
 توزيع الطلبة على المختبراتنموذج 

 االمتحانات النهائية

 د.عالية صالحالمدرس/ة: 1الشعبة: عربي استدراكيالمادة:

 11/1/2018الخميس اليوم والتاريخ: 4-2زمن الجلسة: 60804 المختبر:

 رقم جهاز الحاسوب اسم الطالب/ة الرقم الجامعي

 1 ابراهيم سالم سليمان الشطي 201110343

 2 سالم هاشم احمد القضاه 201120350

 3 حسان مصباح سليم العبسه 201210365

 4 محمد سليمان عبدالرحيم عبد 201210407

201210440 
شيرين محمد عز الدين صبري 

 البوسطه
5 

 6 تاال سلطان عبد ابو رمان 201211079

 7 وسام موسى محمد الفواعير 201211254

 8 مصلحاحمد حسين مهنة  201220017

 9 مؤمن احمد محمود رمضان 201220305

 10 عناد محمدسعيد محمود الجارحي 201220316

 11 لين خالد محمد سعيد عتيلي 201310147

 12 غالب فخر الدرويش البرازي 201310430

 13 حسام باسل علي حمدان 201310938

 14 محمد طالل محمد ابو سيف 201311216

 15 حمود خلف العنزيمحمد مطر  201320127

 16 جمال حلمي جمال حلمي 201320307

 17 عمار ياسر محمد خميس 201410220

 18 وليد نائل ابراهيم عمريه 201410495

 19 محمد عبد الرزاق عليوي 201410549

201410629 
رائد امجد عبد العزيز سلهب 

 التميمي
20 

 21 صالح الدين زيدان ابوندا 201410668

 22 مؤمن خلدون نوري نوري 201410689

 23 محمد وليد سعدي شاكر العرعير 201410834

 

 

 

 



 

 توزيع الطلبة على المختبراتنموذج 

 االمتحانات النهائية

 عالية صالح المدرس/ة: 1الشعبة: عربي استدركيالمادة:

 11/1/2018الخميس اليوم والتاريخ: 4-2زمن الجلسة: 6803 المختبر:

 رقم جهاز الحاسوب اسم الطالب/ة الرقم الجامعي

 1 كرم صالح عبدهللا ابوالبصل 201420119

 2 احمد موفق صالح صالح 201430078

 3 يوال طارق عبد الكريم عبد هللا 201510027

 4 محمد ماهر خضر الهليس 201510114

 5 عمر عبد هللا جمال القيشاوي 201510140

 6 الرا زياد درويش طقش 201510486

 7 اسماعيل عصام اسماعيل الفار 201510537

 8 مرام ايمن حسين الزغول 201510846

 9 نسيم معين عبد الرحمن زيدان 201510975

 10 محمد طالب احمد نايل 201520114

 11 حسام احمد عبدالحليم ناصر 201520315

 12 سند سمير احمد الحياري 201520340

 13 صالح منذر ابراهيم الصالح 201520544

 14 باسم محمد مريخ عباس 201530076

 15 هبه مبدر محمد فتحي 201530191

 16 معاذ مشهور فرحان نادي 201610114

 17 عبدهللا وائل عبدهللا الهسي 201610131

 18 عبدهللا اسماعيل محمد عرسان 201610135

 19 سليمان سفيان سليمان سقا 201610177

 20 نور الدين سعيد عبدالحميد غنيم 201610211

 21 عيسى رمزي عيسى عوده 201610335

 22 داهودبطرس ماجد  201610361

 23 وسيم فريد ابراهيم ابو حوران دبابنه 201610373

 



 

 توزيع الطلبة على المختبراتنموذج 

 االمتحانات النهائية

 صالح+زكي العوضيعاليةالمدرس/ة: 2+1الشعبة: عربي استدراكيالمادة:

 11/1/2018الخميساليوم والتاريخ: 4-2 زمن الجلسة: 6503 المختبر:

 رقم جهاز الحاسوب اسم الطالب/ة الرقم الجامعي

 1 راشد احمد جميل الوشاح 201610374

 2 ساره جميل هاني عربيات 201610451

 3 احمد حاتم عبد سليمان 201610532

 4 عبد الرحمن عبدهللا حسن ابو شحاده 201610679

 5 هنادي جمال عبد الرحمن الشولي 201610696

 6 عبد الوهاب يوسف عبد الهادي الجبعه 201620095

 7 لين حمدي احمد الحياري 201620150

 8 نادين وليد سعدي شاكر العرعير 201620303

 9 ابراهيم رجب ابراهيم قطيش 201620409

 10 دينا جودت صالح المصري 201620487

 11 صالح عبد الباسط حسني الصالح 201620701

 12 فرح جمال زهير العمد 201620750

 13 نسرين محمود سالم المشارفه 201620771

 14 الهويديحسام السليمان سعد  201620787

 15 سلسبيل عبد الستار كاظم لواص 201630025

 16 روان ذيب عبد المنعم محمود عيد 201710004

201710093 
 

زينب فالح حسين صالح حسين 
 17  السماك

 18 ابراهيم علي ابراهيم ابراهيم 201120321

 19 يزن زهير عبدالعزيز الرياحي 201211120

 20 الداوودهديل عماد عادل  201220300

 21 عبدهللا عيسى عبدهللا الديب 201310593

 22 محمد ضيف هللا ابريك زيد العتيبي 201310596

 23 رنيم الياس عازر الفرح 201311045

 



 نموذج توزيع الطلبة على المختبرات

 االمتحانات النهائية

 د. زكي العوضي المدرس: 2 الشعبة: عربي استدراكي المادة:
 11/1/2018:الخميس اليوم والتاريخ 4 -2 زمن الجلسة: 6301 المختبر:

 رقم جهاز الحاسوب اسم الطالب/ة الرقم الجامعي
 1 رقيه علي عبدهللا ال ناصر 201320018
 2 ماجد علي ذياب عداي 201330172
 3 طارق وليد حاج ابراهيم 201410082
 4 اسماعيل عبدالرزاق عبدالرحمن السعدي 201410096
 5 انس ناجي عبد هللا حسن اكريم 201410972
 6 فاطمة ضاحي جعيثن عبيد فرحان 201420155
 7 محمد جمال محمد سعد الدين 201420570
 8 فاروق شيخو ابراهيم احمد 201510042
 9 رهف عمادالدين الكيالني 201510294
 10 محمد احمد عبد الرحمن الغرباني 201510402
 11 داود باسل داود عبدالرحيم 201510474
 12 عادل عبدهللا اسعد الخطيب 201510572
 13 هاشم فيصل توفيق علي 201510628
 14 رهام عمادالدين الكيالني 201510955
 15 حمد علي سعود الشايجيم 201520238
 16 تاال عبد هللا عبد اللطيف البيشاوي  201520310
 17 معن موفق عبدهللا ابوقش 201520380
 18 هشام تيسير الزرزور 201520512
 19 غالب ياسين عبد طه 201520515

 

 

 

 

 

 



 نموذج توزيع الطلبة على المختبرات

 االمتحانات النهائية

 د. زكي العوضي المدرس: 2 الشعبة: عربي استدراكي المادة:
 11/1/2018:الخميس اليوم والتاريخ 4 -2 زمن الجلسة: 6404 المختبر:

 رقم جهاز الحاسوب اسم الطالب/ة الرقم الجامعي
 1 خالد جاسم صالح الشطي 201520545
 2 يونس رفعات سعد بدندي 201530152
 3 حمد مشعل توفيق العوضي 201610075
 4 ايه عامر ياسر عامر 201610249
 5 منتصر محمد علي حياصات 201610272
 6 روان محمد وحيد وحود البارودي 201610322
 7 محمد محسن كماش سليمان 201610688
 8 ساندي محمد يوسف المناصره 201610849
 9 هبه نبيل بزى  201610895
 10 حسن احمد صالح الخصاونة 201611014
 11 ي الدالوى حسن محمد عل 201620134
 12 الحسن محمد حسن محمد 201620145
 13 جابر حسين جابر عجيل الفي الشمري  201620308
 14 يوسف سعد عبدهللا السبع 201620336
 15 احمد صابر عبد المنعم الحوراني 201620372
 16 عناد طالل خليفه خريسات 201620381
 17 مجد محمد عبد القادر الخطيب 201620420
 18 غـزل محمد وليد محمد زعتريه 201620552
 19 فراس محمود رجب اوتيده 201620664
 20 محمـد عمـر محمـد العدوان 201620682
 21 اسراء محمد اسماعيل الفريحات 201620792
 22 عبد هللا عبد العزيز علي محمود جعفر 201710157
 23 فهد محمد عبد هللا مرزوق سعيد 201710220
 24 عبدهللا عبدالرحمن محمد باكرمان 201710722
 25 ايات كمال محمد ابو السمن 201710853
 26 بهاء الدين محمد حسين نصار 201710868



 27 عبير بنت خميس بن سالمين الرصادية 201710873
 28 سفيان شهاب احمد احمد 201711028
 29 فاتن جمال قدورة 201711146
 30 هدى نظمي الشيخ هود 201711147
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