
1 
 

 امتحان الكفاءة الجامعية 
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 9162-9160الفرل الثاني والريفي 
 كمية التربية الرياضية

 
 مكان ومهعج االمتحان التخرز الخقم االسم

  التخبية الخياضية 0156591 يهسف عسخ سميسان ابه كذك 1
 
 
 
 
 
 

مختبر حاسوب كمية 
 اآلداب

 الجمدة األولى
 صباحا   03:1-61

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التخبية الخياضية 0154399 زيج دمحم عبج السطمب الخعهد 2
 التخبية الخياضية 0157658 مؤمن ثائخ حامج الرالح 3
 التخبية الخياضية 0157018 اليخاباسساء سميسان دمحم  4
 التخبية الخياضية 0157852 ساره سميم عبج السجيج الجدازي  5
 التخبية الخياضية 0157912 عال عسخ مهسى روبي 6
 التخبية الخياضية 0157922 ميسهنو ناجح دمحم عابج 7
 التخبية الخياضية 0157123 ساره احسج دمحم بشي حسج 8
 التخبية الخياضية 0157338 شحجه الجقذاحسج عطا  9

 التخبية الخياضية 0165632 خميل ابخاىيم اسساعيل انعيم 10
 التخبية الخياضية 0124198 فارس مذيهر مفزي القعايجه 11
 التخبية الخياضية 0138029 إسخاء خالج سالم المبابجة 12
 الخياضيةالتخبية  2130932 ليمى حامج عبج الجبار الجاعهر 13
 التخبية الخياضية 0141113 يدن مهسى محسهد العخب 14
 التخبية الخياضية 0142140 قري حدين عمي حسادات 15
 التخبية الخياضية 2130846 اسالم خالج عبجالكخيم بخقان 16
 التخبية الخياضية 0146165 احسج حدن دمحم الخاشج 17
 التخبية الخياضية 0152984 مخاد دمحم خميل ابخاىيم 18
 التخبية الخياضية 0150846 رلى عرام فخيج العمي 19
 التخبية الخياضية 0156093 خالج طاىخ /دمحم سعيج/ اليدايسو 20
 التخبية الخياضية 0154962 احسج دمحم ابخاىيم بجيخ 21
 التخبية الخياضية 0154099 ايو زيجان فالح عالوين 22
 التخبية الخياضية 0157921 سعيجه احسج خالج صبخى ابه 23
 التخبية الخياضية 0142103 احسج غازي عبج العديد سعاده 24
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  التخبية الخياضية 0138152 حدام الجين ابخاىيم حدن العالمي 25
 
 
 
 
 
 
 

مختبر حاسوب كمية 
 اآلداب

 الجمدة األولى
 صباحا   03:1-61

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التخبية الخياضية 0139988 ابخاىيم يهسف دمحم كخشان 26
 التخبية الخياضية 2121107 عمي فهاز عمي عتهم 27
 التخبية الخياضية 0150419 ناصخ حدين سعيج أىخام 28
 التخبية الخياضية 0147496 عبج هللا سميسان دمحم الدغهل 29
 التخبية الخياضية 0147953 االء عبج الكخيم محسهد ياسين 30
 التخبية الخياضية 0147336 فخح احسج خالج العقاربو 31
 الخياضية التخبية 0152981 عباده وائل عمي دمحم 32
 التخبية الخياضية 0145660 ياسسين يحيى عبج القادر سعهد 33
 التخبية الخياضية 0134592 اسساعيل دمحم غيث الدهاعيخ 34
 التخبية الخياضية 0156139 مالك ابخاىيم احسج الكدبو 35
36 HAUARI MAHER MOHAMAD SAFA 0160737 التخبية الخياضية 
 التخبية الخياضية 0150775 عبج الخحسنروان مازن عادل  37
 التخبية الخياضية 0152965 بذخى غدان اسساعيل ابه حسيجه 38
 التخبية الخياضية 0143217 دانيو اسامو عسخ الحدن                    39
 التخبية الخياضية 0152973 ورود عهاد حسهد العيدى 40
 التخبية الخياضية 0147664 دمحم رسهل/ راكد جابخ ابه محدن/ 41
 التخبية الخياضية 0139283 فيرل خمجون سميم الخطيب 42
 التخبية الخياضية 0155687 مخح دمحم احسج الذيخ 43
 التخبية الخياضية 0140471 حدين خزخ حدين االشخم 44
 التخبية الخياضية 0154510 رونج ناصخ خزخ الحخاسيذ 45
 التخبية الخياضية 0116514 سيميشا تامخ عهض عسخ 46
 التخبية الخياضية 0155702 ساره /دمحم عرام/ طاىخ الحارس 47
 التخبية الخياضية 0142046 ديشا امجج زياد غخبيو 48
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  التخبية الخياضية 0140908 زيج ىيثم طو حطيشي 49
مختبر حاسوب كمية 

 اآلداب
 الجمدة األولى

 صباحا   03:1-61

 التخبية الخياضية 0128796 محسهد عمي دمحم الجبهبي 50
 التخبية الخياضية 0153017 عطيو مجينسسيخه ىاني  51
 التخبية الخياضية 0157677 عاصم ثابت سسيح دراوشو 52
 التخبية الخياضية 0139527 عسخ معدوز عسخ رحال 53
 التخبية الخياضية 0152929 روال دمحم مهسى العتهم 54
 التخبية الخياضية 0140540 عبجهللا  نجم الجين  صالح العهضي 55
 التخبية الخياضية 2120964 دمحم جسال دمحم الذخخيتي 56
 التخبية الخياضية 0150399 ىجى ىذام زكي جبخ 57
 التخبية الخياضية 2130768 عمي عبج هللا دمحم شعالن 58
 التخبية الخياضية 0166212 ىيا نزال عمي الغهانسو 59
 التخبية الخياضية 0154423 شفاء دمحم بجوي جكن 60
  التخبية الخياضية 0157182 رؤى احسج دمحم ابه جدار 61

 
 
 

مختبر حاسوب كمية 
 الزراعة 

الجمدة األولى   
 صباحا   03:1-61

 
 
 
 

 التخبية الخياضية 0152951 انهر دمحم ابه شحادهيارا  62
 التخبية الخياضية 0161848 ليشا عساد ىاشم الفالهجي 63
 التخبية الخياضية 0150799 حجازي ماىخ /حجازي صالح/ ابه سعيج 64
 التخبية الخياضية 0155636 دمحم محسهد صبحي ابه سسخه 65
 التخبية الخياضية 0152120 احسج فكخي عبج الكخيم مخعي 66
 التخبية الخياضية 0148133 عبجهللا احسج مرطفى السشاصخه 67
 التخبية الخياضية 0150424 عبج الخحسن عساد خميل الشهافمو 68
 التخبية الخياضية 0162172 بتهل مجاىج محسهد السشادحو 69
 التخبية الخياضية 0156199 فاطسو فايق دمحم الذهابكو 70
 التخبية الخياضية 0119699 الجين تهفيق محسهد عتهمصالح  71
 التخبية الخياضية 0155916 ابخاىيم حابذ نسخ الفقياء 72
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  التخبية الخياضية 2130798 ميجي عمي دمحم العجوان 73
 
 
 
 

مختبر حاسوب كمية 
 الزراعة

الجمدة األولى  
 صباحا   03:1-61

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التخبية الخياضية 0162598 عخين دمحم عد الجين قطيذات 74
 التخبية الخياضية 0155998 رابعو يهسف ابخاىيم الحجاج 75
 التخبية الخياضية 0151105 دمحم عساد الجين خميل ابه صفيو 76
 التخبية الخياضية 0146771 عسخ خالج جاسم فيحان ضيجان الذسخي  77
 التخبية الخياضية 0150790 ليشا نيازي نهر الحخباوي  78
 التخبية الخياضية 0155782 زيج صالح بادي الجىامذو 79
 التخبية الخياضية 0133353 مهسى ضيف هللا الشعيسات رولى 80
 التخبية الخياضية 0152894 رواء ىايل دمحم قهقده 81
 التخبية الخياضية 2120525 سمطان فخح سميم الحرخي  82
 التخبية الخياضية 0147530 سشا عبجالخحسن دمحم ابهعديده 83
 الخياضيةالتخبية  0150421 مشحر عسخ محسهد حدشين 84
 التخبية الخياضية 0118018 حشان دمحم خمف الدبن 85
 التخبية الخياضية 0153204 زيشو مخوان محسهد حدن 86
 التخبية الخياضية 0150674 ىبو امجج دمحم الفاعهر 87
 التخبية الخياضية 0152308 غجيخ طالب حدن الشهيخي  88
 التخبية الخياضية 0132948 دمحم مهسى فجعهس الذجيفات 89
 التخبية الخياضية 0156362 سيخين فايد الديج /سكخ الخشيجي/ 90
 التخبية الخياضية 0146926 غجيخ عادل حدن سساره 91
 التخبية الخياضية 0162447 حدن عساد صالح مرطفى 92
 التخبية الخياضية 0154083 حساد فايد احسج ابه صالح 93
 التخبية الخياضية 0156149 مبارك الخشيجيميا فيرل عبيج عبهد  94
 التخبية الخياضية 0152422 ياسسين تهفيق عبجهللا /كهال غاصي/ 95
 التخبية الخياضية 0119938 دمحم أحسج عبجهللا الذهابكة 96
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  التخبية الخياضية 0155519 العشهد حامج عبجالهىاب /الجخيخي الحران/ 97
 
 

مختبر حاسوب كمية 
 الزراعة

الجمدة األولى  
 صباحا   03:1-61

 التخبية الخياضية 0157376 عساد مرطفى عمي زقدوق  98
 التخبية الخياضية 0162945 يدن فيرل نهيخان الذجايجه 99

 التخبية الخياضية 0152948 مخزوق احسج مخزوق القزاه 100
 التخبية الخياضية 0152949 رشا نبيل صبحي الرباح 101
 التخبية الخياضية 0157917 احسج عهني دمحم عياد 102
 التخبية الخياضية 0150400 خميل العهرانيانذ صبحي  103
 التخبية الخياضية 2110494 احسج سامي احسج الخحاحمة 104
 التخبية الخياضية 162642 ابخاىيم سالم فخحان السيايخه 105
 التخبية الخياضية 145792 ابخاىيم دمحم يهسف نجيب 106
 التخبية الخياضية 166029 احسج بالل احسج الدغهل 107
 التخبية الخياضية 157461 احسج عسخ عبج السجيج دمحم 108
 التخبية الخياضية 140348 احسج دمحم خالج حدهنو 109
 التخبية الخياضية 2130862 احسج نعيم مرطفى المحام 110
مختبر حاسوب كمية  التخبية الخياضية 166670 احسج وسيم احسج خميفو 111

 طب األسنان
الجمدة األولى  

 صباحا   03:1-61
 
 
 
 
 
 

 التخبية الخياضية 2121066 أنذ دمحم أحسج إبخاىيم 112
 التخبية الخياضية 163754 انهار رمدي احسج العالونو 113
 التخبية الخياضية 162018 بتهل دمحم عبج العديد السرخي  114
 التخبية الخياضية 152985 ابخاىيم خزخ بقموتاال  115
 التخبية الخياضية 161738 جياد دروير مهسى دمحم 116
 التخبية الخياضية 150420 جيانا مججي عبج الخحسن العطار 117
 التخبية الخياضية 166547 حال ندار عمي القزاه 118
 التخبية الخياضية 154590 حشين ابخاىيم زكي غشيم 119
 التخبية الخياضية 161820 حشين عبج هللا خزخ ابه حساد 120
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  التخبية الخياضية 2130547 خالج دمحم عقمو الجعباني 121
مختبر حاسوب كمية 

 طب األسنان
الجمدة األولى  

 صباحا   03:1-61

 التخبية الخياضية 166984 رعج مالك دمحم الخهالجه 122
 التخبية الخياضية 157664 رىام دمحم دمحم الكهر 123
 التخبية الخياضية 152436 رىف دمحم عبج الفتاح ابه عبهد 124
 التخبية الخياضية 126928 سامي عيج دمحم خزخ 125
 التخبية الخياضية 147682 سجى جسال متخوك البجايشو 126
 التخبية الخياضية 147348 شحى سامي عهني البيداني 127
 التخبية الخياضية 152892 عبج العديد عمي ندال العثسان 128
 التخبية الخياضية 157639 الزسهرعبج هللا خالج عمي  129
 التخبية الخياضية 162492 عبجهللا عمي راشج الدعج 130
 التخبية الخياضية 162337 عطاف جياد عبجربو الخهالجة 131
 التخبية الخياضية 153018 عال عبجهللا حدين الكميبات 132
 التخبية الخياضية 2130464 عالء خميل قاسم الخهالجة 133
 التخبية الخياضية 151954 عسار احسج عهاد السذاقبة 134
 التخبية الخياضية 125661 عسخ خميل اسساعيل الحدشي 135
مختبر حاسوب كمية  التخبية الخياضية 145401 فخح عمي محسهد الخهالجه 136

 الذريعة
الجمدة األولى   

 صباحا   03:1-61
 
 
 
 
 

 التخبية الخياضية 137030 فخح ىذام سامي العهاد 137
 التخبية الخياضية 135086 فيج مخوان عبج الخحسن السجحوب 138
 التخبية الخياضية 136105 فهاز نايف وارد مدبان سعهد الظفيخي  139
 التخبية الخياضية 157468 دمحم حساده مرطفى قزاه 140
 التخبية الخياضية 157703 /سيج أحسج/ حدن أبهدريعدمحم  141
 التخبية الخياضية 166517 دمحم صالح مدمم الجدا 142
 التخبية الخياضية 78264 دمحم عهض عبجالكخيم الكايج 143
 التخبية الخياضية 165809 دمحم فايد عبج هللا خذاششو 144
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مختبر حاسوب كمية  التخبية الخياضية 136924 دمحم فتحي عبجالمطيف العكايمة 145
 الذريعة

  الجمدة األولى 
 صباحا   03:1-61

 التخبية الخياضية 130985 دمحم ىيثم دمحم السحيدن 146
 التخبية الخياضية 147541 يدخا عهني سعهدى الفار 147
 التخبية الخياضية 139648 يهسف فالح عايج عبجهللا ممهح طميحان الظفيخي  148

 


