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 مها ياسينالمدرسة:  6الشعبة:  المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية 
 م14/4/2018 السبت :االمتحان موعد 1:45-12:45الجلسة: ( أ211)المختبر: 

 رقم جهاز الحاسوب اإلسم  الرقم الجامعي 

 1 تاال سلطان عبد ابو رمان 201211079
 2 فيصل عبدهللا احمد عبدهللا زايد 201220386
 3 رند عازم احمد علي 201310291
 4 محمد سعيد منصور محمد 201320441
 5 حسام يحيى محمد دحان 201330013
 6 جاسم حمد  المحمد 201410120
 7 سالي سامر  شيخ الجبل 201410320
 8 سعود سليمان احمد عبدالرحمن احمد  201410748
 9 امثال سليمان احمد عبدالرحمن احمد  201410749
 10 انس ناجي عبد هللا حسن  201410972
 11 نادين يسري "محمد ربيع" حموري  201411085
 12 خالد وليد موسى تيم 201420168
 13 وندي فارس بطرس العالمات 201420308
 14 عبد الرحمن خالد محمد مطلق شمالن  201430128
 15 يوسف شعبان منسي حمادي 201430177
فاروق شيخو ابراهيم احمد 201510042  16 
 17 احمد سعد احمد  حمود طريف 201510738
 18 احمد عبدهللا مرزوق ساجر الحربي 201510855
 19 نديم فايز نوفان العباس 201510972
 20 عبد الرحمن عثمان حسين فايد مجلي 201520240
 21 محمد مسعود دعيس ابو مره 201520261
نبليوليد رائد )محمد صديق( الح 201520271  22 

 201520330 رند جورج عيسى سلمان 23
 201520425 امنة نجاة عبد هللا عبد هللا 24
 201530057 افنان فايز احمد شتيوي  25
 201530117 موسى جمال موسى درسيه 26
 201530136 عدي سليمان شحاذه الجويم 27
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 201530148 مجد بشار  التال 29
 201610177 سليمان سفيان سليمان سقا 30
 201610376 محمد وجيه طالل حميد محمد 31
 201610445 ثريا مزاحم محمد صالح 32
 201610492 نور الهدى ياسين جواد ال ياسين 33
 201610532 احمد حاتم عبد سليمان 34
 201610744 محمـد عز الدين محمد امين العمايره 35
 201610778 يسر ناطق محمد جواد كاظم 36
مت احمد نالشكمراد عص 37  201610782 
 201610822 عبد الرحمن علي احمد  محمد  38
 201610980 لمى حمد محمود النعيمات 39
 201611075 صائب جمال محمد النسور 40
 201611172 .عامر محمود عبد القادر حمدان 41
 201620071 زينب جميل بردان عذاب 42
 201620095 عبد الوهاب يوسف عبد الهادي 43
 201620203 رغداء منذر رأفت ابو شعبان 44
 201620361 روعه عبدالقادر علي الجالودي 45
 201620379 اسماعيل جميل اسماعيل عبد الرحيم 46
 201620383 ماريانا داود سالم الغاوي  47
 201620391 اسامه عادل احمد ابو صوفه 48
 201620429 مالك انس اسماعيل العطيات 49
فتاح احمد عبد الفتاح العربياتعبد ال 50  201620452 
 201620454 فيصل فريد  عماش 51
 201620590 حارث زوبع عبدالوهاب خميس 52
 201620593 زيد هباس ناصر هباس السهلى 53
 201620627 احمد محمد جهاد محمد حسن مرقه 54
 201620693 طاهر احمد عواد الصليبي 55
 201620754 بشار مازن محمد عيسى 56
 201620767 عبدالحميد متعب ابراهيم العواملة 57
 201630038 فارس محمد الغزاوي  58
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1الشعبة: مها ياسينلمدرسة: ا  المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية 
 ( أ302المختبر: ) 1:45-12:45الجلسة: م14/4/2018السبت  موعد االمتحان:

:االسم  :رقم جهاز الحاسوب  :امعي الرقم الج 
 201630126 ايهاب باسم ذياب محل 1
 201630144 عبد المجيد نبيل احمد رزق  2
 201710019 بدر ناصر عبد الغفار محمود سالمة 3
 201710027 عبد العزيز حسني حسين شحاده 4
 201710051 مبارك خالد مبارك العازمي 5
 201710054 عبدالعزيز محمد محمود حسن 6
سنخطاب عمر علي ح 7  201710059 
 201710084 يوسف طارق عبد الرحيم جرادات 8
 201710097 رشا مالك المال زغير 9
 201710129 محمد ساطع  حصري  10
 201710138 محمود محمد  الخطيب 11
 201710141 زياد احمد  عبد هللا 12
 201710143 حمزه خليل احمد سلمي 13
 201710270 نورة سعيد عمر العماري  14
 201710283 ابراهيم ماهر عمر الشرفاء 15
 201710307 محمد نضال غازي حميدان 16
 201710341 ساره عامر حسين االطرش 17
 201710444 يارا مهدي ابراهيم عامر 18
 201710531 براءة زهير  القرناوي  19
 201710552 عبد الهادي فالح راشد الغريب 20
 201710564 ندين غازي حسن لطايفه 21
 201710567 ساره موسى احمد الحياري  22
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1الشعبة:  مها ياسينالمدرسة:   المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية 
 ( أ303المختبر: ) 1:45-12:45الجلسة: م14/4/2018 السبتموعد االمتحان: 

 :الرقم الجامعي  :االسم  :رقم جهاز الحاسوب
 201710603 حازم موفق حسن مسالمه 1
 201710621 علي حسام نعيم اسكيك 2
 201710652 محمود فاتح محمود الكيالي 3
 201710659 عمر احمد فتح هللا الخياط 4
 201710672 حسين محمد بهاء عثمان 5
 201710684 محمد عيسى ابراهيم حنتش 6
 201710687 ساره سلطان مصطفى الهدمي 7
 201710701 رهف كمال احمد العوامله 8
 201710715 مثقال راكان محمد الشريف 9
 201710727 حمزه مدين عبدهللا مهدي 10
 201710728 ضحى عبدالرحمن  الحاج علي 11
 201710752 باسل محمد محمد فتح هللا سكسك 12
 201710848 اسامة نصر مصطفى خباز 13
 201710931 امال صبري سالم العمراني 14
 201710992 علي سعيد صالح اليافعي 15
 201711013 احمد حسين حسن جواد 16
 201711047 عبد العزيز منيف حجى العنزى  17
 201711069 انس سفيان خضير سليمان 18
 201720026 منى سمير ناظم اسماعيل 19
 201720062 عبدالمجيد عماد  السباعي 20
 201720084 فيصل شمخي جبار نخيالن 21
 201720131 ساره فؤاد جميل نايفه 22
 201720208 منى زوبع عبدالوهاب خميس 23
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1الشعبة:  مها ياسينرسة: المد  المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية 
1:45-12:45الجلسة: م14/4/2018 السبتموعد االمتحان:   ( أ304المختبر: ) 

 :الرقم الجامعي  :االسم  :رقم جهاز الحاسوب
 201720275 ميساء نضال عبدالرؤوف الحسن 1
 201720282 محمد ابراهيم عبد الرازق ابو فاره 2
 201720412 دانا عماد عبد هللا الخصاونة 3
 201720448 ناصر نصر خالد صدقه 4
 201720487 رضوى الشرقاوي جمعه الشرقاوي  5
 201720565 فاطمة عدنان احمد اللداوي  6
 201720712 ماسة نبيل رفيق الذهبي 7
عوض الصالحات لينا احمد 8  201720825 
 201120350 سالم هاشم احمد القضاه 9
 201310247 محمود محمد محمود المعروف 10
 201310559 عمار احمد عبد المجيد االمير 11
 201310640 عمار نمر محمد التويمي 12
 201320041 عبدالودود حامد امين الجبوري  13
 201320261 بالل محمد عيسى الطبيشي 14
 201410433 محمد محمود  القصاب 15
 201410469 شادي محمد جميل البطران 16
 201410810 كرم ماجد عبد المجيد القدومي 17
 201411321 طالل رمضان عبد هللا حسن اكريم 18
 201411505 مأمون زياد عادل ابورمان 19
 201420271 مالك عادل عطيه بني هديب 20
صاتاشجان فراس بشير الحيا 21  201420285 
 201510143 هبه جعفر نظمي صعابنه 22
 201510255 معاذ شريف مصطفى العقده 23
 201510547 فاطمه صالح عبدالوهاب عبدهللا 24
 201510571 رونزا ابراهيم يوسف ابو زيد 25
 201510628 هاشم فيصل توفيق   علي 26
 201510719 راشد عبدهللا عبدالرؤوف قرقش 27
اديب عبدالرحمن الصالح مالك 28  201510882 
 201520348 دنيز بسام يوسف السعد 29
 201520354 ايه احمد فتح هللا الخياط 30
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1الشعبة:  مها ياسين:  ةالمدرس  المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية 
1:45-12:45الجلسة: م14/4/2018السبت موعد االمتحان:   ( أ305المختبر: ) 

 :الرقم الجامعي  :االسم  :حاسوبرقم جهاز ال

 201520366 ريهام امين عبدالرحمن المدعي 1
 201520379 ثائر فايز حسن العدوان 2
 201520519 رنا علي عطيه القيسي 3
 201520548 جعفر ياسر محمد الكباريتي 4
 201530151 كمال وليد  عباس 5
 201610159 شجاع احسان محمد الرحاحله 6
ن محمد يوسف المبيضينعبدالرحم 7  201610196 
 201610279 ابراهيم محمد عبد الرزاق ابو رمان 8
 201610565 عبدالرحمن حسن علي زيدان 9
 201610681 محمد اسعد علي اللبان 10
 201610790 رانيه مهند حامد عيسى 11
 201610882 رعد رائد طه عفانه 12
 201610908 محمد جاسم محمد جاسم 13
ر جودت فهمي عالونهعم 14  201610928 
 201611093 هانية عيسى احمد المناصير 15
 201611112 بكر محمد دحام مجحم 16
 201620124 سجا محمد عبدهللا احمد 17
 201620373 صبا باسل  ابو زيدان 18
 201620374 تاال عبد القادر  طوقاتلي 19
 201620396 فيصل يوسف عبدالرحيم الزعبي 20
يد ابراهيم محمد الشلفاوي ز  21  201620397 
 201620451 محمد مطيع عبدهللا الجغبير 22
 201620560 نبأ مظفر محمود محمود 23
 201620567 وعد ناصر حسن ابو شرار 24
 201620580 ابراهيم شريف مرزوق سالمه 25
 201620586 يوسف عمـاد شحاده محمد درسيه 26
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ياتمحمد حرب عبد الفتاح العرب 27  201620597 
 201620643 مياد محمد سالمه المناصير 28
 201620675 امجد عماد محمد طه النتشه 29
 201620719 موسى محمد موسى العطيات 30
 201620739 سالم عواد سالم الطالب 31
 201620755 محمود عبدهللا محمود ابو سيف 32
 201620802 نبع غسان عدنان داود 33
من علي العواملهليث عبدالرح 34  201620804 
 201630077 احمد موسى كاظم الخيكاني 35
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2الشعبة:  مها ياسين:  ةالمدرس  المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية 
1:45-12:45الجلسة: م14/4/2018السبت موعد االمتحان:   ( أ306المختبر: ) 

  :الرقم الجامعي  :االسم :رقم جهاز الحاسوب

 201630086 كوثر محمد خليل الكبيسي 1
 201630087 داود محمد هران العنزي  2
 201710077 فرح منصور جواد ششتري  3
 201710095 احمد جواد كاظم طرخان 4
 201710096 محمد عاطف  الناصير 5
 201710108 نهج الهدى مهدي صالح هاشم 6
 201710131 محمد تيسير حسن مصطفى 7
 201710182 ولـيد مـروان حسين عوده 8
 201710209 ليث عيسى حنا المخامره 9
 201710238 عبد هللا مأمون عبد هللا العمايره 10
 201710259 محمد ناصر عبد العزيز تيم 11
 201710281 حمزه خالد احمد المصري  12
 201710323 احمد سالم علي العوض 13
 201710339 اسماء يحيى  الهالل 14
 201710371 لؤي نبيل صبحي خضر 15
 201710395 اية سلطان عليان الخلف 16
 201710443 يارا خليل محمود الدباس 17
 201710461 زيد سليمان محمد السويطي 18
 201710487 رند قصي  حسن 19
 201710582 مصطفى علي عبد الكريم ابراهيم 20
 201710595 لجين معتصم هاني حياصات 21
 201710601 سبا سليمان جميل الفاعوري  22
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2الشعبة:   مها ياسين :  ةالمدرس  المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية 
1:45-12:45الجلسة: م14/4/2018السبت موعد االمتحان:   أ (309المختبر: ) 

  :الرقم الجامعي  :االسم :رقم جهاز الحاسوب

طيفعبدالقادر سرور عبدهللا ل 1  201710623 
 201710642 تيماء محمد جمال مقبل 2
 201710665 لمى علي حمدان ابو رمان 3
 201710710 مالك علي احمد الحجاحجه 4
 201710730 مؤمن اسامه سالم بدير 5
 201710760 ابراهيم رضا ابراهيم عثمان خليل 6
 201710782 ايناس حامد  راشد 7
 201710786 حمزه ماجد صالح قفه 8
 201710904 شهد رجب محمد ابوطربوش 9
 201710906 ريم ميخائيل خليل جهشان 10
 201710907 مريانا ايهاب ادمون مطانس 11
 201710922 احمد منيف ظاهر مركز مرزوق  12
 201710923 ندى خالد محمد عامر 13
 201710946 عبد هللا عصام زكريا سليمان 14
 201710952 نايفه سامي بسام عدوي  15
 201710972 ايهم علي منعم القضاه 16
 201710998 محمد بسام جهاد بناوي  17
 201711012 بالل سعيد عبد الفتاح العزه 18
 201711029 هيا عصام سميح حمدان 19
 201711067 انمار اسامه عليان الحليق 20
 201711119 يوسف صالح مصطفى القالف 21
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 201720012 آنيا احمد عوال مال شيخ 22
 201710623 عبدالقادر سرور عبدهللا لطيف 23
 201710642 تيماء محمد جمال مقبل 24

2 الشعبة: مها ياسين:  ةالمدرس  المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية  
1:45-12:45الجلسة: م14/4/2018السبت موعد االمتحان:   أ(  312المختبر: ) 

  :الرقم الجامعي :االسم  :رقم جهاز الحاسوب

 201720017 مينا واثق حسين الزيدي 1

 201720099 محمد مرزوق رشيد الرشدان 2

 201720126 هديل خليل محمد عبد الرحمن 3

 201720309 يوسف مصطفى مطر نمر 4

 201720418 شهد احمد  طلب 5

 201720471 فردوس عاطف مفلح الطالب 6

 201720756 بشار باجس لطفي السالمه 7

 201720775 احمد شوقي  المحاميد 8

 201720784 ميس عمر سعيد الصالحات 9

 201220482 ابراهيم اسماعيل محمد العمرو 10

 201310148 ايمن عبدالوهاب محمود يغمور 11

 201311246 احمد رعد محمود عطيات 12

 201320256 عالء نقوال صليبا الحذوه 13

 201410050 سوسن عادل قاسم ابو فرحة 14

 201410621 فاطمة حكمت عبدالفتاح كتوعة 15

 201410636 موج محمود لفته الجنابي 16

 201410891 عبدالرحمن محمود ابراهيم ابو رياش 17

 201411019 عبدالرحمن عبدهللا  االعطر 18

 201411454 فوزي اسعد فوزي القبج 19

 201510271 فيصل محمد الحماد المخلف 20
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3ة: الشعب المدرسة : مها ياسين  المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية 
م14/4/2018السبت موعد االمتحان:  1:45-12:45الجلسة:  (  ه404المختبر: )   

:رقم جهاز الحاسوب :الرقم الجامعي  :االسم    
 201510294 رهف عمادالدين  الكيالني 1
 201510379 محمد ايمن ربحي المصري  2
 201510524 عبدهللا بشار  البابولي 3
 201510742 طوني اياد زكي معايعه 4
 201510955 رهام عمادالدين  الكيالني 5
 201510999 مرح عوني سعيد زريقات 6
 201511054 رضا محمود حميد حبيب حسين  7
 201520076 محمد حيدر قاسم علي 8
 201520372 عبد الرزاق عبد هللا عبد الرزاق 9
 201520408 روال اكرم كامل الكباريتي 10
 201530034 تيما ايمن  ابو صعب 11
 201530111 .مصطفى جميل عبد علي 15
 201610087 حال عبد الحي  سليم 16
 201610109 نقوال نادر نقوال كرم 17
 201610128 زيد سمير سليمان المخامره 18
 201610158 رسل حليم خليل الحديثي 19
 201610203 ساره احمد  لباده 20
 201610237 مروه محمد نمر ظاهر 21
 201610272 منتصر محمد علي حياصات 22
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3الشعبة: المدرسة : مها ياسين  المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية 
م14/4/2018السبت موعد االمتحان:  1:45-12:45الجلسة:  (  ه301المختبر: )   

:رقم جهاز الحاسوب :الرقم الجامعي  :االسم    
ام خميس عيسى ابو ذيابحس 1  201610540 
 201610541 محمد نوفان عبدالفتاح الخشمان 2
 201610621 عبدهللا ابراهيم محمد خضر  3
 201610677 هيثم نضال كامل حماد 4
 201610705 احمد عبدالجبار خلف علي 5
 201610717 زهراء كريم احمد صالح 6
النوايسةزيد منتصر احمد  7  201610728 
فرحان دبابنه شحادةراكان  8  201610739 
هاحنالصر امجد محمد احمد  9  201610763 
 201610780 صفاء جمال اسماعيل الدوخ 10
 201611014 حسن احمد صالح الخصاونة 11
 201611071 محمد ايوب صالح لواص 12
 201620048 عهد عبدالخالق محسن محمود 13
 201620053 مهيمن منير ياسين مخلف 14
 201620133 دخيل سيف شاهر الخريج 15
 201620183 علي عماد مغير الربيعة 16
 201620184 علي محمد جبار كريم 17

 201610284 عبدالرحمن محمد دايح مطر 23
 201610322 روان محمد وحيد وحود البارودي 24
 201610327 سفانه حاتم  العليوي  25
 201610328 حمزة فؤاد عبد الرحمن ناصر 26
 201610348 حنين رياض احمد عمران 27
 201610409 محمد نضال كامل حماد 28
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3الشعبة: المدرسة : مها ياسين  المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية 
م14/4/2018موعد االمتحان: السبت 1:45-12:45الجلسة:  (  ه803المختبر: )   

جهاز الحاسوب رقم   الرقم الجامعي االسم  
 201620243 الزهراء علي محمد سلوم 1
 201620251 محمد نافع مزعل علي فهد الشمري  2
 201620300 عروب مروان سعيد الركيبات 3
 201620343 اسيل موفق بخيت السطول 4
 201620414 عصام مرعب احمد عناسوه 5
 201620571 شروق امجد عمر الجعافرة 6
 201620609 علي فـالح حسـن الطائي 7
 201620715 مجد احمد صالح الساكت 8
 201630071 ابراهيم سلمان سعيدان السليماني 9
 201710033 محمد حاتم لقمان حسينو 10
 201710069 ناصر براك ناصر الدويله 11
 201710082 ايهاب سامر  الخلف 12
 201710101 منير احمد محمود حمدان 13
 201710102 امين عبد الملك عبدهللا مسعد الطيب 14
 201710113 عبيده احمد  قاسم 15
 201710116 ناصر مبارك ناصر الهاجري  16
 201710132 اروى جواد تحسين زبادي 17
 201710135 ايه صادق عارف عبدالكريم 18
 201710139 طارق احمد  عبدهللا 19
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 201710152 جميل سمير احمد الخليلي 20
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3الشعبة: المدرسة : مها ياسين  المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية 
م14/4/2018موعد االمتحان: السبت 1:45-12:45الجلسة:  (  ه804المختبر: )   

  الرقم الجامعي االسم  رقم جهاز الحاسوب
 201710152 جميل سمير احمد الخليلي 1
 201710153 هشام احمد هشام عبدالحي 2
 201710217 ريم عادل عبد الغني العاني 3
 201710218 راكان محمد مطيع سالم عاشور 4
 201710225 عبدهللا عثمان فرحان ذياب 5
 201710247 سجى احمد طاهر الجغبير 6
 201710265 عبد الهادي خلدون عبد الهادي خليفات 7
 201710325 باسـل امجـد اديـب دبابنـه 8
يل محمد نافذ الشبليبراء خل 9  201710333 
 201710334 والء خليل محمد نافذ الشبلي 10
 201710358 رانيا محمد شحده الددا 11
 201710374 محمد حسن شمسان غانم 12
 201710396 عمران سارى قبالن الرحامنه 13
 201710412 ضحى ابراهيم احمد نوفل 14
 201710413 رهف عبد هللا احمد القطيشات 15
 201710420 ميعاد عبدهللا نعمه استير 16
 201710429 حمزه رياض محمد دياب 17
 201710430 حسن نضال حسن بركات 18
 201710442 احمد رائد عبد الرحمن الحياري  19



 

 

15 

 

 201710446 عمر سمير محمد االدلبي 20
 
 
 
 
 
 
 
 

3الشعبة: المدرسة : مها ياسين راكيةالمادة: اللغة االنجليزية االستد   
م14/4/2018موعد االمتحان: السبت 1:45-12:45الجلسة:  (  ه503المختبر: )   

  الرقم الجامعي االسم  رقم جهاز الحاسوب
 201710448 ميمونه اسماعيل محمد الكبيسي 1
 201710463 محمد طارق عبدالعزيز فاخوري  2
 201710544 ريان عايد محارب ابو وادي 3
الصبارنه صوفيا عبدالحميد حسين 4  201710547 
 201710590 افنان الحكم فيصل عبد الفتاح 5
 201710751 محمد محمد ياسين اغا 6
 201710767 نوره عبد الناصر عزت القاللوه 7
 201710779 بسنت ابراهيم ابكر نجري  8
 201710903 رامي عوني غالب الشهاب 9
 201710932 اسيل خير الدين نمر غازي  10
ايمن ابراهيم محمدجومانه  11  201711094 
 201711097 حمدي عمر حمدي بدندي 12
 201711162 سدن اشرف فاروق الكردي 13
 201720655 صالح الدين نبيل عبد العزيز عمرو 14
 201720764 اياد احمد عطيه احمد 15
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 رائدة عماري : ةلمدرسا
 

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

 أ( 302المختبر: ) 12:30-11:30الجلسة: م144/2018/السبتموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201210062 هيثم هشام  زكيه 1
رمضانمؤمن احمد محمود  2  201220305 
 201311246 احمد رعد محمود عطيات 3
 201320228 ايه حسن محمد الطالب 4
 201320408 هنيبال طراف  غنيمه 5
 201410191 داليا مازن نزهت النمري  6
 201410433 محمد محمود  القصاب 7
 201410458 سارة رياض قرة محمد 8
 201410554 احمد عبدالسالم عواد العاني 9
 201411415 امير محمد محمود مسالمه 10
 201420503 احمد عبدهللا محمود محمود 11
 201510191 عمر راغد احمد حماد 15
 201510348 ايه مصطفى  فرحات 16
 201510692 عز الدين منير حسن علي 17
 201510826 شكيب محمد شاكر الكسواني 18
 201520277 شه وين جعفر عبدالكريم البرزنجي 19
 201520406 فيصل اسماعيل صالح العمري  20
 201520444 روزالين نبيل سليم عبيد 21
 201530019 اماندا كمال عيسى قموه 22
 201610047 احمد خالد احمد ابو الحاج 23
 201610137 محمد احمد  االجرب 24



 

 

2 

 

 (1يزية )المادة: مهارات االتصال باللغة االنجل 1الشعبة:  رائدة عماري  :ةالمدرس
 اآلداب والعلوملكلية 

 أ( 303المختبر:) 12:30-11:30الجلسة: م14/4/2018السبتموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي االسم رقم جهاز الحاسوب

 201610877 زينب عقبه عابد العاني 1
 201620477 مايا حكمت  الحميدي 2
 201620495 مآب محمد رمزي قاسم الحرحشي 3
لد الدباسلين وليد خا 4  201620517 
 201620608 مازن عاطف محمد عقله النسور 5

 

 (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 1الشعبة:  لمى أبو خلف :ةالمدرس
 اآلداب والعلوملكلية 

 أ( 303المختبر:) 12:30-11:30الجلسة: م14/4/2018السبتموعد االمتحان: 
 الجامعيالرقم  االسم رقم جهاز الحاسوب

 201410513 دينه قاسم  حبوس 6
 201410972 انس ناجي عبد هللا حسن اكريم 7
 201420003 هبه محمد محمد جابر 8
 201420436 ناريمان سعد محمود الحياصات 9
 201510466 غاده يحيى هاشم ابو سعده 10
 201510491 ليث سالم خليل ابوالسندس 11
 201530163 والء محمود سعدو علي 12
 201610101 رهف جمال عبدالرحمن الوراقي 13
 201610199 حسن طالل احمد المصطاوي  14
 201610394 تقوى عزمي محمد ابو حميدان 15
 201610449 سجى بكر عبد الحميد العناسوه 16
 201620251 محمد نافع مزعل علي فهد الشمري  17
 201620274 تسنيم محمد  ابراهيم الحمري  18
 201620349 ينا صدقي فضيان صويصمار  19
 201620389 ساره عماد اديب حداد 20
 201620493 شهد عبدهللا محمد مصطفى 21
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 201620563 رباب كمال هادي هادي 22
رائدةمن طالب م.   23  201721021 خديجة رافت ياسين 

 

 

 (1ية )المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليز  1الشعبة:  لمى أبو خلف :ةالمدرس
 اآلداب والعلوملكلية 

 أ( 305المختبر:) 12:30-11:30الجلسة: م14/4/2018السبتموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي االسم رقم جهاز الحاسوب

 201620701 صالح عبد الباسط حسني الصالح 1

 201620761 اسماء موفق  االنقر 2

 201620801 سارة خطاب عطية ابو خطاب 3

 201710158 عبدالجليل المكصوصيرانيا سعد  4

 201710276 غنميأبو الحافظ  تاال حسين عبد 5

 201710345 رنا حسن محمد الياسين 6

 201710711 دانيا سامي احمد حمدان 7

 201710805 دعابسأبو اسيل صدقي سالم  8

 

 

 (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 1الشعبة: بيان عثمانلمدرسة: ا
 تقنية المعلوماتلكلية 

 أ( 305المختبر: ) 12:30-11:30الجلسة: م14/4/2018 السبتموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي االسم رقم جهاز الحاسوب

 201320460 معتصم حسن عايد العوامله 9
 201320508 عالء بشار محمد شتا 10
 201420265 ابراهيم محمد احمد عبده 11
م عبد الرحمن اكثم هشام ابراهي 12  201430211 
 201520373 محمد خالد محمود داود 13
 201530153 علي رائد درع ظاهر ال سعد 14
 201610503 ايهاب نعيم عامر ابوزهري  15
 201610522 بشار حكمت ابراهيم رشيد 16
 201610537 خالد محمد خالد عربيات 17
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 201610555 رافت محمد سعيد حمدان 18
عوني ابو خاص عايد خضر 19  201610767 
 201610789 زيد باسم موسى الدويرى  20
 201610876 فارس فؤاد عبد المجيد حرب 21
 201610983 فهد عبدالباسط رضا العثمان 22
 201611088 احمد عصام عبدالغفار ملك 23
 201620332 دينا محمد محمد صالح القباني 24
 201620399 رند محمود عبدالقادر الجربي 25
 201620417 تهاني ايمن ربيع الطيطي 26
 201620428 اسراء سالم محمود العلوان 27
 201620577 عبدالرحمن أكرم أحمد مقطوش 28
 201620670 عبدهللا مازن هاشم الفاعوري  29
 201710479 مجد سهيل محمود المحارمة 30
 201710485 محمود طالب عبد العزيز شحادة 31
عوني مصطفى عبد السالم  32  201710649 
 201711082 علي محمد دياب عمران 33
 201711101 يوسف محمد موسى القرعان 34
 201711149 عمر شاكر خليل المحارمه 35
 201711181 معاذ عبد الحليم عبد هللا 36
 201720043 علي عبد االمير عزيز زبن 37
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 (1: مهارات االتصال باللغة االنجليزية )المادة 1الشعبة:  بيان  عثمان :ةلمدرسا
 الحقوق لكلية 

 أ( 304المختبر:) 12:30-11:30الجلسة: م14/4/2018  السبتموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي االسم رقم جهاز الحاسوب

 201110787 عزالدين عيسى حسن تيلخ 1
ناصر  الموصلي عمر محمد 2  201110897 
 201120083 هيثم يوسف كريم العوامله 3
 201410149 احمد مروان عيد المرموري  4
 201411118 احمد ابراهيم احمد الهالل 5
 201411179 رعد عماد عبد الكريم الزيود 6
 201411180 محمد مروان نعيم الحرباوي  7
 201430014 عبير حسين دبى كريدي العنزى  8
 201510253 احمد محمد عبد الحكيم الرشق 9
فى عبد القادر النسعهفيصل مصط 10  201510613 
 201510736 جميله عماد شحاده درسيه 11
 201510914 طالب حمدان احمد الصالحين 12
 201520309 اسيل طاهر عبد هللا ابو فارة 13
 201530168 دانيه دريد فائق العزاوي  14
 201530171 صهيب بن هشام جمعه ظاهر 15
 201620534 ديمه منهل جمال جمال 16
 201620543 سيما اسامه سليم عوده هللا 17
 201630022 احمد رمزي مشهور 18
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رائدة عماري : ةالمدرس 1الشعبة:   ( 1)المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية  
إدارة اعماللكلية   

م14/4/2018موعد االمتحان: السبت  أ( 304المختبر:) 12:30-11:30الجلسة:   
لحاسوبرقم جهاز ا  الرقم الجامعي االسم 

 201230105 لؤي موسى احمد العيساوي  19
 201310247 محمود محمد محمود المعروف 20
 201310570 عيسى نزيه عيسى حتر 21
 201310637 مهند عدنان  مطر 22
 201310855 حمزة محمد عيسى الطبيشي 23
 201311045 رنيم الياس عازر الفرح 24
ود ابو حشيشمحمد بسام محم 25  201311151 
 201311377 احمد عدنان  الحميدي 26
 201320414 روال يوسف ابراهيم الوريكات 27
 201330054 فاضل عبود السالمه الحبيب 28
 201410073 خالد نبيل احمد خلفان 29
 201410251 ربى سعدي عبد هللا ابو ريان 30
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رائدة عماري المدرسة:  1ة:الشعب   المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية 
إدارة اعماللكلية   (1) 

م14/4/2018: السبت موعد االمتحان أ( 306المختبر:) 12:30-11:30الجلسة:   
 الرقم الجامعي االسم رقم جهاز الحاسوب

 201410965 محمد احمد محمد ناصر 1
 201411054 هديل محمد حسين سرور 2
ابراهيم الدهلكيعبدهللا محمود  3  201411141 
 201411235 محمد مصطفى محمد المرادى 4
 201411301 علي عادل عيسى حسن ابراهيم  5
 201411314 عبدهللا عارف ثنيان معيوف 6
 201420015 ميالد ميشيل وديع مطر 7
 201420087 علي محمد حسين عكله 8
 201420199 صدام احمد حسن عبدهللا زحيم 9
سميح نقوال السالم نقوال 10  201420277 
 201420528 هنادي ناصر كامل ابو جمعه 11
 201430200 حنين محمد يوسف برغوث 12
 201510070 عبدالهادي مالك عبدالرزاق ابوعزام 13
 201510347 مروه عادل احمد ابو صوفه 14
 201510361 ناتالي هاني حنا حتر 15
 201510486 الرا زياد درويش طقش 16
 201510489 رهف حسين محمد تيم 17
 201510625 االء فيصل عبدهللا فوزي حمدان 18
 201510685 يارا عدنان احمد ابو جعفر 19
 201510806 فارس بالل عبد الرحيم االدريسي 20
 201510817 باسل سعود عبد الرزاق ابو سليم 21
 201510887 لينا فايز عطا علما 22
وي كمال عالء حسين عال 23  201510957 
 201410965 محمد احمد محمد ناصر 24

 
 

 



 

 

8 

 

 

رائدة عماري المدرسة:  (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 1الشعبة:    
إدارة اعمال لكلية     

 أ( 309المختبر:) 12:30-11:30الجلسة: م14/4/2018موعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

حمد حكمت عبد الرحيم تايهم 1  201520232 
 201520280 سمر عالء رفيق الدويك 2
 201520315 حسام احمد عبدالحليم ناصر 3
 201520320 حال حازم عبدالكريم النسور 4
 201520355 مرح هاشم محمود الزعبي 5
 201530131 براءة باسم احمد ابو سرية 6
 201530149 رانيا مصطفى حسن الدباس 7
 201530194 سعد ابراهيم عبد القادر اللوزي  8
 201610050 غازي أمجد محمد غازي أبو هنطش 9
 201610089 رهف محمد حيـدر خضر 10
 201610250 مريم ياسر فهمي فهمي 11
 201610301 نارت هاني خالد تحبسم 12
 201610634 فارس رأفت فالح فاتح نصار 13
 201620273 خالد علي محمد خليل 14
 201620295 االء معتصم فتحي النعيمات 15
 201620368 نتاشا هاني حنا حتر 16
 201620461 يزن عمر محمود ابو زيد 17
 201630081 رامي محمود محمد   جروان 18
 201630092 فاروق ناصر عبدالرزاق  ابو طالب 19
 201710109 محمـود مـاهر عمر الشرفاء 20
 201710121 معاذ جميل ياسين حيدر 21
 201710180 غيث يوسف تيسير العلـمي 22
 201710671 عنود ماهر عدنان القماز 23
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 (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 1الشعبة:  رائدة عماري المدرسة: 
 إدارة اعماللكلية 

 ( أ211المختبر:) 12:30-11:30الجلسة: م14/4/2018موعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  االسم  الحاسوب رقم جهاز

 201710802 ساره رامي احمد سالم 1
 201720614 رهف   حسين  محمد  تيم 2

 (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 2الشعبة:  لمى أبو خلف :  ةالمدرس
 إدارة إعماللكلية 

 ( أ211المختبر: ) 12:30-11:30الجلسة: م14/4/2018موعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201310274 عمر مالك عبد عبد 3
 201310640 عمار نمر محمد التويمي 4
 201310949 حمزه عمران علي عيشه 5
 201311035 اوس زياد صالح ابو الحاج 6
 201311137 عمر عادل عبدهللا محمد فارس 7
 201311207 عون محمد عبدالكريم القطاونه 8
 201320261 بالل محمد عيسى الطبيشي 9
 201320265 احمد محمد ابراهيم الشبعان 10
 201320409 ليندا محمود يونس دحنون  11
 201410292 رنا محمود ناجي الحمد 12
 201410619 احمد سامي عثمان الطويل 13
 201410964 احمد صالح الدين محمود النوباني 14
يورعلي محمود حسن اشن 15  201411136 
 201411375 سميره زياد حسين عوده هللا 16
 201420308 وندي فارس بطرس العالمات 17
 201420356 ضحى عفيف فخري سنجقيه 18

 201420465 نضار عمر احمد اغبيرية 19
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 201430101 هاجر صالح جميل اسماعيل 20
 201510673 تمارا عامر عبد الوهاب العالوي  21
د احمد السويلميينسالي محم 22  201520335 
 201520339 نجمة عبد الوهاب محمد حوراني 23
 201610311 احمد محمد خير عبدالكريم ابو رزوق  24
 201611020 فرح صالح احمد الزيتاوي  25
 201620549 ضحى جمال الدين خليل عرابي 26
 201620674 زهير حاتم محمد زهير اللحام 27
دانمهند جمال محمد حم 28  201710388 
 201710674 جعفر مخلص درعان الوحيدي 29
 201120321 ابراهيم علي ابراهيم ابراهيم 30

 201210635 محمد عبدالباسط محمد النسور 31
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  (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 2الشعبة:  بيان عثمان: ةمدرسال
 الصيدلة والعلوم الطبيةلكلية 

 ( أ211المختبر:) 12:30-11:30الجلسة: م14/4/2018موعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201310744 محمد ابراهيم  النجرس 32
 201320453 هيثم عبدالجليل محمد ناجي 33
 201410571 علي ضياء شبيب الزيرج 34
ةفرح عبدالمجيد  عكل 35  201420110 
 201420285 اشجان فراس بشير الحياصات 36
 201430177 يوسف شعبان منسي حمادي 37
 201510084 رامه "محمدفادي"  بيبرص 38
 201510159 نوال ايمن سبع عنبراللداوي  39
 201510784 راما عاطف  الناصير 40
 201520076 محمد حيدر قاسم علي 41
 201520119 ايه مهند  عبد الرزاق 42
 201520120 حيدر عبد الباسط  سعيد 43
 201520226 آمال محمد نبيل محمد رجب 44
 201520279 عمر ثامر عبد هللا جاسم 45
 201530012 ريزين كاكه مين  مصطفى 46
 201530076 باسم محمد مريخ عباس 47
 201530083 عاليه مهدي صالح عبدالكريم 48
 201610038 خالد جزاء عامر المطيري  49
 201610059 وضحه موسى محمد الديات 50
 201610081 ميس محمد طالل الضامن 51
 201610131 عبدهللا وائل عبدهللا الهسي 52
 201610183 خالد ايهاب  السبعين 53
 201610221 احمد احسان محمود علي 54
 201610262 منتظر اسماعيل ابراهيم حمزه 55
ومنيدانه حسين فرحان الم 56  201610323 
 201610357 بدر عزيز احمد شهاب 57
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  (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية )  1الشعبة:   بيان عثمانلمدرسة: ا
 الصيدلة والعلوم الطبيةلكلية 

 أ( 312المختبر:) 12:30-11:30الجلسة: م14/4/2018السبت موعد االمتحان: 
 الجامعي الرقم  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201610372 حسن عون سيالن عسل 1

 201610470 احمد نصر الدين محمد محمد 2

 201610483 مأوى حامد عبدالحميد طعمة 3

 201610564 حسين عالء هادي عبد 4

 201610596 علي ميثم ساجد حمود 5

 201610640 قتيبه فالح طه منصور 6

 201610685 محمد اياد منصور ثامر 7

مود هادي فهدحسن مح 8  201610686 

 201610721 شمس عباس حسين جودي 9

 201610783 حيدر محمد عزيز لطيف 10

 201610852 هديل نوري فرحان عبد 11

 201610866 عبدالرحمن فائق محمود جراد 12

 201610987 مصطفى صباح محسن علي 13

 201611163 ريام مجيد عبدالصمد ابراهيم 14

ق عزيزابرام ربيع اسح 15  201611164 

 201611165 حسن احمد حسن زياره 16

 201620102 اسحاق احمد ديلي حسن 17

 201620116 محمد عبدالغني خلف حسن 18

 201620185 ميالد خالد عباس ابراهيم 19

 201620208 مصطفى حازم بحر نصر 20
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 (1للغة االنجليزية )المادة: مهارات االتصال با 1الشعبة:  بيان عثمانالمدرسة: 
 لكلية الصيدلة والعلوم الطبية وكلية التمريض 

 ه( 404المختبر:) 12:30-11:30الجلسة: م14/4/2018 السبتموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201620250 فهد امجد  عبدالقادر 1
 201620591 حسنه   جربان 2
 201620828 اوكتافيا ادمون ادم سفر 3
 201630054 نيره ضياء الدين عبدالغفار منصور 4
 201630101 نور الدين صالح الدين عواد رزيك 5
 201710017 حمزه رائد )محمد امين( البظ 6
 201710032 فجر عبد السميع احمد عبد المنعم 7
 201710134 عمر عدنان محمد نبهان 8
 201710422 علي عباس عوده االزيرج 9
 201710473 مريم محمد علي حسن 10
 201710550 احمد يوسف شوكت شوكت 11
 201710648 لجين زهير احمد عطيات 12
 201710755 صفوان عواد سليمان النسور 13
 201710766 البراء اكرم محمد السيد احمد 14
 201710866 فوزيه فهيم صالح الخطيب 15
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  (1: مهارات االتصال باللغة االنجليزية )المادة 2الشعبة:  لمى أبو خلفالمدرسة: 
 لكلية الصيدلة والعلوم الطبية وكلية التمريض

 ه( 404المختبر:) 12:30-11:30الجلسة: م14/4/2018 السبتموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي االسم رقم جهاز الحاسوب

 200820134 احمد محمد خليل فايد 16
 201311190 محمد عبد مطر مطر 17
81  201410336 عبدالقادر طالل  االحمد 

 201410661 رامي سليم ياس النصراوي  19
 201410768 محمد ماجد صبحي صبحي 16
 201410903 عبدالرحمن حميد خليف خليف 17
 201411402 احمد محمد نوري الجنابي 18
 201411409 يحيى زكريا  أغبش 19
 201430197 عبدهللا حمود  قاسم 20
الء محمد النعيميساره ع 21  201510437 
 201520115 ميس هاني عبد المجيد الضروس 22
 201520130 ابراهيم سعيد عواد نايل 23
 201610121 ايسر وليد فرج حمادي 24
 201610161 احمد صادق عبدالحسين صاحب 25
 201610227 روان مصطفى السيد يوسف 26
 200820134 احمد محمد خليل فايد 27
عبد مطر مطر محمد 28  201311190 
 201410336 عبدالقادر طالل  االحمد 29
 201410661 رامي سليم ياس النصراوي  30
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  (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 2الشعبة:  لمى أبو خلفالمدرسة: 
 لكلية الصيدلة والعلوم الطبية وكلية التمريض

 ه( 301المختبر: ) 12:30-11:30الجلسة: م14/4/2018 السبتموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201610354 اسيل سليمان موسى عياده 1
 201610377 عبدهللا رائد محمد موسى 2
 201610588 مصطفى خليل عواد نايل 3
 201610715 سلطان واثق عايد عبود 4
 201610769 غاليه رضوان  زين الدين 5
 201610943 احمد علي شبل عوفي 6
 201610946 احمد سعد تركي شاكر 7
 201620040 حيدر علي جعيب خفيف 8
 201620118 عبدهللا مبارك معجل سماح 9
 201620343 اسيل موفق بخيت السطول 10
 201620348 احمد عيد احمد كوته 11
 201620390 معاذ معين علي تيم 12
لدانيا سمير حسني رحا 13  201620418 
 201620455 باسل محمد سعيد سليمان الرياالت 14
 201620560 نبأ مظفر محمود محمود 15
 201710036 لين محمد  حوريه 16
 201710060 احمد اوات احمد احمد 17
 201710061 محمد فالح حسن كريم 18
 201710104 مصطفى رؤوف سليمان محمد 19
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  (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 2الشعبة:  لفلمى أبو خ:  ةالمدرس
 لكلية الصيدلة والعلوم الطبية وكلية التمريض

 ه( 803المختبر:) 12:30-11:30الجلسة: م14/4/2018 السبتموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201710160 اسيل احمد خليل الصعيدي 1
يف هيثم الدباغنداء شر  2  201710229 
 201710248 االء اسماعيل علي الحياري  3
 201710563 عائشه محمد مكي عيساوي  4
 201710617 رند زياد جبر العالونه 5
 201710640 رنيم اياد محمد الحارس 6
 201710657 يزن صالح محمد صويلح 7
 201710667 ابراهيم طارق ابراهيم الشافعي 8
كثم سميراتنور ماجد ا 9  201710668 
 201710693 اسيل عامر عبدالفتاح القوقه 10
 201710901 علي حمد قاسم ظاهر 11
 201710905 سهام سالم عوده ابو ربيعه 12
 201710914 ربا عبد الكريم  التلي 13
 201710917 نور ايهاب فيصل الكباريتي 14
 201711022 به نا جوتيار رشيد رشيد 15
شاوي  خليلفينا خو  16  201711086 
 201711087 نور حميد  عطية 17
 201711150 قيس عامر سليم مرمش 18
 201720212 النا محمد علي عليان 19
 201720265 احمد سامي سليمان الالال 20
 201720513 .ساره اياد راشد داود 21
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 (1للغة االنجليزية )المادة: مهارات االتصال با 1الشعبة:   بيان عثمان : ةدرسالم
 الصيدلة والعلوم الطبية وكلية التمريضلكلية 

 ه( 804المختبر:) 12:30-11:30الجلسة: م14/4/2018 السبتموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201310696 رشا محمد خير الجلم 1
 201430118 عمر اسماعيل سليمان سليمان 2
فالح طه مصطفى محمود 3  201510730 
 201520165 محمد   ابو عقل 4
 201610010 ياقوت عبد الرزاق قاسم الجلم 5
 201610110 محمود حاتم شاكر محمود 6
 201620031 زيد سعدي حميد عبود 7
 201620210 ديمه معن عبدالرحمن محمود 8
 201620293 احمد صيتان مصطفى خرابشه 9
قيسعبد الكريم محمود طالب  10  201620520 
 201710390 روان محمد ماهر حافظ 11
 201710561 مجد وليد اسكندر اسكندر 12
 201710638 فرح كمال عبدهللا المومني 13
 201710790 رانيا فايز احمد ابو صالح 14
 201710844 مرام ابراهيم عبد القادر الوحش 15
 201720439 لمى عصام يوسف درويش 16
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 (1) المادة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 1 الشعبة:  م. بيان عثمان المدرسة:
 لكلية الهندسة

 ه( 804المختبر:) 12:30-11:30الجلسة: م14/4/2018االمتحان: موعد 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201210214 عبدهللا جعفر فتحي قناديلو 17
عليوي   محمد عبد الرزاق 18  201410549 
 201420014 سعود عبد العزيز سعود الشمري  19
 201520356 عبدهللا فوزى عبدالمجيد الحاج صالح 20
 201610027 محمد عصام بكور عزيزه 21
 201610310 محمد فرحان  العلي 22
 201611099 محمد جواد كاظم برهان 23
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 المادة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية  1الشعبة:  انم. بيان عثمالمدرسة: 
 لكلية الهندسة (1)

 ه( 503المختبر:) 12:30-11:30الجلسة: م14/4/2018 السبتاالمتحان: موعد 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201620108 ابراهيم خالد محمد غانم 1
 201620194 علي عبدهللا علي سعيد 2
ام موفق ممدوح دامسهش 3  201620262 
 201620347 طارق زياد  قباني 4
 201620526 ابراهيم محمد ابراهيم عبد هللا 5
 201620559 عبدالكريم جهاد جميل القضاة 6
 201620628 زيد سند سالم بزبز 7
 201620664 فراس محمود رجب اوتيده 8
 201620725 اسراء بسام عبد العزيز العزه 9
ن خليل نائل سرورحسي 10 . 201620783 
 201620826 محمد اعبيد خليف عبد هللا 11
 201630012 خالد باسم عبد الغفار سالمه 12
 201630017 رغد مدين نور الدين عمران 13
 201710003 محمد بالل حياتى جميل كتانه 14
 201710004 روان ذيب عبد المنعم محمود عيد 15
داوديوسف عبدالرحمن يوسف  16  201710008 
 201710025 عز الدين خليل علي الصلحات 17
 201710026 عبد هللا سمير محمد عبد النبي ابو زايد 18
 201710029 رائد رسمي جميل معطى ابراهيم 19
 201710039 سمير حمدي سمير سمارو 20
 201710063 طالل غسان صبحي ابو هنطش 22
 201710118 فراس ايمن حافظ شهاب الدين 23
 201710198 زهير هاني زهير فضه 24
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المادة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية   1الشعبة:  المدرسة: م. بيان عثمان
لكلية الهندسة (1)  

م14/4/2018موعد االمتحان: السبت  12:30-11:30الجلسة:  ( هـ706المختبر:)   
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

حمد اياد فتحي حسنيهسالم م 1  201710228 
 201710245 احمد طارق احمد الكبيسي 2
 201710246 عبد هللا علي حسين الكامل 3
 201710275 في بدر نعير الهاجري  4
 201710314 الحسين منير  يوسف 5
 201710338 عاصم بالل عيسى بشير 6
 201710398 عبد العزيز عاطف عيسى مصطفى 7
كيم مرشود مقبليامن عبد الح 8  201710411 
 201710458 فرح حسام احمد علي الحمالوي  9
 201710523 محمد غسان محمد عبد الحي 10
 201710560 اسامه نصري خليل مقبل 11
 201710622 ساره عالء رفيق الدويك 12
 201710682 علياء )محمد صبري( فؤاد العلمي 13
 201710741 ريما ماهر يوسف ابراهيم احمد 14
 201710948 بشار ماجد عمر ابو عوده 15
 201710950 روند عطاهللا ابراهيم ابو لطيفه 16
 201710973 محمد زهير عبد الحليم ابو صالح 17
 201711028 سفيان شهاب احمد احمد 18
 201720228 رأفت جميل عبد الحميد الخطيب 19
 201720242 خالد فؤاد خالد صدقة 20
صر المطيري محمد بدر نا 21  201720797 
 201720852 عمر عصام موسى الخطيب 22
 201720877 عمر صبحي عمر ابو فودة 23
 201720992 يمان عبدالوهاب سامي الحمصي 24
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 (2) المادة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 1الشعبة:   لمى أبو خلفرسة: المد
 أ( 211المختبر: ) 11:15-10:15الجلسة: م14/4/2018 السبتاالمتحان: موعد 

 الرقم الجامعي االسم رقم الجهاز
 201410092 ايه عبد الحميد  فليطاني 1

 201410263 سامح مصطفى سامح العجلوني 2

 201410293 حمزة خليل ربحي الصادق 3

 201410337 مريم محمد عبدالستار  4

 201410448 شرايحةميالد عدنان ماجد  5

 201410715 ساره كمال عزت القاللوه 6

 201410908 محمود احمد كيالن كيالن 7

 201411046 مرح وجدي عبد هللا المومني 8

 201411160 دانا حمزه محمد علي شاهين 9

 201411170 بالل حامد خلف العلواني 10

 201420211 مريم يحيى صالح الجالودي 11

 201420264 ياسين محمد حسين عائشة 12

 201430104 ديما شفيق محمد العتوم 13

 201510026 محمود اياد محمود احمد عبد هللا 14

 201510047 هناء خالد بركات العدوان 15

 201520105 آن محمد عبد عباس 16

 201520158 نور جميل عماش حسين 17

 201520268 سيماء سلوان جميل الصقالوي  18

 201520324 عدي مهدي عدنان النصر 19

 201520490 ديما عوني جميل السماوي  20

 201610001 أحمد سمير حسن اسماعيل 21

 201610213 عبدهللا رياض عبد جاسم 22

 201610215 سرى محسن محمد االطرقجي 23

 201610343 همام عبدالجبار عبدالخالق احمد 24

 201610379 عبدهللا امجد عبدهللا احمد 25

 201610429 عمر اسكندر ظاهر زعرور 26

 201610630 قيس ماهر اسحاق قيسيه 27
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 201610639 هاني ماجد عمر ابو عوده 28

 201610914 يوسف عبدالرحمن يوسف احمد 29

 201611031 مهند هيثم نجدي الحاج 30

 201611083 ختام سمير اسماعيل جالل 31

 201611179 بشرى مصطفى يوسف اليوسف 32

 201620062 رانيا احمد محمد وجيه احمد 33

 201620127 لينا ابراهيم محمد علي جعفر 34

 201620422 داليا اسامه  بدري  35

 201620766 رامي رياض  الجلم 36

 201620805 حسين فارس حسن  المسعودي 37

 201620818 موضى متعب علي مبارك معصب 38

 201630014 عادل محمود ابراهيم ابو العينين 39

 201710010 ايالف ابراهيم احمد الفرج 40

 201710136 عبد هللا محمد  بليبل 41

 201710891 نورشان احمد محمد علي 42

 201711024 شكر جودت شكر عبد القادر 43

الحنيطي ليث ماهر بدر 44  201711139 

 201720139 حسن محمد ماهر عزت عطعوط 45

 201720392 قمر محمدعزت صادق الحلبي 46

 201720593 حسن وائل حسن عقيالن 47

 201720713 ديانا ضيف هللا عبد الكريم السردي 48

 201720727 نورالدين يحيى حمد المناصير 49

مساعدأبو محمد هاني سالم  50  201720984 
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 (2) المادة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 2الشعبة:  م. رائدة عماري لمدرسة: ا

 أ( 211المختبر:) 11:15-10:15الجلسة:  م14/4/2018 السبتاالمتحان: موعد 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201310190 دعاء عارف كريم كريم 51

 201410823 احمد جهاد صالح زرندح 52

 201510345 بهاء سعيد هاني محاجنه 53

 201510846 مرام ايمن حسين الزغول 54

 201610032 زينه رائد محمود الحواش 55

 

 (2) المادة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 2الشعبة:    رائدة عماري المدرسة: 
 أ( 304تبر:)المخ 12:15-10:15الجلسة:  م14/4/2018 السبتاالمتحان: موعد 

 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب
 201610125 عبدالرحمن يوسف حسن الطه 1
 201610167 قصي عبد الحسين  جواد 2
 201610305 طلعت بهاء الدين صائب الوحيدي 3
 201610345 عاصم نادر عبد المجيد النمري  4
 201610528 مرح محمد نواف شديفات 5
د عبد الغنيسندس احمد محم 6  201610627 
 201620318 منيره يوسف صالح حمود صالح  7
 201620622 نجم الدين محمد أحمد عمران 8
 201630088 مبارك فهيد عبد هللا راشد العنزي  9
 201720368 ابراهيم سامي حماد جامع 10
11  201720927 والء درويش مصطفى الجبريني
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 (2المادة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية ) 3الشعبة:    رائدة عماري المدرسة: 
 أ( 304المختبر:) 11:15-10:15الجلسة:  م14/4/2018 السبتموعد االمتحان: 

 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب
 201310119 رغدة عماد طارق الجبوري  12
 201310270 فيصل احمد جميل المصالحه 13
 201310617 يل مجدالويههند طالل جم 14
 201320412 محمد عبدهللا سالمه الجدوع 15
 201320426 عبدالسالم زهير عبدالسالم  16
 201410107 عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن  17
 201410286 زيد عمار ابراهيم الحجاوي  18
 201420290 رعد احمد محمد الخطيب 19
 201420314 ايمان عبد اللطيف سالمه  20
 201420496 عبد هللا عباس علي المختفي 21
 201510091 زيد بالل محمود ابو شايب 22
 201510234 محمود محسن نجم ابو نجم 23
 201510403 روان محمد  طه 24
 201510414 يوسف عائش عبدالمحسن الهيتي 25
 201510484 جوليت عماد شوقي عوده 26
 201510591 فرح محمد عماد عبدالجبار  27
 201510805 رهف سامر جمعه الكباريتي 28
 201520024 مريم فتاح فهد المحمد 29
 201520344 ساره حسن نايف النويران 30
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 (2المادة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية ) 4الشعبة:    رائدة عماري المدرسة: 
 ( أ305المختبر:) 11:15-10:15الجلسة:  م14/4/2018 السبتموعد االمتحان: 

 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب
 201610018 له نيا جبار حسين علي 1
 201610041 عبدالمعين عدنان عبدالمعين السيوفي 2
 201610111 سانا جعفر حيدر اركوازي  3
 201610174 سيدرا محسن  محمد 4
 201610475 رولى هاشم احمد حبايبه 5
محمد االعرجريم عبدالباقي  6  201610527 
 201610625 غمدان احمد علي محمد الشرماني 7
 201610635 زينب مؤيد محمد حاشوش 8
 201610673 غنى محمد محمود الحشاش 9
 201610901 اسامه محمود سليمان عبدهللا 10
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 (2ل باللغة اإلنجليزية )المادة: مهارات االتصا 4الشعبة:   م. رائدة عماري المدرسة: 
 ( أ305المختبر:) 11:15-10:15الجلسة:  م14/4/2018 السبتموعد االمتحان: 

 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب
 201610925 راضي راتب صادق شعبان 11
 201610959 فوز سجاد عبدالنبي موسى 12
 201610999 فرج محمد  النواصره 13
هنديسعد نمير ناظم  14  201620036 
 201620129 به ختيار كامران  احمد 15
 201620151 فاطمة جابر حبيب كرم 16
 201620350 ديمه سليم رشيد ابو العينين 17
 201620443 هبه به ختيار  مسعود 18
 201620458 كرم كريم محمود غانم 19
 201620620 علي خالد عباس العبيدي 20
مد صالحاحمد مهند احمد حسان مح 21  201620784 
 201710162 عبد العزيز احمد حسن عياد الحلبية 22
 201710163 عبدهللا  احمد حسن الحلبيه 23
 201710183 بشار بسام ابراهيم النمري  24
 201710232 مصطفى عبد الحميد موسى شاهين 25
 201710409 مرح عائد سالم داود 26
 201710414 علي عالء الدين  صالح 27
فيا-أمة الرحمن   ليك 28  201710437 
 201710447 بشار ميالد هالل خوري  29
 201710679 محمد موسى يونس عجره مسالمه 30
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 201710857 نور محمود علي الطراونه 31
 201711030 محمد جابر حبيب كرم 32
 201711053 جود سامي عدنان بجانتحله 33
 201711089 ابراهيم عامر جمال ابو غليون  34
 201720381 عبد هللا سهيل مصطفى ريان 35
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