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 امتحان الكفاءة الجامعية
71/;/9172 

 9172-9170الفرل الثاني والريفي 
 الذريعةكمية 

 مكان ومهعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  السرارف االسالمية 0117135 دمحم عمي خميل نعهاش 1

 
 
 
 
 

مختبر الدراسات العميا 
 /مجمع القاعات العممية

 الجمدة الرابعة
 مداء   :-73:1

 الفقو وأصهلو 0123940 سمهى سالم حسد الزالبية 2
 الفقو وأصهلو 0162707 أحسد يهسف دمحم أبه عيد 3
 أصهل الدين 0163760 أماني صالح دمحم قازان 4
 أصهل الدين 2130769 أنيدة عسر جبريل الذهاىين 5
 الفقو وأصهلو 0139833 جياد رائد درغام عتيق 6
7 MA ZHEN 0146836  الدينأصهل 
 أصهل الدين 0150988 اية أحسد إبراىيم أبه عمي 8
 السرارف االسالمية 0147364 مالك ناجح مشرهر القراص 9

 الفقو وأصهلو 0152290 سفيان صالح عهاد الخهالدة 10
 السرارف االسالمية 0151833 أسيل سسير يهسف ضسرة 11
12 MA HUI 0156721 الفقو وأصهلو 
 السرارف االسالمية 0153353 حدشي غشاجة بتهل كسال 13
 السرارف االسالمية 0153863 سالم دمحم عهض الشعيسات 14
 السرارف االسالمية 0152546 عطاف وليد صبحي الدويك 15
 أصهل الدين 0152658 شيساء نسير نهر الدين أبهعبيد 16
 أصهل الدين 0154275 رحسة جسال عامر طيطي 17
 السرارف االسالمية 0154478 جسال عبد الجميل السيسيياسسين  18
19 Serdar ERGINYUREK 0156745 أصهل الدين 
 السرارف االسالمية 0153115 أسيل أسامة دمحم خزر 20
 السرارف االسالمية 0153288 تسارا محسهد فزيل العذران 21
 أصهل الدين 0153797 مجد أحسد دمحم الحدشات 22
 أصهل الدين 0153905 إبراىيم أحسد الغهانسةأسيل  23
مختبر حاسوب كمية الزراعة   السرارف االسالمية 0153922 لبشى عيدى دمحم أبهنرار 24

 :-73:1الجمدة الرابعة   
 مداء  

 السرارف االسالمية 0153937 جسانو ماجد محسهد القباعي 25
 الفقو وأصهلو 0152560 ممك لقسان اسكشدر سعادة 26



2 
 

 امتحان الكفاءة الجامعية
71/;/9172 

 9172-9170الفرل الثاني والريفي 
 الذريعةكمية 

 مكان ومهعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  الفقو وأصهلو 0157395 دمحم خالد دمحم الزعبي 27

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مختبر حاسوب كمية الزراعة  
 الجمدة الرابعة  

 مداء   :-73:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدينأصهل  0157680 دانية شعيب فهاد الشابمدية 28
 السرارف االسالمية 0153148 االء يهسف شحاده خطاب 29
 أصهل الدين 0167940 بدر سميسان أحسد الدالمة 30
أسساء عبد السطمب يهسف  31

 الحرايزة
 السرارف االسالمية 0131586

 الفقو وأصهلو 0161981 زيدون دمحم أحسد الخراونة 32
33 MEHMET YILDIZ 0099032 أصهل الدين 
 الفقو وأصهلو 0137855 بياء الدين أكرم عمي عهض 34
 أصهل الدين 0140973 ليشا سييل أحسد الذاعر 35
 السرارف االسالمية 0150597 إسراء إسساعيل دمحم الشابمدية 36
 السرارف االسالمية 0150644 ىبة مهفق نسر الرراوي  37
 والخطابة لمذكهراإلمامة  0147444 حذيفة فائز دمحم أبه نجا 38
 السرارف االسالمية 0151672 فداء عدنان محسهد زعتر 39
 أصهل الدين 0147441 صفاء طالل محسهد عطية 40
 أصهل الدين 0153315 شروق حدن شريف أبه طحيسر 41
 السرارف االسالمية 0153642 رانيا بدام محسهد العياط 42
 السرارف االسالمية 0153644 يارا ماىر إسساعيل سعيفان 43
 السرارف االسالمية 0156561 اية سميسان أحسد أبه غشسي 44
 الفقو وأصهلو 0152833 رؤى مروان سالسي السحارب 45
 السرارف االسالمية 0153106 رىف نزال خالد نسر 46
 السرارف االسالمية 0156346 سشدس أكرم حامد الطهيقات 47
48 NUR HIDAYAH BINTI 

IDRIS 
 الفقو وأصهلو 0156738

 الفقو وأصهلو 0155527 فاطسو طالل حدين العميهي  49
50 NOUR HUSIEN SHAREF 0156800 أصهل الدين 
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 امتحان الكفاءة الجامعية
71/;/9172 

 9172-9170الفرل الثاني والريفي 
 الذريعةكمية 

 مكان ومهعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  اإلمامة والخطابة لمذكهر 0157331 عدي زكريا محسهد قشديل 51

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مختبر حاسوب كمية الزراعة  
 الجمدة الرابعة  

 مداء   :-73:1 

 اإلمامة والخطابة لمذكهر 0157332 فيسى غدان فتحي لطفى 52
 السرارف االسالمية 0151267 خرمةرسل حدان عبد الكريم  53
 السرارف االسالمية 0138205 ىايل سعهد ىايل الفهاز 54
 الفقو وأصهلو 0161842 احسد خالد محسهد المهزي  55
 السرارف االسالمية 0152397 عبيده صدقي جسيل الزغهل 56
 أصهل الدين 0153648 سشابل برىهم عزات القهاسسي 57
 السرارف االسالمية 0156180 العفيذات دمحم سامي سالم 58
 السرارف االسالمية 0153282 أسساء عادل أحسد السفارجة 59
60 RAIHAN BINTI 

AMINNUDDIN 
 الفقو وأصهلو 0156739

 السرارف االسالمية 0153603 رزان أحسد إسساعيل سسرين 61
 السرارف االسالمية 0129832 شروق عساد خالد صالحات 62
 أصهل الدين 0147654 سخاء محسهد عيدى أبه ذياب 63
 السرارف االسالمية 0153527 ضحى عرفان عمي الدرخي 64
 أصهل الدين 0154820 تدشيم رائد صابر اسعيفان 65
 السرارف االسالمية 0154069 ىديل كامل يهسف حدين 66
67 ZHOU PENGFEI 0146847 أصهل الدين 
 السرارف االسالمية 0153588 الغهلكفاح شحاده جابر  68
 أصهل الدين 0147694 قيس مروان إبراىيم صالح 69
 أصهل الدين 0153160 أروى فؤاد محسهد أسعد 70
71 mouhamadou mourtada 

diedhiou 
 أصهل الدين 0156730

 براءة عدلي شفيق ناصر 72
 الدين 

 أصهل الدين 0153324

 السرارف االسالمية 0151351 كشانة دمحم عارف عمي 73
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 امتحان الكفاءة الجامعية
71/;/9172 

 9172-9170الفرل الثاني والريفي 
 الذريعةكمية 

 مكان ومهعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  السرارف االسالمية 0146958 رنيم خالد ناصر حيمن 74

 
 
 
 
 
 
 
 

مختبر حاسوب كمية الهندسة  
 الجمدة الرابعة

 مداء   :-73:1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفقو وأصهلو 0162720 زيد عساد حدين الجهاودة 75
 السرارف االسالمية 0132555 رند ناصر أحسد قيدية 76
 اإلمامة والخطابة لمذكهر 0152072 محسهد دمحم عبد السجيد الشدهر 77
 أصهل الدين 0152908 ىديل وليد نعسان ىشدي 78
 السرارف االسالمية 0153319 روند صالح الدين أحسد الزغهل 79
80 MUHAMMAD 

TUEKORTALAE 
 أصهل الدين 0146585

 أصهل الدين 0153596 أريج مهسى مرباح مرطفى 81
 السرارف االسالمية 0147438 غدير دمحم يهسف حدشين 82
 أصهل الدين 0147446 يدرى ياسين محسهد خمف 83
 أصهل الدين 0142948 مهدة إبراىيم عطا هللا الذقارين 84
 الفقو وأصهلو 0167097 عهادأحسد فهزي سالم عيال  85
 السرارف االسالمية 0153328 نداء دمحم خميل حسهدة 86
 السرارف االسالمية 0155270 نادين فتحي دمحم السرري  87
 اإلمامة والخطابة لمذكهر 0153086 عبدهللا أحسد حافظ حذايكة 88
 الفقو وأصهلو 0152507 روعة / دمحم خير / دمحم الطشطاوي  89
 الفقو وأصهلو 0134247 إسالم عبد هللا سميم الدهاعير 90
 الفقو وأصهلو 0154523 ميدر بدام أحسد الدسارنة 91
 السرارف االسالمية 0153750 دعاء محسهد أحسد عيادات 92
 أصهل الدين 0153177 شيرين دمحم محسهد أبه ريا 93
 أصهل الدين 2130322 خيرية حدن دمحم الذيذاني 94
 أصهل الدين 0153522 ليمى خالد عبد المطيف ششير 95
 السرارف االسالمية 0151930 سجهد إبراىيم دمحم حسهدة 96
 الفقو وأصهلو 0152844 ياسسين إحدان عدنان الحداد 97
 السرارف االسالمية 0147150 مروة أحسد إبراىيم الكردي 98
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 امتحان الكفاءة الجامعية
71/;/9172 

 9172-9170الفرل الثاني والريفي 
 الذريعةكمية 

 مكان ومهعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  االسالمية السرارف 0142244 بيان إبراىيم دمحم الربيحات 99

 
 
 
 
 
 
 
 

مختبر حاسوب كمية الهندسة  
 الجمدة الرابعة

 مداء   :-73:1   

100 RAHIME YUNCU 0145507 الفقو وأصهلو 
 اإلمامة والخطابة لمذكهر 0147762 عطا هللا دمحم عطا هللا السداعدة 101
 السرارف االسالمية 0136175 نهر عهض دمحم الهثيري  102
 السرارف االسالمية 0153116 أسيل عساد روحي شاىين 103
 أصهل الدين 0153419 الذيذانيعائذة محسهد عمي  104
 الفقو وأصهلو 0152420 عمي فارس عمي العدوان 105
 أصهل الدين 0150866 رىام مأمهن جبريل الكدهاني 106
 الفقو وأصهلو 0150731 ميا دمحم حاكم الخريذا 107
 السرارف االسالمية 0152817 مروى عمي أحسد الفاعهري  108
 السرارف االسالمية 0132235 دمحم حجازي دمحم عبد الباسط  109
 الفقو وأصهلو 0153055 أديبة دمحم إبراىيم العسر 110
 السرارف االسالمية 0155494 تقى أحسد سميسان القزاة 111
 السرارف االسالمية 0119036 أماني رياض إبراىيم العسيان 112
 السرارف االسالمية 0154072 اية نزال عطا السشاصرة 113
 السرارف االسالمية 0153722 ضحى أحسد نايف العداف 114
 الفقو وأصهلو 0152594 أفشان أحسد حدن عهاد 115
 أصهل الدين 0153255 سرى دمحم طالل الداليسة 116
 السرارف االسالمية 0145446 الزىراء خالد دمحم الدواىيك 117
 االسالميةالسرارف  0152621 بتهل عسر مهسى البياضي 118
 أصهل الدين 0150073 وجيو أحسد جسال نزال 119
 أصهل الدين 0153151 سمسى حامد شحاده خطاب 120
 ليشو / دمحم رضهان / فايز 121

 مالك 
 الفقو وأصهلو 0152533

 أصهل الدين 0150662 رزان أحسد إبراىيم تقي الدين 122
 االسالميةالسرارف  0131763 دمحم أمين دمحم الذبمي 123
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 امتحان الكفاءة الجامعية
71/;/9172 

 9172-9170الفرل الثاني والريفي 
 الذريعةكمية 

 مكان ومهعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  الفقو وأصهلو 0154184 ميشد أديب شحاده الزميمي 124

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مختبر حاسوب كمية الذريعة  
 الجمدة الرابعة  

 مداء   :-73:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أصهل الدين 0153536 أسيل عساد أحسد الخطيب 125
 السرارف االسالمية 0151480 أحسد سالم البريدىإيشاس  126
 السرارف االسالمية 0137875 إيشاس دمحم داوود الربايعة 127
128 FESAL ZENDELI 0146775 أصهل الدين 
 السرارف االسالمية 2130715 أسيل زياد خميل القرالة 129
130 Ma xiao yang 0156758 الفقو وأصهلو 
 دمحمعبد هللا ناصر  131

 الطياروة 
 الفقو وأصهلو 0163116

 السرارف االسالمية 0153526 رغد معن سسيح البحش 132
 الفقو وأصهلو 0152500 ىشاء محسهد عطا الرفاعي 133
 السرارف االسالمية 0142292 ىدى جعفر يهسف الحهراني 134
135 MOHD SYARIFUDDIN 

BIN JAMALUDIN 
 الفقو وأصهلو 0156775

136 MUHAMMAD 
ZULQARNAIN BIN 

BADRIN 

 الفقو وأصهلو 0156735

 السرارف االسالمية 0150488 ىبة عهني حامد عطية 137
138 ILI NAZURAH BT 

RASHID 
 الفقو وأصهلو 0156771

 الفقو وأصهلو 0152309 رواء دمحم أحسد الررايرة 139
 والخطابة لمذكهراإلمامة  0156948 عبد الرحسن وليد عثسان األعرج 140
 أصهل الدين 0153732 أسساء عبد هللا مدمم حسيدان 141
142 WANG RUI 0144769 الفقو وأصهلو 
143 KUANDYK URAZBAYEV 0146735 الفقو وأصهلو 
 الفقو وأصهلو 0157293 نسر سالمة فرحان الخاليمة 144
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 امتحان الكفاءة الجامعية
71/;/9172 

 9172-9170الفرل الثاني والريفي 
 الذريعةكمية 

 مكان ومهعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
مختبر حاسوب كمية الذريعة   السرارف االسالمية 0153127 رزان ناصر عسر عطيات 145

 الجمدة الرابعة
 مداء   :-73:1

 السرارف االسالمية 0155743 بذرى دمحم تيدير العبيدات 146
 السرارف االسالمية 0154043 مرح إسساعيل دمحم قزاعر 147
 الفقو وأصهلو 0152733 رشا يهسف فؤاد إبراىيم 148
  اإلمامة والخطابة لمذكهر 0152191 سعد عدنان ضيف هللا الذهابكة 149

 
 
 
 
 

مختبر حاسوب كمية 
 الجمدة الرابعة التمريض 

 مداء   :-73:1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السرارف االسالمية 0153788 أحالم محسهد أحسد أبه ىيبة 150
 السرارف االسالمية 0144885 نهر عهني عبد الرزاق عهاممة 151
 الدينأصهل  0144180 رال أحسد يهسف الدرابيع 152
 السرارف االسالمية 0153862 أفشان عدنان عسر حساد 153
 الفقو وأصهلو 0150822 سياد دمحم سشد العسرات 154
ضيف هللا عبدالحافظ ضيف هللا  155

 الزرابعة
 أصهل الدين 0162206

 الفقو وأصهلو 0164699 أسساء محسهد صالح جابر 156
 الفقو وأصهلو 0152336 فرح دمحم مهسى صشدوقو 157
158 mujdat sayduman 0156744 الفقو وأصهلو 
 السرارف االسالمية 0153450 ىبة إبراىيم دمحم الطهباسي 159
 السرارف االسالمية 0153840 رحسة أيسن أحسد حميحل 160
 السرارف االسالمية 0153565 ىبة دمحم خميل الحراسيس 161
 السرارف االسالمية 0144593 شيساء غدان /دمحم عمي /ناصر 162
 السرارف االسالمية 0151466 سيرين رائد عمي العسايرة 163
 الفقو وأصهلو 0153971 أندام دمحم حسد عبدالحسيد 164
 الفقو وأصهلو 0151990 أحسد مخمد عهدة الطهالبة 165
 اإلمامة والخطابة لمذكهر 0153821 عسر راشد رشيد حكهاتي 166
 الفقو وأصهلو 0147612 عبدالحميم عبد الفتاح حسادبيان  167
 الفقو وأصهلو 0156039 سسية دمحم عيد الرمامشة 168
 السرارف االسالمية 0150671 ساجدة يهسف دمحم أبه ىدبة 169
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 امتحان الكفاءة الجامعية
71/;/9172 

 9172-9170الفرل الثاني والريفي 
 الذريعةكمية 

 مكان ومهعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
مختبر حاسوب كمية  الفقو وأصهلو 0152628 أماني دمحم خالد السداعدة 170

 التمريض  الجمدة الرابعة
 مداء   :-73:1

 

 أصهل الدين 0153772 حشين سسيح دمحم الفيهمي 171
 الفقو وأصهلو 0152722 معتز صبحي دمحم الرحامشة 172
 السرارف االسالمية 0151838 حشين ماىر/ دمحم أمين/ الددو 173
  الفقو وأصهلو 0167425 عسار بكر مرطفى بشي ارشيد 174

 
 
 
 

مختبرات حاسوب كمية عموم 
 التأهيل

 الجمدة الرابعة
 مداء   :-73:1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السرارف االسالمية 0146957 دمحم بدام حدن حسدان 175
 السرارف االسالمية 0153385 إيسان مهسى دمحم الدالمين 176
 أصهل الدين 0132045 سسية أحسد عمي العهاممة 177
 لمذكهراإلمامة والخطابة  0157785 ميشد ىذام دمحم الرفاعي 178
179 AIMAN HAFIFI BIN 

MUHAMED KHUSAINY 
 الفقو وأصهلو 0156772

 السرارف االسالمية 0153793 فاطسة يهسف أحسد أبه صالح 180
 اإلمامة والخطابة لمذكهر 0153554 أييم يهسف عمي أبه رمان 181
 الفقو وأصهلو 0152673 ريم نادر محسهد مدك 182
 أصهل الدين 0152897 العديري عبير دمحم محسهد  183
 أصهل الدين 0135445 ساره محسهد غالب فقيدي 184
 الفقو وأصهلو 0167494 حسزة عمي تهفيق األحسد 185
 السرارف االسالمية 0153455 مروة عامر عزت مشرهر 186
187 SITI NUREL AUAFFA 

BINTI SUFIEN 
 السرارف االسالمية 0146551

 أصهل الدين 0153841 دمحم مرمحفرح رمزي  188
 السرارف االسالمية 0153638 نادين حدشي سميم الشادي 189
 الفقو وأصهلو 0152257 سجى وائل احسد عثسان 190
191 RUSLAN ALIEV 0157204 الفقو وأصهلو 
192 CHENG  TING 146833 أصهل الدين 
193 DING NAN 146839 أصهل الدين 
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 امتحان الكفاءة الجامعية
71/;/9172 

 9172-9170الفرل الثاني والريفي 
 الذريعةكمية 

 مكان ومهعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
194 HAI YONGNING 146571 أصهل الدين  

 
 
 
 
 
 
 
 

حاسوب كمية عموم مختبرات 
 التأهيل

 الجمدة الرابعة
 مداء   :- 73:1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

195 MA , MING 146568 أصهل الدين 
196 MU. LIANLIN 167989 أصهل الدين 
197 RUQAIYAH BINTE NOR 

RAZAK 
 أصهل الدين 157348

198 WANG YUN 146851 أصهل الدين 
199 ZHAO   ZHI 157791 أصهل الدين 
 أصهل الدين 162519 ابراىيم مهسى ابراىيم الذيخ 200
 أصهل الدين 157944 اريج ناصر احسد الحرباوى  201
 أصهل الدين 163886 االء فايز ابراىيم حدن 202
 أصهل الدين 139134 اليخان مير بيكهف 203
 أصهل الدين 154138 اوس عبد الحفيظ وصفي الحطاب 204
 أصهل الدين 156705 أويس القرني بن دمحم فهزي  205
 أصهل الدين 157178 ايسان عشان نديم الجيهسي 206
 أصهل الدين 157423 حسزه فيرل صالح شعبان 207
 أصهل الدين 157574 رىف شادي عاطف السذاقبو 208
 أصهل الدين 144749 زيشب ارمهتمه 209
 أصهل الدين 161993 زيشب اكرم دمحم زيادة 210
 الدين أصهل 150859 ساره عرام دمحم العشاني 211
 أصهل الدين 161739 سمسى حدشي حدن الذريف 212
 أصهل الدين 139656 شاىد هللا جسعة باييف 213
 أصهل الدين 161839 ضحى محسهد دمحم عطا هللا 214
 أصهل الدين 156729 ما سي تذي 215
 أصهل الدين 162322 دمحم عارف احسد البكيرات 216
 أصهل الدين 141525 دمحم محسهد كامل البدا 217
 أصهل الدين 135670 نجاح سعهد جزا الهثيري  218
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  أصهل الدين 153636 ندى خالد مرطفى الطيطي 219

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مختبرات حاسوب كمية عموم 
 التأهيل

 الجمدة الرابعة
 مداء   :- 73:1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أصهل الدين 162326 نزييو ياسر دمحم ىارون  220
 أصهل الدين 163577 نسارق فايز ابراىيم حدن 221
 أصهل الدين 162429 ىيفاء محسهد خميل الزواىره 222
 أصهل الدين 156953 ياسر ابراىيم خميل طمب شاىين 223
 أصهل الدين 161827 ياسسين سالم سالمو الطهاقين 224
 أصهل الدين 167158 ياسسين دمحم احسد القزاه 225
 اإلمامة والخطابة لمذكهر 153633 انس عسر دمحم ابه عامر 226
 والخطابة لمذكهر اإلمامة 147428 دمحم عبد هللا دمحم الخاليمو 227
228 FENGRONG MA 157793 الفقو وأصهلو 
229 MA CHUNRONG 146834 الفقو وأصهلو 
 الفقو وأصهلو 162404 احسد جياد صالح بخيت 230
 الفقو وأصهلو 136121 ادي نهر رحست ىسيهان 231
 الفقو وأصهلو 163004 اسراء عاطف دمحم ابه عياد 232
 الفقو وأصهلو 153067 ابراىيم الطهيلاسساء دمحم  233
 الفقو وأصهلو 144202 امل خميل عسر ابه كهيك 234
 الفقو وأصهلو 167943 ايسان محسهد دمحم عياصره 235
 الفقو وأصهلو 166771 ثائر محسهد عبيد هللا الديات 236
ربيع عبد الحميم عبد القادر ابه  237

 ىزيم
 الفقو وأصهلو 157709

 الفقو وأصهلو 156789 زمرد ىاشسي 238
 الفقو وأصهلو 162334 ساره ابراىيم عمي الغبن 239
 الفقو وأصهلو 163065 ساره جسيل ابراىيم غباين 240
 الفقو وأصهلو 161898 سيف جرير احسد القرير 241
 الفقو وأصهلو 2131150 صالح الدين سؤماني 242
 وأصهلوالفقو  156760 عبد الحبيبي 243
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مختبرات حاسوب كمية عموم 
 التأهيل

 الجمدة الرابعة
 مداء   :- 73:1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفقو وأصهلو 146583 عرري اسحق واجئ 245
 الفقو وأصهلو 152473 عال عبد الدالم يحيى مرعي 246
 الفقو وأصهلو 165058 فراس نائل عبد القادر خريدات 247
 الفقو وأصهلو 167822 مانهليا مهسى دمحم ابه شمحو 248
 الفقو وأصهلو 156774 دمحم الحكيم بن عبد الحميم 249
 الفقو وأصهلو 168017 دمحم بذير زكريا 250
 الفقو وأصهلو 144088 دمحم بذير صالح بذير 251
 الفقو وأصهلو 156706 دمحم عبدالفتاح بن عبدالرحسن 252
 الفقو وأصهلو 128843 دمحم نعيم بن عبد الرحيم 253
احسد عبد السيدي معتز  254

 العبدالالت
 الفقو وأصهلو 163060

 الفقو وأصهلو 162877 ممكو ناصر خميل العزه 255
 الفقو وأصهلو 163059 ميداء امين عبد السعطي عداف 256
 الفقو وأصهلو 162064 نهر عمي عبد الحسيد ابه فزو 257
 الفقو وأصهلو 162951 ىيفاء عطا هللا سعيد الشراصره 258
 الفقو وأصهلو 167363 يحيى احسد محسهد السذاقبة 259
 السرارف االسالمية 128082 أحسد زىير دمحم عبد هللا 260
 السرارف االسالمية 116628 أحسد عمي فالح مكاحمة 261
 السرارف االسالمية 139404 باسل جسيل عبد القادر العكايمة 262
 السرارف االسالمية 152430 بيان دمحم فاضل العبادي 263
 السرارف االسالمية 146981 حسزة عرام مهسى الخطيب 264
 السرارف االسالمية 153679 دانو خميل حدن السعطي 265
رحسة عبدالرحسن إبراىيم زيد  266

 الكيالني
 السرارف االسالمية 147772

 السرارف االسالمية 150712 رزان صالح عبد هللا الشريرات 267
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  السرارف االسالمية 153866 شيساء طايل احسد قهاقزه 268

 
 
 
 

عموم مختبرات حاسوب كمية 
 التأهيل

 الجمدة الرابعة
 مداء   :- 73:1

 السرارف االسالمية 134500 ضياء الدين احسد فخري الرفاعي 269
 السرارف االسالمية 146738 عبد السعز عمي دمحم الياشسي 270
 السرارف االسالمية 165407 ليشا عشان دمحم صهان 271
 السرارف االسالمية 150940 دمحم سالمة حدين أبهعيهن  272
 السرارف االسالمية 154178 دمحم ىاشم حدن الشهايدو 273
 السرارف االسالمية 163018 مريم جعفر محسهد ابه عيذو 274
 السرارف االسالمية 151126 مريم فريد سميم اسساعيل 275
 السرارف االسالمية 152207 نادين خمدون /دمحم عمي/ الفهارس 276
 السرارف االسالمية 153655 زياد ابراىيم بن طريفىال  277
يقين عبد الحسيد ضيف هللا  278

 السداعفو
 السرارف االسالمية 164706

 


