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 مها ياسينالمدرسة:  6الشعبة:  المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية
 2/12/2017 السبت :االمتحان موعد 1:15-12:00الجلسة:  ( أ302)المختبر: 

 رقم جهاز الحاسوب اإلسم الرقم الجامعي

 1 ايمن يحيى عاطف الخشمان 200820318

عليوةعثمان يوسف حسن  201120291  2 

م هشام  زكيههيث 201210062  3 

 4 اركان مكي مهدي عبد الحسن 201210855

 5 لؤي موسى احمد العيساوي 201230105

 6 شروق محمد مفلح الحياري 201310299

الدين اسامه يوسف مصطفى عبد 201310518  7 

 8 محمد ياسين امين الزعبي 201310543

 9 عبدهللا عيسى عبدهللا الديب 201310593

احمد  حوارهعمر  201310758  10 

شحادةخالد زهير محمد  201311223  11 

 12 صفا عادل سعيد رمضان 201320407

 13 ناديه عوض محمد سالم المطيري 201320469

 14 ربى سعدي عبد هللا ابو ريان 201410251

 15 دينه قاسم  حبوس 201410513

 16 محمد عبد الرزاق  عليوي 201410549

يب الزيرجعلي ضياء شب 201410571  17 

المراديمحمد مصطفى محمد  201411235  18 

 19 هبه محمد  شاهين 201411284

 20 احمد محمد نوري الجنابي 201411402

 21 فرح عبدالمجيد  عكلة 201420110

 22 صدام احمد حسن عبدهللا زحيم 201420199

اغبريهنضار عمر احمد  201420465  23 

 201420477 سوزان سعيد 24
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6الشعبة: مها ياسينالمدرسة:   المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية 
15:1-00:12الجلسة:  2/12/2017 السبتموعد االمتحان:   ( أ303المختبر: ) 

 الرقم الجامعي االسم رقم جهاز الحاسوب
 201510354 منى محمد موسى االحمد 1

 201510425 راما محمد  المصري 2

ه عالء محمد رشيدسار 3  201510437 

 201510492 مريانا سامر ابراهيم ابوراس 4

الصوصمجد خالد مخائيل  5  201510508 

 201510616 رغد توفيق عادل غنايم 6

 201510704 فاطمه   عامر 7

العواملةنور الهدى احمد جالل  8  201510717 

درسيه شحادةجميله عماد  9  201510736 

ين نصرهللاروان محمد حس 10  201510782 

الناصرراما عاطف   11  201510784 

 201510912 انس سعيد حميد حميد 12

 201510999 مرح عوني سعيد زريقات 13

دهسهديل علي حسين  14  201520091 

 201520251 بالل مصطفى احمد شعث 15

 201520279 عمر ثامر عبد هللا جاسم 16

اغنم شحادةايهاب عبدالقادر  17  201520325 

 201520339 نجمة عبد الوهاب محمد حوراني 18

 201520376 تانيا بختيار انور الجاف 19

 201520428 انترانيك بدروس انترانيك برتكيان 20

 201520442 محمد ماطر قائد التويتي 21

 201520499 عمار خالد محمد عبيد 22

 201520512 هشام تيسير  الزرزور 23

ال هديبسهام خالد جم 24  201520584 
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6الشعبة: مها ياسينلمدرسة: ا  المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية 

15:1-00:12الجلسة:  2/12/2017السبت  موعد االمتحان:  ( أ304المختبر: ) 
 الرقم الجامعي االسم رقم جهاز الحاسوب

 201610043 عبد الرحمن محمد طه شافعي 1

اتوضحه موسى محمد الدي 2  201610059 

 201610081 ميس محمد طالل الضامن 3

 201610089 رهف محمد حيـدر خضر 4

 201610108 شيرين جمال محمد موسى 5

 201610110 محمود حاتم شاكر محمود 6

 201610131 عبدهللا وائل عبدهللا الهسي 7

 201610146 محمد بشار أمين مسامح 8

 201610212 محمد سعيد أحمد الروسان 9

 201610221 احمد احسان محمود علي 10

 201610223 مهند محمد احمد الرعود 11

 201610229 ساره نائل نمر ابراهيم 12

 201610259 عالء عبد الحكيم حسين حسين 13

 201610325 فرحان حسين فرحان المومني 14

 201610331 مجد خالد محمد عودة هللا 15

 201610346 وجود جمال صبحي نجار 16

 201610357 بدر عزيز احمد شهاب 17

 201610361 بطرس ماجد  داهود 18

 201610372 حسن عون سيالن عسل 19

 201610383 مصطفى عصام يوسف خصيب 20

 201610483 مأوى حامد عبدالحميد طعمة 21

 201610503 ايهاب نعيم عامر ابوزهري 22

 201610715 سلطان واثق عايد عبود 23

ثامر سعيد جابرحسين  24  201610723 

 201610727 محمد نمر كمال عثمان 25

 201610752 احمد مازن محمد علي جواد 26

 201610783 حيدر محمد عزيز لطيف 27

 201610805 احمد علي ابراهيم فهد 28

 201610852 هديل نوري فرحان عبد 29

 201610876 فارس فؤاد عبد المجيد حرب 30

دل غنايممهند توفيق عا 31  201610903 
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6الشعبة:  مها ياسينالمدرسة:   المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية 
 ( أ305المختبر: ) 1:15-12:00الجلسة:  2/12/2017 لسبتاموعد االمتحان: 

 الرقم الجامعي االسم رقم جهاز الحاسوب
 201610921 طالل سهيل احمد رضوان 1

 201610943 احمد علي شبل عوفي 2

 201611050 صالح احمد كايد محمد 3

 201611070 رهف غازي سليمان المصري 4

 201611091 منار ابراهيم علي ابو عرار 5

 201611099 محمد جواد كاظم برهان 6

 201611137 هاشم ايمن عبد العزيز العفيشات 7

 201611149 هاله صالح حداد الصالح 8

 201611150 محمود طالل محمود محمد 9

 201611164 ابرام ربيع اسحق عزيز 10

 201611165 حسن احمد حسن زياره 11

 201611169 محمود نزار محمود االسمر 12

 201620003 حسين خماط شواي فليح 13

 201620064 سيف خالد محسن جاسم 14

 201620094 عبدالعزيز حسين علي الجبعه 15

 201620099 يحيى حسين علي طاهر 16

ق احمد ديلي حسناسح 17  201620102 

 201620105 حمزه خالد صبحي محمد 18

 201620152 ليديا رياض  افرام 19

 201620178 رسل فالح خلف حسين 20

 201620194 علي عبدهللا علي سعيد 21

 201620198 مالك محمد علي عبيدات 22

 201620250 فهد امجد  عبدالقادر 23

 201620254 عمر عويد مهدي الفراجي 24

 201620262 هشام موفق ممدوح دامس 25

 201620273 خالد علي محمد خليل 26

 201620302 تيماء محمود محمد النعميات 27

 201620345 ساره عبدالكريم محمد الخرابشه 28

 201620347 طارق زياد  قباني 29

 201620371 ماتلدا باسل حنا حتر 30

 201620399 رند محمود عبدالقادر الجربي 31

 201620411 محمد ضافي محمد الرياالت 32

 201620417 تهاني ايمن ربيع الطيطي 33

 201620427 شريف حسام الدين شريف عمرو 34

 201620428 اسراء سالم محمود العلوان 35

 201620455 باسل محمد سعيد سليمان الرياالت 36
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6الشعبة:  مها ياسينرسة: المد  نجليزية االستدراكيةالمادة: اللغة اال  

 ( أ306المختبر: ) 1:15-12:00الجلسة:  2/12/2017 السبتموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي االسم رقم جهاز الحاسوب

 201620460 اّيـه مفيد عبد الرحمن ابو علي 1

 201620471 محمد عمر مصطفى الخضر 2

 201620484 محمد رافع سعيد محمد طاهر 3

محمد مصطفى شهد عبدهللا 4  201620493 

 201620517 لين وليد خالد الدباس 5

 201620543 سيما اسامه سليم عوده هللا 6

 201620553 احمد عبد الحافظ عبد القادر الرماضنه 7

 201620574 خالد جمال محمود شواهين 8

 201620577 عبدالرحمن أكرم أحمد مقطوش 9

 201620581 عبدهللا حربي عبدهللا خراربه 10

 201620591 حسنه   جربان 11

 201620603 محمد ايمن حافظ شهاب الدين 12

 201620608 مازن عاطف محمد عقله النسور 13

 201620648 مرام عبدالرحمن صالح الجعفري 14

 201620674 زهير حاتم محمد زهير اللحام 15

 201620687 اماني نبيل فهمي الشريدة 16

مههديل وليد احمد سال 17  201620699 

 201620701 صالح عبد الباسط حسني الصالح 18

 201620725 اسراء بسام عبد العزيز العزه 19

 201620757 دالل سعودى عبد االقادر جاد هللا 20

 201620767 عبدالحميد متعب ابراهيم العواملة 21

 201620769 نزار سهيل أحمد رضوان 22

 201620787 حسام السليمان سعد الهويدي 23

 201610816 منذر عبد السالم 24
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6الشعبة:  مها ياسين:  ةالمدرس  المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية 
 ( أ309المختبر: ) 1:15-12:00الجلسة:  2/12/2017السبت موعد االمتحان: 

 الرقم الجامعي االسم رقم جهاز الحاسوب

 201630081 رامي محمود محمد   جروان 1

 201630092 فاروق ناصر عبدالرزاق  ابو طالب 2

 201710015 ندى نائل ابراهيم عمريه 3

 201710088 ابراهيم )محمد ماهر( )محمد مروان( 4

 201710118 فراس ايمن حافظ شهاب الدين 5

 201710192 يزن رافت صبحي اخرس 6

 201710260 رخسار فاطمه محمد مشتاق نزير 7

قادر الطواهيهرياض جالل عبدال 8  201710261 

 201710263 سمة مسلم  مدهلل 9

 201710297 مجد ايمن محمد الحوراني 10

 201710332 المامون بن محمد بن مامون بيبرس 11

 201710657 يزن صالح محمد صويلح 12

 201710697 نور طاهر عبدالباقي مرار 13

 201710711 دانيا سامي احمد حمدان 14

جهاد الهيموني شفاء عالء 15  201710735 

16  201710736 سيرين احمد فايز النمر

 201710766 البراء اكرم محمد السيد احمد 17

 201710810 عفاف عليمي محمد العليمي 18

 201710840 فاطمه احمد عبد الفتاح حسين ياغي 19

 201710873 عبير بنت خميس بن سالمين الرصادية 20

21 وشهامجد يوسف احمد درا  201710890 

22  201711130 حنان فهد ابراهيم الختالين

23  201711169 جمال عبدهللا احمد زحيم

24  201711171 محمد عبدهللا محمد علي توفيق
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7الشعبة:  مها ياسين:  ةالمدرس  المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية 
 ( أ312المختبر: ) 1:15-12:00الجلسة:  2/12/2017السبت موعد االمتحان: 

 الرقم الجامعي االسم رقم جهاز الحاسوب

 201110046 عمر محمود سليم عثمان 1

 201110295 محمد عدنان درويش الداقور 2

 201210635 محمد عبدالباسط محمد النسور 3

 201220017 احمد حسين مهنة مصلح 4

 201220276 احمد محمد محمود عرباش 5

 201230002 عبد العزيز علي محمد حماد 6

7  201310452 محمد توفيق محمد العينابوسي

8  201310767 محمد سالم حسن هيب

9  201311151 محمد بسام محمود ابو حشيش

10  201311207 عون محمد عبدالكريم القطاونه

11  201410977 فهد عبود  علي

12  201411002 بالل سالم عامر يوسف

13 ن زياد عادل ابورمانمأمو  201411505 

14  201420453 صفا سعد عبد العلواني

15  201420482 محمد ماجد محمد حمدان

16  201420495 يزيد محمد امين حسني سعيد الجمل

17  201420503 احمد عبدهللا محمود محمود

18  201420528 هنادي ناصر كامل ابو جمعه

19  201420540 عبدهللا محمد هيثم معروف خباز

20  201420542 احمد جميل ابراهيم الشلبي
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7الشعبة:  مها ياسين:  ةالمدرس  المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية 
 أ (211المختبر: ) 1:15-12:00الجلسة:  2/12/2017السبت موعد االمتحان: 

 الرقم الجامعي االسم رقم جهاز الحاسوب

مان شاهينجود ماهر سلي 1  201430199 

 201510106 امل عماد  معروف 2

 201510203 اريج حسام عبد اللطيف محمد عبد 3

 201510448 باقر صادق هاشم النور 4

 201510477 عبدهللا جبر صوان سليمان 5

 201510489 رهف حسين محمد تيم 6

 201510698 عبد الرحمن اسماعيل محمد العمرو 7

ابو ندا علي ابراهيم علي 8  201510715 

 201510753 محمد سعد الدين لطفي ابو الوفاء 9

10  201510890 فيصل خالد عبدالجليل الراشد

11  201510927 عمر رشيد عبدهللا الشنيطي

 201520033 سجاد عدي  سبتي 12

 201520126 صفاء الدين اياد صبار سليمان 13

 201520161 محمد خالد  الشيخ 14

 201520173  ناصر فارس سعيدعبد هللا 15

 201520319 محمد حميد سعيد آل خليفة 16

 201520320 حال حازم عبدالكريم النسور 17

 201520329 ساره توفيق عبدالمجيد عربيات 18

 201520355 مرح هاشم محمود الزعبي 19

 201520356 عبدهللا فوزى عبدالمجيد الحاج صالح 20

21  201520377 رشا ماجد محمد ابو زيد

22  201520378 روان ماجد محمد ابو زيد

23  201520402 باسل نضال محمد العبويني

24  201520503 ادهم شريف  احمد

 201520540 احمد عماد عوده عالن 25
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 201530076 باسم محمد مريخ عباس 26

 201530131 براءة باسم احمد ابو سرية 27

 201610069 اسيل احمد موسى ابو عجله 28

 201610121 ايسر وليد فرج حمادي 29

 201610161 احمد صادق عبدالحسين صاحب 30

 201610248 محمد نبيل محمد حسن 31

 201610301 نارت هاني خالد تحبسم 32

 201610303 عبادة رياض محمد ذياب 33

 201610449 سجى بكر عبد الحميد العناسوه 34

 201610495 عبد هللا معاذ طالب عبد الرحمن 35

 201610513 مصطفى علي محمد  حمد 36

 201610532 احمد حاتم عبد سليمان 37

 201610555 رافت محمد سعيد حمدان 38

 201610575 مفلح ممدوح مفلح العبد الالت 39

40  201610612 مريم حسن بالسم سلمان

41  201610679 عبد الرحمن عبدهللا حسن ابو شحاده

42 ور ثامرمحمد اياد منص  201610685 

 201610686 حسن محمود هادي فهد 43

 201610771 انتصار احمد خليف العابد 44

45  201610886 ايناس علي ابراهيم ابراهيم

46  201611048 حسن عماد محمد رضا عبدهللا

47  201611158 ميس حسين حسن جواد

48  201620118 عبدهللا مبارك معجل سماح

49 الحسين صاحبازهر صادق عبد  201620186 

50  201620208 مصطفى حازم بحر نصر

51  201620210 ديمه معن عبدالرحمن محمود

52  201620231 عبدالواحد طالب عبدالواحد

53  201620247 رهام محمد محمود ابو حسين

54  201620314 محمد زياد محمد سعيد عزام

55  201620372 احمد صابر عبد المنعم الحوراني

56  201620382 زايد جزاع سلمان الزيود

57  201620432 رؤى امين عبد الحميد عياش

58  201620435 عبد هللا فريد شوقي سرسك

59  201710275 في بدر نعير الهاجري
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8+7الشعبة: مها ياسين:  ةالمدرس  المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية 
 ه ( 404المختبر: ) 1:15-12:00لسة: الج 2/12/2017السبت موعد االمتحان: 

 الرقم الجامعي االسم رقم جهاز الحاسوب

 201620523 سماح عبدالحليم فالح الحياري 1

 201620544 ليث وائل هليل اجبارات 2

 201620563 رباب كمال هادي هادي 3

 201620576 خالد عايد عواد المرموري 4

 201620579 طارق مازن نايف قطيشات 5

 201620598 شهد عارف مطلق النمران 6

 201620605 احمد طارق كامل حماد 7

 201620612 محمد طه سليمان العساف 8

 201620628 زيد سند سالم بزبز 9

 201620719 موسى محمد موسى العطيات 10

 201620761 اسماء موفق  االنقر 11

 201620835 جميل علي جميل الخرابشه 12

الغفار سالمهخالد باسم عبد  13  201630012 

 201630079 محمد   يحيى احمد الدرادكه 14

 201630101 نور الدين صالح الدين عواد رزيك 15

 201710008 يوسف عبدالرحمن يوسف داود 16

 201710076 طيبة منصور جواد ششتري 17

 201710148 حنين سامر عادل حبايب 18

 201710255 فهد عبدالمجيد فهد العقرباوي 19

 201710299 عبدهللا علي سعود الطالب 20

 201710482 نجود محمد علي الحديدي 21

 201710571 مشعل عبدالوهاب جاسم المنفي 22

 201711028 سفيان شهاب احمد احمد 23

 201120083 هيثم يوسف كريم العوامله 24

 201310329 محمد مفيد محمد باسل  طحان 25

 201310744 محمد ابراهيم  النجرس 26

 201320409 ليندا محمود يونس دحنون 27

 201330025 براء اموري نجم البدير 28

 201411118 احمد ابراهيم احمد الهالل 29

 201411415 امير محمد محمود مسالمه 30
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8الشعبة: المدرسة : مها ياسين  المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية 
2/12/2017موعد االمتحان: السبت  1:15-12:00الجلسة:   (  ه301المختبر: )   

 الرقم الجامعي االسم رقم جهاز الحاسوب
 201430128 عبد الرحمن خالد محمد مطلق شمالن 1

 201510077 محمد بسام حسني حماده 2

 201510358 عمر حازم عبد الحفيظ لوباني 3

 201510673 تمارا عامر عبد الوهاب العالوي 4

فوزي محمد الفرامحمود  5  201511022 

 201520130 ابراهيم سعيد عواد نايل 6

 201520380 معن موفق عبدهللا ابوقش 7

 201520444 روزالين نبيل سليم عبيد 8

 201520451 اريج محمد علي  الدراس 9

 201610010 ياقوت عبد الرزاق قاسم الجلم 10

 201610012 نور فواز بدير قاسم بدير 11

د احمد  االجربمحم 15  201610137 

 201610262 منتظر اسماعيل ابراهيم حمزه 16

 201610310 محمد فرحان  العلي 17

 201610388 وليد عبدالغني عبدالرحمن عبدالغني 18

 201610588 مصطفى خليل عواد نايل 19
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8الشعبة: المدرسة : مها ياسين ستدراكيةالمادة: اللغة االنجليزية اال   
2/12/2017موعد االمتحان: السبت  1:15-12:00الجلسة:   (  ه503المختبر: )   

 الرقم الجامعي االسم رقم جهاز الحاسوب
 201611096 ريم نبيل عيسى النجار 1

 201611144 مروه حامد عيدان محمد 2

 201620021 جعفر محمد رضا عبد العظيم عبد 3

 201620040 حيدر علي جعيب خفيف 4

 201620170 سامي أحمد محمد حمادة 5

 201620313 عمر غسان عوض فارس الشنتير 6

 201620375 احمد امين منصور محمد جود الحق 7

 201620379 اسماعيل جميل اسماعيل عبد الرحيم 8

 201620381 عناد طالل خليفه خريسات 9

 201620465 حامد طاهر محمد حامد سلطان التميمي 10

حسام  عزامليسا  11  201620501 

 201620519 خالد جمال صبري الصعيدي 12

 201620559 عبدالكريم جهاد جميل القضاة 13

 201620639 احمد بسام شوكت الساكت 14

 201620664 فراس محمود رجب اوتيده 15

 201620682 محمـد عمـر محمـد العدوان 16

 201620801 سارة خطاب عطية ابو خطاب 17

افيا ادمون ادم سفراوكت 18  201620828 

 201630017 رغد مدين نور الدين عمران 19

 201630033 حيدر علي محمد القيسي 20

 201710004 روان ذيب عبد المنعم محمود عيد 21

 201710039 سمير حمدي سمير سمار 22
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8الشعبة: المدرسة : مها ياسين  المادة: اللغة االنجليزية االستدراكية 
2/12/2017وعد االمتحان: السبت م 1:15-12:00الجلسة:   (  ه804المختبر: )   

 الرقم الجامعي االسم رقم جهاز الحاسوب
 201710098 فجر نضال  الجاموس 1

 201710102 امين عبد الملك عبدهللا مسعد الطيب 2

 201710112 زينب خسرو اسماعيل اسماعيل 3

 201710245 احمد طارق احمد الكبيسي 4

 201710248 االء اسماعيل علي الحياري 5

 201710424 سالم سطم عواد الشمري 6

 201710438 صهيب ناصر عبد الرحمن ابو حمد 7

 201710458 فرح حسام احمد علي الحمالوي 8

 201710468 ميمونه قاسم علي السراج 9

 201710638 فرح كمال عبدهللا المومني 10

 201710645 فاطمة عيسى حميد علوان 11

 201710722 عبدهللا عبدالرحمن محمد باكرمان 12

 201710725 صالحة احمد ابراهيم فريج 13

 201710741 ريما ماهر يوسف ابراهيم احمد 14

 201710954 ناصر بن احمد بن عزت عرنوس 15

 201711146 فاتن جمال  قدورة 16

 201711147 هدى نظمي الشيخ هود 17

بد هللامصطفى ثائر ع 18  201610913 

 201420087 علي محمد حسين عكله 19

 201420469 عبد هللا ماهر محمود الكيالني 20

 201610889 مصطفى موفق محمد 21

 

 



 (1مهارات االتصال باللغة االنجليزية )
 

1 

 

 رائدة عماري : ةلمدرسا
 

 (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 2+  1الشعبة: 
 لكلية العمارة والتصميم

 أ( 305المختبر: )  15:10 -9:00الجلسة:  2/12/2017السبتموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201010459 عمرو خالد احمد ابو خليف 1

د منير محمد الشنطيمحم 2  201220354 

 201310299 شروق محمد مفلح الحياري 3

 201310422 ميسره طالب سليمان دقدوقه 4

 201410205 حمزة ساهر محمد عيسى  5

 201610169 فرح فكري مرشد بدوي 6

 201610673 غنى محمد محمود الحشاش 7

 201620443 هبه به ختيار  مسعود 8

مد غبونعبد هللا عصام مح 9  201620514 

 201710291 سليم اياد سليم محمد عريقات 10

 200810049 احمد عادل  عبد الحميد 11

 201211191 ياسين خليل طه الجنابي 15

 201310181 مصطفى عادل حسن التكريتي 16

 201310329 محمد مفيد محمد باسل  طحان 17

 201311287 محمد اغيد عامر  لحموني 18

هيل صبري العزهخالد س 19  201320462 

 201410362 هيا رائد حسن دحادحه 20

 201410560 انس سليمان جمال حجازي 21

 201410668 صالح الدين زيدان  ابوندا 22

 201410784 امين معن عباس عباس 23

 201411020 عبدالودود صالح عريبي عريبي 24

 201411390 عبدهللا محمد يونس االشقر 25

زير سليمان الديسيرغد ن 26  201420098 

 201420517 حمزة خليل محمود حمدان 27

 201510601 رزان راجي رمضان الشوا 28

 201510725 رغد نبيل ناصر القهوجي 29

 201511005 عالء عبد هللا احمد عبد هللا 30

 201520323 ياسمين خالد واصف الحدادين 31

 201610088 امل نعمان راتب شمالوي 32

33  201610103 محمد مرعي علي الموسى 

 201610881 سوار محمد جمعه الكباريتي 34

 201620154 فهد رياض افرام 35



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

 أ( 302المختبر:)  10:15 -9:00الجلسة:  2/12/2017 السبتموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي االسم رقم جهاز الحاسوب

 201310935 فاطمة رياض خوام الفرهود 1

 201410553 شمائل محمد محمود المعروف 2

 201510484 جوليت عماد شوقي عوده 3

ار الساليمهفرح محمد عماد عبدالجب 4  201510591 

 201510681 هاله عبد الحكيم حامد الطوباسي 5

 201610396 العنود احمد جميل النسور 6

 201610519 ندى ماهر ياسر ابوقاقوس 7

 201610626 دعاء ابراهيم عادل الددو 8

 201611138 منار ماجد شكري سالمي 9

 201620341 اسيل ناصر الدين عبد القادر البورنو 10

 201620589 اسماء علي عبد الرحيم حامد 11

 201620800 احمد حسين محمود الطهراوي 12

 201710484 االء خالد حسن على غزال 13

 201710650 سلمى رعد اسعد قعوار 14

 201710743 سالم  احمد الحياري 15

 

 

 

 

 201620441 ليزا خليل يوسف 36

 201710963 عمر خالد سعود الحياري 37



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

 أ( 302المختبر: )  10:15-9الجلسة:  2/12/2017 السبتموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي االسم رقم جهاز الحاسوب

 201211177 محمد اسماعيل حسن زينب 16

 201330143 كريم الدين احمد شوقي حمزة 17

 201410722 نور الدين صالح صالح خطيب 18

عماد درويش الهندي قصي 19  201510614 

 201610070 دالل صالح فرج السعد 20

 201610428 نجود مجاهد ربحي حمدان 21

 201610630 قيس ماهر اسحاق قيسيه 22

 201620539 مجدي خالد احمد الشاويش 23

 201620613 ليث مامون شعبان بدر 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1مهارات االتصال باللغة االنجليزية )
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 (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 1: الشعبة بيان  عثمان :ةلمدرسا
 تقنية المعلومات / كلية الحقوق لكلية 

 أ( 303المختبر:) 10:15-9الجلسة:  2/12/2017  السبتموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي االسم رقم جهاز الحاسوب

 201630088 مبارك فهيد عبد هللا راشد العنزي 1

عبيداتمحمد علي عبد الكريم  2  201710254 

 201710787 ماجد احمد جدوع العساف 3

 201710796 عمر مهنا بشير نافع 4

 201711077 احمد عبد هللا حسين العايش 5

 201310529 هشام علي خلف الغنانيم 6

 201311149 هبة اياد حسين حسين 7

 201320166 احمد رائد احمد محمد عبد هللا التويم 8

صقالن الصواغسلمان فهد سعد  9  201410388 

 201410527 معاذ جمال عبدالحليم العمايرة 10

 201411384 اسامة محمد علي الغويل 11

 201420258 زين امجد غازي العدوان 12

 201430089 قيروان فارس مطر الشمري 13

 201510201 محمد حسين غالب كبة 14

 201510612 انس ابراهيم احمد ابوحمور 15

خير الدين محمد الحياصاتمحمد  16  201520481 

 201711060 تسنيم احمد عبد الفالح الحياري 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1مهارات االتصال باللغة االنجليزية )
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رائدة عماري : ةالمدرس 1الشعبة:   ( 1)المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية  
إدارة اعماللكلية   

2/12/2017السبت موعد االمتحان:  أ( 303المختبر:)  15:10-00:9الجلسة:    
جهاز الحاسوب رقم  الرقم الجامعي االسم 

 201220251 زكريا خليل محمد ابو شميس 18

 201220274 محمد هاني يعقوب كلبونه 19

 201220276 احمد محمد محمود عرباش 20

 201230091 جريس نضال جميل الحصري 21

 201230094 احمد خلف سليمان الرمامنه 22

 201310132 خالد رائد حسن دحادحه 23

 201310234 ريمة محمد حنون العتابي 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

2/12/2017 السبت موعد االمتحان: 15:10-00:9الجلسة:   أ( 304المختبر:)   
الجامعيالرقم  االسم رقم جهاز الحاسوب  

 201310322 جورج حازم مخائيل الداوود 1

 201310457 رائد عدنان عارف عبدالكريم 2

 201310588 ليث بسام حسن القوقا 3

 201310821 رند هيثم محمد النوايسه 4

 201311239 حنين نضال محمد عنتر 5

 201320262 سعيد عامر احمد ابو قوره 6

 201320281 احمد محمد عبدهللا ابو غوش 7

 201320391 زينه احمد فايز عميره 8

 201320456 اريج ابراهيم  الحسن 9

 201320469 ناديه عوض محمد سالم المطيري 10

 201330137 صدقي غسان عبد القادر ذياب 11

 201410079 باسل ذيب صبري صالح 12

 201410293 حمزة خليل ربحي الصادق 13

 201411182 هديل جمعه فرحان السليحات 14

 201411212 اسامه محمد محمود اعمير 15

 201411267 ساره عبد هللا ابراهيم قطيشات 16

 201420048 يوسف محمود محمد غنمه 17

 201420215 سماء عبدالفتاح علي عبد الرحمن 18

 201420249 فرح اياد فضل حموده 19

 201420400 عبد الحافظ ربيع عبد الحافظ قطيشات 20

الليث عماد الدين بشير التاجي احمد 21  201420534 

 201420540 عبدهللا محمد هيثم معروف خباز 22

 201430104 ديما شفيق محمد العتوم 23

 201430107 زيد رافع عبد السالم القطان 24

 201510293 ايهاب يوسف رزق صبارنة 25

 201510401 مجد محمد الخامس العطار 26

نهواصف سعيد واصف بدار 27  201510470 

 201510480 طالل نبيل فريد مرقص 28

 201510825 شاهين محمد شاكر الكسواني 29

 201510828 عمر بالل جمال اللحام 30

 201510974 احمد عاطف عمر حافظ 31

 

 

 

 

 

 



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

 أ( 306المختبر:) 15:10-9:00الجلسة:  2/12/2017 السبتموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201520233 مازن يحيى عبدهللا اليمني 1
 201520324 عدي مهدي عدنان النصر 2
 201520371 محمد فهد محمد العالوين 3
 201520530 محمد وليد محمد العدوان 4
 201520537 خديجه احمد عبدالفتاح العمايره 5
 201610125 عبدالرحمن يوسف حسن الطه 6
 201610167 قصي عبد الحسين  جواد 7
 201610291 لؤي اسامه محمد ابو عجميه 8
 201610318 محمد يوسف علي ابو رمان 9
 201610379 عبدهللا امجد عبدهللا احمد 10
م عبدهللاليث عبدالحكيم دياب عبدالرحي 11  201610481 
 201610730 عمر سليمان عمر الشرفاء 12
 201610883 اياد سعيد عبدالغني ابو قفه 13
 201610890 هـالة صباح  صالح الدين 14
 201620318 منيره يوسف صالح حمود صالح 15
 201620346 ساري احمد يوسف عريقات 16
 201620402 مرام رافع احمد احمد 17
مي عبد الهادي عبد مرتجياياد سا 18  201620438 
 201620498 محمد فريز فالح جغبير 19
 201620727 غرام نبيل ناصر السعيد 20
 201620756 محمد عمر خالد عوض 21
 201630075 يزن احمد عطيه غانم 22
 201630150 عبدهللا عماد شحاده درسيه 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1مهارات االتصال باللغة االنجليزية )
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  (1لمادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية )ا 1الشعبة:  سوسن الدحياتالمدرسة: 
 إدارة اعماللكلية 

 ( أ306المختبر:) 10:15-9:00الجلسة:  2/12/2017موعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 200910214 حسام خالد حماد  24

 (1للغة االنجليزية )المادة: مهارات االتصال با 2الشعبة:  سوسن الدحيات :  ةالمدرس
 إدارة إعماللكلية 

 ( أ309المختبر: ) 10:15-9:00الجلسة:  2/12/2017موعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201110212 معتصم رافت علي ابو داود 1

 201210365 حسان مصباح سليم العبسه 2

 201211120 يزن زهير عبدالعزيز الرياحي 3

 201220265 ابراهيم رياض خليل المصالحه 4

 201220339 مصطفى قاسم جواد خرفان 5

 201310217 اسماعيل احمد يوسف الحاج قاسم 6

 201310523 مجدي جرجس ميخائيل مسيحه 7

 201310670 مؤزر موفق مرزة الحديثي 8

 201311170 عبد هللا وليد حسن الحديثي 9

ةعدي عايد عبدالكريم الخرابش 10  201311196 

 201311241 شهاب محمد عبدهللا السياني 11

 201320181 احمد محمود محمد غنمه 12

 201320449 عمر ناصر  عوض 13

 201330054 فاضل عبود السالمه الحبيب 14

 201410221 سيف الدين احمد حسني طالب 15

 201410707 النا خميس احمد ضبان 16

 201410776 ساره عاصم توفيق طنطاوى 17

 201411297 علي ناجي علي محمد هاجر 18

 201420297 اياد مقبل احمد النهمي 19

 201420310 يزيد كريم اسرافيل الزيادات 20

 201420329 محمد امين خليل جميل زعتره 21

 201420350 سلطان عيد فرحان فالح 22

 201510091 زيد بالل محمود ابو شايب 23

بوحعال محمد عالم  بح 24  201510439 

 

 

 



 (1مهارات االتصال باللغة االنجليزية )
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  (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية )  2الشعبة:  سوسن الدحيات :  ة المدرس
 لكلية إدارة إعمال

 ( أ312المختبر: ) 10:15-9:00الجلسة:  2/12/2017موعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201510599 حمزة وائل فريز ابو هنطش 1

 201510754 زيد سالمه عبد الرحمن السالمه 2

 201520407 ميرنا سمير جميل مسلم 3

 201610308 زياد طارق جمال اسماعيل 4

 201610424 ميسم سعد عبدالواحد عبدالواحد 5

 201610438 رايه مناف عبد اللطيف العواملة 6

 201610534 محمد صالح محمد الحبشي 7

دمحمد خالد علي المول 8  201611120 

 201620354 سامر ماهر فرح عكارشه 9

 201620357 هيثم عامر سالم ابوحمور 10

 201620470 هبـا محمـود محمد منصور 11

 201620524 عبدهللا اكرم ضاري ال سعد 12

 201620698 سالم عصام صباح العطار 13

 201620773 حسين حسني ابراهيم خريس 14

يطارق سالم تركي الزعب 15  201710400 

 

 

 

  (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 2الشعبة:  بيان عثمان: ةمدرسال
 الصيدلة والعلوم الطبيةلكلية 

 ( أ312المختبر:) 10:15-9:00الجلسة:  2/12/2017موعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

16 
محمد ماجد محمد مازن ابو 

 البحرين

201310996 

 201330142 هبه اسماعيل محمود ابو غياض 17

 201410422 حسن محمد سعيد سالم كشموله 18

 201411031 زينه محمد خيري  السبع 19



 (1مهارات االتصال باللغة االنجليزية )
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 201510792 عبيدة منير  مدالوي 20

  (1ة االنجليزية )المادة: مهارات االتصال باللغ 2+  1الشعبة:   بيان عثمانلمدرسة: ا
 الصيدلة والعلوم الطبيةلكلية 

 أ( 211المختبر:) 10:15-9:00الجلسة:  2/12/2017السبت موعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201510843 رامي محمد سعيد غنايم 1

 201510954 ايالف مصطفى مظفر البياتي 2

 201520293 ساره صبري حسين نعمان 3

 201530033 هدى كامران رشيد محمد 4

 201610067 ساره غسان محمد صدقي قمحيه 5

 201610095 نوفل سلمان حنتوش سليم 6

 201610171 ياسر جمال رجاء مخلف 7

 201610510 لينا مؤيد هادي كوطي 8

 201610520 مصطفى عبدالعزيز محمد احمد 9

 201610529 مصطفى علي كاظم علي 10

اد خضير عباس حسينسج 11  201610600 

 201610620 زبيدة عبدالرزاق عباس وهيب 12

 201610657 تقى علي جعيب خفيف 13

 201610714 زيد خالد احمد زيدان 14

 201610718 علي ابراهيم مزعل جاسم 15

 201610724 تبارك محمد عبود كسار 16

 201610732 مثنى عبدالوهاب احمد ثجيل 17

جرمد وسمي عمر جواد 18  201610743 

 201610757 محمد فالح عرموط هويش 19

 201610761 علي محمد كريم مجيد 20

 201610788 يحيى عبدالمنعم جابر حامد 21

 201610797 عبدالمعز محمد جدوع ويس 22

 201610992 مريم عباس عبد عبود 23

 201611007 عبدهللا مروان عبدالرحيم طه 24

25 
العليم "عامر هبه يوسف عبد 

 " السعدني

201611160 
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 201620001 نور وريا  صابر 26

 201620060 كالرا بشار  يوسف 27

 201620074 لورد رعد جليل كجه جي 28

 201620091 صائبه صائب عبدالهادي فرعون 29

 201620097 حسين حمد شاكر ياسر 30

 201620101 عمر احمد هادي جواد 31

ليوياحمد مهند ميران ع 32  201620103 

 201620135 ياره بارزان عدنان محمد علي 33

 201620296 عبد هللا خالد محمود العميري 34

 201620447 احمد عبد هللا احمد كتكت 35

 201620487 دينا جودت صالح المصري 36

 201620565 مصطفى حكمت فصيح فصيح 37

 201620797 ريمه عادل  خضر 38

الخطيبمهند محمود محمد  39  201710167 

 201710274 ريما تحسين راغب الجوهري 40

 201710387 عماد رباح عاطف ابو احمد 41

 201710679 محمد موسى يونس عجره مسالمه 42

 201710775 ديمه نعمان  شعبان 43

 201711030 محمد جابر حبيب كرم 44

 201711033 ياسين اسامه نوري ياسين 45

العدوانهناء خالد بركات  46  201510047 

 201510631 فرح ماجد محمد حجه 47

 201510658 محمد سمير عبدالقادر عيسى 48

 201510803 هبه غازي ابراهيم العمد 49

 201510966 مرح زياد محمد عرار 50

 201520037 االء احمد علي حسين العاقل 51

 201530077 عيسى سعد خليف حنتوش 52

نشكري حميد شاكر الزب 53  201530119 

 201530146 ابراهيم   شالعطه 54

 201610207 رغد جالل ابراهيم خضر 55
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 201610208 نور جالل ابراهيم علي خضر 56

 201610215 سرى محسن محمد االطرقجي 57

 201610227 روان مصطفى السيد يوسف 58

 201610334 عبد امين عبدالرحمن زيدان 59
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 (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 3+2الشعبة:  بيان عثمانالمدرسة: 
 لكلية الصيدلة والعلوم الطبية وكلية التمريض 

 ه( 803المختبر:) 10:15-9:00الجلسة:  2/12/2017 السبتموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

عوده عيسى رمزي عيسى 1  201610335 

 201610355 امنة رياض عبدالرحمن نجم 2

 201610475 رولى هاشم احمد حبايبه 3

 201610573 رؤى محمد عبدالرحيم زايد 4

 201610857 احمد عمر عبد الجبار محمد 5

 201610984 ايه رائد عزيز حسون 6

 201611142 طارق محمد  طارق 7

 201620004 محمد ياسر اسعد عبدالحافظ 8

 201620068 محمد سعد احمد عبيد 9

 201620072 هديل عالء عبدالرحيم نهام 10

 201620179 احمد كريم عبدالسادة ثابت 11

 201620457 عمر حازم  محمد 12

 201620611 احمد ابراهيم  ابو عرار 13

 201630018 ياسر حسن جبار جبار 14

 201630036 يحيى محمد محمود الميثلوني 15

 201710062 سجاد ماجد مركز حمد 16

 201710351 ساميه ايميل فؤاد نعمه 17

 201710414 علي عالء الدين  صالح 18

 201310767 محمد سالم حسن هيب 19

 201310809 نورشان احمد  عبد مشعوره 20

 201410817 ياسمين حمدي عبدهللا الجغبير 21

 201510497 سمحه نعمان حسين جربان 22
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  (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 4الشعبة:  لمى أبو خلفالمدرسة: 
 لكلية الصيدلة والعلوم الطبية وكلية التمريض

 ه( 804المختبر: ) 10:15-9:00الجلسة:  2/12/2017 السبتوعد االمتحان: م
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201310001 عبد العزيز خالد محمد محمد 20

 201310058 المعتصم باهلل احمد  االجرب 21

 201310540 االء قاسم  الكود 22

 201310943 مازن عماد الدين  خلوف 23
 

  (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 3الشعبة:  بيان عثماندرسة: الم
 لكلية الصيدلة والعلوم الطبية وكلية التمريض

 ه( 804المختبر:) 10:15-9:00الجلسة:  2/12/2017 السبتموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201510700 رواء صالح  سواعد 1

 201520053 هاله عالء  خليل 2

 201520159 االء اياد عبد العزيز محمود 3

 201520226 آمال محمد نبيل محمد رجب 4

 201610258 بسمه سامر عباس محمد 5

 201610527 ريم عبدالباقي محمد االعرج 6

 201610716 محمد رعد عبدالوهاب حسين 7

 201610856 شهد مصطفى حميد لفته 8

م نجدي الحاجمهند هيث 9  201611031 

 201611168 دالل ابراهيم  عباس 10

 201611182 حسن عمر  عبدالحسين 11

 201620049 .محمد اسامه جميل الشحروري 12

 201620285 هديل ليث سعد مرهون 13

 201620355 كامل ممدوح موسى ابو عجله 14

 201620706 ايه رفعت عطا ابو شامه 15

مرامي رياض  الجل 16  201620766 

 201710163 عبدهللا  احمد حسن الحلبيه 17

 201710492 فرح محمد احمد فرحان قصقص 18

 201710944 عبد العزيز محسن الشمري 19
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  (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 4الشعبة:  لمى أبو خلف:  ةالمدرس
 لكلية الصيدلة والعلوم الطبية وكلية التمريض

 ه( 404المختبر:) 10:15-9:00الجلسة:  2/12/2017 السبتموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201410483 نازك عادل علي علي 1

 201410706 عطاس سالم احمد العطاس 2

 201430091 الحمزة حسين عوده الجاسماوي 3

 201511022 محمود فوزي محمد الفرا 4

 201520042 عال محمد  العدوي 5

 201530026 محمد رياض طالل مظلوم 6

 201530063 نور منير هاشم علي 7

 201610362 ابراهيم مصطفى يوسف محاميد 8

باس علي حسنعلي ع 9  201610512 

 201610635 زينب مؤيد محمد حاشوش 10

 201610691 ندى علي  عيد 11

 201610955 نبأ عماد مزهر فرحان 12

 201610970 اميم نصير علي عبد الحسين 13

 201611187 ابراهيم مشعان ابراهيم حسن 14

 201620030 ابراهيم امين خضير كاظم 15

 201620077 سجاد اسعد جبار عفص 16

 201620079 شمس صائب جاسم الشويلي 17

 201620085 الزهراء علي عبدالرزاق مسلم 18

 201620129 به ختيار كامران  احمد 19

 201620257 عبدهللا حسين عبد االله عبدالحسين 20

 201620331 نور عماد كريم الرماحي 21

 201620636 عمار عدنان سعيد نوفل 22

خليل القطواسيد عقيل  23  201630031 

 201710128 محمد جوهر خورشيد دزه ي 24

 201710589 بارق شهاب طالب كاظم 25

 201710891 نورشان احمد محمد علي 26

 201710916 يحيى محمد منصور الياصجين 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1مهارات االتصال باللغة االنجليزية )
 

16 

 

 

 

 (1المادة: مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 1الشعبة:  سوسن الدحيات:  ةدرسالم
 الهندسةلكلية 

 ه( 404المختبر:) 10:15-9:00الجلسة:  2/12/2017 السبتموعد االمتحان: 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

علي  انناره عدنان محمد محمد 28  201210194 

سائد  كيالي ناصر محمد محمد 29  201320027 

 201320451 عال حسين عبدالكريم القطيشات 30

 



 (1مهارات االتصال باللغة االنجليزية )
 

17 

 

 
 
 

 

 

 (1) المادة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 1 الشعبة:  سوسن الدحياتالمدرسة: 
 لكلية الهندسة

 ه( 706المختبر:) 10:15-9:00الجلسة:  2/12/2017االمتحان: موعد 
 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب

 201530195 عباده محمد انس الجبولي 1

 201610025 اسامة انور فرحان نادي 2

 201610062 عبد الحكيم بسام  الشفيع 3

 201610083 عبد هللا خليل محمد الحوت 4

 201610198 احمد محمود خلف سالم 5

 201610228 منار نائل نمر ابراهيم 6

 201610473 مشاري صالح عبد الوهاب باقر 7

 201610494 احمد خالد سعيد كيالي 8

عل عبدهللا عماش عبدهللامش 9  201610521 

 201610765 سليمان نافع سليمان ابو رمان 10

 201611083 ختام سمير اسماعيل جالل 11

 201620134 حسن محمد علي الدالوى 12

 201620137 ياسين حلمي ياسين الشوا 13

 201620145 الحسن محمد حسن محمد 14

 201620266 محمد فهد ثامر الخالدي 15

 201620292 فاطمه خالد احمد حسين ندوم 16

 201620545 ليث عبد المعطي محمد فاضل 17

 201620620 علي خالد عباس العبيدي 18

 201620783 .حسين خليل نائل سرور 19
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 201710030 عبد هللا فايز  حرحش 20

 201710053 نور غسان محمد الدنيفات 21

 201710227 خالد عماد محمد عوايص 22

 201710272 هاني تحسين راغب الجوهري 23

 201710656 خالد فتحي عبدالرؤوف التله 24

 

 

 

 ةالمادة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزي 2+  1الشعبة:   سوسن دحياتالمدرسة: 
 لكلية الهندسة (1)

 ه( 503المختبر:) 10:15-9:00الجلسة:  2/12/2017 السبتاالمتحان: موعد 
 الرقم الجامعي  االسم  سوبرقم جهاز الحا

1  201710761 شريف حسام شريف ابو هزيم

2  201710828 محمد بشير شاهر الشبلي

3  201710871 حمزه رائد محمود الزبيدي

4  201710962 أنس بالل ابراهيم عمريه

5  201710964 سالم سليمان احمد الغنيمات

6  201711024 شكر جودت شكر عبد القادر

7 دي سلمان العبيديعلي وا  201310240 

8  201310454 يونس يوسف محمد جوده

9  201510592 سيف محمد خليل محمد جالد

10  201530133 مجد هشام اسماعيل خليفه

11  201610507 زكريا عبد الرحمن خليل الدقس

12  201620526 ابراهيم محمد ابراهيم عبد هللا

13  201620530 .عمر عصام يوسف الكلوب

14  201620631 محمد علي سليمان العربيات

15  201630048 محمد احمد محمد المومني

16  201630085 محمد احمد عبد الرحمن المشعل

17  201710028 عبد القادر نضال خضر المعيوف

18  201710234 احمد عبد المعين  الفحام

19 المدادحةاسامه سمير عطا هللا   201710470 

20 مد ابو القرنعاصم عمر اح  201710804 

21  201510927 عمر رشيد الشنيطي

22  201710833 ندى محمود عناب

32  201520569 معن محمود حسين الصالحات 
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 (2) المادة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 1الشعبة:   لمى أبو خلفرسة: المد
 أ( 211المختبر: ) 45:11-10:30الجلسة:  2/12/2017 السبتاالمتحان: موعد 

 الرقم الجامعي االسم رقم الجهاز
 201210846 رايه هايل ابراهيم الكردي 1

 201220108 عرين محمود عبدالقادر ابو فضاله 2

 201220193 عمر احمد عبد الكريم الدباس 3

 201310952 ايهاب يوسف محمد الصعيدي 4

 201410283 ابراهيم زهير ابراهيم العمد 5

 201410778 لميس موسى احمد مشعل 6

 201410800 بدر بسام عبد القادر الجبر 7

 201410914 هاشم فاروق سعيد عبد هللا 8

لكباريتيعبد الرحمن راشد سعدو ا 9  201410951 

 201410991 روان زاهر نظمي باكير 10

 201420292 انستازيا الياس داود قسيسيه 11

 201430097 ساره محمد جمال حسن 12

 201510030 وسام محمود حسن المشايخ 13

 201510211 رعد عمر قبالن العبدالالت 14

 201510228 .انسام مالك عبدهللا ابو الرب 15

رحمن احمد عبدالرحمن ال طهعبدال 16  201510386 

 201510546 عمار عجيل مجيد عبدالرزاق العصفور 17

 201510783 دانا نبيل انطون حجاره 18

 201510979 نبأ جمال عبد الوهاب عبد الوهاب 19

 201520001 محمد سالم محمد جوري 20

 201520054 مصطفى جواد اكرم عبد الرزاق 21

ن الدينمريم جمال  زي 22  201520071 

 201520094 عمار عماد فاضل حسن 23

 201520301 عون رومل جميل العكروش 24

 201520328 جوليان البرت جميل لطفي 25

 201520361 ابراهيم انطون ابراهيم زياده 26

 201520550 حنين محمد جاسم عباس 27

 201610051 نيرمين محمد جمال الدين صالح الدين 28

عبدالحسين جواد كاظمشهد  29  201610133 

 201620117 اديب زاهر اديب ابو كميل 30

 201620569 االمير امجد حمدان الجهني 31

 201620702 جنات علي هاشم الحمامي 32

 201630043 رامان موفق  ياسين 33

 201710045 فاطمة اسماعيل جمعه اسماعيل سلمان 34

 201710085 عبد هللا بهاء بولص النصراوين 35

 201710200 صالح بسام شناعه محمد 36

 201710449 ساره مأمون عبدهللا الطوسي 37

 201710584 عبد هللا عزمي يونس ريان 38



2
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 201711059 جمانه عمر رعد عيسى 39

 (2) المادة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 2الشعبة:   سوسن الدحياترسة: المد
 أ( 211المختبر: ) 11:45-10:30الجلسة:  2/12/2017 السبتاالمتحان: موعد 

 الرقم الجامعي االسم رقم الجهاز
 201210201 كرمه محمود ناجي ناجي 40

 201310357 احمد فواز محمود الكيالني 41

 201310733 ئافي كاوه محمد صالح محمد صالح 42

 201310758 عمر احمد  حواره 43

احدعمر خالد عبدالواحد عبدالو 44  201320034 

 201410001 مراد عيسى موسى رمضان 45

 201410317 عبدهللا محمود عبدالقادر حمدان 46

 201410494 ياسمين نادر خيري غيث 47

 201410579 مصطفى ثائر عبدالسالم العجيلي 48

 201410982 احمد ماهر محمد  صبري احمد 49

 201411250 محمد قحطان كنعان الخيال 50

ء عبد الهادي نايف استيتيهعال 51  201420245 

 201420544 سمو وسام سعدون مصلح 52

 201510283 دالل محمد توفيق احمد عشماوي 53

 201510374 يوسف ماهر وديع كطه 54

 201510421 صفا محمد ياسين عبدالرزاق 55

 201510649 ناصر كمال  حرحش 56

 201510978 اسيا عبدهللا حميدي الياور 57

85  201511005 عالء عبد هللا احمد عبد هللا 

 201610097 نورهان نبيل عاصم الدباغ 59
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 (2) المادة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 2الشعبة:   سوسن الدحياتلمدرسة: ا
 أ( 302المختبر:) 11:45-10:30الجلسة:  2/12/2017 السبتاالمتحان: موعد 

 الرقم الجامعي  السم ا رقم جهاز الحاسوب
 201610139 دانا خالد مطلق الشرايعه 1

 201610309 دارين يسري فهمي عبد الفتاح هنو 2

 201610319 قاسم بسام صادق ابودواس 3

 201610338 سوار عمر احمد نعمه 4

 201610493 اسالم محمود عثمان طبيب 5

 201610577 محمد رفعت محمد علي الحسين 6

ود رجب اوتيدهفارس محم 7  201610591 

 201610616 روال محمد مفيد سعيد خليل 8

 201610638 اسراء حامد حبيب حسن ابل 9

 201610703 هديل فتح هللا عمر تكروري 10

 201610734 يوسف حكم عزيز عرنكي 11

 201610735 اشرف عدلي حنانيا حنانيا 12

 201611052 مصطفى مال هللا نجم مطرود 13

ان فاتك كريم كريمعدن 14  201620130 

 201620200 دانه ابراهيم سميح االدهم 15

 201620221 احمد مروان داود المغربي 16

 201620227 علي جاسم  االبراهيم 17

 201620448 رشا فؤاد محمد الحمد 18

 201620784 احمد مهند احمد حسان محمد صالح 19

 201710176 جود احمد كايد العرموطي 20

 201710305 احمد كرم نبيل عبد الحميد السعدي 21

 201710639 ريان عبد هللا  صدقي كتانه 22

 

 

 

 (2) المادة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 3الشعبة:    رائدة عماري المدرسة: 
 أ( 303المختبر:) 11:45-10:30الجلسة:  2/12/2017 السبتاالمتحان: موعد 

 الرقم الجامعي  م االس رقم جهاز الحاسوب
23  201310079 صفاء عبدالوهاب يوسف زونه

24  201310417 محمد احمد عبدهللا شاهين



2
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 (2المادة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية ) 3الشعبة:    رائدة عماري المدرسة: 
 أ( 303المختبر:) 11:45-10:30الجلسة:  2/12/2017 السبتموعد االمتحان: 

 الرقم الجامعي  االسم  جهاز الحاسوبرقم 
 201310785 رؤى زهير  هاشم 1

 201320367 الصفا حسين علي علوش 2

 201330137 صدقي غسان عبد القادر ذياب 3

 201410824 احمد رائد محمد سعيد عوينات 4

 201411195 احمد عبد الكريم  خشفه 5

 201420231 بشير جورج بشير الفرحات 6

ن عبد الحليم عربياترند ايم 7  201420365 

 201420437 يزن ابراهيم علي حسنين 8

 201420547 فيصل ياسر نوري السعيدي 9

 201510393 سامر نافذ كامل الشاويش 10

 201510925 داليا غسان عبداللطيف صقر 11

 201510931 خالد محمد عماد عبد الفتاح شقدان 12

 201520030 زيد قصي عبد الكريم حسن 13

 201520300 اسراء ابوبكر خليل الشيشاني 14

 201530042 سيف هيثم جودت ناصر 15

 201530162 . سلمان جمال سلمان محمد الحمايده 16

 201610008 اسامة علي خالد جرادة 17

 201610093 دنيا نصير علي عبدالحسين 18

 201610234 ريم خالد يوسف تركيه 19

اتيزكريا يحيى محمد العن 20  201610290 

 201610619 بيان خصيب حلمي ياسين 21

 201610641 احمد عامر محمد جابر 22

 201610652 غيث رضوان حلمي الرشق 23

 201610696 هنادي جمال عبد الرحمن الشولي 24
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 (2المادة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية ) 3الشعبة:    رائدة عماري المدرسة: 
 ( أ304المختبر:) 11:45-10:30الجلسة:  2/12/2017 السبتعد االمتحان: مو 

 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب
 201610919 زينب اياد عبدعلي ضيف 1

 201610974 الحسين عمر صفاء محمد 2

 201611016 رنا احمد  عواوده 3

 201611098 غادة محمد علوان ابراهيم 4

زكي مهدي مسك مهنا صالح 5  201620005 

 201620029 ساره ماجد شاكر لفته 6

 201620362 طالل صدقي فضيان صويص 7

 201620778 عبد الكريم محمد عبد الكريم ابو طالب 8

 201711178 ليث اسامه نعيم ابو عزه 9

 (2المادة: مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية ) 4الشعبة:  المدرسة: لمى أبو خلف 
 ( أ304المختبر:) 11:45-10:30الجلسة:  2/12/2017د االمتحان: السبت موع

 الرقم الجامعي  االسم  رقم جهاز الحاسوب
 201420519 مها محمد موسى أالحمد 10

 201510622 مروان ثائر ثابت عمر 11

الهماميغيث عبدالكريم   12  201510686 

حلحلديمه محمد حسين  13  201610340 

حنظلاهيم جريس فاتن ابر 14  201610422 

 201610446 بانه كمال جبرين حمد 15

 201610722 مصطفى نادر محمد علي سلمان 16

 201620192 يوسف عماد يوسف اللحام 17

 201620280 ضياء عدنان محمود مخلوف 18
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 201620298 دينا زياد عبد القادر قصقص 19

 201620420 مجد محمد عبد القادر الخطيب 20

 201620582 راكان احمد محمود الفار 21

 201711044 احمد بن عبيد بن سلمان العلوي 22

 201711129 محمد عبد الرضا القطان 23

من طالب الهندسة   201430190 ابراهيم محمد  ابراهيم 24

من طالب الهندسة   201520516 احمد مشعل حمود السعدون 25
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