مختبر / العلوم التربويت  مً محمد ماجد الوالً

18 4-مختبر / العلوم التربويت  مٌرا طاهر الحسٌنً عبد الحمٌد علً

20 4-مختبر / العلوم التربويت  مٌس علً ٌوسف النوافله

22 4-مختبر / العلوم التربويت  مٌساء عبدهللا الطٌار

24 4-مختبر / العلوم التربويت  مٌساء وائل محمد شاهٌن

26 4-مختبر / العلوم التربويت  نادٌا انٌس ٌوسف الورٌدات

28 4-مختبر / العلوم التربويت  نادٌه احمد محمد الكوز                   

30 4-مختبر / العلوم التربويت  ناصر محمود عٌسى عاشور محمد

32 4-مختبر / العلوم التربويت  ندى بنت احمد حجاج

34 4-مختبر / العلوم التربويت  نردٌن غسان طه فضٌلة

36 4-مختبر / العلوم التربويت  نسرٌن برهان الدٌن محسن الدوٌكات

2 الدراساث العليا/مجمع االنسانيت  نسرٌن عزمً امٌن هارون

4 الدراساث العليا/مجمع االنسانيت  نسرٌن ٌوسف مصطفى عشا

6 الدراساث العليا/مجمع االنسانيت  نور الدٌن جمال ٌونس صبٌح                

8 الدراساث العليا/مجمع االنسانيت  نور زهٌر داود الداود

10 الدراساث العليا/مجمع االنسانيت  نور زٌد احمد المعابره

12 الدراساث العليا/مجمع االنسانيت  نورا صباح توفٌق البراهٌم

14 الدراساث العليا/مجمع االنسانيت  نورة راشد علً الحربً

16 الدراساث العليا/مجمع االنسانيت  نٌفٌن محمد فاٌز عزام

18 الدراساث العليا/مجمع االنسانيت  نٌفٌن ٌوسف برهان صالح

20 الدراساث العليا/مجمع االنسانيت  هاشم احمد عبد الرحمن محمد               

22 الدراساث العليا/مجمع االنسانيت  هاشم عامر هاشم العانً

24 الدراساث العليا/مجمع االنسانيت  هبه احمد فوزى حجازى

26 الدراساث العليا/مجمع االنسانيت  هبه جعفر خضر العمورى

28 الدراساث العليا/مجمع االنسانيت  هبه محمد رائد كامل الالال               

30 الدراساث العليا/مجمع االنسانيت  هبه نمر فوزي السٌد

32 الدراساث العليا/مجمع االنسانيت  هداٌة اسعد رشٌد

34 الدراساث العليا/مجمع االنسانيت  هدى اٌاد حسٌن حسٌن

36 الدراساث العليا/مجمع االنسانيت  هدى منذر شاكر العقاد

38 الدراساث العليا/مجمع االنسانيت  همس زٌاد احمد الخلٌفات

40 الدراساث العليا/مجمع االنسانيت  هٌا جمال عادل ٌانس

42 الدراساث العليا/مجمع االنسانيت  هٌا عثمان رمضان كرامة

44 الدراساث العليا/مجمع االنسانيت  وائل احمد سلٌم قادري

46 الدراساث العليا/مجمع االنسانيت  وسن احمد عبد العزٌز الشراٌعه

48 الدراساث العليا/مجمع االنسانيت  وفاء بدر خلف جابر ٌاسر

2 األندلس/مجمع االنسانيت  وفً عبد هللا زكً العقٌلً

4 األندلس/مجمع االنسانيت  والء حسن عبدالحمٌد ابورمان

6 األندلس/مجمع االنسانيت  ٌارا عماد صالح النبر

8 األندلس/مجمع االنسانيت  ٌاسمٌن احمد حسٌن النسور

10 األندلس/مجمع االنسانيت  ٌاسمٌن سالم محمد منصور



12 األندلس/مجمع االنسانيت  ٌحٌى أمٌن خضٌر

14 األندلس/مجمع االنسانيت  ٌزن ابراهٌم عبد هللا الهنٌدى

16 األندلس/مجمع االنسانيت  ٌزن عارف مصطفى الدعاس

18 األندلس/مجمع االنسانيت  ٌزن عزمً امٌن هارون

20 األندلس/مجمع االنسانيت  ٌزن عالء الدٌن فؤاد جرار

22 األندلس/مجمع االنسانيت  ٌزن عٌاض حسنً خرٌم

24 األندلس/مجمع االنسانيت  ٌزٌد احمد عبد المجٌد بنً حمد

26 األندلس/مجمع االنسانيت  ٌوسف طاهر هانً االسعد                   

28 األندلس/مجمع االنسانيت  ٌوسف عادل كامل العمٌري

30 األندلس/مجمع االنسانيت  ٌوسف عماد احمد ابو اصبع


































