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 امتحان الكفاءة الجامعية
71/;/9173 

 9173-9172الفصل الثاني والصيفي 
 عموم التأهيلكمية 

مكان ومهعد  التخرص  الرقم   االسم 
 االمتحان

  العالج الطبيعي 0141985 ليال عياد جسيل عياد 1
 
 
 
 
 
 
 

مختبر األندلس 
/مجمع القاعات 

اإلندانية  الجمدة 
 األولى

 صباحا   71- 24:1
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 العالج الهظيفي 0146183 اسراء محفهظ سالم الثهابيو 2
 العالج الطبيعي 0142910 الزىراء احسد سميم حسدهللا 3
 عمهم الدسع والشطق 0151516 رغد دمحم حامد ابهالزيت 4
 العالج الطبيعي 0151187 الخطيبميس ياسر عباس  5
 عمهم الدسع والشطق 0151204 حهريو ميشد نايف عبداليادي 6
 العالج الطبيعي 0151357 البتهل حدين يهسف الررايره 7
 العالج الطبيعي 0151286 اسيل عمي زعل الرمهني 8
 العالج الطبيعي 0154860 فرح اياد ناجي عبدالفتاح 9

 عمهم الدسع والشطق 0156005 دمحم محسهددانو ىيثم  10
 العالج الطبيعي 0153367 فاطسو الزىراء مهسى الحياصات 11
 عمهم الدسع والشطق 0154732 خمهد عاطف دمحم كشعان 12
 العالج الطبيعي 0154902 عادل غازي /دمحم خير/ الكيالني 13
 الطبيعيالعالج  0154258 يارا عبدهللا عبدالدالم القعاقعو 14
 العالج الطبيعي 0155395 اسيل جسال ابراىيم ابهطهق  15
 العالج الهظيفي 0134959 مرح عساد عسر الكردي 16
 عمهم الدسع والشطق 0133216 براءه خالد دمحم ابهفريجو 17
 العالج الطبيعي 0144056 نهر يهسف دمحم الدربي 18
 العالج الهظيفي 0151623 أبرار احسد فهزي ابهعيدى 19
 العالج الطبيعي 0151645 رىف زياد حامد البالسسو 20
 االطراف االصطشاعية واالجيزة السداعدة 0151887 فارس عاطف كامل كحيل 21
 عمهم الدسع والشطق 0151047 فجر فهزي دمحم خميفة عقمة 22
 عمهم الدسع والشطق 0150891 ىبو حدن دمحم حيدر 23
 العالج الهظيفي 0151461 دمحم ابهخديجوعبير ىاني  24
 العالج الطبيعي 0151238 معاذ احسد دمحم العهاجشو 25



2 
 

 امتحان الكفاءة الجامعية
71/;/9173 

 9173-9172الفصل الثاني والصيفي 
 عموم التأهيلكمية 

مكان ومهعد  التخرص  الرقم   االسم 
 االمتحان

  العالج الهظيفي 0151822 بيان دمحم عبدالرحسن خريدات 26
مختبر األندلس 
/مجمع القاعات 

اإلندانية  الجمدة 
 األولى

 صباحا   71- 24:1

 العالج الطبيعي 0154342 ىاجر حسزه عزات كريذان 27
عبير ربحي عبدالرحسن  28

 السذاعمو
 عمهم الدسع والشطق 0154793

 العالج الطبيعي 0154918 مريم نبيل حافظ الذريده 29
 عمهم الدسع والشطق 0154885 افشان احسد حدن القشاص 30
  العالج الطبيعي 0156031 وسام عبدالشاصر ديب ابهنسره 31

 
 
 
 
 
 

مختبر الدراسات 
العميا  /مجمع 

 القاعات اإلندانية
 الجمدة األولى

 صباحا   71- 24:1
 
 

 
 
 
 
 

 العالج الطبيعي 0154479 دعاء عبدالسجيد الرالحين 32
 العالج الطبيعي 0156286 اسساء مراد /دمحم نافذ/ ابهخزر 33
 العالج الطبيعي 0134041 رغد غازي سميسان ابهجراده 34
 العالج الطبيعي 0127227 سالم بن حيدرهصالح حدن  35
 عمهم الدسع والشطق 0153852 بيان جسال عبدالمطيف الداسهقي 36
 العالج الطبيعي 0151217 سيرين عبدالحسيد سميم الحبابدو 37
 العالج الطبيعي 0131888 خالد عالءالدين سميسان مرمح 38
 الهظيفيالعالج  0152672 روعو دمحم عبدهللا السرعي 39
 االطراف االصطشاعية واالجيزة السداعدة 0137901 فراس فتحي محسهد ابهحسدان 40
 العالج الطبيعي 0154719 لسى رائد يعقهب الرويزات 41
 العالج الهظيفي 0150872 ديشا صالح عبدالمطيف الحديشي 42
 العالج الهظيفي 0156478 سمسى سفيان سميم مراد 43
 االطراف االصطشاعية واالجيزة السداعدة 0156494 احسد عاديمرح يهسف  44
 العالج الهظيفي 0155496 لجين عبدهللا راجي العبهيشي 45
 العالج الطبيعي 0151472 ىيفاء سعهد ىايل الفهاز 46
 العالج الطبيعي 0129394 دمحم فائق عمي اليرفي 47
 الطبيعيالعالج  0152277 ريم محسهد عمي العشانبو 48
 العالج الهظيفي 0151424 رنيم نزال اسساعيل الحروب 49
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 امتحان الكفاءة الجامعية
71/;/9173 

 9173-9172الفصل الثاني والصيفي 
 عموم التأهيلكمية 

مكان ومهعد  التخرص  الرقم   االسم 
 االمتحان

  العالج الهظيفي 0150501 روان دمحم سعيد السغاربو 50
 
 
 
 
 

مختبر الدراسات 
العميا  /مجمع 

 القاعات اإلندانية
 الجمدة األولى

 صباحا   71- 24:1

 عمهم الدسع والشطق 0151453 مرح طمعت احسد شداد 51
 االطراف االصطشاعية واالجيزة السداعدة 0156602 معترم ماجد معروف الشداف 52
 االطراف االصطشاعية واالجيزة السداعدة 0153477 داود امل تهفيق سعدي 53
 عمهم الدسع والشطق 0144580 امشو يهسف سالمو البمهي  54
 العالج الطبيعي 0152774 ايياب محسهد احسد عهاد 55
 العالج الطبيعي 0156201 اماني جسعو سعد الدهاعي 56
 العالج الطبيعي 0154695 اسيل احسد دمحم وشاح 57
 عمهم الدسع والشطق 0151402 سيرين عساد عبدهللا البدور 58
 العالج الطبيعي 0151486 ليشا دمحم خالد الخطيب 59
 العالج الطبيعي 0154649 مرطفى نجيب عبدالباقي 60
 عمهم الدسع والشطق 0151385 مريم عسران سميسان سالم 61
 في عادل دمحم التسيسي  62

 الحهطي
 الطبيعي العالج 0156697

 عمهم الدسع والشطق 0151869 سالم صائب خالد الرجبي 63
 رؤى سميسان عبدربو 64

 غطاشو 
 عمهم الدسع والشطق 0151441

 العالج الطبيعي 0156086 كهثر سميم ابراىيم الحفشاوي  65
 دمحم عرام نعسي الذيخ  66

 حدين
 العالج الطبيعي 0155598

 االطراف االصطشاعية واالجيزة السداعدة 0154146 سامي فارس حمسي جبر 67
 ايسن /دمحم امين/ حدين 68

 ايهب 
 العالج الطبيعي 0155004

 العالج الطبيعي 0154286 تيسو مأمهن عمي عبيدات 69
 العالج الهظيفي 0150729 نهر سامر سعيد الجبعيتي 70
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 امتحان الكفاءة الجامعية
71/;/9173 

 9173-9172الفصل الثاني والصيفي 
 عموم التأهيلكمية 

مكان ومهعد  التخرص  الرقم   االسم 
 االمتحان

  عمهم الدسع والشطق 0154605 مجد جياد دمحم العشاتي 71
 
 
 
 
 
 

مختبر حاسوب كمية 
 الزراعة 

الجمدة األولى    
 صباحا   24:1-71

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حال محسهد صالح 72
 ابهشهيسو 

 العالج الطبيعي 0129419

 العالج الطبيعي 0152004 حشان اديب تهفيق ابهالرب 73
 العالج الطبيعي 0156263 دمحم احسد الزبيديايياب  74
 العالج الطبيعي 0151897 صبا ياسر ابراىيم الدسيهري  75
 العالج الطبيعي 0145421 محسهد خالد خميل درويش 76
 عمهم الدسع والشطق 0155467 مرح خالد دمحم بشات 77
 عمهم الدسع والشطق 0154873 شيد عبدهللا دمحم عهده 78
 العالج الهظيفي 0152167 أريج رداد فياد الععامات 79
 العالج الهظيفي 0154265 ىيا دمحم حدين الجهيعد 80
 عمهم الدسع والشطق 0154965 رىف مازن محسهد شحاده 81
 العالج الطبيعي 0154226 لجين فؤاد عبد بشات 82
 العالج الطبيعي 0151436 حال برىان نايف مكحل 83
 العالج الهظيفي 0146534 نبيل ركاد خاليمةسشدس  84
 عمهم الدسع والشطق 0151323 ريم ماجد عبدالكريم اليهيدي 85
 العالج الهظيفي 0154929 عبدهللا ايسن عبدهللا الخروبي 86
 االطراف االصطشاعية واالجيزة السداعدة 0151801 فرح محسهد عمي ابهرمان 87
 العالج الطبيعي 0156483 الشابمديةإنراف ماىر دمحم  88
 العالج الطبيعي 0151261 ايشاس عايد فالح العالقسو 89
 العالج الطبيعي 0151349 مشال عبدالحكيم صالح بطايشو 90
 عمهم الدسع والشطق 0155829 حشين ىذام دمحم دردس 91
 العالج الطبيعي 0151449 ريم دمحم محسهد ساري  92
 العالج الطبيعي 0151255 ذيب ابهىشيوامال دمحم  93
 العالج الهظيفي 0153817 شيد نبيل سعيد حسد 94
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 امتحان الكفاءة الجامعية
71/;/9173 

 9173-9172الفصل الثاني والصيفي 
 عموم التأهيلكمية 

مكان ومهعد  التخرص  الرقم   االسم 
 االمتحان

  عمهم الدسع والشطق 0155001 ايو خميل سالم البديهني 95
 
 
 
 

مختبر حاسوب كمية 
 الزراعة 

الجمدة األولى    
 صباحا   24:1-71

 العالج الطبيعي 0151524 فاطسو ضرار ابراىيم الذرباتي 96
 العالج الهظيفي 0151404 حشين صالح داود غشيم 97
 العالج الطبيعي 0144495 سميم خميلسسر عساد  98
 العالج الطبيعي 0151856 ميس ىاشم عمي الحيحي 99

 العالج الطبيعي 0151265 مشيره مشير ذيب ابهىشيو 100
 العالج الهظيفي 0151831 مرح عبدالشاصر عهني مرعي 101
 عمهم الدسع والشطق 0176966 براءه خالد عبدالحسيد الخاروف 102
 العالج الهظيفي 0147130 صباح ماىر دمحم العشانبو 103
 عمهم الدسع والشطق 0154911 احسد معاذ صياح البغدادي 104
 عمهم الدسع والشطق 0150848 رىف ماىر دمحم ابهجسيعان 105
 العالج الطبيعي 0152067 ىال نايف حدين السحارمو 106
 الهظيفيالعالج  0150544 ندى اسامو صالح بركات 107
 العالج الطبيعي 0136502 ناديو عدنان احسد عسار 108
 العالج الهظيفي 0151582 مرام معترم ناصر الكباريتي 109
 عمهم الدسع والشطق 0154980 ديانا دمحم مسدوح الحاج قاسم 110
  عمهم الدسع والشطق 0154961 رديشو اسامو ياسين نجم 111

 
مختبر حاسوب كمية 

 االسنان
الجمدة االولى     

 صباحا   24:1-71
 
 
 

 العالج الطبيعي 0151254 بتهل ىارون دمحم الجبارات 112
 االطراف االصطشاعية واالجيزة السداعدة 0154410 دمحم احسد مهسى حساد 113
 العالج الطبيعي 0155287 ريسا دمحم محسهد ابهورده 114
 العالج الطبيعي 0151699 رغد زياد /دمحم صبحي/ يهسف 115
 عمهم الدسع والشطق 0154963 يارا عساد عمي حدن 116
 العالج الطبيعي 0151711 ايسان طاىر دمحم ابهعربو 117
 عمهم الدسع والشطق 0154288 ميس عبدالحكيم عاىد عبدالفتاح 118
 االطراف االصطشاعية واالجيزة السداعدة 0152015 عبدالرحسن سعدي ابهخمفسشاء  119
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 امتحان الكفاءة الجامعية
71/;/9173 

 9173-9172الفصل الثاني والصيفي 
 عموم التأهيلكمية 

مكان ومهعد  التخرص  الرقم   االسم 
 االمتحان

  االطراف االصطشاعية واالجيزة السداعدة 2110408 النا كامل محسهد الخطيب 120
 
 
 
 

مختبر حاسوب كمية 
 االسنان

الجمدة االولى     
 صباحا   24:1-71

 العالج الهظيفي 0144304 دانا امين دمحم ربابعو 121
 العالج الطبيعي 0140938 اسساء غالب عبدالخالق التسيسي 122
 العالج الطبيعي 0150980 ايشاس رياض دمحم عرار 123
 العالج الطبيعي 0155212 نبيل دمحم فريد عمي 124
 عمهم الدسع والشطق 0151412 يدرى احسد عبداليادي عهيص 125
 العالج الهظيفي 0150504 سارة سامي عبدالمطيف الجسل 126
 الهظيفيالعالج  0151180 لسيس خالد /دمحم زكريا/ مجاىد 127
 العالج الطبيعي 0151840 شادن احسد دمحم صالح 128
 العالج الهظيفي 0155980 نهر عساد محسهد الذرفاء 129
 العالج الطبيعي 0152237 سفيان جسيل دمحم الفي 130
مختبر حاسوب كمية  عمهم الدسع والشطق 0150667 غاده احسد ذياب الذعالن 131

 التمريض
الجمدة االولى     

 صباحا   24:1-71

 العالج الطبيعي 0154225 براء معين خزر الجهابره 132
 االطراف االصطشاعية واالجيزة السداعدة 0156111 ثائر صابر عبدالحافظ أبهشعيرة 133
 االطراف االصطشاعية واالجيزة السداعدة 0156534 اسيل محسهد كامل ابهبكر 134
 العالج الطبيعي 0144395 فالح عثسانحشين عشان  135
 العالج الطبيعي 0151718 رغد صالح خميل العبد 136
 العالج الهظيفي 0151507 محسهد خالد ذياب الحمبي 137

 


