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 ىشجسة العسارة 0155632 ريع مخوان عػاد الفاعػري  187
 اليشجسة الرشاعية 0140566 رزان عساد مشيخ العدمي 188
 ىشجسة العسارة 0141178 دمحم السعتد سعيج قصيذات 189
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مختبر الدراسات العميا 
/مجمع القاعات اإلندانية  

 الجمدة الثالثة 
 مداء   66:11-6 

 اليشجسة السجنية 0141733 حشيغ عبجالغافخ جسيل أبػنرخ 191
 ىشجسة العسارة 0141176 رانيا ماىخ مشحر الرابخ 192
 ةاليشجسة السيكانيكي 0145578 دمحم وليج عبج هللا عسيخه 193
 اليشجسة الكيسيائية 0133546 ىاديغ عبج الدالم دمحم الحمػاني 194
 ىشجسة العسارة 0145192 ماريا حديغ مفمح بشي ىاني 195
 اليشجسة الكيسيائية 2120968 عمي فػاز قشجيل البجيػي  196
 اليشجسة السيكانيكية 0144636 عادل شخيف /دمحم عادل/ الصػيل 197
 اليشجسة الكيخبائية 0142100  عصيووالء وليج دمحم 198
  ىشجسة العسارة 0137020 صالح خالج عبجالسجيج 199

 

 

 

مختبر مجمع القاعات 
العممية  الجمدة الثالثة  

 مداء   66:11-6

 

 

 

 

 

 سة العسارةىشج 0136278 سمدبيل دمحم سالع الخويزان 200
 ىشجسة العسارة 2130993 ىياء عبجهللا شيب عدايده 201
 ىشجسة العسارة 0145363 ميداء كخيع عبج هللا البايخ 202
 ىشجسة العسارة 0145812 الرا ناصخ دمحم أبػالبخك 203
 اليشجسة الرشاعية 0143931 ضحى ناصخ عبج الػىاب قاووق  204
 ىشجسة العسارة 0142253 لسى دمحم عقمو القزاه 205
 ىشجسة العسارة 0138824 مالظ مشحر عبجالحي دوفر 206
 ىشجسة العسارة 0145768 ندخيغ غدان حشا فخكػح 207
 اليشجسة السجنية 2130520 لسى وليج دمحم مخجان 208
 ىشجسة العسارة 0139994 مشار أميغ راتب درس 209
 ىشجسة العسارة 0144671 سساح أحسج عبجالخحسغ الرسادي 210
 ىشجسة العسارة 0141704 ىبة صالح إبخاىيع أحسج 211
 ىشجسة الحاسػب 0130601 رغج دمحم عسخ غخبيو 212
 اليشجسة الرشاعية 0130304 آللئ حبيب مشرػر حامج القالف 213
 اليشجسة السيكانيكية 0141414 خالج دمحم عمي عثسان 214
 اليشجسة السجنية 0132580 محسػد عادل محسػد حسجان 215
 اليشجسة السيكانيكية 0145702 دمحم ثائخ فػزي أبػمعال 216
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مختبر مجمع القاعات 
العممية  الجمدة الثالثة  

 مداء   66:11-6

 ىشجسة العسارة 0145404 ديشا مازن /دمحم كسال/ الدعيج 218
 ىشجسة العسارة 0145492 أسيل عبجالخزاق فيج الخخيذة 219
 ىشجسة السيكاتخونكذ 2130803 ابخاىيع ياسيغ الذياب ياسيغ 220
 اليشجسة السجنية 0141864 خالج عبجهللا داود أحسج 221
 اليشجسة الكيسيائية 0143742 اسيل شارق احسج السػمشي 222
 ىشجسة العسارة 0144441 ءاالء زىجي إسساعيل جانبظ 223
 الرشاعيةاليشجسة  0155493 نجيغ غازي محسػد الفالح 224
 ىشجسة السيكاتخونكذ 0127085 أحسج ناصخ يػسف دمحم 225
 ىشجسة السيكاتخونكذ 0144335 مرصفى/ دمحم أميخ/ إسساعيل داود 226
 ىشجسة العسارة 0160472 اماني زاىخ صبحي صػان 227
 اليشجسة السجنية 0141793 عمي سامي عمي القشاص 228
 اليشجسة السجنية 0141908                ياسسيغ احسج عمي السحاميج  229
 اليشجسة السيكانيكية 0147156 قيذ سامي عبجالعديد الحيبو 230
 ىشجسة الحاسػب 0136434 النا دمحم مرصفى احسيجه 231
 اليشجسة السيكانيكية 0148092 مخح فاضل عقاب السشاصيخ 232
 كانيكيةاليشجسة السي 0144988 دمحم نعيع دمحم الفقيخ 233
 ىشجسة العسارة 0145564 إيشاس دمحم إبخاىيع أبػممػح 234
 اليشجسة الرشاعية 0145406 أحسج دمحم أحسج خميف 235
 ىشجسة العسارة 0141188 تسارا نادر مخاد مخاد 236
 ىشجسة العسارة 0144452 رغج رائج احسج عػده 237
 ىشجسة العسارة 0141721 بخاء يػسف دمحم قات 238
 اليشجسة السجنية 0155406 عبجهللا عسخ مرصفى أبػالكذظ 239
 ىشجسة العسارة 0145196 اسيل عبج هللا دمحم البشا 240
 اليشجسة الكيسيائية 0142151 رىف ماىخ صالح الذغشػبي 241
 ىشجسة العسارة 0147393 حشيغ ميشج سامي تفاحو 242
 ىشجسة العسارة 0141708 أماني نبيل أحسج السارديشي 243
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مختبرات حاسوب كمية 
اآلداب   الجمدة الثالثة 

 مداء   66:11-6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليشجسة الكيسيائية 0141378 فخح دمحم احسج البصػش 245
 اليشجسة الكيسيائية 0134384 دانا وليج محسػد أبػنػفل 246
 اليشجسة الكيسيائية 0142990 ارس غراب الخواشجهىيا ف 247
 ىشجسة العسارة 0142525 دانيو امجج عبج الجبار الدعتخي  248
 ىشجسة الحاسػب 0144236 دانية عسخ مرصفى سسارة 249
 اليشجسة السجنية 0141155 أميخ تيديخ دمحم جسعة 250
 ةاليشجسة الكيسيائي 0138604 رنج صفػق كاسب الجازي  251
 اليشجسة الكيسيائية 0143844 سػزان فايد حدغ ىديع 252
 ىشجسة الحاسػب 0138173 سارة فالح عبجالكخيع العخجان 253
 ىشجسة الحاسػب 0144325 غاده دمحم ذيب عبج الخازق                 254
 اليشجسة السجنية 0141959 ضحى مالظ ناضع أبػحسجان 255
 ىشجسة العسارة 0140790 يع عبجالباري خالج عرام عبجالخح 256
 ىشجسة الحاسػب 0134025 ديشا عساد / الجبػر السجالي / 257
 اليشجسة السجنية 0143698 أنذ كسال أحسج كشعان 258
 اليشجسة الكيخبائية 2121166 رماح حبيب صالح مقصر 259
 ىشجسة الحاسػب 0144482 رغج سسيخ أحسج عبجهللا 260
 ىشجسة العسارة 0144714 عمي دمحم نػفل اسخاء 261
 ىشجسة العسارة 0141749 حسدة عبجهللا صالح الشريخات 262
 ىشجسة الحاسػب 0140822 ليان عدمي خميل أبػعمي 263
 ىشجسة الحاسػب 0144370 سشا /دمحم مشيخ/ /دمحم سعيج/ جعارة 264
 ىشجسة الحاسػب 0144633 نػر محسػد أحسج أبػدومة 265
 ىشجسة العسارة 0141909 نػر نبيل نسخ القيدي 266
 اليشجسة السجنية 0148037 دانا مػسى حدان الكػز 267
 اليشجسة الرشاعية 0146063 اسالم عمي دمحم الذخانبو 268
 اليشجسة الكيخبائية 0142249 مشجا أحسج حديغ عػض 269
 يسيائيةاليشجسة الك 0143887 سالي اسساعيل مرصفى مصالقو 270
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مختبرات حاسوب كمية 
اآلداب   الجمدة الثالثة 

 مداء   66:11-6

 اليشجسة الكيخبائية 2121404 يحيى باسع عصا هللا حديغ 272
 ىشجسة العسارة 0142051 سساح بذيخ دمحم السغخبي 273
 اليشجسة السجنية 0141805 أحسج عمي يػسف اعبيج 274
 سة السجنيةاليشج 0145220 عسخ عرست محسػد الكخدي 275
 ىشجسة العسارة 0132993 اسيل دمحم مػسى الفقيو 276
 ىشجسة العسارة 0142906 سعاد ايسغ سالع الخزيخي  277
 اليشجسة السيكانيكية 0140823 شارق محسػد عمي عبيجات 278
 اليشجسة الكيسيائية 2121466 سساح عسخ شالب الذبمي 279
 ىشجسة العسارة 0145657 رىام داود يػسف مػسى 280
 اليشجسة السيكانيكية 0142497 دمحم احسج دمحم خجرج 281
 اليشجسة الرشاعية 0143801 شيج بدام دمحم أبػصفية 282
 اليشجسة السجنية 0141935 ديسة دمحم راشج الكخدي 283
  اليشجسة الكيسيائية 0142612 رانيا وائل كسال السحيدغ 284

 
 
 

مختبر حاسوب  كمية 
الجمدة الثالثة  الزراعة 

 مداء   66:11-6
 

 

 

 

 اليشجسة الكيسيائية 0144643 حشيغ أحسج حديغ الحياري  285
 اليشجسة الرشاعية 0143636 غاده جػرج سسيخ الخػري                    286
 ىشجسة الحاسػب 0142433 سشاء شو نيار الدواىخه 287
 لسيكانيكيةاليشجسة ا 0146018 دمحم أنذ/ ماجج حديغ عصيو/ 288
 ىشجسة العسارة 0145647 ديسو راسع يػسف حساد 289
 اليشجسة السيكانيكية 0147258 يحيى مػفق عبج الحسيج لبيب 290
 ىشجسة العسارة 0141946 جسان باسل داود الخياط                    291
 اليشجسة السجنية 0145913 رعج محسػد احسج العبجالالت 292
 ىشجسة الحاسػب 0144243 خالج عمي ششانيخبمقيذ  293
 اليشجسة الرشاعية 0154401 ناديغ أحسج جسيل السرخي  294
 ىشجسة السيكاتخونكذ 2120579 عسخو إسساعيل إبخاىيع الجيدي 295
 اليشجسة الرشاعية 0143817 بخاء احسج فالح الحياصات 296
 انيكيةاليشجسة السيك 0143813 دمحم ايسغ كسال باكيخ 297
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مختبر حاسوب  كمية 
الجمدة الثالثة  الزراعة 

 مداء   66:11-6

 ىشجسة السيكاتخونكذ 0143977 بذيخ دمحم بذيخ بيشػ 299
 اليشجسة السيكانيكية 0125494 ىسام عرام غالب الكخادشة 300
 ىشجسة الحاسػب 0130755 فخح زياد يػسف الشدػر 301
 اليشجسة السيكانيكية 0145530 ف أبػغػيمةسسيخ دمحم عبجالمصي 302
 اليشجسة الكيسيائية 0143925 بيان وليج /دمحم عمي/ الحجاوي  303
 ىشجسة العسارة 0141901 لباب زيج صالح الكايج 304
 اليشجسة السجنية 0142009 أماني مفيج دمحم حصػب 305
 اليشجسة السجنية 0142278 مشيخ عجنان دمحم الصاىخ 306
 ىشجسة العسارة 0142364 دانا محسػد خميل االخخس 307
 اليشجسة الرشاعية 0143886 دانا دمحم الفي السبيزيغ 308
 اليشجسة الرشاعية 0132619 شيج ابخاىيع عبج الخحيع الجالد 309
 ىشجسة العسارة 0138748 بذخى مخوان أحسج البجوي  310
 ة الكيخبائيةاليشجس 0134787 رأفت عادل فخيج قسػه 311
 اليشجسة السجنية 0117338 باسل فتح هللا عبجالحسيج أبػعيذة 312
 اليشجسة السيكانيكية 0137006 حازم فػزي جسيل السشاصيخ 313
 اليشجسة السجنية 0146450 صالح مرصفى حديغ عثسان 314
 ىشجسة العسارة 0146253 رىف جسعة عبجالدالم أبػنجع 315
 ىشجسة الحاسػب 0144718 مي عايرليشا سامح ع 316
 اليشجسة السجنية 0145299 رىف /دمحم خيخ/ فخحان قخباع 317
 اليشجسة السجنية 0141815 يديج عسخ عبج هللا الحاج عيج 318
 اليشجسة الرشاعية 0145571 راتب شخيف راتب العػاممو 319
 ىشجسة الحاسػب 0144225 كخيدتي سميع بػلز دعيبذ 320
 ىشجسة العسارة 0146605 أنذ أيسغ عبجالخحسغ البيصار 321
 اليشجسة السجنية 0146257 فيرل حدام عيج الدريقات 322
 اليشجسة الكيسيائية 0143687 فتحية حدشي دمحم فحساوي  323
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مختبر حاسوب كمية طب 
ثة األسنان الجمدة الثال

 مداء   66:11-6

 اليشجسة السجنية 0142034 عسار دمحم عبج الخحسغ نريخات 325
 اليشجسة الكيخبائية 0124780 شارق عسخان محسػد حدشيغ 326
 ىشجسة الحاسػب 0145353 ريع غالب عمي العداف 327
 اليشجسة السجنية 0140419 سارة فؤاد محسػد السجالي 328
 اليشجسة السجنية 0147691 يج الخياندعاء أسامة عبجالحس 329
 اليشجسة الكيسيائية 0143688 ليمى نبيل عبج القادر عبج القادر          330
 ىشجسة العسارة 0141848 ضحى غازي عبجالخزاق الصػاىيو 331
 اليشجسة الكيسيائية 0143428 رىام محسػد عصا كخامو                     332
 ىشجسة العسارة 0144618 جسعة عفيفيمخح إبخاىيع  333
 ىشجسة الحاسػب 0144462 الرا تخكي إبخاىيع أبػشبشجة 334
 اليشجسة السيكانيكية 0134722 صابخ حدغ عبجالعديد الدغػل 335
 اليشجسة الكيخبائية 0137885 معترع محسػد خميل الذػلو 336
 ىشجسة العسارة 0144918 سالم محسػد دمحم حدغ 337
 اليشجسة الرشاعية 0143908 ربيع سسيخ احسج مدعػد 338
 ىشجسة السيكاتخونكذ 0120727 أحسج يحيى دمحم بشي عيدى 339
 اليشجسة الكيسيائية 0143779 اسيل اميل رزق تادرس 340
 اليشجسة السيكانيكية 0143703 أحسج خالج أحسج عسخ 341
 ىشجسة العسارة 0144569 إسخاء عصا هللا دمحم عبجالقادر 342
 اليشجسة الكيسيائية 0143772 ليان عبجالػالي /دمحم سعيج/ العجمػني 343
  اليشجسة السيكانيكية 0147945 عبج هللا شارق جسيل الجبخه 344

مختبر حاسوب كمية 
 الهندسة  

 الجمدة الثالثة 
 مداء   66:11-6

 
 

 اليشجسة الكيسيائية 0141906 رزان غالب احسج ناصخ 345
 اليشجسة الرشاعية 0145442 آية عبجهللا إبخاىيع العجمػني 346
 اليشجسة الرشاعية 0145172 جػد حدغ خمف العجارمة 347
 ىشجسة العسارة 0141954 غيجاء حدان يػسف ناجي 348
 ىشجسة العسارة 0134882 أسساء دمحم فالح الخالجي 349
 ائيةاليشجسة الكيسي 0143410 سيخيغ عايج رجا الحسج 350
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مختبر حاسوب كمية 
 الهندسة

 الجمدة الثالثة
 مداء   66:11-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليشجسة السجنية 0145454 دمحم إسساعيل دمحم الذصشاوي  352
 ىشجسة العسارة 0132292 دمحم ضياء الجيغ فياض ريال 353
 ىشجسة السيكاتخونكذ 0145162 دمحم عثسان /دمحم خيخي/ العالػل 354
 اليشجسة السجنية 0141772 عسخ رائج نافع عبج هللا 355
 اليشجسة السجنية 0145285 وسغ زياد صبحي ذياب 356
 ىشجسة العسارة 2130495 حديغ ىارون عبجالمصيف الربيحي 357
 اليشجسة السجنية 0127540 مجج نجيب أميغ أبػالذعخ 358
 شاعيةاليشجسة الر 0143206 اسيل احسج حدغ مخمػف 359
 اليشجسة السجنية 0137754 خالج وليج عبجالمصيف عبجهللا 360
 اليشجسة السجنية 0131955 وليج دمحم نجيب السقصػش 361
 ىشجسة الحاسػب 0144068 دالل عبج هللا الدميسان الػريكات 362
 اليشجسة السيكانيكية 0147535 دمحم عسخ صالح الذياب 363
 اليشجسة السيكانيكية 0136776 ارهمشترخ باسل دمحم بع 364
 اليشجسة السجنية 0144302 احسج حدغ دمحم ناصخ 365
 ىشجسة العسارة 0145338 غخديشا جسال عبج السصمب ياغي 366
 اليشجسة الكيسيائية 0143721 سسا زىيخ محسػد عبيج                      367
 سة السجنيةاليشج 0142221 أحسج عجنان ياسيغ السحاديغ 368
 ىشجسة الحاسػب 0142977 دانية أحسج حسجي أبػعبجه 369
 اليشجسة الكيسيائية 0140571 ميذ حدام عبج المصيف سعجه 370
 ىشجسة العسارة 0140848 ناديا عجنان دمحم حساده 371
 اليشجسة السجنية 0131378 فارس دمحم عباس أبػمخه 372
 ىشجسة الحاسػب 0136362 ي بذخى عبجالخحيع عيدى الحيار  373
 ىشجسة الحاسػب 0144907 راما دمحم عبجالخحسغ قشجيل 374
 اليشجسة الكيخبائية 0132489 احسج صييب بياء القيدي 375
 اليشجسة الكيخبائية 0142592 وليج رؤوف /دمحم وليج/ أبػلبغ 376
 اليشجسة السجنية 0145319 صييب دمحم ابخاىيع البجور 377
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مختبر حاسوب كمية  اليشجسة الكيسيائية 2121226 ىذام عبج الخحسغ دمحم عبجه 378

 الهندسة
 الجمدة الثالثة

 مداء   66:11-6

 ىشجسة السيكاتخونكذ 0144314 ثائخ دمحم صبخي الرػص 379
 اليشجسة الرشاعية 0144572 النا خالج سميع صبح 380
 ىشجسة السيكاتخونكذ 0143216 رغج ىاني محسػد السبيس 381
 سة الكيسيائيةاليشج 2130925 تدشيع ناصخ خميف الخػالجه 382
 اليشجسة الكيسيائية 0145387 ليشا أحسج فالح الياشع 383
  ىشجسة العسارة 0141911 رغج احسج عبج الػىاب حبر 384

 
 
 
 
 
 

مختبر حاسوب كمية 
التمريض  الجمدة الثالثة 

 مداء   66:11-6

 اليشجسة السيكانيكية 0140696 مرصفى عبج القادر عبج الخازق  385
 ىشجسة العسارة 0142860 ل غشايعسارة رائج كسا 386
 اليشجسة السجنية 0145246 وليج ميشج دمحم قاسع 387
 اليشجسة الكيخبائية 0143853 ندار معترع احسج عتػم 388
 اليشجسة السيكانيكية 2130648 ليث نبيل محسػد عارضو 389
 اليشجسة الكيسيائية 0146233 فيرل جابي سسيخ الزباعيغ 390
 اليشجسة السجنية 0145310 فػزان سعػد الدميحات مؤمغ 391
 اليشجسة السجنية 0140511 عسخ وائل /دمحم حمسي/ عالن 392
 اليشجسة الكيخبائية 0143096 دمحم احسج دمحم حسجان 393
 اليشجسة السجنية 0120326 أحسج صالح عبجه رواشجة 394
 ارةىشجسة العس 2130373 سمدبيل شػقي دمحم العخيان 395
 اليشجسة السجنية 0144412 ليغ دمحم سالمو الدػيصي 396
 اليشجسة الرشاعية 0143806 ميدخه يحيى احسج فخج 397
 اليشجسة الكيخبائية 0133674 ليشا ماجج محسػد أبػكخكي 398
 ىشجسة الحاسػب 0144598 باسل عبجهللا عبجالدالم القعاقعة 399
 ىشجسة العسارة 0155928 جػد عساد أحسج الحياري  400
 ىشجسة العسارة 0144927 مخام عيدى محسػد الذشاق 401
 اليشجسة السجنية 0139595 انذ عبج السجيج احسج الخحامشو 402
 اليشجسة السيكانيكية 0146041 راكان /دمحم شاىخ/ صالح العسايخة 403

 



 يرجى االنتباه الى مكان وموعد الجلسة 

 امتحان الكفاءة الجامعية
61/4/9162 

 9162-9612الفرل الثاني والريفي 
 الهندسةكمية 

 مكان وموعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  ىشجسة السيكاتخونكذ 0146358 دمحم شو دمحم الشجار 404

 
 
 
 
 
 

سوب كمية مختبر حا
الذريعة  الجمدة الثالثة 

 مداء   66:11-6

 ىشجسة العسارة 2130657 ديشا سائج محسػد حسيجه 405
 ىشجسة العسارة 0141880 سارة دمحم عبجهللا مكاحمة 406
 اليشجسة الكيخبائية 0138936 الطبي سعػد عمي الكعابشو 407
 سيائيةاليشجسة الكي 0141806 سبيل مخوان يحيى الجماسي 408
 اليشجسة الكيخبائية 0142832 اماني ماجج دمحم الدعبي 409
 ىشجسة العسارة 0146132 دمحم ىيثع احسج خخيدات 410
 ىشجسة العسارة 0143313 عبيخ محسػد احسج العبج 411
 اليشجسة الرشاعية 0145367 آمال دمحم عبجالخزاق العبجالالت 412
 اليشجسة السجنية 0146989 قري نايف إسساعيل حساد 413
 ىشجسة الحاسػب 0144893 عسخ جسال نايف السداعجه 414
 اليشجسة السجنية 0146090 عسخ جسال عمي حجازي  415
 ىشجسة العسارة 0142041 ناديغ ماىخ محسػد شػممي                   416
 اليشجسة السجنية 0146389 زيج دمحم أحسج الجروع 417
 ىشجسة العسارة 0145484 دمحم الدىيخخمػد زيج  418
 ىشجسة العسارة 0144310 ليشا خالج خميل دروير 419
 اليشجسة السجنية 0146111 دعاء مرصفى صجقي الجراغسو 420
 اليشجسة الرشاعية 0147878 دمحم مذيػر دمحم جبخيل 421
 اليشجسة الكيسيائية 2130000 عبجالخحسغ محسػد صخعاوي  422
 اليشجسة السجنية 0141788 ه يػسف لصفي حسجحسد  423
  اليشجسة السيكانيكية 0143284 إبخاىيع خميل إبخاىيع السغخبي 424

مختبرات حاسوب كمية 
عموم التأهيل  الجمدة 

 الثالثة
 مداء   66:11-6

 

 اليشجسة السيكانيكية 0138845 دمحم نزال عبجهللا الجػىخي  425
 ىشجسة السيكاتخونكذ 0140252 معاذ دمحم حدغ بجرية 426
 ىشجسة العسارة 0146346 ىبة ىذام دمحم رشجان 427
 ىشجسة العسارة 0141722 ماريشا أكخم أنصػن السخاشجة 428
 ىشجسة الحاسػب 0117531 خالج حديغ رضا /زيج الكيالني/ 429
 اليشجسة السيكانيكية 0128271 راكان دمحم أحسج الحسري 430
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مختبرات حاسوب كمية 
 عموم التأهيل

 الجمدة الثالثة
 مداء   66:11-6

 

 

 

 

 

 

 

 اليشجسة السيكانيكية 0144372 بياء الجيغ دمحم يػسف صالح 432
 ىشجسة السيكاتخونكذ 0134584 بمقيذ فخاس حسجان الجيظ 433
 اليشجسة الرشاعية 0145431 رىف عساد غازي الحباششة 434
 يةاليشجسة الرشاع 0146424 أحسج دمحم أحسج نقخش 435
 اليشجسة السجنية 0156216 زيج أحسج عبجهللا الػشاح 436
 اليشجسة الكيسيائية 0143782 رغج ناصخ صبحي حدغ                        437
 ىشجسة العسارة 0137476 ىال فػزي خالج الصػاىيو 438
 اليشجسة السيكانيكية 0145483 عسار رائج أحسج مدسار 439
 ىشجسة السيكاتخونكذ 0137807 هللا العسػديدمحم سعيج عبج 440
 ىشجسة العسارة 0138059 عمي مػسى عمي يعقػب 441
 ىشجسة العسارة 0145407 راني أسامة إبخاىيع فاعػر 442
 اليشجسة السجنية 2120507 محسػد فخخ الجيغ غخيب اللو 443
 ىشجسة العسارة 0145127 مشار ىذام محسػد العالػل 444
 ىشجسة الحاسػب 0136545 ر رستع دمحم السسمػكنػ  445
 اليشجسة الكيسيائية 0121629 أنػار إسساعيل دمحم العسايخة 446
 ىشجسة العسارة 0144556 جػد كسال عبجالحسيج الحجيجي 447
 ىشجسة العسارة 0142062 نػر حامج حسجان عصيو                      448
 اليشجسة الرشاعية 0144052 ختام عرام فخيج دغمذ 449
 ىشجسة السيكاتخونكذ 2120991 خالج صالح دمحم الحنيبات 450
 اليشجسة الكيسيائية 0143505 ليشا دمحم حدغ الفيػمي 451
 ىشجسة العسارة 0145041 دمحم فايق ابخاىيع الدالميغ 452
 ةىشجسة العسار  0141897 راما خمجون يػسف سالع                     453
 ىشجسة العسارة 0141832 عميا عامخ سعيج ياسيغ 454
 اليشجسة الكيسيائية 0118678 ضياء عبجهللا فميح الخػالجة 455
 ىشجسة العسارة 0155654 إسخاء يػسف قاسع العبدي 456
 اليشجسة السجنية 0145435 عيدى عبج الحسيج عيدى الخاعي 457
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  ليشجسة الكيسيائيةا 0125283 صجام غدان حدغ الفقيخ 458

 

 

 

 

مختبرات حاسوب كمية 
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 الجمدة الثالثة
 مداء   66:11-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليشجسة الكيسيائية 0146099 ربى نحيخ عبجهللا عسايخه 459
 اليشجسة السجنية 0145305 بذار باسع دمحم أبػنعسو 460
 اليشجسة السجنية 0144315 حال حديغ / دمحم حدام / عبجه 461
 اليشجسة السيكانيكية 2120574 غازي نػاف عميان عالونة 462
 ىشجسة العسارة 0146175 بذخى عسخ دمحم أبػشقيخ 463
 ىشجسة الحاسػب 0144552 دانيال جخيذ مػسى مداىخه 464
 اليشجسة الكيسيائية 0145633 رؤى زياد خميل خميل 465
 ىشجسة العسارة 0145499 رىف أمجج دمحم أبػجخي  466
 يةاليشجسة الكيسيائ 2120986 مؤمغ كسال /دمحم سعيج/ عديديو 467
 ىشجسة العسارة 0144081 مخح عبج الخؤوف سميع ربابعو 468
 اليشجسة السجنية 0145252 ديشا مشحر سعيج معذخ 469
 اليشجسة السجنية 0146193 كػكب أحسج عبجالكخيع الحجاج 470
 اليشجسة السجنية 0144093 احسج خالج دمحم اسعج 471
 الرشاعيةاليشجسة  0138879 عسخ سسيح معحي قساش 472
 اليشجسة السجنية 0141991 سمدبيل مفيج محسػد الشعيخات 473
 ىشجسة الحاسػب 0144398 نجاء دمحم خميل االخخس 474
 اليشجسة السجنية 155728 إبخاىيع تحديغ إبخاىيع عكة 475
 اليشجسة السجنية 151597 إبخاىيع دمحم عمي عسخ 476
 اليشجسة السجنية 151147 إبخاىيع نايف دمحم عميان 477
 اليشجسة السجنية 151642 أحسج أسعج دمحم الذامي 478
 اليشجسة السجنية 155781 أحسج تخكي صالح كشعان 479
 اليشجسة السجنية 142028 احسج تيديخ دمحم ابػ عدل 480
 اليشجسة السجنية 155734 أحسج دروير مرصفى الشػري  481
 اليشجسة السجنية 152010 أحسج رعج قاسع الديػد 482
 اليشجسة السجنية 155602 أحسج شالل عصا عصيو 483
 اليشجسة السجنية 155129 أحسج محسػد أحسج الذاعخ 484
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  اليشجسة السجنية 155432 أحسج ىايل مفمح الػدعان 485

 

 

مختبرات حاسوب كمية 
 عموم التأهيل

 الجمدة الثالثة
 مداء   66:11-6

 اليشجسة السجنية 155499 أرام إبخاىيع أحسج الحجو 486
 اليشجسة السجنية 151454 أسامة إبخاىيع عمي حشػن  487
 اليشجسة السجنية 151358 أسامة خالج محسػد الثبتو 488
 اليشجسة السجنية 144776 أسامة رائج زكي الخخابذة 489
 اليشجسة السجنية 137388 أسامة زياد سعيج السشاصيخ 490
 اليشجسة السجنية 155921 أسامو عبجالدالم بجر البذيتي 491
 اليشجسة السجنية 142098 عمي عسخانأسيل إبخاىيع  492
 اليشجسة السجنية 167745 اسيل صالح فخج العبجالالت 493
 اليشجسة السجنية 141996 أسيل نائل حيجر السرخي  494
 اليشجسة السجنية 155409 الفاروق عػدة مبارك العػيجي 495
 اليشجسة السجنية 132795 اميغ رامي اميغ الجعاس 496
 اليشجسة السجنية 151502  عبجالحميع أبػفخحةأنذ دمحم 497
 اليشجسة السجنية 151269 أنذ نايف دمحم /الديج أحسج/ 498
 اليشجسة السجنية 151860 أيسغ حدغ دمحم أبػمحدغ 499
 اليشجسة السجنية 150206 أيسغ عبجالجميل إبخاىيع الفياض 500
  السجنيةاليشجسة  146238 إيياب فيج حامج الدعايجة 501

 

 

مختبرات حاسوب كمية 
 العموم التربوية 

الجمدة الرابعة    
 مداء   6:11-1

 

 اليشجسة السجنية 155304 بشجر أحسج سالع الذػابكة 502
 اليشجسة السجنية 153036 بيان عيدى خميف الذيابيغ 503
 اليشجسة السجنية 155312 تدشيع يػسف أحسج األحسج 504
 اليشجسة السجنية 155635 اضشوتيسى حامج أحسج الخم 505
 اليشجسة السجنية 156300 جػد عمي سعج اليػيجي 506
 اليشجسة السجنية 152064 جػد ىاني /أميغ بخوسظ/ الكخدي 507
 اليشجسة السجنية 139467 حدام الجيغ محسػد سالع الذػيات 508
 اليشجسة السجنية 145705 حدغ عساد حدغ سالمو 509
ج لصفي /أبػسسخة حياء أمج 510

 قصيذات/
 اليشجسة السجنية 153486



 يرجى االنتباه الى مكان وموعد الجلسة 

 امتحان الكفاءة الجامعية
61/4/9162 

 9162-9612الفرل الثاني والريفي 
 الهندسةكمية 

 مكان وموعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  اليشجسة السجنية 155438 خالج عاشف خالج الخيسػني 511

 

 

 

 

 

 

مختبرات حاسوب كمية 
 العموم التربوية 

الجمدة الرابعة    
 مداء   6:11-1

 

 

 

 

 

 

 

 اليشجسة السجنية 147500 خالج عبجالدسيع عبجالفتاح الشتذو 512
 اليشجسة السجنية 144544 دارا عادل سالمو السعايصو 513
 سة السجنيةاليشج 154612 دياال عبجهللا خزخ مػسى 514
 اليشجسة السجنية 141912 دياال دمحم عبج هللا الدعبي 515
 اليشجسة السجنية 151310 راشج حدغ عمي أبػمدمع 516
 اليشجسة السجنية 140400 راشج حيجر عيدى السدشات 517
 اليشجسة السجنية 156601 راشج ماجج تيديخ الجحمو 518
 ليشجسة السجنيةا 154905 رغج أحسج ذياب الجالد 519
 اليشجسة السجنية 154030 رىف ماىخ شعبان الحمسان 520
 اليشجسة السجنية 125795 رواد فايد قاسع الخواشجة 521
 اليشجسة السجنية 156215 زيج فيرل يػسف الذبػل 522
 اليشجسة السجنية 151321 زيج يحيى عمي جابخ 523
 ليشجسة السجنيةا 151413 سارة إبخاىيع دمحم الحاوي  524
 اليشجسة السجنية 151268 سجى أسامة أحسج حدغ 525
 اليشجسة السجنية 151607 سجى حدان مرباح عابجيغ 526
 اليشجسة السجنية 155236 سميسان أحسج سالع الػراوره 527
 اليشجسة السجنية 151442 سسا عرام أحسج أبػديو 528
 اليشجسة السجنية 152814 شاكخ أحسج عبجالغافخ أبػحجمة 529
 اليشجسة السجنية 141071 شيج زىجي ذياب العػيػي  530
 اليشجسة السجنية 155224 شارق خالج دمحم أحسج 531
 اليشجسة السجنية 156627 شارق سعج حديغ الذياب 532
 اليشجسة السجنية 146454 شارق محسػد دمحم الػديان 533
 اليشجسة السجنية 154058 عاصع ياسخ إبخاىيع عػده 534
 اليشجسة السجنية 145550 عبج الخحسغ محدغ دمحم الجفخي  535
 اليشجسة السجنية 155534 عبجالخؤوف نزال الكمباني 536
 اليشجسة السجنية 137815 عبجالخحسغ عيجروس سعيج سالع 537
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  اليشجسة السجنية 132610 عبجالخحيع أيسغ عبجالخحيع أبػالخوس 538
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 مداء   6:11-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليشجسة السجنية 106285 جالعديد سعيج دمحم باشخفيعب 539
 اليشجسة السجنية 141970 عبجالفتاح يػسف عبجالفتاح الباز 540
 اليشجسة السجنية 146560 عبجهللا أحسج عبجهللا الغػيخي  541
 اليشجسة السجنية 141833 عبجهللا حدغ صادق أبػالػفا 542
 اليشجسة السجنية 151665 عبجهللا ىاشع محسػد العبجهللا 543
 اليشجسة السجنية 140223 عبجهللا يػسف حديغ زيجي 544
 اليشجسة السجنية 155255 عبيخ زياد عػض عياصخة 545
 اليشجسة السجنية 152012 عالء الجيغ سميسان سالع يعقػب 546
 اليشجسة السجنية 154253 عالء الجيغ سييل دمحم سميسان 547
 اليشجسة السجنية 167501 عمي سميسانعمي مرصفى  548
 اليشجسة السجنية 140779 عسخ بذار عبجالمصيف الذخيف 549
 اليشجسة السجنية 151387 عسخ حديغ راشج شو 550
 اليشجسة السجنية 151716 عسخ مرصفى دمحم اسػيج 551
 اليشجسة السجنية 148089 عسخ ىايل عبج هللا التخاكيو 552
 اليشجسة السجنية 147607 عصا هللا الحػرانيعػن دمحم  553
 اليشجسة السجنية 153073 غايو فػاز حدشي السػصمي 554
 اليشجسة السجنية 153735 فجاء إبخاىيع زكي عبػد 555
 اليشجسة السجنية 156307 فخحان فايق فخحان عياش 556
 اليشجسة السجنية 156397 ليث حدغ مدمع الديػد 557
 اليشجسة السجنية 145331 حسج محدغ الحامجمؤمغ أ 558
 اليشجسة السجنية 151247 مامػن عالء الجيغ إبخاىيع بخيظ 559
 اليشجسة السجنية 155274 دمحم أحسج جسيل الدواىخة 560
 اليشجسة السجنية 150635 دمحم أحسج خسيذ الحاج 561
 اليشجسة السجنية 144320 دمحم بالل دمحم قصر 562
 اليشجسة السجنية 105732  خميل يػسف العػفيدمحم 563
 اليشجسة السجنية 152031 دمحم سمصان دمحم عبجالقادر 564
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  اليشجسة السجنية 146597 دمحم عبجهللا الياشسي اقميرو 565

 

 

 

 

 

 

مختبرات حاسوب كمية 
 العموم التربوية
 الجمدة الرابعة

 مداء   6:11-1

 

 

 

 

 

 

 اليشجسة السجنية 156374 دمحم عسخ اكخيع أبػ رمان 566
 السجنية اليشجسة 127317 دمحم نادر /دمحم رشاد/ عسيخ 567
 اليشجسة السجنية 151678 محسػد شالل دمحم الخصيب 568
 اليشجسة السجنية 144901 محسػد قاسع عبج الكخيع محسػد 569
 اليشجسة السجنية 151519 مخيع مأمػن زكخيا خصاب 570
 اليشجسة السجنية 150372 مرصفى يػنذ شػقي الديج 571
 اليشجسة السجنية 155706 معترع عرام سميسان بشي يػنذ 572
 اليشجسة السجنية 164316 ميجي عبج السجيج عقيل القزاه 573
 اليشجسة السجنية 167557 مييب حدغ يػسف الدبيجي 574
 اليشجسة السجنية 155556 نايف صالح دمحم أبػغاليو 575
 اليشجسة السجنية 155571 نتالى حدام عمي مراروه 576
 اليشجسة السجنية 153933 خخيداتنجػد إياد رضػان ال 577
 اليشجسة السجنية 155608 نزال /دمحم بذيخ/ بكخ إنذاصي 578
 اليشجسة السجنية 145076 ىبو ماجج كايج ابخيػش 579
 اليشجسة السجنية 155394 ىجيل عسخ خميفو الحجيج 580
 اليشجسة السجنية 151369 وليج جياد عمي الحبايبو 581
 ىشجسة العسارة 2121170 / / دمحم أسامة / باقي دمحم كخم / 582
 ىشجسة العسارة 145643 أبخار عػدة كامل الذػابكة 583
 ىشجسة العسارة 152963 أحالم صبخي فػاز الخزخ 584
 ىشجسة العسارة 148162 أسل ىاني خسيذ حسج 585
 ىشجسة العسارة 155126 أسيل باسل مػسى ششػس 586
 ىشجسة العسارة 145114 سيل أبػجساعةأماني مفيج ج 587
 ىشجسة العسارة 150362 أمل/ماريا( فكتػر فؤاد سابا) 588
 ىشجسة العسارة 2130752 باسل غالب أحسج أبػشيخو 589
 ىشجسة العسارة 150284 بتػل إسساعيل سميسان أبػمخار 590
 ىشجسة العسارة 150360 بتػل أمجج نجيب الذاعخ 591
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 ىشجسة العسارة 147560 بتػل عميان خمف الحساد 593
 ىشجسة العسارة 145054 بخاء شالل ابخاىيع بجوان 594
 ىشجسة العسارة 156422 بيان عبجاليادي حدغ أبػمعيمق 595
 ىشجسة العسارة 144849 جسانو / دمحم عيج / محسػد الراحب 596
 ىشجسة العسارة 147998 جون إبخاىيع عيدى وشاحخم 597
 ىشجسة العسارة 145497 دانو إبخاىيع أحسج اليشيشي 598
 ىشجسة العسارة 145837 رشجي أنػر رشجي أبػسخيو 599
 ىشجسة العسارة 130745 روان دمحم جسيل الديج 600
 ىشجسة العسارة 148093 زياد أحسج دمحم عباس 601
 ىشجسة العسارة 145694 فيج الخديشيزيغ دمحم  602
 ىشجسة العسارة 152222 زيشب رائج سعيج الجوري  603
 ىشجسة العسارة 142076 سسيخ بذار سسيخ الحجاد                    604
 ىشجسة العسارة 150291 شحى عبجالكخيع مرصفى العػرتاني 605
 ارةىشجسة العس 145168 شيج حدان عبج السعصي دروزه 606
 ىشجسة العسارة 140088 شيج /دمحم تيديخ/ فؤاد الخػلي 607
 ىشجسة العسارة 130308 شو عبجالػىاب 608
 ىشجسة العسارة 150374 عال دمحم عبجالقادر داود 609
 ىشجسة العسارة 143300 عسخ بالل دمحم الذخع 610
 ىشجسة العسارة 150330 فخح سعيج دمحم القػاسسة 611
 ىشجسة العسارة 151883 نا عبجالعديد عبجهللا العخبياتال 612
 ىشجسة العسارة 145847 لجيغ كسال احسج قزاه 613
 ىشجسة العسارة 150297 لجيغ محسػد إسساعيل عخبيات 614
 ىشجسة العسارة 150294 ليان تيديخ سعج إسساعيل 615
 ىشجسة العسارة 150355 ليغ عامخ قاسع أبػديو 616
 ىشجسة العسارة 140438 يشا بدام عسخ أبػبكخل 617
 ىشجسة العسارة 150267 دمحم نػر/ عسخ عجلي الفار/ 618
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مختبرات حاسوب كمية 
 العموم التربوية
 الجمدة الرابعة

 مداء   6:11-1

 ىشجسة العسارة 140022 ميذ قري دمحم دمحم 620
 ىشجسة العسارة 144740 ىبو نايف حدغ القصارنو 621
 ىشجسة العسارة 146704 ىجخ الساللي 622
 ىشجسة العسارة 133747 ىشج دمحم محسػد الفقيو 623
 ىشجسة العسارة 147554 وسغ عساد خالج شعبان 624
 ىشجسة العسارة 152826 وعج سعيج أحسج جبخيل 625
 ىشجسة العسارة 140748 يدن عامخ /دمحم غالب/ إستيتيو 626
 اليشجسة الكيخبائية 2121205 أحسج بدام حمسي إبخاىيع 627
 اليشجسة الكيخبائية 154619 أسامة عمي دمحم نػفل 628
 اليشجسة الكيخبائية 117563 أسامة غدان شفيق الجيػسي 629
 اليشجسة الكيخبائية 96535 أكخم سخى دمحم الكػاممة 630
 اليشجسة الكيخبائية 142167 األميغ صالح يػسف مشرػر 631
 اليشجسة الكيخبائية 143511 ىاشع جابخأمل دمحم راسع  632
 اليشجسة الكيخبائية 91235 أنذ دمحم يػسف أبػسل 633
 اليشجسة الكيخبائية 153039 أييع عصا حامج زياد 634
 اليشجسة الكيخبائية 140584 باسل دمحم يعقػب الشجار 635
 اليشجسة الكيخبائية 142353 جابخ مرصفى جابخ االخخس 636
 اليشجسة الكيخبائية 152735 دة أحسج حديغ أبػحسادحس 637
 اليشجسة الكيخبائية 152959 حسدة خسيذ جػدت حدان 638
 اليشجسة الكيخبائية 153371 حسدة فائد دمحم شامية 639
 اليشجسة الكيخبائية 146482 دانا وليج عيدى بشػره 640
مختبر حاسوب كمية  ائيةاليشجسة الكيخب 156387 رعج دمحم زىجي أبػالدعػد 641

الحقوق الجمدة الرابعة 
 مداء   6:11-1

 اليشجسة الكيخبائية 124594 رمدي بالل أديب الرػص 642
 اليشجسة الكيخبائية 144937 روان حاتع عيدى شيصي 643
 اليشجسة الكيخبائية 142529 زيج ابخاىيع احسج صالح 644
 جسة الكيخبائيةاليش 127713 ساره سعجي إبخاىيع كتكت 645



 يرجى االنتباه الى مكان وموعد الجلسة 

 امتحان الكفاءة الجامعية
61/4/9162 

 9162-9612الفرل الثاني والريفي 
 الهندسةكمية 

 مكان وموعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  اليشجسة الكيخبائية 141879 سالع عاشف عمي البخيع 646

 

 

مختبر حاسوب كمية 
الحقوق الجمدة الرابعة 

 مداء   6:11-1

 اليشجسة الكيخبائية 155766 سامخ عبجالخالق نػاف عمي 647
 اليشجسة الكيخبائية 142475 سجى سامي عيدى اسميع 648
 اليشجسة الكيخبائية 142452 سيف ماىخ جخيذ حجاديغ 649
 اليشجسة الكيخبائية 137295 الذمبيضياء الجيغ عبجالعديد  650
 اليشجسة الكيخبائية 142679 عبج الكخيع وائل عبج الكخيع عيج 651
 اليشجسة الكيخبائية 152802 عبجالخحيع أحسج خالج كخيذان 652
 اليشجسة الكيخبائية 155232 عبجهللا عبجالحافظ يػسف السشاصيخ 653
 جسة الكيخبائيةاليش 145835 عمي رياض عمي عشيدات 654
 اليشجسة الكيخبائية 142363 فارس عبجالدالم سالمة الخػالجة 655
 اليشجسة الكيخبائية 153929 قري دمحم سعج العسارات 656
 اليشجسة الكيخبائية 142600 مالظ يػسف ذيب السالح                     657
 ةاليشجسة الكيخبائي 142208 دمحم جسيل مدعػد عفانو 658
 اليشجسة الكيخبائية 137247 دمحم حديغ يػسف عسخي  659
 اليشجسة الكيخبائية 100394 دمحم عمي دمحم الشابمدية 660
 اليشجسة الكيخبائية 154314 دمحم مشيخ صالح حسايجة 661
 اليشجسة الكيخبائية 152539 معتد معترع دمحم الطاىخ 662
 ليشجسة الكيخبائيةا 145185 معغ سسيخ دمحم السحاديغ 663
 اليشجسة الكيخبائية 155223 مػسى عبجالسعصي تػفيق بعجاوي  664
 اليشجسة الكيخبائية 155908 ميخه أيسغ دمحم أبػ يحيى 665
  اليشجسة الكيخبائية 137187 نبيل محيب نجيب حجاد 666

مختبر األندلس / مجمع 
القاعات اإلندانية  

 الجمدة الرابعة
 مداء  6:11-1

 اليشجسة الكيخبائية 130223 ىيثع حسده دمحم ياسيغ 667
 اليشجسة الكيخبائية 147983 يػسف عامخ يػسف الكمػب 668
 اليشجسة السيكانيكية 142424 ابتيال ناصخ خالج البجاريغ 669
 اليشجسة السيكانيكية 139259 ابخاىيع عبجهللا ابخاىيع حدغ 670
 اليشجسة السيكانيكية 145327 ةإبخاىيع ىالل نذأت أبػ زىخ  671
 اليشجسة السيكانيكية 133367 احسج تيديخ دمحم ابػ معيمير 672
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  اليشجسة السيكانيكية 151974 أحسج جسيل حدغ سميسان 673

 

 

 

مختبر األندلس / مجمع 
القاعات اإلندانية  

 الجمدة الرابعة

 مداء  6:11-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليشجسة السيكانيكية 148115 أحسج عارف مدمع خاليمة 674
 اليشجسة السيكانيكية 2130395 أحسج عساد أحسج بخىع 675
 اليشجسة السيكانيكية 155584 أحسج عيدى عمي عداف 676
 اليشجسة السيكانيكية 144532 أسامة مازن عبجالقادر عميان 677
 اليشجسة السيكانيكية 144607 أسامة مػفق أحسج رمان 678
 اليشجسة السيكانيكية 2120053 السأمػن نػاف سمسان ابػ داري  679
 اليشجسة السيكانيكية 151452 يرالسعتد باهلل عساد بجر قخاق 680
 اليشجسة السيكانيكية 139016 بجر حدغ دمحم عبج الجػاد 681
 اليشجسة السيكانيكية 137934 حازم عدمي فخيج بذارات 682
 اليشجسة السيكانيكية 150390 حازم محسػد عصا هللا مدمع 683
 اليشجسة السيكانيكية 146707 حدغ خالج حدغ أبػحخب 684
 اليشجسة السيكانيكية 152260 حسدة حدام رسسي حسػدة 685
 اليشجسة السيكانيكية 148146 خالج وليج خالج الحسػي  686
 اليشجسة السيكانيكية 152592 داريغ نائل حدشي السكاوي  687
 اليشجسة السيكانيكية 152645 ديسو وليج أديب عميان 688
 جسة السيكانيكيةاليش 147182 رائج عساد خزخ الجعبخي  689
 اليشجسة السيكانيكية 151732 رامي دمحم سالع البمبيدي 690
 اليشجسة السيكانيكية 145163 رعج فيرل غالب القيدي 691
 اليشجسة السيكانيكية 145502 زكخيا صالح عصيو حسيجي 692
 اليشجسة السيكانيكية 146488 زيج فخاس دمحم الحسػد 693
 اليشجسة السيكانيكية 155139 كبػك زيج نعسان خميل 694
 اليشجسة السيكانيكية 155278 سشج عبجهللا حديغ عباد 695
 اليشجسة السيكانيكية 152150 صييب عسخ عبجالفتاح أبػشاحػن  696
 اليشجسة السيكانيكية 110509 صييب عيدى حدغ عبج هللا 697
 اليشجسة السيكانيكية 140944 ضياء سميع أحسج شو 698
 اليشجسة السيكانيكية 141376 شارق زياد شعبان قاسع 699
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  اليشجسة السيكانيكية 155170 شارق عبجهللا ىػيسل الدعػد 700

مختبر األندلس / مجمع 
القاعات اإلندانية  

 الجمدة الرابعة

 مداء  6:11-1

 اليشجسة السيكانيكية 146648 عبجهللا شالل حسجان العسخي  701
 اليشجسة السيكانيكية 2131048 الخخيداتعبجهللا عبج الحسيج  702
 اليشجسة السيكانيكية 146946 لظ صالح بيشػعبجهللا ما 703
 اليشجسة السيكانيكية 146080 عجنان أحسج حسجان خخيدات 704
 اليشجسة السيكانيكية 145888 عخوب تيديخ خمف القصارنة 705
 اليشجسة السيكانيكية 133635 عالء الجيغ خالج شو إسساعيل 706
 يكانيكيةاليشجسة الس 155712 عالء عسخ حدغ بخغل 707
 اليشجسة السيكانيكية 155629 عمي خمف عمي الكعابشو 708
 اليشجسة السيكانيكية 143072 عمي مػفق دمحم العصيات 709
 اليشجسة السيكانيكية 154381 عسار أيسغ عبجالعديد الذخيف 710
  اليشجسة السيكانيكية 146672 عسخان يحيى عمي الخبابعو 711

 
 

/  مختبر الدراسات العميا
مجمع القاعات اإلندانية  

 الجمدة الرابعة  
 مداء  6:11-1 

 

 

 

 

 

 اليشجسة السيكانيكية 152668 فخاس إبخاىيع أيػب أبػرعية 712
 اليشجسة السيكانيكية 147092 فخاس سامي عبج هللا شذمي 713
 اليشجسة السيكانيكية 155537 قري معاويو خالج أبػقسخ 714
 اليشجسة السيكانيكية 153037 خةقري نزال عبجالكخيع جػاب 715
 اليشجسة السيكانيكية 2130399 كامل إيياب عادل عػض 716
 اليشجسة السيكانيكية 2131026 لؤي زىيخ سعجو دوحل 717
 اليشجسة السيكانيكية 147388 دمحم بخىان دمحم سػيمع 718
 اليشجسة السيكانيكية 155233 دمحم جسال مػسى البصر 719
 اليشجسة السيكانيكية 152356 حدغ دمحم كشعان دمحم 720
 اليشجسة السيكانيكية 145175 دمحم خالج فيج شبمت 721
 اليشجسة السيكانيكية 106747 دمحم غالب محسػد خصاب 722
 اليشجسة السيكانيكية 146468 دمحم فيرل عبجهللا أبػعداف 723
 يكانيكيةاليشجسة الس 2121392 دمحم محسػد صالح الزسػر 724
 اليشجسة السيكانيكية 147585 محسػد تحديغ دمحم أبػدياك 725
 اليشجسة السيكانيكية 141443 معاذ إبخاىيع مرصفى رحال 726
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  اليشجسة السيكانيكية 142524 معاذ عبجالخحسغ إبخاىيع أبػعيذة 727

 
 
 

/  مختبر الدراسات العميا
مجمع القاعات اإلندانية  

 الجمدة الرابعة  
 مداء  6:11-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليشجسة السيكانيكية 147688 معاذ عجنان دمحم حديغ 728
 اليشجسة السيكانيكية 155881 فى أحسج دبػرمعاذ مرص 729
 اليشجسة السيكانيكية 141863 معاذ وائل دمحم زىخان 730
 اليشجسة السيكانيكية 151165 مػسى ناجح مػسى عبجالعديد 731
 اليشجسة السيكانيكية 155103 ميدخه دمحم عبجالحسيج يحيى 732
 السيكانيكية اليشجسة 154281 نجيغ عبجالعديد دمحم عياش 733
 اليشجسة السيكانيكية 146639 أبػشخجمنػرالجيغ أمجج  734
 اليشجسة السيكانيكية 146937 ىاشع أيسغ أحسج مػسى 735
 اليشجسة السيكانيكية 146157 ىاشع كسال خيخهللا أبػصالح 736
 اليشجسة السيكانيكية 146308 ىجيل حدغ عمي الخياشي 737
 اليشجسة السيكانيكية 130347 مقبل بكخي بكخي  ىجيل 738
 اليشجسة السيكانيكية 137663 ىذام تػفيق عبجالحي عبجالحي 739
 اليشجسة السيكانيكية 124369 ىسام أيػب عبجالكخيع خسيذ 740
 اليشجسة السيكانيكية 150609 ىيثع وائل مرصفى أحسج 741
 يشجسة السيكانيكيةال 146509 يدن أيسغ إبخاىيع الفاعػري  742
 اليشجسة السيكانيكية 105485 يدن حدام عبجالكخيع الجساعيغ 743
 اليشجسة السيكانيكية 139921 يديج مخوان تػفيق العسخي  744
 اليشجسة السيكانيكية 142926 يػسف بكخ يػسف الحالق 745
 اليشجسة السيكانيكية 152601 يػسف خميل أيػب الفار 746
 اليشجسة الكيسيائية 146256 الج عبجالخحسغ جابخأحسج خ 747
 اليشجسة الكيسيائية 143535 اسيا دمحم رضػان نطيف 748
 اليشجسة الكيسيائية 136324 أمل عجنان عبجهللا الثػابيو 749
 اليشجسة الكيسيائية 141161 ايسان فؤاد فايد ابػ عخجو 750
 يشجسة الكيسيائيةال 127605 بيان عبج الخحسغ حدغ سميسان 751
 اليشجسة الكيسيائية 114541 تساره حدغ دمحم فميفل 752

 



 يرجى االنتباه الى مكان وموعد الجلسة 

 امتحان الكفاءة الجامعية
61/4/9162 

 9162-9612الفرل الثاني والريفي 
 الهندسةكمية 

 مكان وموعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
/  مختبر الدراسات العميا اليشجسة الكيسيائية 146087 حال معغ فتحي مدسار 753

مجمع القاعات اإلندانية  
 الجمدة الرابعة

 مداء  6:11-1

 اليشجسة الكيسيائية 140870 ربى خالج دمحم الفقياء 754
 اليشجسة الكيسيائية 153646 رغج أحسج عبجهللا البجوي  755

  اليشجسة الكيسيائية 127463 دةرنج رائج فائق أبػعػ  756
 
 
 
 

مختبرات حاسوب مجمع 
 القاعات العممية
 الجمدة الرابعة

 مداء   6:11-1
 

 

 

 

 

 

 

 

 اليشجسة الكيسيائية 147439 رنيع عبجالخزاق دمحم الخخابذة 757
 اليشجسة الكيسيائية 144034 رىف باسع جػدت اسساعيل 758
 يائيةاليشجسة الكيس 151911 سارة جػاد حمسي البخغػثي 759
 اليشجسة الكيسيائية 154089 سارة سميسان خالج ازبيجات 760
 اليشجسة الكيسيائية 145827 سجى مرصفى عبجالخحسغ العداف 761
 اليشجسة الكيسيائية 140811 شخوق أكخم أحسج عسخو 762
 اليشجسة الكيسيائية 145594 شفاء محسػد حديغ الذمػل 763
 اليشجسة الكيسيائية 139205 هشسػع سامي عبج ابػ شقخ  764
 اليشجسة الكيسيائية 143172 شارق زياد عبج القادر الكاللجه 765
 اليشجسة الكيسيائية 156839 الجشابيعبجالخحسغ أسامة  766
 اليشجسة الكيسيائية 145066 عبجهللا بدام دمحم الصخاونة 767
 كيسيائيةاليشجسة ال 146797 عسارى عساد البمخي 768
 اليشجسة الكيسيائية 145558 عسخ يحي دمحم الكاف 769
 اليشجسة الكيسيائية 140441 عسخ يػسف دمحم صفػري  770
 اليشجسة الكيسيائية 2130668 غدان عبج الخحسغ حديغ بذاره 771
 اليشجسة الكيسيائية 139336 فخح عمي خمف الدػاريو 772
 اليشجسة الكيسيائية 134003 فخح فايد دمحم العسايخة 773
 اليشجسة الكيسيائية 145652 لسا عامخ فائق عبجالخحسغ 774
 اليشجسة الكيسيائية 147144 لشجا غدان زكي نرخ 775
 اليشجسة الكيسيائية 144589 مجج عرام عيدى السييخات 776
 اليشجسة الكيسيائية 146859 دمحم رفعت صسػدي 777
 اليشجسة الكيسيائية 146854 عكيميدمحم شارق جابخ ال 778



 يرجى االنتباه الى مكان وموعد الجلسة 

 امتحان الكفاءة الجامعية
61/4/9162 

 9162-9612الفرل الثاني والريفي 
 الهندسةكمية 

 مكان وموعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  اليشجسة الكيسيائية 129683 دمحم محسػد دمحم حبيب 779

 

 

 

مختبرات حاسوب مجمع 
 القاعات العممية
 الجمدة الرابعة

 مداء   6:11-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليشجسة الكيسيائية 139697 مخح رمدي غالب سسخيغ 780
 اليشجسة الكيسيائية 142063 مشى صباح دمحم دروير 781
 اليشجسة الكيسيائية 116192 نػر إبخاىيع عبج القادر الخصيب 782
 اليشجسة الكيسيائية 2130939 ىيثع سيام عازر شعيسو 783
 اليشجسة الكيسيائية 153334 يدخى عرام أسعج الرفجي 784
 اليشجسة الكيسيائية 144711 يدخى نزال دمحم الجبابدو 785
 اليشجسة الكيسيائية 145375 يػسف احسج يػسف ثابت 786
 الرشاعية اليشجسة 155377 إبتيال إبخاىيع عمي شاىيغ 787
 اليشجسة الرشاعية 153181 إبتيال ياسخ داود البػزيو 788
 اليشجسة الرشاعية 156489 أجياد خسيذ دمحم الجعجو 789
 اليشجسة الرشاعية 97564 أحسج حيجر شالل العدة 790
 اليشجسة الرشاعية 151004 أحسج سعيج حساده اليػادي 791
 اليشجسة الرشاعية 139128 احسج سميسان ىارون الصػره 792
 اليشجسة الرشاعية 2130791 احسج محسػد صالح القػاسسو 793
 اليشجسة الرشاعية 145531 اريج ىارون جبخيل الخفػع 794
 اليشجسة الرشاعية 154113 أسامة إياد سسيح الخياط 795
 اليشجسة الرشاعية 128380 اسامة عبجالقادر دمحم الجعبخي  796
 اليشجسة الرشاعية 145538 خ سعيج العسػديأصيل عس 797
 اليشجسة الرشاعية 146127 آالء عبجالحسيج عبجالجبار ممحع 798
 اليشجسة الرشاعية 143785 إليام أحسج دمحم أبػالعجس 799
 اليشجسة الرشاعية 141399 أمجج /دمحم عدمي/ محسػد عبجالحق 800
 سة الرشاعيةاليشج 134909 أنذ خالج دمحم العزايمة 801
 اليشجسة الرشاعية 2121150 أنذ عبجهللا ضيف هللا العسػش 802
 اليشجسة الرشاعية 2121300 أنذ دمحم نػرالجيغ الكخدي 803
 اليشجسة الرشاعية 151700 إيسان حدغ أحسج نباص 804
 اليشجسة الرشاعية 155695 أيو عادل محسػد الشجار 805



 يرجى االنتباه الى مكان وموعد الجلسة 

 امتحان الكفاءة الجامعية
61/4/9162 

 9162-9612الفرل الثاني والريفي 
 الهندسةكمية 

 مكان وموعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  اليشجسة الرشاعية 145003 خةأيػب دمحم أحسج البذاي 806

مختبرات حاسوب مجمع 
 القاعات العممية
 الجمدة الرابعة

 مداء   6:11-1

 اليشجسة الرشاعية 151764 باسل زياد /دمحم سعيج/ اليخش 807
 اليشجسة الرشاعية 140222 بانة خالج إبخاىيع أبػصبحا 808
 اليشجسة الرشاعية 146138 بتػل عساد عمي الحخاسيذ 809
 اليشجسة الرشاعية 153124 تالة مخوان دمحم وشاح 810

  اليشجسة الرشاعية 156332 عبجهللا حدغ أبػعػاد تسارا 811
 
 
 
 
 
 
 
 

مختبرات حاسوب كمية 
اآلداب   الجمدة الرابعة 

 مداء   6:11-1
 

 

 

 

 اليشجسة الرشاعية 135731 ثائخ ىذام عادل بجارو 812
 اليشجسة الرشاعية 110505 حدام الجيغ أحسج سعج أبػغدالة 813
 الرشاعيةاليشجسة  156326 حشيغ سعيج شاكخ عبجالحفيظ 814
 اليشجسة الرشاعية 143297 حشيغ عقمو دمحم السػمشي 815
 اليشجسة الرشاعية 126022 خالج أسامة رشيج القدعي 816
 اليشجسة الرشاعية 143092 خالج عبج السجيج عبج الحسيج لبيب 817
 اليشجسة الرشاعية 151588 خمػد حازم سميسان الدعبي 818
 اليشجسة الرشاعية 155381 سغ ربابعودانيا مػفق عبج الخح 819
 اليشجسة الرشاعية 145457 دعاء عمي صالح عصيات 820
 اليشجسة الرشاعية 146504 دالل جياد مرصفى شو 821
 اليشجسة الرشاعية 152282 ربى ماىخ أحسج الججوع 822
 اليشجسة الرشاعية 151945 رغج بدام دمحم عقل 823
 اليشجسة الرشاعية 151795 مشيرغج دمحم أحسج السػ  824
 اليشجسة الرشاعية 146167 رنج حامج سالع الذخيجة 825
 اليشجسة الرشاعية 2130504 رنيع / دمحم ماجج/الديج عبيج/ 826
 اليشجسة الرشاعية 153540 رىف كسال رمزان خيخالجيغ 827
 اليشجسة الرشاعية 153699 رىف محسػد عبجالفتاح القيدي 828
 اليشجسة الرشاعية 137167 زيج شاىخ أحسج ارشير 829
 اليشجسة الرشاعية 153244 ساججة ناصخ دمحم الفاعػري  830



 يرجى االنتباه الى مكان وموعد الجلسة 

 امتحان الكفاءة الجامعية
61/4/9162 

 9162-9612الفرل الثاني والريفي 
 الهندسةكمية 

 مكان وموعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  اليشجسة الرشاعية 2130185 ساججة نزال يػسف أبػفخوة 831

مختبرات حاسوب كمية 
 اآلداب  

 الجمدة الرابعة 
 مداء   6:11-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليشجسة الرشاعية 154095 سارة /دمحم جياد/ عبجالخحيع الصباع 832
 اليشجسة الرشاعية 144061          ساره عادل دمحم العسػش           833
 اليشجسة الرشاعية 153957 سجى إيياب عبجالخحسغ فخيج 834
 اليشجسة الرشاعية 137078 سميسان عمي شحاده ابػ زمع 835
 اليشجسة الرشاعية 144535 سػسغ عبج الدالم سالع الشعامي 836
 اليشجسة الرشاعية 144969 سيف حازم دمحم عجس 837
 اليشجسة الرشاعية 151960 شيج أحسج صالح البذ 838
 اليشجسة الرشاعية 145541 عبج هللا حديغ عمي باصميب 839
 اليشجسة الرشاعية 151981 عبجهللا غيث عرست شقع 840
 اليشجسة الرشاعية 135834 عبجهللا دمحم ارحيل الدخحان 841
 الرشاعيةاليشجسة  110468 عمي مازن عبج الخحسغ السجالي 842
 اليشجسة الرشاعية 153858 عسار بياء صبحي الذػا 843
 اليشجسة الرشاعية 134150 عسخ زياد عبج الحفيظ التسيسي 844
 اليشجسة الرشاعية 143733 عسخ محسػد صابخ قاحػش                     845
 اليشجسة الرشاعية 155237 فادي عساد كامل إدريذ 846
 اليشجسة الرشاعية 153431 أسعج الجقةالنا ىذام  847
 اليشجسة الرشاعية 146065 لسا فيرل عمي القزاه 848
 اليشجسة الرشاعية 153075 لسى رياض دمحم الشاشػر 849
 اليشجسة الرشاعية 154007 لسيذ محسػد عادل صالحات 850
 اليشجسة الرشاعية 153785 لػسيانا سعادة نعيع ايبف 851
 اليشجسة الرشاعية 128469  رسػل/ ياسيغ الدعبيليث /دمحم 852
 اليشجسة الرشاعية 153684 ليمى شارق زكخيا السرخي  853
 اليشجسة الرشاعية 154244 ليشا حديغ إبخاىيع الحياري  854
 اليشجسة الرشاعية 144875 دمحم أحسج أميغ شسمية 855
 اعيةاليشجسة الرش 2130967 دمحم أنػر سالمة الجشجي 856
 اليشجسة الرشاعية 150931 دمحم حدام خالج الدعجي 857



 يرجى االنتباه الى مكان وموعد الجلسة 

 امتحان الكفاءة الجامعية
61/4/9162 

 9162-9612الفرل الثاني والريفي 
 الهندسةكمية 

 مكان وموعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  اليشجسة الرشاعية 117095 دمحم زاىخ عفيف نػفل 858

 
 

مختبرات حاسوب كمية 
 اآلداب

 الجمدة الرابعة
 مداء   6:11-1

 اليشجسة الرشاعية 76454 محسػد سعيج دمحم بشات 859
 اليشجسة الرشاعية 153200 مخح عاشف عثسان الفخاحشو 860
 لرشاعيةاليشجسة ا 137698 مخح ماجج غالب الشابمدي 861
 اليشجسة الرشاعية 110537 معاذ عبجاليادي إبخاىيع الذقيخات 862
 اليشجسة الرشاعية 139249 معتد سسيح صالح الفالػجي 863
 اليشجسة الرشاعية 153876 ناصخ أسج ناصخ قاسع 864
 اليشجسة الرشاعية 139968 نػر ماىخ قاسع ابػ خسدو 865
 اليشجسة الرشاعية 153566 ىبة جاسخ محسػد برالت 866
 اليشجسة الرشاعية 163919 ىجايو نػاف عبج هللا الجشجي 867
 اليشجسة الرشاعية 156296 ىجى جعفخ حديغ أبػسميع 868
 اليشجسة الرشاعية 156578 ياسسيغ إبخاىيع زىجي جابخ 869
 اليشجسة الرشاعية 155005 يدن سميسان محي الجيغ الديج 870
  ىشجسة الحاسػب 137512 دمحم إبخاىيع إسساعيلإبخاىيع  871

 
مختبر حاسوب كمية 

 الزراعة
 الجمدة الرابعة  

 مداء 6:11-1 

 
 
 
 
 

 ىشجسة الحاسػب 144750 احسج سسيخ عبج الكخيع اشخق لبغ 872
 ىشجسة الحاسػب 144439 أروى دمحم حدغ الحػده 873
 ىشجسة الحاسػب 147934 أريج عاير محسػد أبػشخيخ 874
 ىشجسة الحاسػب 144216 أسامة حسجي بجوي جػيحان 875
 ىشجسة الحاسػب 151832 أسامة مؤمغ عدام أبػحسجان 876
 ىشجسة الحاسػب 144477 أسيل فؤاد عبجالسغشي الخصيب 877
 ىشجسة الحاسػب 137834 أسيل يػسف دمحم فخار 878
 ىشجسة الحاسػب 155854 آالء أيسغ عبجالػىاب الحخاسيذ 879
 ىشجسة الحاسػب 146114 آالء سميسان فيج الخػاشخة 880
 ىشجسة الحاسػب 153709 أماني ناصخ دمحم العبدي 881
 ىشجسة الحاسػب 147090 أنػار عجنان عبجالكخيع العسايخة 882
 ىشجسة الحاسػب 129945 آيو سامي رباح الذايب 883
 ػبىشجسة الحاس 151965 تدشيع إبخاىيع تػفيق عمي 884
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 مكان وموعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  ىشجسة الحاسػب 101122 تسارا أحسج خميل أبػخزخة 885

 
 
 

مختبر حاسوب كمية 
 الزراعة

 الجمدة الرابعة

 مداء 6:11-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىشجسة الحاسػب 136873 دانيو نبيو فػزان قػقاس 886
 ىشجسة الحاسػب 151344 دعاء رائج دمحم خخيدات 887
 ىشجسة الحاسػب 144208 ديسا محسػد حدغ أبػشسمة 888
 ىشجسة الحاسػب 131039 رامي دمحم صادق جخار 889
 ىشجسة الحاسػب 142982 رحسو باسع عبج هللا مػمشي 890
 ىشجسة الحاسػب 151331 رغج سسيخ عمي عياد 891
 ىشجسة الحاسػب 141142 زيشة حدام حمسي دروبي 892
 ىشجسة الحاسػب 151199 سالم حدغ دمحم أبػمػسى 893
 ىشجسة الحاسػب 156475 سمسى فػزي دمحم ىميل 894
 ىشجسة الحاسػب 140402 الذخيفسشجس ماجج بجوي  895
 ىشجسة الحاسػب 143011 غدان غازي دمحم رواشجه 896
 ىشجسة الحاسػب 126224 غيجاء جسال نايف السداعجه 897
 ىشجسة الحاسػب 144290 دمحم ماجج شاكخ نرخ هللا 898
 ىشجسة الحاسػب 146323 مخيع أحسج خمف البصايشة 899
 ىشجسة الحاسػب 145005 فيػمينجيغ دمحم ابخاىيع ال 900
 ىشجسة الحاسػب 146337 نخميغ صبحي عمي الشراصخه 901
 ىشجسة الحاسػب 146209 ندخيغ دمحم خسيذ غشام 902
 ىشجسة الحاسػب 141936 ىجيل عساد عبج الكخيع جبخ 903
 ىشجسة الحاسػب 144306 وائل أكخم دمحم السشاصخة 904
 ىشجسة الحاسػب 136646 ف الحاج /يدن إبخاىيع بكخ / يػس 905
 ىشجسة الحاسػب 145597 يدن عيدى دمحم الحخوب 906
 ىشجسة الحاسػب 137845 يسان إبخاىيع محسػد صالح 907
 ىشجسة الحاسػب 144836 يػسف حدام نذات صبػح 908
 ىشجسة السيكاتخونكذ 141165 احسج اعميان اميغ الدعبي 909
 ىشجسة السيكاتخونكذ 154645 كخديأحسج خالج عبجه ال 910
 ىشجسة السيكاتخونكذ 144359 احسج زياد دمحم عبج الخحسغ                911



 يرجى االنتباه الى مكان وموعد الجلسة 

 امتحان الكفاءة الجامعية
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 9162-9612الفرل الثاني والريفي 
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 مكان وموعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  ىشجسة السيكاتخونكذ 146385 أسيل خالج عبجالسجيج عبجالعديد 912

مختبر حاسوب كمية 
 الزراعة

 الجمدة الرابعة

 مداء 6:11-1

 ىشجسة السيكاتخونكذ 145683 أفشان حدغ حدان أبػحدان 913
 جسة السيكاتخونكذىش 144318 انػار عصيو عصا ضسخه 914
 ىشجسة السيكاتخونكذ 147020 أوس أحسج رضا شحخور 915
 ىشجسة السيكاتخونكذ 2130830 إيياب دمحم يػسف الدعاتخة 916
 ىشجسة السيكاتخونكذ 144242 بياء تػفيق سعجي داود 917
 ىشجسة السيكاتخونكذ 2120194 حدام الجيغ دمحم يػسف الدعاتخة 918
 ىشجسة السيكاتخونكذ 140896  عمي البػريشيحسدة دمحم 919
 ىشجسة السيكاتخونكذ 131604 حسده شارق نعيع الفاعػري  920
  ىشجسة السيكاتخونكذ 142613 حسده ىذام داود عخايذ 921

 
 
 

مختبر حاسوب  كمية 
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 الجمدة الرابعة
 مداء 6:11-1

 

 

 

 

 

 

 ىشجسة السيكاتخونكذ 144258 خالج دمحم خالج يػسف 922
 ىشجسة السيكاتخونكذ 140435 ديانا أسامة حامج السعايصة 923
 ىشجسة السيكاتخونكذ 146649 رامي يػسف حسجان الخاليمة 924
 ىشجسة السيكاتخونكذ 141975 رزان سسعان عػدة مخامخة 925
 ىشجسة السيكاتخونكذ 146382 سارة ماىخ دمحم البخغػثي 926
 ىشجسة السيكاتخونكذ 133125 سسيح دمحم سسيح شعبان 927
 ىشجسة السيكاتخونكذ 106468 صادق إسساعيل دمحم العبجالالت 928
 ىشجسة السيكاتخونكذ 155553 صبخي معيغ صبخى عبجالحق 929
 ىشجسة السيكاتخونكذ 138954 عبجهللا أحسج عبجالػىاب عخبيات 930
 ونكذىشجسة السيكاتخ  151947 عبجهللا باسع عبجالغشي زيجان 931
 ىشجسة السيكاتخونكذ 141000 عفخاء صقخ يػسف الصخاونة 932
 ىشجسة السيكاتخونكذ 138395 غجيخ مججي نايف مدػده 933
 ىشجسة السيكاتخونكذ 131198 فاشسة سامي بجيع البذتاوي  934
 ىشجسة السيكاتخونكذ 141068 ليث أحسج زايج العده 935
 ىشجسة السيكاتخونكذ 137639 ليث رشيج عبجهللا الذشيصي 936
 ىشجسة السيكاتخونكذ 2131072 دمحم أحسج عبجالسجيج الرخايخة 937
 ىشجسة السيكاتخونكذ 144939 دمحم عاشف عبجالقادر الرسادي 938



 يرجى االنتباه الى مكان وموعد الجلسة 

 امتحان الكفاءة الجامعية
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 9162-9612الفرل الثاني والريفي 
 الهندسةكمية 

 مكان وموعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  ىشجسة السيكاتخونكذ 146027 محسػد مفتاح محسػد الصػيمب 939

مختبر حاسوب كمية 
 الزراعة

 الجمدة الرابعة  
 مداء 6:11-1

 ونكذىشجسة السيكاتخ  131209 محسػد وليج مرصفى الرالحي 940
 ىشجسة السيكاتخونكذ 151610 مخاد مشحر /دمحم ربحي/ عبجالدالم 941
 ىشجسة السيكاتخونكذ 134619 معاذ خالج عبجالكخيع عػض 942
 ىشجسة السيكاتخونكذ 139146 ىجيل مؤيج دمحم الذػيات 943
 ىشجسة السيكاتخونكذ 146495 ىجيل دمحم عمي حسيجات 944
 ىشجسة السيكاتخونكذ 152026 بابيجييػسف خالج عسخ الم 945

 


