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 امتحان الكفاءة الجامعية
61/4/9162 

 9162-9161الفرل الثاني والريفي 
 العمومكمية 

 مكان ومهعج االمتحان التخرز الخقم االسم
  الخياضيات 0126965 رامي عمي ابخاىيم حسج

 

 

 

 مختبرات حاسوب كمية اآلداب

 الجمدة الثانية

 صباحا   61-66311

 العمهم الحياتيو 0137592 حشين دمحم سمسان السالجي
 الجيهلهجيا البيئية والتطبيقية 0143036 روان دمحم سعيج عبج ربو
 الكيسياء 2130844 شحى عمي عهيج الذخع

 الكيسياء 0146654 رجاء احسج محسهد الدالم
 العمهم الحياتيو 0151605 ذكخى محسهد عيدى الثهابيو

 الكيسياء 0147422 عسار عبج الحكيم نايف عبج الخازق 
 الكيسياء 0152272 روان امين دمحم حدين
 الخياضيات 0152380 اندام دمحم جسال اليخشو
 العمهم الحياتيو 0151514 رزان طاىخ يعقهب غيث

 الخياضيات 0151534 اسيل زياد عبج هللا ابه صعيميك
 الفيدياء 0151868 مالك احسج سميسان عبج هللا

 الفيدياء 0151347 عبيخ دمحم خمف البقهر
 الخياضيات 0150688 دانو عائج سميسان الحشن
 الكيسياء 0152739 دعاء تهفيق عيدى سالق
 الكيسياء 0156579 االء عمي عدات حدن
 الجيهلهجيا البيئية والتطبيقية 0152903 مخام تهفيق عبج ابهشسو

 الخياضيات 0154718 اسخاء معاويو /دمحم خيخ /فطايخ
 الكيسياء 0156291 حدين عمي الذايبرىف 

 العمهم الحياتيو 0155919 لسيذ نذأت يعقهب غبخيال
 مختبر حاسوب كمية الزراعة  الخياضيات 0156381 سالم طمعت خميل العبدي

 الجمدة الثانية
 صباحا   61-66311  

 

 الكيسياء 0154276 شخوق سامي احسج العده
 الكيسياء 0155258 االء تيديخ محسهد سالمو
 الخياضيات 0156470 بجريو فخج جهدات ىارون 
 الجيهلهجيا البيئية والتطبيقية 0156159 نهره شاكخ حسج القطامين
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 امتحان الكفاءة الجامعية
61/4/9162 

 9162-9161الفرل الثاني والريفي 
 العمومكمية 

 مكان ومهعج االمتحان التخرز الخقم االسم
  الفيدياء 0151852 سشجس جسال محسهد البدهمي

 

 

 

 مختبر حاسوب كمية الزراعة 
 الجمدة الثانية

 صباحا   61-66311  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجيهلهجيا البيئية والتطبيقية 0119911 عائذة أحسج عبجالخالق عالن
 الجيهلهجيا البيئية والتطبيقية 0117784 ىذام دمحم عبجالقادر خسيذ

 الكيسياء 0143102 مجج دمحم سالم الخحيل
 البيئية والتطبيقية الجيهلهجيا 2130669 سهزان عبج سالم الشعيسات
 الكيسياء 2130677 رزان ناجح عسخ مذخهج
 الكيسياء 0152360 اروى احسج يهسف الدبيجي
 الكيسياء 0152459 بشان ايهب خالج شحاده
 الفيدياء 0151907 دانا ماجج خميل حدهنو

 العمهم الحياتيو 0151433 ىبو ماىخ/ دمحم زين الجين/ راشج
 العمهم الحياتيو 0151617 ابه خدنوسمسى عرام سعيج 

 الفيدياء 0151554 رغج عبج القادر احسج ابه عهض
 الخياضيات 0151185 ليشا حافظ عامخ اسساعيل
 الفيدياء 0151396 تدشيم سسيخ احسج دمحم
 الخياضيات 0151202 رزان ميشج عطيو مجين

 العمهم الحياتيو 0151291 آية عامخ مهسى السعايطو
 الجيهلهجيا البيئية والتطبيقية 0152720 فاطسو مؤيج سميم الذقيخات

 الفيدياء 0152596 تقى /دمحم امين/ عبج الكخيم الدمطي
 الفيدياء 0154875 رنج طالب صالح الذب

 الكيسياء 0156352 ندخين حدين صالح ابه نجم
 الكيسياء 0152995 ىبو طاىخ عبج الخحيم مهسى

 العمهم الحياتيو 0155135 دمحم عبج هللالسى عخفات 
 الكيسياء 0156113 ريم حدشي بجيخ ابدخخون 
 العمهم الحياتيو 0130940 ىجيل ىالل الجروير احسج

 الكيسياء 0152396 حشان جعفخ عبج السجيج عداف
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 امتحان الكفاءة الجامعية
61/4/9162 

 9162-9161الفرل الثاني والريفي 
 العمومكمية 

 مكان ومهعج االمتحان التخرز الخقم االسم
 مختبر حاسوب كمية الزراعة  العمهم الحياتيو 0152166 سشاء فارس مرطفى خخما

 الجمدة الثانية

 صباحا   61-66311  

 

 

 

 

 

 الجيهلهجيا البيئية والتطبيقية 0153062 مخوه مشحر عبج القادر ابه ياسين
 الكيسياء 2131001 دمحم جسال مهسى الحاج

 العمهم الحياتيو 0152888 إيشاس يحيى خميل ابه معيمر
 الكيسياء 0156965 ساره جياد احسج العهاوده
 الكيسياء 0152581 رىف عهده دمحم الدالمين
 الخياضيات 0147837 كاتيا عسار قاسم الرهالحو

 الكيسياء 0152392 فخح صبحي عبج السحدن التهاييو
 الفيدياء 0121355 عبجهللا مشيخ عبج هللا ىجيب
 العمهم الحياتيو 0155486 احالم خالج عمي بهادي

 الكيسياء 0140531 صالح الجين يهسف احسج عكو
 الفيدياء 0156462 آالء عبجاليادي دمحم ابه محفهظ

 العمهم الحياتيو 0151132 عبج الخحيم ابه رجبأيو زياد 
 الجيهلهجيا البيئية والتطبيقية 0154941 بيان عمي دمحم ابه حشك

 الكيسياء 0126036 نجهى محسهد سعج الدسيهري 
 العمهم الحياتيو 0156656 حكم نذات دمحم ابه كخكي
 الكيسياء 0138197 ضياء رشيج حدين عمي

 الفيدياء 0138996 العجوانايشاس احسج دمحم 
 العمهم الحياتيو 0147620 فخح احسج سالم الحجاحجو
 العمهم الحياتيو 0154501 دعاء مخوان خميل الكاتب

 مختبر حاسوب كمية طب األسنان الخياضيات 0154809 زيشو خمجون سامي العبج السيجى

 الجمدة الثانية

 صباحا 61-66311

 الكيسياء 0152526 اسساء اكخم محسهد عهده
 الخياضيات 2120334 اباء خالج عبجهللا ابه يهسف

 الكيسياء 0155382 بيان داوود دمحم دمحم
 الفيدياء 0139722 خالج عبج الجميل دمحم الذعار
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 امتحان الكفاءة الجامعية
61/4/9162 

 9162-9161الفرل الثاني والريفي 
 العمومكمية 

 مكان ومهعج االمتحان التخرز الخقم االسم
 األسنانمختبر حاسوب كمية طب  الحياتيوالعمهم  0124404 ليان معترم رشاد فزو

 الجمدة الثانية

 صباحا 61-66311

 

 

 الكيسياء 0139691 سسخ يهسف احسج الخبابعو
 الجيهلهجيا البيئية والتطبيقية 0152989 تدشيم نبيل عطا السشاصخه

 الخياضيات 0129652 مخيم ىذام دمحم حامج
 العمهم الحياتيو 0142058 اسخاء فايد عبج الحسيج معادات
 الكيسياء 0155347 اسخاء عمي عطيو ابه غميهن 
 الخياضيات 0151445 فخح مشيخ حدين الخمهني
 الخياضيات 0151843 االء دمحم حدين ابه قطير
 الكيسياء 0156077 رغج ىاني نيار الذهابكو

 الخياضيات 0151281 بيان ابخاىيم حدشي اليسذخي 
 الجيهلهجيا البيئية والتطبيقية 0155455 فخح صالح محسهد الشجار

 العمهم الحياتيو 0143786 عبجالقادر اليهاوشوبخاءه دخل هللا 
 الكيسياء 0154763 ىبو جسعو احسج ابه دوش
 الخياضيات 0152165 أنغام محسهد عطا احسج

 الفيدياء 0156343 جهان سميم ابخاىيم ابه سيف
 مختبر حاسوب كمية الهندسة الكيسياء 0153044 شخوق معخوف ابخاىيم بجر

 الجمدة الثانية
 صباحا   61-66311

 

 

 

 

 

 العمهم الحياتيو 0153006 مخيم جاسخ دمحم بجوان
 الفيدياء 0154721 اسيل سامخ عبج اليادى ابه خذب

 الكيسياء 0152715 ابخاىيم جبخشخوق غدان 
 الخياضيات 0156383 فاطسو دمحم عبجالخحسن أبهسعج
 العمهم الحياتيو 0151890 نخمين خالج جسيل العسايخه

 الخياضيات 0121265 سجهد يهسف احسج الداحمي
 الخياضيات 0139728 رنجه دمحم شاكخ اليذمسهن 

 الكيسياء 0152699 مجج ناصخ سميم عبج الهىاب
 الكيسياء 0152982 والء عسخ سالم العبج هللا
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 امتحان الكفاءة الجامعية
61/4/9162 

 9162-9161الفرل الثاني والريفي 
 العمومكمية 

 مكان ومهعج االمتحان التخرز الخقم االسم
  الكيسياء 0126310 والء خالج ابخاىيم الفيهمي

 

 

 

 

 

 

 مختبر حاسوب كمية الهندسة

 الجمدة الثانية

 صباحا   61-66311

 

 

 

 

 

 

 

 الفيدياء 0151348 شحى عسخ احسج العفيذات
 الفيدياء 0151936 اسخاء دمحم عطاهللا السمكاوي 

 الكيسياء 0145039 عائذو محسهد سميسان الخواحشو
 الكيسياء 0147661 مجج طارق بخكات عفيذات

 الفيدياء 0151686 اسالم غالب /دمحم ياسخ/ دكيجك
 الكيسياء 0156582 ايسان ثمجي دمحم العجالين
 الكيسياء 0146995 دمحم عهض بجر الخطيب
 الكيسياء 0156353 وفاء عجنان محسهد حدين

 الخياضيات 0155325 رحاب مهسى ابخاىيم ابه الدشجس
 الجيهلهجيا البيئية والتطبيقية 0152816 ابه زيجسيى نهاف دمحم 

 الخياضيات 0128543 ريم زياد احسج فالحو
 الكيسياء 0140462 / االغا الذيابي/ زيشو /دمحم جهاد /

 العمهم الحياتيو 0151568 طيب فخحان عمي حسارشو
 الكيسياء 0151760 صبا احسج سالمو السالح
 الكيسياء 0151797 سالم عساد فخخي الغميظ
 الكيسياء 0152987 بذخى جياد دمحم العشاني
 الخياضيات 0156806 ميذ /دمحم مؤيج/ صهان

 الكيسياء 0152254 رزان محسهد اسساعيل العبدي
 الكيسياء 0104561 ميخا محسهد دمحم سميم

 الخياضيات 0140549 بجور باسل عبج الخحيم عبج الخحسن
 الكيسياء 0130658 محسهد سميمصالح الجين عمي 

 الجيهلهجيا البيئية والتطبيقية 0147223 ربى يهسف حسجان الخاليمو
 الجيهلهجيا البيئية والتطبيقية 0152665 رواء اسحق فيسي بكيخ

 الفيدياء 0151927 رامو حازم نايف ابه غدالو
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 امتحان الكفاءة الجامعية
61/4/9162 

 9162-9161الفرل الثاني والريفي 
 العمومكمية 

 مكان ومهعج االمتحان التخرز الخقم االسم
  الفيدياء 0154087 غيجاء فخاس دمحم عهده

 

 مختبر حاسوب كمية الهندسة
 الجمدة الثانية

 صباحا   61-66311

 العمهم الحياتيو 0151214 ازميخونهران اسامو مرطفى 
 الخياضيات 0126782 وججان سسيح خزخ خميل

 الخياضيات 0151319 ساره عبج الحي حدن ابه طو
 الفيدياء 0152007 تدشيم عبج هللا عسخ عبج السيجي

 الجيهلهجيا البيئية والتطبيقية 0153007 ايسان دمحم محسهد ابه جهده
 الكيسياء 0152295 الكهرهاالء عايج عبجهللا 

 الفيدياء 0151555 لين دمحم حدشي الشجار
 الفيدياء 0151237 حشان ماىخ عبج الخالق ىخيذات

 العمهم الحياتيو 0151704 ىبو يهسف فهزي عطيو
 العمهم الحياتيو 0151242 تيساء عقمو نهري الجالبيح

 الفيدياء 0151726 تيساء ياسخ اسساعيل عبج الفتاح
 الكيسياء 0145615 عشاد دمحم عيج الفايد

 الفيدياء 0151675 اسيل حابذ دمحم الحسج
 الخياضيات 0147168 دمحم جسال خميف الدشيج

 مختبر حاسوب كمية التمريض  الكيسياء 0150840 دارين ناظم عبج السذيهر الحاج  عيج
 الجمدة الثانية

 صباحا   61-66311
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكيسياء 0152520 سجى احسج عبج الخحسن الحيمو
 العمهم الحياتيو 0152058 ثخاء زياد عبج هللا عبج هللا
 العمهم الحياتيو 0150578 تسارا ماجج دمحم صبخي 

 الكيسياء 0157991 سشجس دمحم ابخاىيم ابه ريان
 الخياضيات 0151862 خالج دمحم حبيبزيشب 

 الكيسياء 0147972 ميشج وىبي دمحم الدواىخه
 الخياضيات 0151729 بخاءه عسخ محسهد ابه شهيسو

 الجيهلهجيا البيئية والتطبيقية 0152076 ىبو سميم عمي الخهالجه
 العمهم الحياتيو 0151230 اسيل جسااللقاضي التسيسي/
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 امتحان الكفاءة الجامعية
61/4/9162 

 9162-9161الفرل الثاني والريفي 
 العمومكمية 

 مكان ومهعج االمتحان التخرز الخقم االسم
  الخياضيات 0150511 المطيف الدبن بيان عبج القادر عبج

 
 

 مختبر حاسوب كمية التمريض 
 الجمدة الثانية

 صباحا   61-66311

 الكيسياء 0153757 اسخاء احسج عبج ربو الذيبي
 الكيسياء 0147919 اجشادين دمحم اسساعيل خميل
 الكيسياء 2121213 دمحم انهر عهض ابه دريع
 الكيسياء 0152350 روعو دمحم ذيب الغهل

 الكيسياء 0154742 سشجس دمحم صالح صالح
 الفيدياء 0151263 القادر محسهد الجراسيارا عبج 

 الخياضيات 0154078 بالل عسار حدين /السطبقاني السجني/
 الخياضيات 0121302 ىيا رجا عهده العهدات
 الجيهلهجيا البيئية والتطبيقية 0116655 فادي يهسف دمحم زريقات

  الكيسياء 0152651 أنيدو بدام صبحي ابه ارشيج

 

 

 

 كمية الذريعةمختبر حاسوب 
 الجمدة الثانية

 صباحا   61-66311
 

 

 

 

 الفيدياء 0151338 افشان صالح احسج حجازي 
 الكيسياء 0154803 نجى مخوان مرطفى العيذاوى 

 الخياضيات 0156313 ميشج خمف عهده السعجل
 العمهم الحياتيو 0151367 سجى خالج احسج عذير
 الكيسياء 0150500 ايو ماىخ حدن عهض
 الكيسياء 0148026 اميشو دمحم داود دويكات

 الجيهلهجيا البيئية والتطبيقية 0152410 ايو عبج الخزاق احسج القهاسسي
 الخياضيات 0156490 شخوق ابخاىيم مياوش الدبيمو

 الكيسياء 0156642 ايو ماىخ احسج داود
 الخياضيات 0144987 فاطسو صالح عمي العطاس
 الخياضيات 0151940 رنا خيخى دمحم عبج العديد
 الكيسياء 2120318 جياد ماجج عطيو فخاج
 الكيسياء 0140962 بتهل رياض جسعو حبر

 الفيدياء 0145040 حشين فتحي عبج الكخيم بجران
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 امتحان الكفاءة الجامعية
61/4/9162 

 9162-9161الفرل الثاني والريفي 
 العمومكمية 

 مكان ومهعج االمتحان التخرز الخقم االسم
 مختبر حاسوب كمية الذريعة الكيسياء 0152614 مالك ىاني سميسان العشاتي

 الجمدة الثانية
 صباحا   61-66311

 الفيدياء 2130548 جياد نزال ناظخ الدخساوي 
 العمهم الحياتيو 0151296 االء زيجون حدن قشاه

 الجيهلهجيا البيئية والتطبيقية 0139898 اسساء نزال حدين الجحمو
 الجيهلهجيا البيئية والتطبيقية 0152269 صفاء كسال صالح زياده

  الخياضيات 0156594 اسحار دمحم صبحي الذحاحجه

 

 

 

 

 مختبرات كمية عموم التأهيل

 الجمدة الثانية

 صباحا   61-66311

 

 

 

 

 

 الكيسياء 0147545 ايسان مطمق دمحم الدكخان
 الفيدياء 0154676 وعج اسامو حدن الشذاش
 الكيسياء 0152275 رزان امين دمحم حدين
 الخياضيات 2120109 احسج دمحم صالح عالن

 الخياضيات 130812 افشان ضياء ياسين الحمه
 الخياضيات 106547 آالء مشاور دمحم الخويعي
 الخياضيات 141902 انفال سعيج جسال عمي
 الخياضيات 147001 آيو يشال ابخاىيم عميهات

 الخياضيات 155779 بثيشو نسخ حدن السشاصيخ
 الخياضيات 130567 بخاءه سالم عبج الفتاح رحال

 الخياضيات 127257 بخاءه مفيج صبخي حساد
 الخياضيات 144747 بيان امين اسساعيل العدهلي

 الخياضيات 146142 راشج بدام دمحم الدعبي
 الخياضيات 167060 رؤى عجنان فالح الجبايبو
 الخياضيات 156466 رنج دمحم سميسان العسار
 الخياضيات 139340 روان ثائخ عدت عهاد

 الخياضيات 133748 روان عبجالسشعم مهسى ابهجبة
 الخياضيات 167531 ليث باسم عاير السييخات
 الخياضيات 107008 نهال مهسى عيدى عقل
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 امتحان الكفاءة الجامعية
61/4/9162 

 9162-9161الفرل الثاني والريفي 
 العمومكمية 

 مكان ومهعج االمتحان التخرز الخقم االسم
  الخياضيات 151406 ىشاء /دمحم ياسين/ يهنذ /نسخ الجاشخ/

 

 

 

 

 

 

 

 

 مختبرات كمية عموم التأهيل

 الجمدة الثانية

 صباحا   61-66311

 

 

 

 

 الخياضيات 141890 وفاء صالح الجين اديب دعسو
 الخياضيات 163704 يدن زاىخ خميل مرمح

 الفيدياء 139688 ابتيال يهسف عبج الخحسن قيديو
 الفيدياء 150039 اعتجال خزخي ماكخي 
 الفيدياء 151284 راما عساد تهفيق الفخخ

 الفيدياء 151773 رشا فخاس سمسان الرسادي
 الفيدياء 152066 رىف عيدى سميسان السذارقو

 الفيدياء 2130288 زىخاء دمحم رفيق ابه الخب
 الفيدياء 151584 شيج طارق عسخ عابجين
 الفيدياء 151327 عبجهللا فهاز عهده عفانو
 الفيدياء 161728 عدمي جسال عدمي سالم

 الفيدياء 141754 الرا زيج عبج الحافظ الشرخ
 الفيدياء 151501 معاذ امجج مدمم سميسان

 الفيدياء 2120114 نادين جالل عبج اليادى الدعايجه
 الكيسياء 147360 احسج عسخ سعيج عذا

 الكيسياء 161671 اسخاء سسيخ دمحم ابه صالح
 الكيسياء 162932 اسيل كامل دمحم ابه صعيميك
 الكيسياء 157575 االء محسهد يحيى محسهد
 الكيسياء 150678 ايات سعج سسيخ الغزبان

 الكيسياء 150973 بيان محسهد عبج ربو الحشيطي
 الكيسياء 155460 حدام احدان ابخاىيم الغداوي 

 الكيسياء 152757 حشين وائل عبج بطاح
 الكيسياء 152750 ربى عجنان محسهد يعقهب

 الكيسياء 150673 رسل احسج خالج حسده
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 امتحان الكفاءة الجامعية
61/4/9162 

 9162-9161الفرل الثاني والريفي 
 العمومكمية 

 مكان ومهعج االمتحان التخرز الخقم االسم
  الكيسياء 167460 رىف حدين صالح ابه نجم

 

 

 

 

 

 

 

 مختبرات كمية عموم التأهيل

 الجمدة الثانية

 صباحا   61-66311

 

 

 

 

 

 

 الكيسياء 154366 روزان عرام دمحم الجهابخه
 الكيسياء 150896 ساره فتحي اسحق الراحب
 الكيسياء 156354 سجى ىاني فالح الدسارنو
 الكيسياء 154172 سهزان نزال عسخ حسج
 الكيسياء 155763 لهرانذ سالم عيدى نيشه
 الكيسياء 147842 مجج عائج ابخاىيم ظاىخ
 الكيسياء 155825 دمحم ىاني سالم بشي فارس
 الكيسياء 150580 مشهر انهر صالح وىبو

 الكيسياء 2120785 ناندي عبج الدالم عبج الحسيج ياسين
 الكيسياء 162567 ناصخ دمحم ابه ممهحىبو 

 الكيسياء 126310 والء خالج ابخاىيم الفيهمي
 العمهم الحياتيو 156365 افشان كسال حدن صالح
 العمهم الحياتيو 153376 إيسان مشيخ عجنان حسجان
 العمهم الحياتيو 151705 حشين جسيل يهسف احسج

 العمهم الحياتيو 168771 رزان اسساعيل محسهد عبج  هللا
 العمهم الحياتيو 150337 سسية كسال ىادي ىادي
 العمهم الحياتيو 151577 غخام فادى زيجان الشاصخ

 العمهم الحياتيو 151386 مخح احسج عبج اليادى حدهنو
 العمهم الحياتيو 157039 مالك بدام عبج هللا ابخاىيم
 الحياتيوالعمهم  151140 نهر يهسف مرطفى سهيمم

 العمهم الحياتيو 151682 ياسسين عمي عبج الحسيج مشرهر
 الجيهلهجيا البيئية والتطبيقية 152971 احسج زىيخ ابخاىيم الحجرب

 الجيهلهجيا البيئية والتطبيقية 130969 احسج سالمو سميسان ارتيسو الجازي 
 والتطبيقيةالجيهلهجيا البيئية  133053 اسيل عيدى رشيج ابهسخور
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 امتحان الكفاءة الجامعية
61/4/9162 

 9162-9161الفرل الثاني والريفي 
 العمومكمية 

 مكان ومهعج االمتحان التخرز الخقم االسم
 مختبرات كمية عموم التأهيل الجيهلهجيا البيئية والتطبيقية 152481 صالح دمحم صالح القخعان

 الجمدة الثانية

 صباحا   61-66311

 

 الجيهلهجيا البيئية والتطبيقية 147492 ىشادي دمحم مرطفى حسجان                  
 الجيهلهجيا البيئية والتطبيقية 152663 يهسف جسال عثسان الرالحي
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الجامعيةامتحان الكفاءة   
16/4/2019 

9162-9611الفرل الثاني والريفي   
 كمية العموم

 مكان ومهعج االمتحان التخرز  الخقم   االسم
مختبر حاسوب كمية  التحاليل الطبية 0147171 ايياب رياض دمحم عخار

 التمريض
 الجمدة االولى 

 صباحا   1311-61 

 الطبية السخبخيةالعمهم  0150585 حشان مخوان اسساعيل عبج القادر
 العمهم الطبية السخبخية 0156279 يديج عادل جعفخ مشدي

 العمهم الطبية السخبخية 0152976 نساء عبجهللا دمحم الديجانين
 العمهم الطبية السخبخية 0155623 الرا احسج صالح جبخان
 العمهم الطبية السخبخية 0155398 رؤى زكخيا احسج ربابعو

 العمهم الطبية السخبخية 0152604 الخمحيرزان خالج احسج 
 التحاليل الطبية 0142808 سيى جالل ىذام الطهيل                    

 العمهم الطبية السخبخية 0167558 روزان خزخ حدن ابه صهان
 التحاليل الطبية 2130090 فخح مذيهر يهسف مرمح

 التحاليل الطبية 2130260 اندام يهنذ عمي عشانبو
 العمهم الطبية السخبخية 0151333 حشين سميسان سالم الحجايا
 العمهم الطبية السخبخية 0150568 الرا زىاد شكخي ابه ششب

  العمهم الطبية السخبخية 0152464 رنج امجج عبج السجيج الخكابات
مختبر حاسوب كمية 
الهندسة    الجمدة 

 61-1311األولى  
 صباحا  
 
 
 
 
 
 
 
 

 العمهم الطبية السخبخية 0156108 دياال دمحم صالح الدعبي
 العمهم الطبية السخبخية 0155666 بتهل سميسان مرطفى القزاه
 العمهم الطبية السخبخية 0154701 سهنيا فخحان مرطفى العسخي 

 العمهم الطبية السخبخية 0152527 جبخي عهضاسالم عبج العديد 
 العمهم الطبية السخبخية 0155668 ندخين اسساعيل حامج الخخابذو

 التحاليل الطبية 0085290 النا احسج محسهد غهانسو
 التحاليل الطبية 0130553 دانو زيج محسهد القهاسسو

 العمهم الطبية السخبخية 0154495 مخح ىاني جسعو الكخزون 
 التحاليل الطبية 0141114 ميخا عدت الديج راشج

 العمهم الطبية السخبخية 0150324 غيجاء عبج الحكيم ىائل السميكي
 العمهم الطبية السخبخية 0152841 رابعو فاضل حدن الحاج احسج

 العمهم الطبية السخبخية 0152769 حشين خالج ظاىخ عمي
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الجامعيةامتحان الكفاءة   
16/4/2019 

9162-9611الفرل الثاني والريفي   
 كمية العموم

 مكان ومهعج االمتحان التخرز  الخقم   االسم
  التحاليل الطبية 0146942 رغج رافع نيار الجبايبو

 
 
 

مختبر حاسوب كمية 
 الهندسة 

 الجمدة األولى   
 صباحا   1311-61  

 
 
 

 العمهم الطبية السخبخية 0167499 رىام نادر ماجج القيدي
 العمهم الطبية السخبخية 0150661 ساره بالل سميم الرسادي

 التحاليل الطبية 0138759 انهار دمحم عمي الطخاونو
 العمهم الطبية السخبخية 0155851 رىف عبج اليادى حافظ العمي

 العمهم الطبية السخبخية 0150765 حدانزيشو تهفيق الياس 
 التحاليل الطبية 0152382 سجهد حدن يهسف ناصخ

 التحاليل الطبية 0140572 تهلين جياد احسج غشيسو
 التحاليل الطبية 0142788 البتهل سالم عبج هللا السداعفو
 التحاليل الطبية 0154805 رنيم كسال سمسان الحخاسيذ

 العمهم الطبية السخبخية 0155947 الشيفساره خالج الفي 
 العمهم الطبية السخبخية 0152682 روان عساد حدام الخشق

 العمهم الطبية السخبخية 0155459 عبيخ عساد عجنان خخيدات
 العمهم الطبية السخبخية 0155607 رىف خمجون سمسان العهران

 التحاليل الطبية 0147707 دانا ابخاىيم داود الخهالجه
 العمهم الطبية السخبخية 0152785 رزان حاتم انهر سميب

 العمهم الطبية السخبخية 0155551 اليام عبج الخحيم خالج الرسادي
 العمهم الطبية السخبخية 0152681 رىف عساد الجين عبج الحي اليهر

 التحاليل الطبية 0144118 رزان ناصخ مدعهد ابه عيذو
 العمهم الطبية السخبخية 0154227 نهر نائل راتب الجيخ

 العمهم الطبية السخبخية 0152421 زين جعفخ عبج هللا العشاني
 التحاليل الطبية 0147062 عاليو دمحم احسج الفخارجو

 التحاليل الطبية 2120722 والء عبج الفتاح دمحم ابه شمبايو
 العمهم الطبية السخبخية 0152315 وىبو عسخ يهسف مكيو

 التحاليل الطبية 0157381 ماجج ايسن عبج الفتاح الحهلي
 العمهم الطبية السخبخية 0156019 يارا بذيخ سعيج شهيكي
 العمهم الطبية السخبخية 0152701 تسارا جياد عارف اعبيج
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الجامعيةامتحان الكفاءة   
16/4/2019 

9162-9611الفرل الثاني والريفي   
 كمية العموم

 مكان ومهعج االمتحان التخرز  الخقم   االسم
 

  العمهم الطبية السخبخية 0154441 عالء صالح مفمح العجوان
 
 
 
 
 

مختبر حاسوب كمية 
 الذريعة

 االولىالجمدة 
 صباحا   1311-61  

 العمهم الطبية السخبخية 0150849 ىالو تيديخ احسج الذهابكو
 التحاليل الطبية 0145371 دروير دمحم دروير صالح
 العمهم الطبية السخبخية 0155283 تاال تيديخ جسعو ابه الوى 

 التحاليل الطبية 0147005 مؤيج ىاشم دمحم الخخاربو
 العمهم الطبية السخبخية 0150625 مخاد /حسادساره ماىخ /دمحم 

 العمهم الطبية السخبخية 0152961 شيساء نبيل شحاده ابه زيج
 التحاليل الطبية 2130190 بخاءه ايسن مهسى ابه الحاج

 العمهم الطبية السخبخية 0155738 تسام دمحم وفيق االبطح
 التحاليل الطبية 0147244 ىبو دمحم احسج ابه كخكي
 العمهم الطبية السخبخية 0152855 ليشو فتحي سميم ابه عسخ
 العمهم الطبية السخبخية 0154272 بتهل عساد محسهد الجسال

 العمهم الطبية السخبخية 0154134 ىيثم عبج الخزاق مدجي /دمحم خيخ/
 العمهم الطبية السخبخية 0154861 مي دمحم فهزى ابه شخيخ

 العمهم الطبية السخبخية 0154888 عسيخهعال خالج عبج هللا 
 العمهم الطبية السخبخية 0155285 اسخاء خالج حسده الحجاحجو

 العمهم الطبية السخبخية 0157131 رغج سامخ عيج الحجادين
 العمهم الطبية السخبخية 0152291 ياقهت جسيل اسساعيل عيال سمسان

 الطبية السخبخيةالعمهم  0156679 اسيل نبيل يهنذ مشرهر
 التحاليل الطبية 0144555 رناد خالج راضي الذبيالت
مختبرات حاسوب  التحاليل الطبية 0145493 عباده دمحم سالم الشعيسات

 كمية عموم التأهيل
الجمدة االولى  

 صباحا   1311-61

 العمهم الطبية السخبخية 0154273 ىجى صالح الجين امين مداد
 الطبيةالتحاليل  0146867 ىجيل حاتم نايف ابه سهيخح

 العمهم الطبية السخبخية 0151405 ديشا رياض عيج الدعبي
 التحاليل الطبية 0154840 رزان غازي عبج السعطي العده
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الجامعيةامتحان الكفاءة   
16/4/2019 

9162-9611الفرل الثاني والريفي   
 كمية العموم

 مكان ومهعج االمتحان التخرز  الخقم   االسم
  العمهم الطبية السخبخية 0155193 سجى جسال زىجي حسيجي

 
 
 
 
 
 
 
 

مختبرات حاسوب كمية 
 عموم التأهيل

 الجمدة االولى
 صباحا   1311-61

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العمهم الطبية السخبخية 0152906 جسانو عطا احسج دمحم
 الطبية السخبخية العمهم 0153980 نهر محسهد احسج غهشو

 العمهم الطبية السخبخية 0154291 دنيا خالج مرطفى ابه رزق 
 العمهم الطبية السخبخية 0152553 غيجاء عساد عيدى القخنو

 العمهم الطبية السخبخية 0152891 ماريا جسال عبجهللا الشهباني
 العمهم الطبية السخبخية 0154376 ساره خميل عبج السشعم الذمتهني

 العمهم الطبية السخبخية 0150565 تيسا رائج يهسف سالم
 العمهم الطبية السخبخية 0156294 سجى احسج شحاده الخيان

 العمهم الطبية السخبخية 0152391 ساره يحيى عادل الجدو
 العمهم الطبية السخبخية 0155547 شخوق عسخ سالم العشاني

 التحاليل الطبية 0144911 دالل عبج السيجى عمي الجخاح
 العمهم الطبية السخبخية 0154991 صبا خمجون حدين القزاه

 العمهم الطبية السخبخية 0150515 سجى عمي امين غخايبو
 العمهم الطبية السخبخية 0150658 سيام أحسج سالم الحطاب

 العمهم الطبية السخبخية 0157999 زيشب محسهد /دمحم عمي/ الخيخي 
 العمهم الطبية السخبخية 0152731 عبج الكخيم زيجانشيساء دمحم 

 العمهم الطبية السخبخية 0155288 تيساء عهده ارشيج الذجيفات
 العمهم الطبية السخبخية 0154149 ساره صفهان/ دمحم سعيج/ عتيمي

 العمهم الطبية السخبخية 0150484 ىبو عسخ خمف الغداوي 
 العمهم الطبية السخبخية 0157456 رؤى عسخ طو الخواشجه

 التحاليل الطبية 0147914 حهريو رائج مرطفى خخفان
 التحاليل الطبية 0147761 اشخف اسساعيل عبج الدسيع حدهنو

 التحاليل الطبية 0139870 ايسن عسخ احسج العفيذات
 التحاليل الطبية 0141193 تقى محسهد /دمحم عمي /السحتدب

 التحاليل الطبية 2130005 العقخباوي تياني غالب فخخى 
 التحاليل الطبية 2130004 خالج دمحم عيج الجيشي
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الجامعيةامتحان الكفاءة   
16/4/2019 

9162-9611الفرل الثاني والريفي   
 كمية العموم

 مكان ومهعج االمتحان التخرز  الخقم   االسم
  التحاليل الطبية 0129153 خهلو دمحم عبج الخحيم عهده

 
 

مختبرات حاسوب 
 كمية عموم التأهيل

 االولىالجمدة
 صباحا   1311-61

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التحاليل الطبية 0148112 دانا عمي دمحم حساد
 التحاليل الطبية 0157017 ديشا طمعت عمي عثسان
 التحاليل الطبية 0146811 رنج عمي حدين حدين
 التحاليل الطبية 0140842 مخح ناصخ عطا عهده

 التحاليل الطبية 0152438 مالك مرطفى شخيف الطخابذو
 التحاليل الطبية 2130409 نهرا جاد هللا عياده السراروه

 التحاليل الطبية 0146976 ىبو وليج محسهد الميهاني
 الطبية السخبخيةالعمهم  0157184 االء سميم سالم ابه صقخ

 العمهم الطبية السخبخية 0156923 اياد سيف فييج ابه زيج
 العمهم الطبية السخبخية 0155726 ايسان خالج /دمحم عمي /السرخي 
 العمهم الطبية السخبخية 0155666 بتهل سميسان مرطفى القزاه

 العمهم الطبية السخبخية 0157188 بيان شاىخ جازي السعايطو
 العمهم الطبية السخبخية 0155433 دمحم خمف الشعيساتتسارا 

 العمهم الطبية السخبخية 0155273 جسانو بخجذ/ دمحم سسيخ/ الحشايشو
 العمهم الطبية السخبخية 0152298 رؤى امجج ميشا الحخاسيذ

 العمهم الطبية السخبخية 0151249 رؤى امين /دمحم سعيج/ االنراري 
 العمهم الطبية السخبخية 0152022 روز عاكف طعسو الطعيسو

 العمهم الطبية السخبخية 0154422 ريم سعيج فهزي حدن
 العمهم الطبية السخبخية 0157013 زىخاء عمي عبج الحميم العبج الالت

 العمهم الطبية السخبخية 0152759 ساره خالج بجري البجر
 السخبخيةالعمهم الطبية  0155344 عامخ خمف عقمو البجارين

 العمهم الطبية السخبخية 0155459 عبيخ عساد عجنان خخيدات
 العمهم الطبية السخبخية 0155595 عال عارف سميم الدبن

 العمهم الطبية السخبخية 0167784 عال فزل السهلى دمحم فزل السهلى
 العمهم الطبية السخبخية 0156604 فادي سسيخ امال قاقير
 العمهم الطبية السخبخية 0155391 فجاء خالج حدشي عمي
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الجامعيةامتحان الكفاءة   
16/4/2019 

9162-9611الفرل الثاني والريفي   
 كمية العموم

 مكان ومهعج االمتحان التخرز  الخقم   االسم
  العمهم الطبية السخبخية 0154638 ليث باسم اسساعيل عبج الدالم

مختبرات حاسوب 
 كمية عموم التأهيل

 االولىالجمدة
 صباحا   1311-61

 العمهم الطبية السخبخية 0157019 ميذ أحسج جسعة /العخيشات العسخو/
 العمهم الطبية السخبخية 0150393 ناندي طارق دمحم الرانهري 

 العمهم الطبية السخبخية 0150459 نهر غازي عبج السطمب السعايطو
 العمهم الطبية السخبخية 0150915 ىبو عسخ عثسان طهيمو

 العمهم الطبية السخبخية 0157100 ىهيجا سميسان يهسف عبج هللا
 

 

 


