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 امتحان الكفاءة الجامعية
61/4/9162 

 9162-9161الفصل الثاني والصيفي 
 التمريضكمية 

 مكان ومهعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  التسريض لإلناث 0152840 رييام ياسين دمحم جانم 1

 
 
 
 
 
 

 مختبر األندلس
 الجمدة الخامدة

 مداء   3-4331

 التسريض 0152957 فرح عبدالشاصر مرظفى االعسر 2
 التسريض لإلناث 0153074 اسيل برىان احسد عظهان 3
 التسريض 0150541 سهار مرظفى مهسى حجازي  4
 التسريض 0150783 مروه جسال الدين عمى آدم 5
 التسريض لإلناث 0153944 لين خميل ابراىيم زمزم 6
 التسريض 0152608 ىديل جياد دمحم دعبهر 7
 التسريض لإلناث 0153293 حسدان العجارموامل اسامو  8
 التسريض لإلناث 0153534 اسيل خميل احسد سالم 9

 التسريض لإلناث 0154012 اسالم عمي سميم الذراب 10
 التسريض 0152182 معاذ احسد عهاد الزعبي 11
 التسريض 0152262 مشال سمسان عبدالسيدي الخهاجا 12
 التسريض 0150675 روان بدام دمحم ثابت 13
 التسريض 0147724 تاال باسل عمي عميان 14
 التسريض 0150852 عزالدين غازي يهنس العبدي 15
 التسريض 0150920 اسحار عفيف محسهد /جبريل الزريقات/ 16
 التسريض 0152322 يهسف سميسان عبدالجابر شمش 17
 التسريض لإلناث 0153271 ساجده سميسان /السزايده بشي عظيو/ 18
 التسريض 0154233 ديشا عرام مهسى قاحهش 19
 التسريض لإلناث 0154675 رانيا فيرل اسساعيل الذرقاوي  20
مختبر الدراسات العميا  التسريض لإلناث 0150596 دعاء ياسر دمحم الحبابدو 21

/مجمع القاعات 
اإلندانية  الجمدة 

 الخامدة
 مداء   3-4331  

 

 التسريض لإلناث 0167469 وفاء يهسف دمحم أبهعامهد 22
 التسريض لإلناث 0167502 رشا رفيق دمحم الحدن 23
 التسريض 0152452 اسيل عبدالحسيد محسهد تركي 24
 التسريض 0152301 انهار عاطف حسد البدايشو 25
 التسريض 0150639 حشين حدشي حامد الجشدي 26
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 امتحان الكفاءة الجامعية
61/4/9162 

 9162-9161الفصل الثاني والصيفي 
 التمريضكمية 

 مكان ومهعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  التسريض لإلناث 0153497 رايو جياد ثشيان العثسان 27

 
الدراسات العميا مختبر 

/مجمع القاعات 
اإلندانية  الجمدة 

 الخامدة
 مداء   3-4331  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التسريض 0152259 ساجده بالل جسيل سسرين 28
 التسريض 0152905 ابراىيم عبدهللا عميان أسساء 29
 التسريض لإلناث 0144058 اسيل عايد دمحم عبدهللا 30
 التسريض 0156504 محسهد مهسى محسهد حسيده 31
 التسريض 0142965 حسزه احسد دمحم العمي 32
 التسريض 0152283 ساره فايز مياوش السياوش 33
 التسريض لإلناث 0153126 روان نزال عبدهللا الخزهر 34
 التسريض لإلناث 0153222 اسيل خالد حدن بريقع 35
 التسريض لإلناث 0152253 بدسو مرظفى دمحم السرظفى 36
 التسريض 0154417 ضياءالدين زىير دمحم المبابيدي 37
 التسريض 0150793 دانيو جسال عبدالقادر القشاص 38
 التسريض 0150837 ضحى مشذر طاىر القرعان 39
 التسريض 0147867 وفاء عبد فارس الخظيب 40
 التسريض 0152643 بيان ىذام احسد ابهعمي 41
 التسريض 0152677 رىام مهسى عبدهللا قسر 42
 التسريض 0152378 سشدس ابراىيم عمي بشي ارشيد 43
 التسريض لإلناث 0153629 صفاء دمحم عبدالرحيم سسرين 44
 التسريض لإلناث 0167790 ناصر أحسد الذيشنبال  45
 التسريض لإلناث 0167602 بيان فايز حدن الكهز 46
 التسريض 0140710 ميشد مفمح عبد الخرابذو 47
 التسريض 0151765 مجد خالد عبدالحسيد ابهغشسي 48
 التسريض لإلناث 0156426 دانية ىذام لظفي صباح 49
 التسريض 0152345 بشاتروان عبدالرحسن ابراىيم  50
 التسريض 0151759 مرح ماجد دمحم خظاطبو 51
 التسريض 0146154 سشاء حسدان عهاد الرانع 52



3 
 

 امتحان الكفاءة الجامعية
61/4/9162 

 9162-9161الفصل الثاني والصيفي 
 التمريضكمية 

 مكان ومهعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  التسريض 0152780 ايسان عيدى بدوي السشاصره 53

 
 
 
 
 

مختبر الدراسات العميا 
/مجمع القاعات 

اإلندانية  الجمدة 
 الخامدة

 مداء   3-4331  

 التسريض 0154031 دعاء غازي احسد مهسى 54
 التسريض لإلناث 0153219 سمدبيل ثائر ابراىيم شباب 55
 التسريض لإلناث 0138920 اسالم دمحم صالح الظهاىيو 56
 التسريض لإلناث 0154214 ندى اسساعيل طمب صادق 57
 التسريض لإلناث 0135437 ورود دمحم عبدهللا الحشيظي 58
 التسريض لإلناث 0153930 االء عمي دمحم الجرجاوي  59
 التسريض 0154754 اسراء طمب اسساعيل ابهزر 60
 التسريض 0152582 سسيره عزت ذياب عبدالمظيف 61
 التسريض لإلناث 0151950 احالم ياسين حسد اليامي 62
 التسريض 0150509 مؤيد خميل دمحم العساوي  63
 التسريض 0137711 بذار خزر جابر البدوي  64
 التسريض 0150037 فداء عبدالاله ابراىيم ابهخذبة 65
  التسريض 0152795 التسيسي/ ساجده قاسم حسدي /مجاىد 66

 
 
 

مختبر حاسوب مجمع 
 القاعات العممية
 الجمدة الخامدة

 مداء   3-4331
 
 
 
 
 

 التسريض لإلناث 0156348 إبتدام معترم دمحم قاسم 67
 التسريض لإلناث 0156167 سجى مذيهر دمحم شراب 68
 التسريض لإلناث 0153225 وعد سييل دمحم ابراىيم 69
 التسريض لإلناث 0152505 رقيو بيجت دمحم جابر 70
 التسريض لإلناث 0152711 مالك ابراىيم سالم ابهزيد 71
 التسريض 0144880 عايد احسد دىذانأحسد  72
 التسريض لإلناث 0153155 ياسسين دمحم عمي سالمو 73
 التسريض 0155542 ساجده محسهد سالم الرفاعي 74
 التسريض 0156652 ياسر دمحم يهسف أبهالذيخ 75
 التسريض 0156509 نهرس كريم 76
 التسريض لإلناث 0152332 آالء دمحم حدين الزواىره 77
 التسريض 0152754 سسر حدين خميل ابهخميل 78
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 امتحان الكفاءة الجامعية
61/4/9162 

 9162-9161الفصل الثاني والصيفي 
 التمريضكمية 

 مكان ومهعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  التسريض لإلناث 0153257 تقهى محسهد احسد مذايخ 79

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مختبر حاسوب مجمع 
 القاعات العممية
 الجمدة الخامدة

 مداء   3-4331
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التسريض 0152354 عبداليادي رجا عهده العهدات 80
 التسريض لإلناث 0152318 صفاء عمي عبدالكريم ابهركب 81
 التسريض 0129273 عبدهللا عميان دمحم الحساد 82
 التسريض 0152940 يهسف التعسري  احسد ياسر 83
 التسريض لإلناث 0153090 ىبو ابراىيم سميسان الكهز 84
 التسريض لإلناث 0150962 دانو عبدالرؤوف يهنس ابهجميل 85
 التسريض لإلناث 0151129 رزان يحيى حدن الحدامي 86
 التسريض لإلناث 0153571 نعيسو عبدالهىاب عبدالرحسن عبدهللا 87
 التسريض لإلناث 0156301 جهاىر عبدهللا مبارك الزيادات 88
 التسريض 0152716 سيريشا عرام محسهد حسزه 89
 التسريض 0152394 سيرين مأمهن عهني /جالل التسيسي/ 90
 التسريض لإلناث 2130026 ميدم حدين عمي سميم 91
 التسريض 0155819 زيشب عسر محسهد حدين 92
 التسريض 0154307 عبدالسشعم مهسى الذهبكيندرين  93
 التسريض لإلناث 0153690 زين بدام مهسى ابهجامهس 94
 التسريض 0151262 بالل دمحم عبدالرحيم الزبهن  95
 التسريض 0152571 ساره جسال خميل ياسين 96
 التسريض 0146657 مشذر ابراىيم عبد الرحسن شعالن 97
 التسريض 0153246 رىف راجح دمحم السرعي 98
 التسريض لإلناث 0155991 ىيا جسال دمحم ابهشبيب 99

 التسريض لإلناث 0152818 مالك عبدالحافظ عبدالرحسن ابهعهض 100
 التسريض 0152475 ديشا خالد ىارون الظهره 101
 التسريض لإلناث 0153300 فرح جعفر حدن ابهفهده 102
 التسريض لإلناث 0154946 دعاء عزات صبحي ريان 103
 التسريض 0151334 وعد عبدالحافظ عبدالعزيز الذهفيين 104
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 امتحان الكفاءة الجامعية
61/4/9162 

 9162-9161الفصل الثاني والصيفي 
 التمريضكمية 

 مكان ومهعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  التسريض لإلناث 0154985 شذا حدن محسهد العياصره 105

 
 
 
 
 
 

مختبر حاسوب مجمع 
 القاعات العممية
 الجمدة الخامدة

 مداء   3-4331

 التسريض 0156395 تدشيم حدين شتيهي العسهش 106
 التسريض لإلناث 0156677 نهر وليد دمحم شحاده 107
 التسريض لإلناث 0153113 ىبو عادل دمحم الرواشده 108
 التسريض لإلناث 0151662 بتهل دمحم حدين الرمهني 109
 التسريض 0154589 فراس حامد خميل البيمهل 110
 التسريض 0150497 مجد حدن محسهد الربيع 111
 التسريض لإلناث 0156304 سرين شاكر دمحم العمهان 112
 التسريض 0156690 ميراج أبهعبيد 113
 التسريض 0152935 داود يهسف شعالنسهزان  114
 التسريض 0154992 غدان دمحم احسد الخرابذو 115
 التسريض لإلناث 0150619 مرام وائل احسد ابهريا 116
 التسريض 0145701 اسساء احسد يهسف ابهعقل 117
 التسريض 0167552 عريب إبراىيم /دمحم سمسان/ ياغي 118
 التسريض لإلناث 0152740 الجميلانعام فيرل ابراىيم  119
 التسريض لإلناث 0151632 رىف عاطف عبد هللا السييرات 120
  التسريض لإلناث 0155031 فرح دمحم عبدالحسيد الذاعر 121

 
 

مختبرات حاسوب كمية 
 اآلداب

 الجمدة الخامدة
 مداء   3-4331

 
 
 

 التسريض 0154000 احسد عبدهللا عهده الذهابكو 122
 التسريض 0150550 خديجو سسير يهسف عسرو 123
 التسريض 2130833 عسرو ابراىيم مرظفى عمي 124
 التسريض 0152724 عريب نافع ناجي الذهفيين 125
 التسريض لإلناث 0135715 سجى دمحم خمف الزيهد 126
 التسريض 0150518 دمحم الظهيلعبدهللا عامر  127
 التسريض 0152499 ربى حسدي ابراىيم الربان 128
 التسريض 0152597 الرا عبدالرحسن حدن عبدالرحسن 129
 التسريض 0152843 بذرى عبدهللا فالح الشهافعو 130
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 امتحان الكفاءة الجامعية
61/4/9162 

 9162-9161الفصل الثاني والصيفي 
 التمريضكمية 

 مكان ومهعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  التسريض 0167650 ميا يهسف أحسد أبهغريبة 131

 
 
 

مختبرات حاسوب كمية 
 اآلداب

 الجمدة الخامدة
 مداء   3-4331

 التسريض 0142172 ىاجر اسساعيل صقر الحاج دمحم 132
 التسريض 0150764 حشين ىزاع عبدالسجيد عبيدهللا 133
 التسريض 166636 أروى نرري إسساعيل عبدالقادر 134
 التسريض 152978 اماني زكريا احسد ابراىيم 135
 التسريض 150771 انهار مكازي احسد القرعان 136
 التسريض 167484 براءة أشرف سعدي كالب 137
 التسريض 133794 دانيو خالد دمحم سعدي زعبالوي  138
 التسريض 151805 دعاء رفيق سعيد الخهاجو 139
 التسريض 150899 دمحم جسال يهنس صبيح 140
 التسريض 155074 دمحم عساد حسدى الرزى  141
 التسريض لإلناث 2120585 ثشاء خمف محسهد الكيالني 142
 التسريض لإلناث 166390 سهزان جسال صالح دمحم 143
 التسريض لإلناث 147335 شيد مأمهن أحسد الذاعر 144

 


