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 مها ياسينالمدرسة:   1الشعبة:  المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية 
 السبت :االمتحان موعد 1:30-12:15الجلسة:  ( أ211)المختبر: 

15/4/2017 
 رقم جهاز الحاسوب اإلسم  الرقم الجامعي 

أبو الراغب سيف الدين 201220318  1 
قنيبيإيهاب  201410348  2 
ودالداو جورج 201310322  3 
العتوم محمد 201320149  4 
العدوان  نوفان 201310435  5 
العنزي مشعل 201320395  6 
ساليمة حمزة 201410205  7 
شاهر عبدالعزيز 201320350  8 
شدان احمد 201510236  9 
شندله رحمه 201330050  10 
عبد الوهاب احمد 201510417  11 
يكالر نور 201310447  12 
إبراهيم إبراهيم 201120321  13 
احمد صالحه 201420507  14 
ال فرهوم شبل 201210180  15 
البريكات دانيه 201320459  16 
التكريتي مصطفى 201310181  17 
ءالجربا فارس 201110895  18 
الحبيب فاضل 201330054  19 
الحميدي احمد 201311377  20 
الخرابشة عدي 201311196  21 
الراوي ريم 201510132  22 
الرحيل فايز 201510133  23 

 201230094 احمد الرمامنة 24

الساعدني آيات 25  201510150 

السبيع ماجد 26  201510279 
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الصعيدي ياسين 27  201320509 

الطويل دعاء 28  201410819 

العنزي مبارك 29  201210454 

الغزاوي اسراء 30  201510005 

الغطاس شفيق 31  201430172 

يلأسامة الغو 32  201411384 

القدسي ميس 33  201420385 

القضاة احمد 34  201110866 

الالال محمد 35  201420050 

اللهواني ملك 36  201210268 

المعروف شمائل 37  201410553 

النوباني احمد 38  201410964 

الهولي عبد الرحمن 39  201220109 

الياصجين عروب 40  201510222 

برغوث حنين 41  201430200 

بركات محمود 42  201411368 

جابر هبه 43  201420003 

حاتم زهراء 44  201220198 

حسن  اسيل 45  201320472 

حسن لين 46  201320474 

حمادي نادية 47  201420046 

 201410073 خالد خلفان 48

رضوان محمد 49  201220358 

زيود شادي 50  201320132 

سنجقه ضحى 51  201420356 

ويدس احمد 52  201510242 

صالح عبد المجيد 53  201420550 

طالب سيف الدين 54  201410221 

عباس امين 55  201410784 
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عبد عمر 56  201310274 

عبد الجواد  منار 57  201220041 

عبد الرحيم داود 58  201510474 

عداي ماجد 59  201330172 

 
 
 

1الشعبة:  مها ياسينالمدرسة:   ليزية االستدراكيةالمادة: اللغة االنج 
 السبتموعد االمتحان: 

30:1-15:12الجلسة:  15/4/2017  ( أ305المختبر: ) 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب
عصفور احمد 1  201411176 

عنتر خالد 2  201410073 

كبة محمد 3  201510201 

لبيب عبد هللا 4  201510119 

الصابر مثنى 5  201120389 

حمدم سارة 6  201410458 

مطر مهند 7  201310637 

معروف صفاء 8  201210071 

مهنا عالء 9  201410352 

ننصري عبد الرحم 10  201430239 

ياسين هللا منة 11  201420439 
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 المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية  2الشعبة: مها ياسينلمدرسة: ا

موعد االمتحان: 
30:1-15:12لسة: الج 15/4/2017االسبت  ( أ305المختبر: ) 

 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب
أبو رمان معتصم 12  201520486 

أبو فارة اسيل 13  201520309 

الجبور احمد 14  201510874 

الشاويش عبد الرحمن 15  201530067 

لطفي جوليان 16  201520328 

لوباني محمد 17  201520194 

نادي معاذ 18  201610114 

ابو زايد محمد 19  201520143 

أبو زيد داره 20  201510674 

أبو زعرور نور 21  201510548 

أبو شمط بشار 22  201610031 

أبو هنطش حمزة 23  201510599 

أبو صفط عالء 24  201510971 

احمد عبدالعزيز 25  201610035 

ال سعد علي 26  2016100053 

البوص عبد هللا 27  201610045 

البياتي ايالف 28  201510954 

التالوي لؤي 29  201520235 

الجولي عباده 30  201530195 

الحاج صالح عبدهللا 31  201520356 

الحبابية شادن 32  201610166 

الدباس رانيا 33  201530149 

الزبن شكري 34  201530119 

السالمة زيد 35  201510754 

تالصالحيا معن 36  201520569 

الضابط فره 37  201610124 
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2الشعبة:  مها ياسينالمدرسة:   المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية 

 ( أ304المختبر: ) 1:30-12:15الجلسة:  15/4/2017 لسبتاموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

الطه عبدالرحمن 1  201610125 

العمايرة النا 2  201520274 

العمرو بد الرحمنع 3  201510698 

لقضاه سريا 4  201520370 

القهوجي رغد 5  201510725 

االلفي يزن 6  201520242 

المطيري خالد 7  201610038 

الموس محمد 8  201610103 

الوراقى رهف 9  201610101 

جابر شهد 10  201510759 

جابر السجاد 11  201520167 

جاسم مرتضى 12  201520388 

جحا هللا عبد 13  201520023 

جواد قصي 14  201610167 

حاكمي هدى 15  201610004 

حامد محمد 16  201520433 

حسين نبأ 17  201520057 

حسين زينب 18  201520129 

حمدان االء 19  201510625 

حيدر ناصر 20  201520535 

خاليلة مراد 21  201510540 

خليفة مجد 22  201530133 

خنفر وسن 23  201610102 

داود محمد 24  201520373 

ذياب طيبه 25  201610090 

سعيد حيدر 26  201520120 

سعيد محمد 27  201520142 

شرف عمار 28  201510511 

شرف  سلطان 29  201610163 

شالطةإبراهيم  30  201530146 

صابر له يالن 31  201510634 
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2الشعبة:  مها ياسينرسة: المد  نجليزية االستدراكيةالمادة: اللغة اال  

 السبتموعد االمتحان: 
 ( أ302المختبر: ) 1:30-12:15الجلسة:  15/4/2017

 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب
عبد الرزاق ايه 1  201520119 

عرسان عبدهللا 2  201610135 

عريبي ابو بكر 3  201510563 

عالوي كمال 4  201510957 

علي محمد 5  201510516 

عيسى ايه 6  201530059 

فتال احمد 7  201610116 

فرح روالن 8  201520381 

محمد  محمد 9  201511046 

محمد هدى 10  201530033 

محمود االء 11  201520159 

مخلف هارون 12  201520474 

مسلم ميرنا 13  201520407 

 

 

3الشعبة:  مها ياسين:  ةالمدرس  اكيةالمادة: اللغة االنجليزية االستدر  
 ( أ302المختبر: ) 1:30-12:15الجلسة:  15/4/2017السبتموعد االمتحان: 

 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب
أبو شعيرة يوسف 14  201610393 

اسماعيل زياد 15  201610308 

االعرجريم  16  201610527 

الددو دعاء 17  201610626 

 201610404 عمر السباعي 18

يابذ  عبادة 19  201610303 

رشيد  بشار 20  201610522 

ابراهيم  منار 21  201610228 

 201610550  أبو تركي  عبدهللا 22

أبو شنب  اسراء 23  201610265 

أبو معمر علي 24  201610499 
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3الشعبة:  مها ياسين:  ةالمدرس  المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية 
السبت موعد االمتحان: 

 1:30-12:15الجلسة:  15/4/2017
 ( أ303المختبر: )

 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

أبو رمان اسامه 1  201610398 

ابو نقيرة سلطان 2  201610420 

احمد زكريا 3  201610192 

األحمد عمار 4  201610326 

البرادعي روند 5  201610232 

الحبال رنيم 6  201610243 

الدقس زكريا 7  201610507 

الرفاتي عبدالرحمن 8  201610274 

العابورة بيان 9  201610542 

العيد نور 10  201610173 

العيد شفاء 11  201610261 

المومني دانه 12  201610323 

النجدي سارة 13  201610443 

النسور العنود 14  201610396 

باقر مشاري 15  201610473 

16 بدوي فرح  201610169 

تايه سعيد 17  201610539 

تميمي احمد 18  201610316 

حاشوش زينب 19  201610635 

حسين سجاد 20  201610600 

21 حماد محمد  201610560 

22 حمدان نجود  201610428 

23 حمدان رافت  201610555 

24 حمود علي  201610596 
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3الشعبة:   مها ياسين:  ةالمدرس  يةالمادة: اللغة االنجليزية االستدراك 
 ( أ306المختبر: ) 1:30-12:15الجلسة:  15/4/2017السبت موعد االمتحان: 

 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

خفيف تقى 1  201610657 

خليل هيثم 2  201610189 

خليل انس 3  201610285 

دوي عمر 4  201610538 

زياده مراد 5  201610632 

زيدان عبد 6  201610334 

7 لمسا احمد  201610198 

8 سليم محمود  201610568 

9 سليمان جيهان  201610188 

10 شناوه علي  201610295 

11 صدقة غاده  201610547 

12 صدقة رنده  201610549 

13 عالية بشار  201610245 

14 عامر ايه  201610249 

15 عبد حسين  201610564 

16 هللا عبد مشعل  201610521 

17 عبد الواحد ميسم  201610424 

18 عبنده حسين  201610281 

19 عربيات ساره  201610451 

20 عربيات خالد  201610537 

21 عزيزه مجد  201610496 

22 عفانة لينا  201610359 

23 علي مصطفى  201610529 

24 عوده عيسى  201610335 
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3الشعبة:   مها ياسين :  ةالمدرس  ستدراكيةالمادة: اللغة االنجليزية اال 
 أ (309المختبر: ) 1:30-12:15الجلسة:  15/4/2017السبت موعد االمتحان: 

 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

عيد ندى 1  201610691 

غنيم نور الدين 2  201610211 

قاسم ابو بكر 3  201610435 

كاظم البراق 4  201610670 

كريم نشوان 5  201610602 

كيالي احمد 6  201610494 

مخلف ياسر 7  201610171 

 201610640 قتيبة منصور 8

نايل احمد 9  201610220 

10 نجار محمد  201610425 

11 نصار فارس  201610634 

4الشعبة:   مها ياسين :  ةالمدرس  المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية 
 أ (309مختبر: )ال 1:30-12:15الجلسة:  15/4/2017السبت موعد االمتحان: 

 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201611031 مهند الحاج 1

 201611032 ريان الحاج 2

عبيده الرحمن علي  3  201620123 

سارة الرشيدات  4  201620472 

حمد الزعبي  5  201610907 

مصطفي السعيدي  6  201610884 

عبد هللا العميري  7  201620296 

عنزياحمد ال 8  201611021 
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ختام جالل  9  201611083 

10  201620470 هبا منصور

11  201620489 زبده أبو اصليح

12  201620767 عايد أبو خاص

13  201610784 قصي أبو عبدهللا

4الشعبة:  مها ياسين :  ةالمدرس  المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية 
 ب ( 112المختبر: ) 1:30-12:15الجلسة:  15/4/2017السبت موعد االمتحان: 

 الرقم الجامعي االسم رقم جهاز الحاسوب

أبو عميرة ياسمين 1  201620395 

احمد شياو 2  201611107 

احمد  محمد 3  201620207 

احمد مرام 4  201620402 

اسعد مالك 5  201610729 

لاألشوا عزام 6  201620067 

الجبوري نبأ 7  201620486 

الحاج سلبا 8  201620642 

الحياري انس 9  201620342 

الخالدي محمد 10  201620266 

الدلوي حسن 11  201620134 

الرحاحلة فرح 12  201610880 

الرحاحلة يزن 13  201611067 

الشحروري محمد 14  201620049 

العبداالت عبد هللا 15  201610776 

16 العتيبي احمد  201620125 

17 العطيات أحمد  201620406 

18 العمايرة عبد هللا  201620415 

الفواز عدي 19  201610958 

المولد محمد 20  201611120 

21 جاسم جيهان  201611039 
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22 جاسم يوسف  201611170 

23 جباره مي  201610762 

24 جودي شمس  201610721 

25  201611187 إبراهيم حسن

26 حسين علي  201610804 

27 حسين دروزاه  201620276 

28 داود احمد  201610838 

29 دخان محمود  201620317 

4الشعبة: مها ياسين:  ةالمدرس  المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية  
 ب ( 408المختبر: ) 1:30-12:15الجلسة:  15/4/2017السبت موعد االمتحان: 

 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

رمان سليمان 1  201610765 

زيدان زيد 2  201610714 

سلومي منتظر 3  201611140 

سيف خالد 4  201610964 

شاكر احمد 5  201610946 

صالح الدين هـالة 6  201610890 

عباس  علي 7  201610936 

عباس دالل 8  201611168 

عبدهللا غيث 9  201620431 

عبد الكريم كاك 10  201610792 

عرابي ضحى 11  201620549 

عميرة فداء 12  201620529 

غازي سارة 13  201610938 

 201620108 إبراهيم غانم 14

فرحان نبأ 15  201610955 

16 كتانة رؤى  201620364 

17 كتكت احمد  201620447 

18 لفته شهد  201610856 
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محمد احمد 19  201610857 

محمد الحسين 20  201610974 

21 محمد الحسن  201620145 

22 رمط عمر  201611097 

23 مالح فرزات  201620401 

24 ملك احمد  201611088 

25 ناصر زهراء  201610985 

26 صالح حسين  201010106 

 رائدة عماري لمدرس: ا
 

 (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 1الشعبة: 
 لكلية العمارة والتصميم

 السبتموعد االمتحان: 
15/4/2017 

  30:10 -9:00الجلسة: 
 

 هـ( 803المختبر: )

 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201211028 علي صبحي  عبدهللا 1
 201310333 ميس بشير عبدالفتاح نصار 2
 201311174 احمد محمد  طه 3
 201320109 ايهم فواز  عجب 4
 201320113 احمد مهند  ماردينلي 5
ىمصطفى عبدالغني احمد العيس 6  201320156 
 201320227 عالءالدين طالل  هنداوي  7
 201320502 محمد مرعي حسن ابداح 8
 201330179 عبدالجليل عبدالحنان  الحمد 9
 201410491 محمد ماجد  هويس 10
 201410629 رائد امجد عبد العزيز سلهب التميمي 11
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 201510195 وجيه احمد  الرفاعي 15

احمد نادين مجدي عبدالمنعم 16  201510206 

 201510375 عبدالرحمن علي حسن خميس 17
 201510550 هديل ناصر  الشاويش 18

 201511005 عالء عبد هللا احمد عبد هللا 19

 201520363 رزان موسى حسني الخليلي 20

 201520498 محمد رسمي ابراهيم الدربي 21

22 

 

 201610260 ايهم علي حسن العطابي

 (1االنجليزية ) ةباللغالمادة: مهارات االتصال  1الشعبة:  عماري رائدة :  لمدرسا
 لكلية العمارة والتصميم

 السبتموعد االمتحان: 
15/4/2017 

 هـ (804المختبر:) 10:30-9الجلسة: 

 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201610569 عنود محمد حسين عريقات 1

 201620106 راما عبد هللا حسن زمزم 2

 201620445 ايه ياسر محمد عبدالمنعم عيسى 3

 201620556 ليلى   خوجه 4

 200810049 احمد عادل  عبد الحميد 5

 201120244 ديانا احمد صادق الربيعي 6

 201211191 ياسين خليل طه الجنابي 7

 201220007 بهاء غالب نايف المقت 8

 201220253 رغد بشير عبد الفتاح نصار 9

ر سعدون عبدي كلرينو 10  201310447 
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 (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 2+1الشعبة:  رائدة عماري  المدرس:
 لكلية العمارة والتصميم

 ه( 301المختبر:)  11:00 -9:00لسة: الج 31/5/2016 الثالثاءموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي االسم رقم جهاز الحاسوب

 201410366 اسماء رزق احمد حماد 1

 201410400 عمر شهاب حمد حمد 2

 201410521 عبدالرحمن عدلي موسى ابوهاشم 3

 201410532 ضياء محمد حسن شقيرات 4

 201410542 سالم سعد سعدي فليفل 5

شكيب عبد الحيبالل محمد  6  201410852 

 201410873 محمد ابراهيم  عسكر 7

 201410926 ايمن جمعه محمد محمد 8

 201411080 ليان بدر احمد ابو سماحه 9

 201420030 سارة الصديق بشير الصديق 10

 201320462 خالد سهيل صبري العزه 11

 201410039 رامي نبيل عبدالرزاق الماني 12

 201410674 احمد جمال عبد الرحمن الشاويش 13

 201410890 عبدهللا حسان محمد علي 14

 201410905 موسى حسن محمد الطالب 15

 201411046 مرح وجدي عبد هللا المومني 16

 201411136 علي محمود حسن اشنيور 17

 201411281 محمد مالك منار  الحسامي 18

القضاةعبدهللا محمد مصطفى  19  201411340 
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 201420091 سعد عبيد علي حسين 11

 201420112 بهاء الدين سامي  سلطي 12

 201420279 رند جمال احمد احمد 13

 201420373 محمد نزار محمد سالم 14

 201510162 نارمين محمد عادل صالحات 15

 201510377 جمال سامر جمال مسمار 16

 

 

 

 

 (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 2الشعبة:  رائدة عماري المدرسة: 
 لكلية العمارة والتصميم

 السبتموعد االمتحان: 
15/4/2017 

 ه( 301المختبر: )  10:30-9سة: الجل

 الرقم الجامعي االسم رقم جهاز الحاسوب

 201411356 ريما ايمن محمد فوزي الحموري 1

 201420441 عالء جاد عيسى حتر 2

 201430166 مهند عبدالرحمن  دحكول 3

 201510002 طيبه قصي احمد ابو السعد 4

 201510097 هديل يوسف فضل الحاوي 5

مد عبد الهادي الحمدطايل مح 6  201510210 

 201510348 ايه مصطفى  فرحات 7

عبدالرحمن صالح الدين اسماعيل  8

 الخالدي

201510407 

 201510627 ساره فيصل عبدهللا فوزي حمدان 9
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 201520344 ساره حسن نايف النويران 10

 201530024 يلينا بسام محمد عبد الرحمن 11

 201610048 شيماء خالد  عويجان 12

 201610246 ياسمين غالب علي عريقات 13

 201610426 دانه عمر ابراهيم خلف 14

 201610446 بانه كمال جبرين حمد 15

 201610574 هديل خلدون محمدعمران الحرباوي 16

 201611057 جعفر يوسف حسين الفوالحه 17

 

 

 (1اللغة االنجليزية )المادة: مهارات االتصال ب 1الشعبة:  عبد اللطيف ناصر لمدرس:ا
  اآلداب والعلوملكلية 

 ه( 503المختبر:) 10:30-9الجلسة:  15/4/2017  السبتموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي االسم رقم جهاز الحاسوب

 201010106 حسين سمير حسين صالح 1

 201220109 عبد الرحمن خالد جاسم محمد سالم 2

 201220339 مصطفى قاسم جواد خرفان 3

 201220358 محمد عبدهللا محمد رضوان 4

 201310541 اسراء محمود احمد العطيات 5

 201310551 عبد الرحمن حسن نجيب معالي 6

 201311035 اوس زياد صالح ابو الحاج 7

 201320313 علي عبداللطيف  ماضي 8

 201411501 مؤيد فوزي  المحمد 9

 201510493 سحر عارف مصطفى الدويكات 10

 201510724 رزان رحيب يوسف عبوي 11

 201510821 فطام انور محمود سليمان 12
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 201520230 موسى عدلي موسى ابو هاشم 13

 201520297 حال خلف سليمان الرمامنه 14

 201520300 اسراء ابوبكر خليل الشيشاني 15

 201520367 اسيل خالد ابراهيم سليم 16

 201520369 مالك محمد علي عليان 17

 201520469 ساره يوسف موسى النصراوين 18

 201520490 ديما عوني جميل السماوي 19

 201610136 وعاد عبد الملك مروان جباره 20

 201610401 سيرين هشام احمد الحامدي 21

 201610422 فاتن ابراهيم جريس حنضل 22

 201610619 بيان خصيب حلمي ياسين 23

 

 

 

 

رعبد اللطيف ناصالمدرس:  1الشعبة:   ( لكلية 1)المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية  
 اآلداب والعلوم

15/4/2017السبت موعد االمتحان:  ( هـ706المختبر:)  30:10-00:9الجلسة:    
 الرقم الجامعي االسم رقم جهاز الحاسوب

 201610696 هنادي جمال عبد الرحمن الشولي 1

لقادرابراهيم ايمن ابراهيم عبد ا 2  201610709 

 201610932 سمر محمد السعيد مرسي صقر 3

 201620569 االمير امجد حمدان الجهني 4
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بيان عثمانالمدرسة:  1الشعبة:   المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية 
تقنية المعلوماتلكلية   (1) 

15/4/2017 السبت موعد االمتحان: 30:10-00:9: الجلسة  ( هـ706المختبر:)   
 الرقم الجامعي االسم رقم جهاز الحاسوب

 201311026 محمد محمود سليمان الدحله 5

 201320251 عبدهللا مبارك ختالن مناحي الودعاني 6

 201510274 لين ابراهيم  حماش 7

 201510372 ميساء نعيم محمود سعاده 8

 201510614 قصي عماد درويش الهندي 9

 201510987 حسين بسام حسين عياد 10

 201520214 باسل ابراهيم محمد عليان 11

 201520289 دانيه شاهر حميد الصقور 12

 201520303 تيما شكيب عبد العطاري 13

 201520321 احمد خالد عبد الحافظ عوامله 14

 201520340 سند سمير احمد الحياري 15

 201520458 اسحق عماد سليم ناسرن 16

 201530101 غيث جمال عبدالرحيم عمران 17

 201530137 عبد الرحمن محمد حامد الخطيب 18
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 201610007 يحيى عصام يحيى الشعالن 19

 201610030 سالم جمال صالح يوسف العيق 20

 201610041 عبدالمعين عدنان عبدالمعين السيوفي 21

 201610078 محمد موسى ذياب حماد 22

محمد علي" الشوافزيد جمعة " 23  201610123 

 201610138 احمد محمد ابراهيم محمد عيسى 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيان عثمانالمدرسة:  (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 1الشعبة:    
الحقوق  لكلية  

 أ( 302المختبر:) 30:10-9:00الجلسة:  15/4/2017 السبتموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  م االس رقم جهاز الحاسوب

 201610140 بيتر جريس بطرس صويص 1

 201610368 أحمد منذر ذا النون عصفور 2

 201610397 ليث حسام محمد جرار 3

 201610479 محمد اياد عبدالرؤوف الخطيب 4

 201610525 مالك محمد احمد صافي 5

 201610543 محسن طارق محسن الفشتكي 6

ينمحمد رفعت محمد علي الحس 7  201610577 

 201610641 احمد عامر محمد جابر 8

 201610642 غيث عيسى سليمان ابو شاشيه 9

 201610652 غيث رضوان حلمي الرشق 10

 201610734 يوسف حكم عزيز عرنكي 11

 201610735 اشرف عدلي حنانيا حنانيا 12

 201620299 محمد ابراهيم خليل عوده 13

ليفحسام الدين محمود احمد خ 14  201620365 
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 201620622 نجم الدين محمد أحمد عمران 15

 201110503 احمد رسمي عايد القيسي 16

محمود ال فرهود مكسدشبل  17  201210180 

 201220193 عمر احمد عبد الكريم الدباس 18

 201311243 حازم شاهر عبدالرحيم ابوهزيم 19

 201320119 فاطمة سمير محمد عبدهللا جعفر 20

 201320120 عبدالوهاب محمد عباس حسن المطوع 21

الحيالي دمحمد سعيرحمة توفيق  22  201320466 

 201410527 معاذ جمال عبدالحليم العمايرة 23

 201410846 محمد سلطان احمد عبد المحسن  24

  (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 1الشعبة:  بيان عثمانالمدرسة: 
 الحقوق  لكلية

 ( أ303المختبر:) 10:30-9:00الجلسة:  15/4/2017 الثالثاءموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201420365 رند ايمن عبد الحليم عربيات 1

 201430089 قيروان فارس مطر الشمري 2

 201430144 عائشة احمد عبد الرحمن احمد  3

ح هواشسامي سهيل محمد صال 4  201510081 

 201510151 نوف جمال محمد شفيق التميمي 5

 201530066 راشد رياض بشير الحياصات 6

 201610429 عمر اسكندر ظاهر زعرور 7

 201610837 عون حسام الدين سالم ابو رمان 8

 201610957 دانه احمد شحادة زعرب 9

 201620522 أحمد فارس زيد النسور 10

 (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 1الشعبة:  اللطيف ناصر عبد:  المدرس
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 إدارة إعماللكلية 
 ( أ303المختبر: ) 10:30-9:00الجلسة:  15/4/2017موعد االمتحان: 

 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201010188 "رنده منير يوسف "محمد اليوسف 11

 201110822 محمد سامر رشيد رباطه 12

 201210189 امين جمال امين يامين 13

 201210211 انس علي محمد ابو جباره 14

 201210315 محمد عبد الفتاح سعيد رفيق عطعوط 15

 201210593 شروق محمد ياسين عمر الطويل 16

 201211026 عبد السالم حامد عبدالسالم حامد السيد 17

 201220223 اسامة رضوان عبدهللا الصمادي 18

 201310147 لين خالد محمد سعيد عتيلي 19

 201310216 االء طالل عبدالقادر الساكت 20

 201310263 حال ابراهيم محمد العساف 21

 201310509 سليمان عبدالغني سليمان وهبه 22

 201310578 سعد زياد يحيى الدماسي 23

 201310610 فاطمه عارف حمد هللا خريسات 24

محمد حاج محمودعلي شريف  25  201310641 

عبد اللطيف ناصرلمدرس: ا 1الشعبة:   (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية )   
إدارة إعماللكلية   

15/4/2017 السبتموعد االمتحان:  30:10-00:9الجلسة:   ـأ  (211المختبر:)   
 الرقم الجامعي االسم رقم جهاز الحاسوب

 201310772 عمر زياد  الحبال 1

 201310781 شهد محمد عبدهللا عبادي 2

 201310788 جمال حمد هللا اسماعيل خريسات 3

 201310851 عبدهللا محمد احمد الشوبكي 4

 201310856 فايزه فواز احمد خليفه 5

 201311088 احمد معروف محمود البصبوص 6

 201311144 رحمه محمد صالح العوده 7

 201311214 اسراء عقاب خلف الرحامنه 8

 201311253 بهاء الدين سعود احمد النعيمات 9

 201320184 مارلين صبحي  الشناعه 10

 201320229 وحيدالدين محمود وحيد نمري 11

 201320338 . محمد ابراهيم خالد عواد 12

 201320461 سعد هاني عطا هللا عرار 13

 201410024 أحمد عبد الرزاق سليمان أحمد ابو حجير 14

 201410241 بشار سامر  حتاحت 15

 201410348 ايهاب )محمد اسماعيل( بديع اقنيبي 16

 201410537 بدر خلف سلوم خلف الشمري 17
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 201410615 احمد محمد احمد الطباخي 18

 201410715 ساره كمال عزت القاللوه 19

 201410963 شهد ابراهيم عيسى الرواد 20

 201411115 روان محمد محروس  اصفري 21

 201411116 رهام محمد محروس اصفري 22

 201411213 عمر عماد عدنان ملحم 23

 201411343 حمزة مازن احمد احمد 24

 201420241 ليث روزي فهد عكاشه 25

 201420364 روند راكان محمود الزريقات 26

 201420366 زكريا خلدون عبدالعزيز الشريف 27

 201420442 سامي عيسى سامي حبايبه 28

 201430097 ساره محمد جمال حسن 29

 201430221 محمد عمار زيد محمد الحجاوي 30

 201430241 هشام سامر هشام بواطنه 31

 201510202 احمد وليد محمد هاشم 32

 201510213 ايمن بالل امين درويش الحجي 33

 201510532 لينا احمد خلف الحديد 34

 201510945 محمد عمر عبدهللا الحلو 35

 201520211 أحمد محمود احمد عبد هللا 36

 201520396 عنود سائد سليم فرح 37

 201520485 النشمي حسن مجير القطاونة 38

 201530174 عمر عبد الكريم حسن عناسوه 39

 201610020 ساره اياد حسن صالح 40

 201611082 احمد بسام محمد النسور 41

ورينرمين نواف يعقوب  الفاخ 42  201620377 

 201620806 دانـه احمد عمر عبدهللا 43

 

 

 

 

 

  (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 2الشعبة:  عبد اللطيف ناصر:  المدرس
 إدارة إعماللكلية 

 ( أ211المختبر: ) 10:30-9:00الجلسة:  15/4/2017 السبتموعد االمتحان: 
 لجامعي الرقم ا االسم  رقم جهاز الحاسوب

 200720471 محمد صبحي توفيق عبدالرحمن 44

 200820318 ايمن يحيى عاطف الخشمان 45

 201020154 والء محمد امين عزمي زلوم 46

 201110343 ابراهيم سالم سليمان الشطي 47
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 201110374 براء جعفر عبد الفتاح قطيشات 48

 201210142 امينه علي صالح مصلح 49

 201210175 عمار وليد عبدهللا عصيري 50

 201210240 امجد انور عثمان حالوه 51

 201220283 منال يوسف ابراهيم الوريكات 52

 201220301 هدير قصي يوسف يوسف 53

 201220327 ايمن رائد جبر كراجة 54

 201220391 صهيب وليد ياسين قطيشات 55

 201230124 يزيد حمدان عبد هللا البالونه 56

 201310167 ابراهيم قيس عبدالهادي الدرة 57

 201310242 ماريه ابراهيم شاهر شاهر 58

 

 

 

 

ة لكلي (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 2الشعبة:  : عبد اللطيف ناصر المدرس
 إدارة إعمال

 ( أ304المختبر: ) 10:30-9:00الجلسة:  15/4/2017موعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  االسم  الحاسوب رقم جهاز

 201310258 دايانا بشير  حمال 1

 201310462 محمد حسين احمد السيف 2

 201310503 براءه جمال محمد منير البيتموني 3

 201310666 محمد احمد عقله الكوشه 4

 201311125 نسرين نايف  المطر 5

 201311400 اصيل حسين صالح التميمي 6

لد عبدهللا سيف القطانصقر وليد خا 7  201320066 

 201320138 خالد محمد اسامه  قسومه 8

 201320316 نسرين محمد عبدهللا النسور 9

 201320332 فائقه غسان فريد سابا 10

 201410065 عبد الرحمن أيمن توفيق السوقي 11

 201410071 يوسف أيمن توفيق السوقي 12
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 201410346 نهى سليم ابراهيم صالح 13

 201410448 ميالد عدنان ماجد شرايحه 14

 201410594 روان خالد  الظاهر 15

 201410718 راكان نبيل ناجي خضير 16

 201410790 مالك علي عبد القادر العطيش 17

 201411298 محمد ماهر عبدالقادر بركات 18

 201411348 اسيل ماهر مسعود قموه 19

 201411432 مروان عبد الرحمن مصطاف مصطاف 20

21 
ابرار محمد احمد عبدالرحمن جوهر 

 الشطي

201411456 

 201420089 طارق عبد الملك رزق الصرمي 22

 201420231 بشير جورج بشير الفرحات 23

 201420292 انستازيا الياس داود قسيسيه 24

 201420309 حمزه محمد عبد الحليم النسور 25

 201420340 محمد ايمن محمد الحوراني 26

 201510103 اليكو ابراهيم اسكندر كارمي 27

 201510286 رواء عبد الرحيم فائز منصور 28

 201510553 ليث فواز جميل منصور 29

 201510775 ليث زياد محمد عطاري 30

 201510783 دانا نبيل انطون حجاره 31
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  (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 2: الشعبة عبد اللطيف ناصر: مدرسال
 إدارة إعماللكلية 

 ( أ305المختبر:) 10:30-9:00الجلسة:  15/4/2017موعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201510913 هال عيسى عطا عيسى 1

 201510931 خالد محمد عماد عبد الفتاح شقدان 2

لحكيم عارف ابو سليمآن عبد ا 3  201510944 

 201520426 مجد خالد عبد الرزاق النسور 4

 201520441 فرح غسان يعقوب عبد هللا 5

 201530021 كرم محمد موسى العطيات 6

 201530162 . سلمان جمال سلمان محمد الحمايده 7

 201610209 اديب ايمن اديب دبابنه 8

 201610268 ماجد يوسف حسن الطه 9

 201610319 قاسم بسام صادق ابودواس 10

 201610950 مروان محمود  مروان السواعي 11
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 201611001 عامر محمد مراد القوقا 12

 201620438 اياد سامي عبد الهادي عبد مرتجي 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 1الشعبة:   لمى أبو خلفالمدرسة: 
 الصيدلة والعلوم الطبيةلية لك

السبت موعد االمتحان: 
15/4/2017 

 أ( 305المختبر:) 10:30-9:00الجلسة: 

 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201120336 وفا محمد مدهللا حسين النصر هللا 14

 201311112 عمر الخطاب سمير حاتم الهيازعجي 15

 201320075 اسراء حميد عبدالنبي الجاف 16

 201320445 ميس مؤيد سراج الكباريتي 17

 201330007 محمد فاضل علي علي 18

 201410170 رشا علي مسلم الخالدي 19

 201410938 نور ناجح احمد الرمانه 20

 201411170 بالل حامد خلف العلواني 21

 201411431 العالء حسين عوده الجاسماوي 22

 201411440 محمود سعيد احمد الخصيب 23

 201420074 حسام الدين فارس ابراهيم خريسات 24
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 201420082 الحسن محمد اسماعيل حمد 25

 201510025 ايمان محمود يوسف علي 26

 201510330 رزان خالد محمود ابوشيخه 27

 201510374 يوسف ماهر وديع كطه 28

 201520058 محمد عبد علي حمزه كاظم 29

لحكرار تحسين هادي صا 30  201520100 

 201520104 ياسر عمار عبد الكريم عبد الوهاب 31

 201520158 نور جميل عماش حسين 32

 201520202 ابرار عدنان محمد عيسى بوحسن 33

 201530008 فاتن خليل احمد الزعبي 34

 201530012 ريزين كاكه مين  مصطفى 35

 201610058 لونا غياث صبحي الترجمان 36

ر علي عبدالحسيندنيا نصي 37  201610093 

 

 

 

 

 

 (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) الشعبة:  لمى أبو  خلفالمدرسة: 
 لكلية الصيدلة والعلوم الطبية وكلية التمريض 

 أ( 306المختبر:) 10:30-9:00الجلسة:  15/4/2017 السبتموعد االمتحان: 
 ي الرقم الجامع االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201610179 احمد جعفر عبدالكريم ابو طالب 1

 201610234 ريم خالد يوسف تركيه 2

 201610253 عبدهللا احمد كمال منصور 3

 201610258 بسمه سامر عباس محمد 4

 201610300 سجاد اياد طعمه سلمان 5

 201610395 شام مجدالدين محمد رجو 6

 201610556 ميهاف نبيل علي حبابه 7

ار مؤيد ماجد عبودكر 8  201610590 

 201610614 منيه عزالدين كمال الدين ابو وردة 9

 201610622 محمود ابراهيم محمد كطاع 10
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 201610625 غمدان احمد علي محمد الشرماني 11

 201610722 مصطفى نادر محمد علي سلمان 12

 201610959 فوز سجاد عبدالنبي موسى 13

لقادرهه زىنه ريمان  عبد ا 14  201611000 

 201620126 بشرى عبد السالم مصطفى القدور 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 2الشعبة:  بيان عثمانالمدرسة: 
 لكلية الصيدلة والعلوم الطبية وكلية التمريض

 أ( 306المختبر:) 10:30-9:00الجلسة:  15/4/2017 السبتموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  االسم  الحاسوب رقم جهاز

 201320186 محمد ساهر ابراهيم زيد 16

 201320443 سامح بديع  ابو واصل 17

 201410399 غيداء عبدالعزيز  الخضر 18

 201410570 انمار دحام عناد بلو 19

 201410684 صبحي جاسم احميد احميد 20

 201410833 مصطفى عالء الدين خورشيد الجواري 21

22  201410996 مروان قحطان توفيق الدليمي 

 201411183 علياء حسن احمد الفواعير 23

 201420024 ماهر علي  العمر 24
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  (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 2الشعبة:  بيان عثمانالمدرسة: 
 لكلية الصيدلة والعلوم الطبية وكلية التمريض

 أ( 309المختبر: ) 10:30-9:00الجلسة:  15/4/2017 السبتمتحان: موعد اال
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201510186 عبدالرحمن حسن  الملحم 1

 201510298 عماد زيدان  العباس 2

 201510328 مرام نظام عبدهللا مرعي 3

 201510435 احمد محمد سليم محمد شكري 4

حمدطه محمد شيت م 5  201510570 

 201510918 نور الحسين عبدالخالق محسن 6

 201520002 عبدهللا سالم شاكر محمود 7

 201520007 حسين باسم حمود حسن 8

 201520021 بكر نعمان ادم وهيب 9

 201520039 زينب راجح حمد علي 10

 201520040 ابراهيم محمد ابراهيم البناء 11

 201520071 مريم جمال  زين الدين 12

 201520131 محمد عبد الكريم محيبس محمد 13

 201520133 هاجر صالح مهدي داود 14

 201520150 ديانا سعد انور عزيز 15

 201520244 دينا منذر فهمي مطر 16

 201520427 سناء خالد ابراهيم النمراوي 17

 201530071 عبدالحميد محمد  دبدوب 18
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 201530082 ندى زياد طارق النهار 19

 201610008 اسامة علي خالد جرادة 20

 201610032 زينه رائد محمود الحواش 21

 201610036 ايمان نادر لطفي عبده 22

 201610037 اماني نادر لطفي عبده 23

 201610071 رنيم عبد المنعم  الناصير 24

 

 

 

 

 

 

  (1النجليزية )المادة: مهارات االتصال باللغة ا 2الشعبة:  لمى أبو خلف:  ةالمدرس
 لكلية الصيدلة والعلوم الطبية وكلية التمريض

 ب( 112المختبر:) 10:30-9:00الجلسة:  15/4/2017 السبتموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201610186 فرح ايمن محمد الشنتير 1
 201610286 اسيل احمد طه طه 2
 201610423 ديانا رامي سالم دبابنه 3
 201610476 سيف امجد برهان رزوقي 4
 201610500 نور محمد  الرويشدي 5
 201610616 روال محمد مفيد سعيد خليل 6
 201610665 ميس الريم مفيد محي الدين موسى 7
 201610694 رزان خالد محمدعبدالعزيز الشوبكي 8
 201610796 فرح فائق محمد الحمامره 9
عباساسراء مثنى خضر  10  201620002 
 201620147 سالم فاخر عطشان الجريش 11
 201620200 دانه ابراهيم سميح االدهم 12
 201620492 محمد عبدهللا احمد مهدي 13
 201620564 داليا محمد نوري اسماعيل 14
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 (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 3الشعبة:  لمى أبو خلف:  ةالمدرس
 لكلية الصيدلة والعلوم الطبية وكلية التمريض

 ب( 112المختبر:) 10:30-9:00الجلسة:  15/4/2017 السبتموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201320420 موسى ثواب زياد خلف فدغان 15
 201410429 نيره ضياء الدين عبد الغفار منصور 16
دالوهاب المانعبدهللا محمد عب 17  201510262 
 201510622 مروان ثائر ثابت عمر 18
 201520247 ايسر صفاء احمد حمد 19
 201530040 اسراء سمير مبارك الخرافي 20
 201610227 روان مصطفى السيد يوسف 21
 201610296 اسراء عبد الكريم  انور 22
 201610317 زينه سالم عبود بن خليفه 23
اف شديفاتمرح محمد نو  24  201610528 
 201610595 جعفر محمد سليم عباس 25
 201610609 حنين احمد شوقي حسين الطالب 26
 201610853 سالم شاكر علي محمد 27
 201610899 احمد هوشيار  عثمان 28
عواودةرنا احمد   29  201611016 
 201620018 شوك مازن معتوق عبداللطيف 30
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انبيان عثم:  ةالمدرس 3الشعبة:   (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية )   
 لكلية الصيدلة والعلوم الطبية وكلية التمريض

15/4/2017موعد االمتحان:  30:10-00:9الجلسة:   ب( 408المختبر:)   
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201620019 ليالي مازن معتوق عبداللطيف 1
شيد ابو العينينديمه سليم ر  2  201620350 

 (1) مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية المادة: 4الشعبة:   بيان عثمانلمدرسة: ا
 لكلية الصيدلة والعلوم الطبية وكلية التمريض 

 السبتاالمتحان: موعد 
15/4/2017 

 ب (408المختبر:) 10:30-9:00الجلسة: 

 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201310983 وليد خالد  زيود 3

 201311364 عبد هللا مصطفى  محمد 4

 201410389 رسيل علي نصر نصر 5

 201410645 نور جمال  قريع 6

 201420507 صالحه عبدالباسط المجعان احمد 7

 201420544 سمو وسام سعدون مصلح 8

 201510147 نسمه سالم  السالم 9

باماني محمد عصام  دك البا 10  201510198 

 201510304 ياسمين تحسين نظمي خليل 11

 201510488 تقى نجيب  ابوزايد 12

 201510602 مريم عالء محمد صبحي الشايب 13

 201520056 ساره حسام حسن صالح 14

 201520066 ليث جمعة خلف عبد 15

 201520114 محمد طالب احمد نايل 16

 201520138 مروه نادر زهير الزراد 17
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 201520160 زهراء ماجد مظلوم شهيب 18

 201520181 شهد عزيز مجول سبع 19

 201520236 ميس كنعان محمود سالم شبير 20

 201520439 يزن سامي ابراهيم ابو العنين 21

 201610044 مهدي صالح مهدي صالح 22

 201610057 رسل سعد عبدالجليل مكصوصي 23

 201610073 ياسمين عبدهللا عزمي الزبن 24

 201610134 عبدهللا مهند محروس محسن 25

 201610213 عبدهللا رياض عبد جاسم 26

 

 

 

 (1) المادة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 4 الشعبة:  بيان عثمانالمدرسة: 
 لكلية الهندسة

 ه( 404المختبر:) 10:30-9:00الجلسة:  15/4/2017االمتحان: موعد 
 الرقم الجامعي  سم اال رقم جهاز الحاسوب

 201610336 محمد فرج سعيد زعروره 1

 201610488 نيفين ابراهيم يوسف شلبايه 2

 201610567 حنين عبدالرحمن عدنان هيكل 3

 201610586 مصطفى سامي محمد نوري 4

 201610636 تبارك مثنى محمد حاشوش 5

 201610785 محمد غسان شوقي نزال 6

نزينه كاظم سعيد عصما 7  201610798 

 201610858 ايهاب باسم كاظم عبد 8

 201610900 علي نبيل محمدعلي قاسم 9

 201610953 فاطمة الزهراء طه لفته علي 10

 201611026 طالب مشتاق طالب جاسم 11

 201620104 عبدهللا مؤيد معتوق عبدالقادر 12

 201620703 منتهى فاروق فارس فارس 13

سعوديحسين فارس حسن  الم 14  201620805 
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 ةالمادة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزي 1الشعبة:   سوسن دحياتالمدرسة: 
 لكلية الهندسة (1)

 ه( 404المختبر:) 10:30-9:00الجلسة:  15/4/2017 السبتاالمتحان: موعد 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

15 داعيابراهيم فرج ابوبكر الص  201220166 

16  201310241 شيوه جعفر عبدالكريم البرزنجي

17  201310435 نوفان عاطف سعود العدوان

18  201310538 احمد فالح محمود حماد

19  201410312 صادق محمد يوسف خليل

20  201410565 محمد فؤاد تقي البلداوي

21  201410581 مصطفى خالد عبدهللا العكيدي

22 راتب درس احمد محمد  201411060 

23  201411449 رامي مازن فوزي ابو الضبعات

24  201420418 طارق عبد هللا زيد زحيم

25  201420510 محمد رياض عبدهللا النجار

26  201510577 بثينه غسان فرحان فرحان

27  201510745 عبدهللا منصور رجب النبيه

28  201510863 محمد نبيل محمد احمد

29 رحمن عبدالساتر السيد سليمانعبدال  201511011 

30  201520073 رائف صالح احمد عايش

31  201520489 ربى عبدالرحمن مصطفى الشايع

32  201610027 محمد عصام بكور عزيزه

33  201610029 عبد هللا صالح فتحي العزب

34  201610068 روان محمد احمد الحساوي

35  201610170 محمد مازن نزهت النمري
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 (1) المادة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 2الشعبة:   سوسن دحياتالمدرسة: 
 لكلية الهندسة

 ز( 508المختبر:) 10:30-9:00الجلسة:  15/4/2017 السبتاالمتحان: موعد 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201610172 يوسف محمد يوسف ملحم 1

ن عاطف رشدي دبسيز 2  201610216 

 201610222 احمد محمد بركات روبين البكري 3

 201610591 فارس محمود رجب اوتيده 4

 201620140 احمد حابس عبد الرزاق الجدوع 5

 201620192 .يوسف عماد يوسف اللحام 6

 201620713 رافت محمد علي عبد الكريم  7

 201620763 اوس معن عبد الحليم عبد الرحمن 8

 201620784 احمد مهند احمد حسان محمد صالح 9
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  (1) المادة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 2الشعبة:  سوسن دحيات لمدرسةا

 لكلية الهندسة
 ز( 508المختبر:) 10:30-9:00الجلسة:  15/4/2017 السبتاالمتحان: موعد 

 لرقم الجامعي ا االسم  رقم جهاز الحاسوب
 201310062 محمد عبدالقادر  ذكره 10

 201311283 عال احمد عقيل البرماوي 11

 201410520 عمار موفق  ابو قش 12

 201411006 زهدي اكرم زهدي جخلب 13

 201510368 محمد خليل  قداح 14

 201510645 مؤمن بسام  الخاوندي 15

 201520282 علي صادق عبدهللا الحجري 16

 201520287 سامر احمد مصطفى المصطفى 17

 201520482 انس ابراهيم محمد عصفور ابو سنان 18

 201520510 محمد محمود الحاج صابر الناطور 19

 201520516 احمد مشعل حمود السعدون 20

 201530049 امجد محمد فاضل برهان الدين ابو ورده 21

 201530081 محمد احمد  عواد 22

ادل قاسم ابو فرحهابراهيم ع 23  201610019 

 201610026 تامر رامي قاقيش 24
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 (1) المادة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 2الشعبة:   دحياتالسوسن المدرسة: 
 لكلية الهندسة

 ز( 509المختبر:) 10:30-9:00الجلسة:  15/4/2017 السبتاالمتحان: موعد 
 الرقم الجامعي  سم اال رقم جهاز الحاسوب

 201610053 زكريا يحيى زكريا الشعراوي 1

 201610085 نغم سامر شيخ الجبل 2

 201610168 احمد عماد محمد الشرفا 3

 201610202 مالك احمد عبد الكريم الجزازي 4

 201610256 هديل محمد عيسى العليان 5

 201610273 احمد عيسى  ابو العيس 6

اعيل مرقهعبدهللا مراد اسم 7  201610283 

 201610288 حسن ماهر علي الزقزوق 8

 201610314 دنيا عاهد عبد الرحمن جوده 9

 201610358 ابراهيم محمد سمير الدسوقي 10

 201610390 عبد الرحمن محمد  وكاع 11

 201610690 سعد احمد سعد السلطي 12

 201610819 صباح جمال احمد شحرور 13
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كتانهحمزه نائل نمر  14  201610846 

 201610888 الحسين علي نوري خليفة 15

 201610894 هيا عبدالقادر شوكت ابو ريده 16

 201611052 مصطفى مال هللا نجم مطرود 17

 201611181 .عبد الوهاب عارف صاحب بندر 18

 201620082 علي عصام علي نصف العصفور 19

 201620282 اسامه عمران عبد الفتاح شموط 20

 201620450 باسل احمد درويش عبده 21

 المادة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 1الشعبة:   دحياتالسوسن رسة: المد
(2) 

 أ( 211المختبر: ) 12:00-10:45الجلسة:  15/4/2017 السبتاالمتحان: موعد 

 الرقم الجامعي االسم رقم الجهاز
1  200820407 حسين موسى عبدهللا ال عمران

2  201110822 محمد سامر رشيد رباطه

3  201210151 سعد باسل عبد المحسن القاضي

4  201210275 محمد سعيد كمال ابو الخير

5  201210339 عدنان نضال عدنان محمد

6  201220287 محمد رياض محمد العساف

7  201310262 حسام زهير سليمان الحديدي

8  201310344 ساره صالح فتحي العزب

9 حمد عمار يحيى عبداللطيف البوشيم  201310419 

10  201310580 عبدهللا عيد جميعان مهدي تركي المطيري

11  201311229 مروه نزار  محروس

12  201311285 يارا عبد الكريم سليم عبدهللا

13  201320216 احمد رعد ابراهيم البدري

14  201320464 انس عمر عبد الرحمن الصعيدي

15 سامر  التالليليان   201410004 

16  201410208 عال رشاد عبدالقادر عباس

17  201410311 علي عماد كريم الرماحي
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18  201410342 هيا هاني فخري سنجقيه

19  201410580 محمود زهير حسن ابو هاشم

20  201411110 ساره سميح الياس جبر

21  201420166 محمد مازن حسن الحايك

22 محمود عوضعبد هللا محمد   201420313 

23  201420515 حماد مطر ناصر جازي الشمري

24 عبدالرحمن عدنان سليمان يوسف يعقوب 

 البالول

201430182 

25  201430208 محمد اسعد شوقي محمد صالح

26  201510031 فاطمة احمد  لبادة

27  201510105 جانيت عماد الياس بطبوطه

28  201510209 ابراهيم خليل محمد زياده

29  201510220 ليث فارس  ذنون

30  201510263 عبدالوهاب محمد عبدالوهاب عبدالقادر

31  201510428 خالد وليد خالد الكردي

32  201510624 رزان رياض محمد منصور

33  201510640 بتول علي عالن عمايره

34  201510653 عبد الرحمن مهند ابراهيم عامر

35 اقحوراء حيدر محمد دق  201510679 

36  201510708 رند محمد فاضل عباس

37  201510780 غيث محمد  النحالوي

38  201510867 محمد االمين خليل  التل

39  201510959 حمزه محمد احمد الطباخي

40  201510981 عبدهللا علي محمد الحبشي

41  201520015 محمد محمد عمار  داغستاني

42 دافنان مازن ابراهيم احم  201520488 

43  201520514 دنيا ايمن معروف عبد الرازق

44  201530048 عبدهللا فارس  يوسف

45  201610023 محمود باسل محمد ياسين

46  201610092 ليث عبدالحكيم عدنان الليمون
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47  201610142 عبد هللا ظاهر محمد عيسى حسن

48  201610364 نوف ميزر نايف الشمري

49 بدالرحيم بهلولهديل صايل ع  201610415 

50  201610444 علي الدين احمد بشت عويد

51  201610497 سالم يوسف علي الفاعوري

52  201610561 عمر حسين علي صالح

53  201610833 ليفين بايز  عزيز

54  201610839 بدور محمد خليل الشطي

55  201610843 علي فراس علي ابو طالب

56  201610976 علي حيدر علي مخصيد

57  201620260 ايات ماهر  حسن

58  201620280 ضياء عدنان محمود مخلوف

59  201620290 لينا محمد امجد محمد ابو عيشه

 

 

 

 المادة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 1الشعبة:   سوسن الدحياترسة: المد
(2) 

 أ( 304مختبر: )ال 12:00-10:45الجلسة:  15/4/2017 السبتاالمتحان: موعد 
 الرقم الجامعي االسم رقم الجهاز

 201620483 نور سعد عبد الواحد الرحماني 1

 201620730 نورا رشيد طعمه السيوري 2
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 (2) المادة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 2الشعبة:   لمى أبو خلفلمدرسة: ا
 السبتاالمتحان: موعد 

15/4/2017 
 أ( 304المختبر:) 12:00-10:45الجلسة: 

 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب
 200811048 سليمان جمال سليمان فقها 3
 201210430 عبدالغني محمد عماد عبدالغني سالح 4
 201211200 هناء عمر محمد الجدى 5
 201310278 علي احمد سعيد  العاني 6
 201310569 نور جمال يوسف داوود 7
 201310693 كرم بشير عبد االمير الجبوري  8
 201320046 يارا محمد  مسلماني 9
 201320198 رنا عباس  الموسوي  10
 201410007 الفيصل سيف احمد احمد 11
 201410123 زينه مازن درويش قمحيه 12
 201410531 علي حسين جليل السنيد 13
 201410632 زينب مثنى حميد السرياوي  14
 201410782 محمد المهدي رفعت جبر الكسواني 15
 201420119 كرم صالح عبدهللا ابوالبصل 16
 201510038 جنان خالد سليم البالني 17
 201510063 عمر رائد محمد عوايص 18
 201510127 احمد هاني احمد النجار 19
 201510287 روان يعقوب يوسف القبندى 20
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هادي القواسمهعبد الهادي مازن عبد ال 21  201510296 
 201510384 وضاح عبدي محسن زين الدين 22
 201510385 كارم محمد وليد  سليمان 23
 201510544 عبدهللا شاكر عبدالجليل الراشد 24
 201510623 مشعل رياض محمد رشيد منصور 25
 201510743 محمد غسان صبحي ابو هنطش 26
 201510892 لينا احمد عيسى الحياري  27
 201510946 ليث نعيم حسن حمامه 28
 201520077 سمر فرحان خالد محمود 29
 201520189 لوليا محمد بسام النجار 30
 201520310 تاال عبد هللا البيشاوي  31

 
 

 

 

 (2) المادة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 2الشعبة:    لمى ابو خلفالمدرسة: 
 السبتاالمتحان: موعد 

15/4/2017 
 أ( 305المختبر:) 12:00-10:45الجلسة: 

 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب
1  201520385 سجى احمد عاشور بادوسة

2  201530056 احمد صالح محمد كريم

3  201610084 حنين رغدان فرحان حدادين

4  201610155 يارا ماهر راضي عماري

5  201610197 اصيل محمد رمزي قاسم الحرحشي

6  201610375 ياسر ريسان  ساجر

7  201610603 لين احسان حنتوش سليم

8  201610608 هاوتا ابو بكر  رشيد

9  201610713 مؤمن مكرم محمود عزيز

10  201610891 لينا نزيه سعيد الشمالي

11  201610895 هبه نبيل  بزى
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 (2دة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية )الما 3الشعبة:    رائدة عماري المدرسة: 
 السبتموعد االمتحان: 

15/4/2017 
 أ( 305المختبر:) 12:00-10:45الجلسة: 

 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب
 201210895 بدور يحيى احمد القضاه 12

 201310232 مريم ابراهيم سليمان الفانك 13

 201310417 محمد احمد عبدهللا شاهين 14

 201311100 عمرو محمد احمد المقابله 15

 201320064 مظر عبدالكريم عباس الطائي 16

 201320313 علي عبداللطيف  ماضي 17

 201320471 كالي خسرو عبدهللا محمد 18

 201410180 خالد نضال داوود الخالدي 19

 201410397 نيرمين ايمن حسين الزغول 20

ودقصي داود علي ابو دا 21  201410434 

 201410901 محمود   سالم 22

 201410929 قصي اسامه فؤاد شعبان 23
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 201410990 علياء سعد صبحي مقدادى 24

 201411307 سارة ابراهيم  حاج ادريس 25

 201420109 رناد محمد عوض القرعان 26

 201420204 احمد معين حسن العويضه 27

 201420236 منار محمد شريف محمد 28

 201430144 عائشة احمد عبد الرحمن احمد الفيلكاوي 29

 201510013 جود احمد عبدالحافظ ابو سفاقه 30

 201510018 . رغد محمود توفيق الحاج حسين 31

 201510052 زينا هايل محمد العربيات 32

 201510107 سيف خالد محمد ابو الخير 33

 201510162 نارمين محمد عادل صالحات 34

يبل بشير جوزيف حمالما 35  201510165 

 201510223 حنا خالد حنا الداود 36

 201510290 محمد نبيه احمد المعتصم 37

 

 (2المادة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية ) 3الشعبة:    رائدة عماري المدرسة: 
 ( أ306المختبر:) 12:00-10:45الجلسة:  15/4/2017 السبتموعد االمتحان: 

 الرقم الجامعي  االسم  جهاز الحاسوبرقم 
 201510360 سلمان عاهد روبين المغربي 1

 201510458 لمى نادر غطاس الحواتمه 2

 201510512 نور نادر صبحي الموسى 3

 201510554 رايه محمد حسن عبدالرحمن 4

 201510656 روان عمر محمود حسن 5

 201520022 سه رده م ويسي  احمد 6

الكريم محسن حسان محمد عبد 7  201520089 

 201520205 سامر عبدالرحمن مطر عبدهللا 8

 201520368 موج قتيبه محمد سعدي العبيدي 9

 201520397 نور عبدالوهاب مصطفى المريدي 10

 201520473 باسل ظاهر احمد الزيات 11
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 201530134 محمود محمد عايش السالم 12

 201610219 حنين نبيل سليم خليل 13

 201610309 دارين يسري فهمي عبد الفتاح هنو 14

 201610892 نداء سالم عبد الحافظ عربيات 15


