
ات مقرر : ة : األومدخل إ الخوارزم القاعة : ICE-10الف
NO.توقيع الطالبرقم المقعداسم الطالبرقم الطالب

يثم  السمكري1202010405 الل محمد  1محمد 
ر2202020060 د خالد  الج 2ول
ب3202020062 اسل  الط 3غ محمد 
4مصط عصام  عبود4202020067
م  المطرود5202020068 5نور ابرا
اد  حسون6202020069 ث ز 6ل
د الرزاق  القادري7202020073 7مروە ع
8احمد حاتم  الم 8202020074
9حمزە محمد  ديوب9202020076

10رواد احمد  عطا 10202020078
ار11202020079 م   د الهادي ابرا 11ع
ل12202020091 12محمد احمد  اسماع
ا13202020154 13رفعت فهد  رفعت سم
ل14202020158 14أ ع  الط
طرس  الخن15202020160 15ل 
16موفق عمار  المد 16202020161
د  التوفيق17202020166 د الحم 17ل ع
ا  الطه الحسي 18202010024 18سا زك
19فاطمه احمد  خلوف19202010040
ا  زنو20202010060 20سارة 
زو21202010084 ە غالب  م 21م
ە22202010108 22غ موفق  خ
الط23202010259 ه  جن 23  وج
ري24202010303 24ع عمار  ال
25نور الهدى محمد سامر  قطان25202010305
ب26202010311 26اسامه محمد سامر  ع د
ة27202010350 27مارا معاذ  الت
28غ محمد عادل  القص 28202010377
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ات مقرر : ة : األومدخل إ الخوارزم القاعة : ICE-13الف
NO.توقيع الطالبرقم المقعداسم الطالبرقم الطالب

1محمد خالد  الحلوا 1202010378
ب2202010401 2أحمد عمار  الخط
3األم محمد صائب أحمد - سلمان3202010426
ة4202010427 ات 4ع را  
5راما محمد سم  محفوظ5202010428
6محمد من  الموالدي6202010432
د الهادي رضوان  جانو7202010438 7ع
اشم  بو 8202010442 8مان 
9رؤى محمد رضوان  جدي 9202010444

10مصط محمد  سالمة10202010451
11نغم فواز  رشدان11202010461
له12202010476 ق د   د الحم د   نا ع 12ع
13احمد خالد  عفا13202010486
ر  كبتول14202010487 14نور الدين ما
15كرم غسان  الن15202010516
د16202010531 16مروان محمد مع  عب
الل  يوسف خ 17202010707 ات  17آ
شار  النعال18202010818 18ا 
اغ19202011386 د  الص د الهادي محمد ع 19ع
طار20202011398 20رام مازن  الب
مان21202011435 21محمد جواد قاسم  سل
س22202011438 22ام مصط  لق
د  دسو 23202020003 ه محمد سع 23دان
24راما محمد جواد  عصاصه24202020004
ل 25202020090 سام  طرا 25احمد راض محمد 
اد  طالب اغا26202020117 ادە ا 26ع
مه27202020125 م   د ال د النا ع 27ع
م28202020138 28مصط محمد  المحمد االبرا
29الرا موفق  القاسم29202020151
ه احمد  المقداد30202020153 30آ
31جودي محمد من  عموري31202020159
ب32202010013 32عدي مصط  د
ج33202010121 33محمدزن حس  الخ
اس  محمد34202010139 34عمر 
م صفوان  الحل 35202010142 35تم
جك36202010262 ز محمد خ  ال د الع 36محمد ع
37عال محمد حاتم  دش 37202010272
38رغد مروان  حواص 38202010275
39عمر محمود - غوطا 39202010282
40احمد لؤي  الرفا 40202010284
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مجةمقرر : ات وال ة : األومدخل إ الخوارزم القاعة : ICE-14الف
NO.توقيع الطالبرقم المقعداسم الطالبرقم الطالب

1مان أسامة  الخ 1202010285
ال ع  رسالن2202010317 2ر
د  كوسه3202010320 د ع 3ع
ش4202010340 ف  قط د اللط 4محمد ع
شام  المالح5202010417 5اشم 
6مجد عدنان - أبو عا 6202010435
د الهادي  اوسقان7202010439 7جالل ع
د العال8202010443 ب  ع س محمد اد 8او
9حسام اسامه  الدقاق9202010457

10محمد زد محمد خالد  برات10202010475
ر الناعم11202010491 ب  زا م حب د ال 11ع
ف  علم الدين12202010494 ف مر 12س
ف  الح 13202010497 د اللط 13عادل ع
14شهد حسام  السو 14202010502
15حمزة صالح  العائدي15202010504
16صالح فؤاد  دلول16202010509
شار  الدغ 17202011196 17محمد نادر محمد 
م  شحرور18202011197 18سالم سل
م19202020007 19حازم خالد  ابرا
20حمزە ق  سعد الدين20202020008
21بتول مصط  مصط 21202020011
د22202020021 22 سم  الحا احم
م جهاد  شا 23202020027 د ال 23ع
24رغد زد  نحاس24202020028
ل 25202020030 س  النا 25كنان ا
د26202020033 26أم فراس   أبو سع
27النا طارق  الط 27202020034
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