
 قائمة أسماء طلبة امتحان الكفاءة الجامعية

      2022- 6-2يوم الخميس الموافق 

 )10:00- 8:30جلسة األولىال(

  ) كلية تقنية المعلومات1202(مختبر 

 التخصصالطالب اسم الجامعي الرقم#

1 
201811136

  صيدلة لجين محمد بخيت الجعافره

  صيدلة عائشه خالد جاسم الجميلي2 201811169

  صيدلة بيان منصور مفلح الطويقات3 201811189

  صيدلة لين احمد  عويد4 201811190

  صيدلة تقى عبدالجابر يوسف شلبايه5 201811218

  صيدلة النه محمد  خسرو6 201811232

  صيدلة سندس صالح  الزعبي7 201811248

  صيدلة رنيم محمد سعيد العنبتاوي8 201811281

  صيدلة بيوار عبدالخالق طلعت طلعت9 201811310

  صيدلة علي رياض طالل الحجمي10 201811362

  صيدلة علي ناظم فرمان المشهدي11 201811365

  صيدلة اروى فرج احمد سليمان12 201811369

  صيدلة عبدالرحمن حاتم عبدالرحمن سهيل13 201811372

  صيدلة ميس مشتاق  عبد العظيم14 201811373

  صيدلة زينب احمد صالح العيداني15 201811394

  صيدلة محمد عبداالله عبدالحسين المياحي16 201811406

  صيدلة حسين جاسم جابر جابر17 201811408

  صيدلة هدير لؤي نورالدين توفيق18 201811459

  صيدلة لورين باسم حمد طربيه19 201811471

  صيدلة اطياف حسين وسمي الشريف20 201811476

  صيدلة ليث صالح محمد صادق21 201811481

  صيدلة امير بشير عبد عون حسون22 201811483

  صيدلة ايه احمد نعمان نعمان23 201811495

  صيدلة بالل شهاب  احمد24 201811498

  



 قائمة أسماء طلبة امتحان الكفاءة الجامعية

   2022- 6-2يوم الخميس الموافق 

 )10:00- 8:30جلسة األولىال(

  ) كلية تقنية المعلومات2031(مختبر 

 التخصصالطالب اسم الجامعي الرقم#

1 
201810324

  صيدلة امير كاظم شياع العكبي

  صيدلة زياد محمود محمد مالحويش2 201810382

  صيدلة امـد نصير علي العوده3 201810464

  صيدلة بدر محمد خير  ايوبي4 201810506

  صيدلة نشوة اياد  طعمه5 201810508

  صيدلة الحسن علي خالد عباس6 201810575

  صيدلة أيات عماد  ثابت7 201810616

  صيدلة محمد سعد خليل قاسم8 201810686

  صيدلة العبيديعبدهللا منذر ذاكر 9 201810714

  صيدلة حسين خليل طعمه العاتي10 201810715

  صيدلة احمد حمد  العبد هللا11 201810720

  صيدلة افياء محمد حسين حمادة مرتضى12 201810781

  صيدلة معن هاشم حسين الخليل13 201810833

  صيدلة روان عبدهللا محمد الزعبي14 201810854

  صيدلة حماده مرتضىزينب محمد 15 201810912

  صيدلة ليان محمد ابراهيم ابو كاشف16 201810953

  صيدلة شهد محمد فؤاد فايز منصور17 201810992

  صيدلة اركان عبدهللا صالح السعايده18 201811046

  صيدلة ساره محمد طه اغباريه19 201811049

  صيدلة خضره جالل حسين عماش20 201811051

  صيدلة محمد زياد محمد شديد21 201811060

  صيدلة افتخار ياسين محمد صالح الجناعي22 201811076

  صيدلة اوس فراس فاضل اسماعيل23 201811110

  صيدلة محمد عبد الرحمن سعد العرمان24 201811127

 



 قائمة أسماء طلبة امتحان الكفاءة الجامعية

  2022- 6-2يوم الخميس الموافق 

 )10:00- 8:30جلسة األولىال(

  ) كلية تقنية المعلومات2041(مختبر 

 التخصصالطالب اسم الجامعي الرقم#

1 
201920272

  صيدلة ابراهيم تحرير ابراهيم الصعب

  صيدلة شعالن سعدون عزبه النمري2 201920277

  صيدلة سالمه محمود سالمه البستنجي3 201920289

  صيدلة وائل محمد خلف السرارحه4 201920296

  صيدلة ايناس محمد احمد الخرابشه5 201920328

  صيدلة عبدهللا فاضل ابراهيم العكيدي6 201920332

  صيدلة عبدهللا انور عبد الجبار الناصري7 201920374

  صيدلة توانا سالم عثمان عثمان8 201920379

  صيدلة لونا فاروق محمد شياب9 201920387

  صيدلة شاكر سائد شاكر ندى10 201920394

  صيدلة صالح نجيب صالح صالح11 201920399

  صيدلة عبد الغفار اكرم شوقي الكبيسي12 201920421

  صيدلة هديل عدنان محمد الكبيسي13 201930039

  صيدلة الزهراء طعمه عبد ال طعيمه14 201930042

  صيدلة هنوف رياض لطيف الدليمي15 201930059

  صيدلة كرار حيدر زغير الرماحي16 201930066

  صيدلة محمد جميل موسى اسماعيل17 201930069

  صيدلة ساره فيصل محمد الصدر18 202010019

  صيدلة مصطفى مؤيد هادي البيضاني19 202010025

  صيدلة حنان محمد حسن الشالل20 202010047

  صيدلة عمر شاهر يوسف العضايله21 202010308

  صيدلة انس ابراهيم مصطفى القواسمة22 202010336

  صيدلة شهد اسماعيل خليل البطه23 202010369

  صيدلة احمد علي حمادي ارجيبي24 202010432

  صيدلة شيرين درغام حسن الفريحات25 202010507

  صيدلة غني صبحي غني غني26 202010859

  صيدلة الحارث احمد جاسم جاسم27 202010860

  صيدلة مرتضى ضياء الدين طالب البدران28 202010861

  صيدلة ياسين كاظم سلمان سلمان29 202010864



  صيدلة فؤاد رياض حسن حمزه30 202010902

  صيدلة اياد فايز محمد ابو زيتون31 202010903

  صيدلة اثير سامي حسين السعداني32 202011077

  صيدلة انس سـفيان خضير خضير33 202020465

  صيدلة ميالن خالد احمد احمد34 202020500

  



 قائمة أسماء طلبة امتحان الكفاءة الجامعية

     2022- 6-2يوم الخميس الموافق 

 )10:00- 8:30جلسة األولىال(

  ) كلية تقنية المعلومات2051(مختبر 

 التخصصالطالب اسم الجامعي الرقم#

1 
201811521

  صيدلة طه محمد عبدالسالم الخويطر

  صيدلة محمد قاسم احمد البدريع2 201811522

  صيدلة ميسم زاهر  صالح3 201811532

  صيدلة روان علي محمد هذيلي4 201811555

  صيدلة امين سامي  المكاوي5 201811561

  صيدلة نور ابراهيم حسين حسين6 201811564

  صيدلة زينب خضر عبد المناف ياسر7 201811634

  صيدلة محمد حسام محمد ياسين8 201811708

  صيدلة احمد علي جريمخ الزبيدي9 201811711

  صيدلة عادل فواز مضحي العنزي10 201811725

  صيدلة رقيه هيثم جميل صالح11 201811735

  صيدلة زينب عبدالزهره ياسين الحلفي12 201811740

  صيدلة نهوض حسن  سالم13 201811966

  صيدلة علي خضير رشيد العزاوي14 201820006

  صيدلة طالب فرهود غازيسيف 15 201820019

  صيدلة رزان مضر عبدالعزيز قلندر16 201820021

  صيدلة علي حسن ثامر العبودي17 201820032

  صيدلة سالي نزار ناصر عباس18 201820039

  صيدلة مينا رعد علي نعمه19 201820043

  صيدلة سارة سفيان خضير سليمان20 201820046

  صيدلة عبدالمجيد عربياتشهد احمد 21 201820047

  صيدلة عباس حسن عيدان الفرطوسي22 201820053

  صيدلة امير نصر احمد النصاصرة23 201820061

  صيدلة ابوالحسن اسعد محسن اليعقوبي24 201820070

  صيدلة مريم خالد جابر عكيل25 201820085

  صيدلة رغده رياض عبدالحسين طيمش26 201820105

  صيدلة امة الرحمن خالد احمد غانم27 201820139

  صيدلة ربى محمد فهد العموري28 201820144

  صيدلة عبدهللا سعيد سليمان العبره29 201820183



  صيدلة اسراء موسى زيد ابو حامد30 201820200

  صيدلة زياد سلمان سليمان نصاصرة31 201820202

  صيدلة ريهام امجد احمد السيد32 201820211

  



 قائمة أسماء طلبة امتحان الكفاءة الجامعية

  2022- 6-2يوم الخميس الموافق 

 )10:00- 8:30جلسة األولىال(

  ) كلية تقنية المعلومات2061(مختبر 

 التخصصالطالب اسم الجامعي الرقم#

1 
201820313

  صيدلة دانيه احمد جاسم العاني

  صيدلة مصطفى بدر علي قسوم2 201820343

  صيدلة دانيه هدير عبدالرحيم الراوي3 201820351

  صيدلة امير رأفت ياسين السالمي4 201820413

  صيدلة محمد طالل جوده سمور5 201820426

  صيدلة علي غالب عبد زيد الشريفي6 201820513

  صيدلة محمد عبد الرحمن محمد ابو الحاج7 201820519

  صيدلة ايمان محمد صالح مصلح8 201820544

  صيدلة عبدالعزيز عبدالواحد حسن الزهيري9 201820632

  صيدلة شروق عبدهللا مصطفى سليمان10 201820679

  صيدلة جوان اسماعيل محمد امين محمد امين11 201820722

  صيدلة اياد سفيان خيرهللا المدرفش12 201820751

  صيدلة فراس علي جالل ابولبده13 201820775

  صيدلة سلطان خالد مبارك الضويحي14 201820799

  صيدلة صفا خميس محل حسين15 201820823

  صيدلة عمر راكان سعيد علي16 201820861

  صيدلة طيبه   عماد17 201830014

  صيدلة خالد مطلق غازي المطيري18 201830033

  صيدلة عبدهللا محمود  الحسين19 201830041

  صيدلة مشكور معين جديمهند 20 201830042

  صيدلة عبدالرحمن سلطان عبدالوهاب عبدالوهاب21 201830056

  صيدلة زيد عالء ناجي قنبور22 201830066

  صيدلة ميس مراد احمد قشقوش23 201830096

  صيدلة عمر محمد دهيم غازى دهام الضفيرى24 201830102

  



 قائمة أسماء طلبة امتحان الكفاءة الجامعية

  2022- 6-2يوم الخميس الموافق 

 )10:00- 8:30جلسة األولىال(

  ) كلية تقنية المعلومات2091(مختبر 

 التخصصالطالب اسم الجامعي الرقم#

1 
201830116

  صيدلة غيث كريم شمال التميمي

  صيدلة زين العابدين كريم عبدالسادة الميرطه2 201910169

  صيدلة شمس صفاء ناصر الحيالي3 201910170

  صيدلة رنا عبد الرحمن خير هللا العظامات4 201910171

  صيدلة حمزة أحمد فالح النجداوي5 201910234

  صيدلة زيد موسى يوسف العبدالالت6 201910254

  صيدلة هبه علي محمد الكلوب7 201910320

  صيدلة ابوحميدهايناس محمود صادق 8 201910321

  صيدلة احمد داود سليمان الجندي9 201910323

  صيدلة مريم حسن عبدالهادي الجبوري10 201910333

  صيدلة علي لطيف صيهـود الشباني11 201910349

  صيدلة حسين عبدعلي عوض ال زياد12 201910390

  صيدلة باسل مأمون نعيم عثمان13 201910493

  صيدلة رزق محمد سمارهتمارا 14 201910541

  صيدلة ندين خالد عبد الكريم النسور15 201910575

  صيدلة راما ايمن نايف الخراز16 201910582

  صيدلة حسام اسماعيل محمد عوده17 201910606

  صيدلة سيف الدين سالم علي رمان18 201910614

  صيدلة مروه لؤي سامي راضي19 201910617

  صيدلة عالء الدين فهمي عبدالرحمنفرح 20 201910618

  صيدلة هـزار علي عبد الحسين الشطري21 201910637

  صيدلة هبه ناصر مبارك اليازجين22 201910668

  صيدلة نور عبد الجليل احمد قديمات23 201910694

  صيدلة عنبر ظافر محمد ال عليوي24 201910723

  



 قائمة أسماء طلبة امتحان الكفاءة الجامعية

  2022- 6-2يوم الخميس الموافق 

 )10:00- 8:30جلسة األولىال(

  ) كلية تقنية المعلومات2121(مختبر 

 التخصصالطالب اسم الجامعي الرقم#

1 
201910772

  صيدلة رند محمد حسين ياغي

  صيدلة عباده عبد المالك اتماز السباعي2 201910836

  صيدلة عبد الجليل فوزي عبد الجليل المهيرات3 201910901

  صيدلة محمد سري جمال سري4 201911004

  صيدلة محمد ليث شامل شامل5 201911144

  صيدلة حسين مهدي حسن دلفي6 201911149

  صيدلة زياد رضا ابراهيم الدسوقي عبدربه7 201911151

  صيدلة عبدهللا محمد خلف خلف8 201911153

  صيدلة عمر هشام قاسم قاسم9 201911187

  صيدلة ستار ناصر عبدهللا الحمداني10 201911285

  صيدلة احمد عبيد ناصر ناصر11 201920013

  صيدلة محمد نضال محمد النمرات12 201920036

  صيدلة ايمن عبد الحليم احمد العربيات13 201920044

  صيدلة الزهراء حارث  مهدي14 201920047

  صيدلة كرم ناظر صالح حماد15 201920048

  صيدلة ايات كامل عيد الجاسر16 201920050

  صيدلة ميرال فارس ابراهيم القسوس17 201920057

  صيدلة هبه احمد مسلم شعت18 201920061

  صيدلة زهراء صالح جابر التميمي19 201920087

  صيدلة مازن احمد عليان غنيمات20 201920089

  صيدلة موسى احمد موسى عبد هللا21 201920098

  صيدلة رانيا جمال احمد حماده22 201920110

  صيدلة محمد فارس حسن مجاهد التميمي23 201920236

  



 قائمة أسماء طلبة امتحان الكفاءة الجامعية

  2022- 6-2يوم الخميس الموافق 

 )10:00- 8:30جلسة األولىال(

  ) كلية تقنية المعلومات1111(مختبر 

 التخصصالطالب اسم الجامعي الرقم#

1 
201410988

  صيدلة اكرم عماد اكرم احمد مشتهى

  صيدلة حازم ابراهيم حسين الكوامله2 201611013

  صيدلة مؤمن خالد  جاسر عاشور3 201611113

  صيدلة محمد ياسر اسعد المشاهدي4 201620004

  صيدلة حيدر علي جعيب خفيف5 201620040

  صيدلة عبدهللا مبارك معجل سماح6 201620118

  صيدلة احمد كريم عبدالسادة ثابت7 201620179

  صيدلة محمد حاتم لقمان  حسينو8 201710033

  صيدلة مالك صويهد سعد غنيم العنزي9 201710047

  صيدلة نور صويهد سعد غنيم العنزي10 201710048

  صيدلة منتظر علي هامل الساعدي11 201710055

  صيدلة انوار عبدالحسين هاشم عيسى12 201710064

  صيدلة علي حسين عباس الحسن13 201710190

  صيدلة عال فالح هاشم حسين14 201710427

  صيدلة مريم محمد علي حسن15 201710473

  صيدلة فرح محمد احمد فرحان قصقص16 201710492

  صيدلة عتيد احمد عبدالستار جواد17 201710509

  صيدلة سنا عدنان علوان الجنابي18 201710624

  صيدلة رنيم اياد محمد الحارس19 201710640

  صيدلة الشافعيابراهيم طارق ابراهيم 20 201710667

  صيدلة داليا عمار عبدالكريم الدراجي21 201710699

  صيدلة رانيا عمار  عبدالكريم22 201710706

  صيدلة علي حمد قاسم ظاهر23 201710901

  صيدلة محمد حبيب عبدالهادي الشنان24 201711143

  صيدلة اصيل حمزه كاظم محيسن25 201720022

  صيدلة مالك دريد نجم نجم26 201720047

  صيدلة سالم راضي  اسماعيل الخالدي27 201720305

  صيدلة فوز احمد مظهر سليم28 201720383

  صيدلة مريم مهند  طه29 201720408



  صيدلة رنده محمود سالمه البستنجي30 201720422

  صيدلة لمى عصام يوسف درويش31 201720439

  صيدلة القادر عبد الرحيم محمدهبه عبد 32 201720452

  صيدلة عرين ادم الشيخ محمود العبد الالت33 201720458

  صيدلة براءه مروان عبدالسالم عبدالسالم34 201720621

  صيدلة عبدالرحمن باسم خالد الموسى35 201720897

  صيدلة نواف علي سنيد الشمرى36 201720904

  صيدلة االسود  عبدالرحمن طركي201720908  37

  صيدلة فرح حسان  العجمي201730009  38

  صيدلة طارق زياد طارق عبد الرزاق201730082  39

  صيدلة حسن عادل حسن حسن201730289  40

  صيدلة رانيا رياض فياض العزاوي201730504  41

  صيدلة علي وسام مشعان التميمي201730583  42

  صيدلة غانم ياسر  الغانم201730638  43

  صيدلة محمد عياد محمد االطرش201730730  44

  صيدلة رامي عصام عطوة الرميلي201730765  45

  صيدلة ريم عبدالرحمن صالح ابراهيم201810015  46

  صيدلة محمد احسان خليل خليل201810016  47

  صيدلة فادي سامي سعيد داود201810026  48

  صيدلة فيوليت سهيل  شربين201810056  49

  صيدلة هاجر ابراهيم  نوري201810063  50

  صيدلة شهد شمخي جبار الدغيم201810067  51

  صيدلة سيف عبد اللطيف محمود ابو دقه201810069  52

  صيدلة عبدالرحمن عماد طارق العبد201810073  53

  صيدلة محمد علي حكمت القصص201810082  54

  صيدلة يوسفخالد جمال عبدهللا 201810108  55

  صيدلة ايــه خالد محمود عثمان201810139  56

  صيدلة طارق حسام أحمد عبدهللا201810154  57

  صيدلة الطاف حمود عبدهللا المطيري201810239  58

  صيدلة اَيــه علي  بزي201810304  59

  



 قائمة أسماء طلبة امتحان الكفاءة الجامعية

  2022- 6-2يوم الخميس الموافق 

 )11:30- 10:00الثانية جلسة ال(

  ) كلية تقنية المعلومات2021(مختبر 

 التخصصالطالب اسم الجامعي الرقم#

1 
202010978

  إدارة األعمال محمد جهاد يوسف الخريسات

  إدارة األعمال العزيز ابو فارهاريج ابراهيم عبد 2 202020086

  إدارة األعمال تبارك جميل هاني عربيات3 202020110

  إدارة األعمال هيثم رائد وفيق عامر4 202020469

  االعمال و التجارة االلكترونية عبد الرحمن حسين محمد اللوزي5 201610841

 التجارة االلكترونيةاالعمال و  زيدان حواشين (محمد زيدان) نجيب6 201620513

  االعمال و التجارة االلكترونية عبدالكريم جهاد جميل القضاة7 201620559

  االعمال و التجارة االلكترونية صالح بسام شناعه محمد8 201710200

  االعمال و التجارة االلكترونية شهد عماد جالل المفلح9 201710392

  االعمال و التجارة االلكترونية الدباسغيداء وائل عبد المجيد 10 201710719

  االعمال و التجارة االلكترونية حسام عماد يوسف العليمي11 201720693

  االعمال و التجارة االلكترونية احمد طارق محمود علقم12 201720696

  االعمال و التجارة االلكترونية داليه عمر محمد الصنابره13 201720778

  االعمال و التجارة االلكترونية مفيد عبدالمجيد الزعبيهديل 14 201720782

  االعمال و التجارة االلكترونية رنا عبد محمد العلقان15 201720791

  االعمال و التجارة االلكترونية معتصم راتب عناد عبيدات16 201720932

  االعمال و التجارة االلكترونية فريح اسامه مصطفى ابومدين17 201730107

  االعمال و التجارة االلكترونية هيثم ناصر يوسف الكلوب18 201810402

  االعمال و التجارة االلكترونية هال ابراهيم محمد ابو حويله19 201810416

  االعمال و التجارة االلكترونية ايه رائد ممدوح دويك20 201810437

  االلكترونيةاالعمال و التجارة  محمد ثائر محمود العناسوه21 201810489

  االعمال و التجارة االلكترونية محمد اسحق ابراهيم العمصي22 201810490

  االعمال و التجارة االلكترونية اياد حابس خليل جريسات23 201810542

  االعمال و التجارة االلكترونية سعيد وائل اسعيد دبابنه24 201810576

  



 قائمة أسماء طلبة امتحان الكفاءة الجامعية

  2022- 6-2يوم الخميس الموافق 

 )11:30- 10:00الثانية جلسة ال(

  ) كلية تقنية المعلومات2031(مختبر 

 التخصصالطالب اسم الجامعي الرقم#

1 
201820858

  إدارة األعمال محمد حمد صالح  السفران  المري

  إدارة األعمال ظرمان المريعجيان حمد محمد 2 201820859

  إدارة األعمال رنيم محمد عبد النسور3 201820873

  إدارة األعمال علي راشد علي ال سنيد المري4 201820881

  إدارة األعمال سالم مبارك سعد راجح العصفور الهاجري5 201910028

  إدارة األعمال طالل مبارك سعد راجح العصفور الهاجري6 201910029

  إدارة األعمال عون بكر خليل العبادي7 201910130

  إدارة األعمال موسى ناصر موسى الوريكات8 201910155

  إدارة األعمال عبله رائد محمد النسور9 201910229

  إدارة األعمال احمد رامي رضوان الحياصات10 201910303

  إدارة األعمال زهير يوسف زهير الشريف11 201910661

  إدارة األعمال خالد جمال يوسف العقاد12 201910826

  إدارة األعمال دانيال عوني بدر ابو يوسف13 201910946

  إدارة األعمال حنين راتب محمود الفضلي14 201911121

  إدارة األعمال محمد طلعت محمود صافي15 201911204

  إدارة األعمال عبدالرحمن وليد  الفارس16 201920264

  إدارة األعمال راشد ياسين عبدالحميد السيوري17 201920274

  إدارة األعمال ناصر احمد ناصر الربابعه18 201920313

  إدارة األعمال حنان بسام علي زيدان19 201920412

  إدارة األعمال فارس خالد حسين جارهللا20 201920437

  األعمالإدارة  صخر ماجد عبدالفتاح ابو هزيم21 201920450

  إدارة األعمال ايا ياسر علي جوهر22 202010288

  إدارة األعمال تقوى خالد خليفه الشراب23 202010414

  إدارة األعمال كنانه احمد ابراهيم الزعبي24 202010421

  



 قائمة أسماء طلبة امتحان الكفاءة الجامعية

  2022- 6-2يوم الخميس الموافق 

 )11:30- 10:00الثانية جلسة ال(

  ) كلية تقنية المعلومات2041(مختبر 

 التخصصالطالب اسم الجامعي الرقم#

1 
201910037

  علوم مالية ومصرفية الرا رامي جورج الصويص

  علوم مالية ومصرفية دماطيمحمد نزار رفيق 2 201910676

  علوم مالية ومصرفية مؤيد خلف محمد الوريكات3 201911238

  علوم مالية ومصرفية نور الدين محمد واصف غنام4 201920106

  علوم مالية ومصرفية ليديا يحيى اسماعيل اسماعيل5 201920440

  علوم مالية ومصرفية محمد راكان علي العبد الالت6 202010065

  علوم مالية ومصرفية ناصر حسين عبدهللا ابو رمان7 202030080

  نظم معلومات ادارية رناد سالم يوسف الشراب8 201610293

  نظم معلومات ادارية مروان  محمود مروان السواعي9 201610950

  نظم معلومات ادارية عبد المجيد احمد عبد المجيد النسور10 201710579

  نظم معلومات ادارية امجد هاشم النسور محمد11 201720944

  نظم معلومات ادارية علي راشد علي تويم المري12 201730419

  نظم معلومات ادارية مبارك صالح محمد القمرا المري13 201730422

  نظم معلومات ادارية محمد مبارك صالح النابت المري14 201730508

  نظم معلومات ادارية عبدالهادي دهمانعبدهللا سالم طالب 15 201730522

  نظم معلومات ادارية محمد صالح محمد حمد السنيد16 201730640

  نظم معلومات ادارية صالح سالم مبارك النابت المري17 201730659

  نظم معلومات ادارية محمود محمد سعيد بشير ابو الراغب18 201810496

  نظم معلومات ادارية زيد الكيالنينواف عماد الدين خيري 19 201811062

  نظم معلومات ادارية تامر عبد السالم طاهر الدباس20 201811214

  نظم معلومات ادارية سعيد عدنان سعيد حسن21 201820223

  نظم معلومات ادارية علي عبدالرزاق محمود عساف22 201820596

  معلومات اداريةنظم  راشد محمد حمد ال سعد النابت23 201820862

  نظم معلومات ادارية رعد الياس عازر الفرح24 201911316

  



 قائمة أسماء طلبة امتحان الكفاءة الجامعية

  2022- 6-2يوم الخميس الموافق 

 )11:30- 10:00الثانية جلسة ال(

  ) كلية تقنية المعلومات2051(مختبر 

 التخصصالطالب اسم الجامعي الرقم#

1 
201810603

  االعمال و التجارة االلكترونية نيرمين ماهر مروان كباتيلو

  االعمال و التجارة االلكترونية محمد فالح ابراهيم هبيشان2 201810642

  االعمال و التجارة االلكترونية فارس جورج نقوال المخامرة3 201810692

  االعمال و التجارة االلكترونية عباده سامر مصطفى نقرش4 201810973

  االعمال و التجارة االلكترونية محمد ابراهيم عيسى الرواد5 201811220

  االعمال و التجارة االلكترونية ساما روبير انطون غنيمة6 201811238

  االعمال و التجارة االلكترونية حسام عوض محمد المعيوي7 201811243

  االعمال و التجارة االلكترونية محمد عامر محمد وهيب خربط8 201811629

  االلكترونيةاالعمال و التجارة  احمد جمال محمد العتال9 201820116

  االعمال و التجارة االلكترونية عبدهللا عاهد جاسر الفاعوري10 201820153

  االعمال و التجارة االلكترونية زيد سامي عارف عمارنه11 201820297

  االعمال و التجارة االلكترونية نوف محمد نوفان العداون12 201820406

  االعمال و التجارة االلكترونية زيد يحيى زكريا الصواف13 201820517

  االعمال و التجارة االلكترونية روزان فؤاد علي االصفر14 201820542

  االعمال و التجارة االلكترونية طارق ماجد عبدالرزاق سرحان15 201820571

  االعمال و التجارة االلكترونية احمد جمال جميل ابو شنب16 201820744

  االعمال و التجارة االلكترونية رائد عادل هنديعبيده 17 201820782

  االعمال و التجارة االلكترونية عيسى يعقوب حنا نصر18 201820825

  االعمال و التجارة االلكترونية احمد محمد خميس الزبدي19 201820835

  االعمال و التجارة االلكترونية هنا فيصل حسن اسماعيل20 201830081

  االعمال و التجارة االلكترونية يوسف عيسى سالم العليوات21 201910048

  االعمال و التجارة االلكترونية محمد خليل ابراهيم الكسواني22 201910288

  االعمال و التجارة االلكترونية بتول خالد عبدالباري الزواهره23 201910361

  االلكترونيةاالعمال و التجارة  رامي جمال نمر الخليلي24 201910425

  االعمال و التجارة االلكترونية مقدام باسل عبدالخالق طوقان25 201910428

  االعمال و التجارة االلكترونية فراس ناصر موسى زبن26 201910470

  االعمال و التجارة االلكترونية انوار احمد عوني السيالوي27 201910516

  االعمال و التجارة االلكترونية فادي زاهر اسماعيل ناصر28 201910616

  االعمال و التجارة االلكترونية عون محمد خالد الذياب الفايز29 201910672



  االعمال و التجارة االلكترونية عنان محمد خالد (الذياب الفايز)30 201910673

  االعمال و التجارة االلكترونية عمر هزاع عبدالعزيز المجالي31 201910748

  االعمال و التجارة االلكترونية زها ظافر عبدالكريم الجزازي32 201910762

  



 قائمة أسماء طلبة امتحان الكفاءة الجامعية

  2022- 6-2يوم الخميس الموافق 

 )11:30- 10:00الثانية جلسة ال(

  ) كلية تقنية المعلومات2061(مختبر 

 التخصصالطالب اسم الجامعي الرقم#

1 
201911122

  االعمال و التجارة االلكترونية مالك احمد هالل الرفاعي

  االعمال و التجارة االلكترونية جالل محمد الزعبيعبدهللا 2 201911199

  االعمال و التجارة االلكترونية حازم نبيل ناجي خضير3 201920062

  االعمال و التجارة االلكترونية محمد مزاحم عاصي العبيدي4 201920239

  االعمال و التجارة االلكترونية طارق حسين خلف القطيشات5 201920253

  االعمال و التجارة االلكترونية محمد نافذ سعد جعبري6 201920311

  االعمال و التجارة االلكترونية نادر فارس ابراهيم كوكش7 201920341

  االعمال و التجارة االلكترونية محمد عطيه يوسف محمد عطيه القطان8 201920415

  االعمال و التجارة االلكترونية واكيم الفريد  واكيم9 201920419

  االعمال و التجارة االلكترونية يزن محمود محمد العطيات10 202010370

  االعمال و التجارة االلكترونية محمد يزن محمد وائل  زريق11 202020411

  التسويق ايه ياسر محمد عبدالمنعم عيسى12 201620445

  التسويق يوسف احمد داود الجاعوني13 201620614

  التسويق توفيق الزيودمظفر عوض 14 201620782

  التسويق فواز موسى فواز الريحاني15 201711063

  التسويق عاصم كمال جريس المضاعين16 201720689

  التسويق احمد علي محمد الشبلي17 201810453

  التسويق وئام خالد امين برغوث18 201810578

  التسويق نجود سائد سليم فرح19 201810758

  التسويق احمد محمود محمد حمدان20 201810806

  التسويق زيد رائد فوزي عماري21 201810826

  التسويق مينا علي رعد طبره22 201810861

  التسويق مشيل بسام بشاره عيسى23 201810947

  التسويق ليث جودت فهمي عالونه24 201810999

  



 قائمة أسماء طلبة امتحان الكفاءة الجامعية

  2022- 6-2يوم الخميس الموافق 

 )11:30- 10:00الثانية جلسة ال(

  ) كلية تقنية المعلومات2091(مختبر 

 التخصصالطالب اسم الجامعي الرقم#

1 
201811040

  التسويق عبدهللا منصور حمدي ناصر

  التسويق لجين غازي ابراهيم بني نصر2 201811083

  التسويق صالح صالح صالح الشرباتي3 201811648

  التسويق هند جاسم عبد العزيز عبد العزيـز4 201811650

  التسويق مهدي صالح سليمان ياسين5 201820003

  التسويق ايهاب سمير رضا علوه6 201820193

  التسويق عمرو محمد اسحق عبدالرحيم عرفات7 201820198

  التسويق محمد رباح داود ابو خالد التميمي8 201820253

  التسويق شهد مروان اسماعيل الرحاحله9 201820341

  التسويق ابراهيم محمد حماده الجبوري10 201820416

  التسويق هديل عمار عبدهللا قطيشات11 201820511

  التسويق يوسف وفا يوسف ابوصوي12 201820568

  التسويق ابوعوادمحمد ياسر خليل 13 201820601

  التسويق رنين عمر حسين القاسم14 201820602

  التسويق محمد مازن خميس المفتش15 201820675

  التسويق حسين زياد محمد الفاعوري16 201820732

  التسويق اسامه بالل محمد ابوحوسه17 201820847

  التسويق غفران عيسى حميد المحمد18 201910653

  التسويق مهند  زياد سليمان السمهوري19 201911001

  التسويق مالك حسام وليد السيد20 201911006

  التسويق ماريا عيسى نعمان الحن21 201911130

  التسويق بالل معزوز عبدالقادر التلي22 201911203

  التسويق يزن سامر نهاد الشنتير23 201920423

  التسويق راكان  فراس يوسف حسن24 201920472

  



 قائمة أسماء طلبة امتحان الكفاءة الجامعية

  2022- 6-2يوم الخميس الموافق 

 )11:30- 10:00الثانية جلسة ال(

  ) كلية تقنية المعلومات2121(مختبر 

 التخصصالطالب اسم الجامعي الرقم#

1 
202010012

  التسويق جود عامر عبدالغني الصفدي

  التسويق تميم رامي تميم حمدان2 202011023

  علوم مالية ومصرفية رهف هاني جميل العقرباوي3 201610628

  علوم مالية ومصرفية ضحى جمال الدين خليل عرابي4 201620549

  علوم مالية ومصرفية محمد معن عبد الرؤوف مرشد5 201710303

  علوم مالية ومصرفية محمد نضال غازي حميدان6 201710307

  علوم مالية ومصرفية بن مامون بيبرسالمامون بن محمد 7 201710332

  علوم مالية ومصرفية ساره سامي حسنين دسوقي8 201710729

  علوم مالية ومصرفية شيماء عمر  عبدهللا حمد هللا9 201720456

  علوم مالية ومصرفية ايه اشرف احمد العوده10 201720711

  علوم مالية ومصرفية محمد عماد حسن المدني11 201720795

  علوم مالية ومصرفية فادي الياس نجيب قاقيش12 201810423

  علوم مالية ومصرفية نانسي غاندي جريس العديلي13 201810470

  علوم مالية ومصرفية شيماء محمد محمود السمهوري14 201810730

  علوم مالية ومصرفية انس خير الدين محمد صافية15 201810821

  علوم مالية ومصرفية بدران فهد عماد سعد16 201811712

  علوم مالية ومصرفية نتالي عبدالفتاح عمر حسين17 201811741

  علوم مالية ومصرفية غزل منير محمود صقر18 201820299

  علوم مالية ومصرفية فواز كثير فواز المضاعين19 201820305

  علوم مالية ومصرفية جود شاهر غازي القطيشات20 201820326

  علوم مالية ومصرفية هنا حسين مصطفى الصافوطي21 201820395

  علوم مالية ومصرفية ساره حمدي عبد الحميد ابو هزيم22 201820428

  علوم مالية ومصرفية بيان محمد مسعود السمهورى23 201820481

  



 قائمة أسماء طلبة امتحان الكفاءة الجامعية

  2022- 6-2يوم الخميس الموافق 

 )11:30- 10:00الثانية جلسة ال(

  ) كلية تقنية المعلومات1111(مختبر 

 التخصصالطالب اسم الجامعي الرقم#

1 
201530152

  علم النفس يونس رفعات سعد بدندي

  النفسعلم  جمانه جهاد محمود الطعيمات2 201720870

  علم النفس ايمان حسين سليمان ابوسمك3 201810436

  علم النفس رماح يوسف عبدهللا النادي4 201810444

  علم النفس ايه محمد عبدالحليم غنايم5 201810499

  علم النفس دايانا خيري   حنا داود6 201810589

  علم النفس ساره صادق منذر ابو حيط7 201810872

  علم النفس ّ◌ّ◌آيه اياد عبد الرحمن حجاوي8 201811124

  علم النفس منال حمدي محمد السمهوري9 201820231

  علم النفس روعه عدنان احمد عالوي10 201820332

  علم النفس فرح محمد عادل زيدان11 201820396

  علم النفس هديل غسان محمد سليمان12 201820496

  علم النفس اسماعيل اغارانيا بسام نوري 13 201830063

  علم النفس حموده سالمه محمد قريناوي14 201910089

  علم النفس رامز مامون عساف العفيف15 201910264

  علم النفس رامز احمد عزات ابوالهيجاء16 201920067

  علم النفس غزل وليد فايز شاهين17 202010460

  األعمالإدارة  جود عدنان مفلح الجبور18 201610678

  إدارة األعمال حسين حسني ابراهيم خريس19 201620773

  إدارة األعمال انجي هيثم محمد النوايسه20 201710713

  إدارة األعمال سعد نائل محمد جمعه21 201711020

  إدارة األعمال ماسه عصام احمد شحاده22 201720484

  إدارة األعمال مروج منذر حسن عربيات23 201720604

  إدارة األعمال مجد احمد خليل المصالحه24 201720839

  إدارة األعمال مبخوت حمد مبخوت ال جزى المرى25 201730022

  إدارة األعمال هادي سالم محمد مسعود المري26 201730030

  إدارة األعمال عبدهللا راشد سعيد سعيد ابو ديه27 201730275

  إدارة األعمال الجربوعي المرىسعود حمد سالم 28 201730327

  إدارة األعمال فيصل سعيد زعل الجفالى النعيمي29 201730529



  إدارة األعمال النا حازم    اسكندر الداود30 201730595

  إدارة األعمال محمد صالح سالم بريكان المرى31 201730716

  إدارة األعمال الشهوانىعبد الهادي تريحيب عبد الهادي بن نايفه 32 201730798

  إدارة األعمال رياض علي محمود رشيد33 201810007

  إدارة األعمال صالح حمد جابر الغفراني المري34 201810198

  إدارة األعمال فيصل حسن علي الخالدي35 201810347

  إدارة األعمال محمود محمدممدوح محمدمنير الرطروط36 201810515

  إدارة األعمال حمد عبيد علي عبيد السنارى201810665  37

  إدارة األعمال اسيل احمد عبد هللا الجغبير201810954  38

  إدارة األعمال عرين غازي ابراهيم بني نصر201811082  39

  إدارة األعمال لينا زهير سليمان الحديدي201811176  40

  إدارة األعمال محمد ناصر صالح ابوحيدر201811505  41

  إدارة األعمال ابراهيم زياد طارق عبدالرزاق201811517  42

  إدارة األعمال اميره علي حماد قصقص201811525  43

  إدارة األعمال محمد حمد محمد الدحبج المري201811617  44

  إدارة األعمال مشعل خالد سالم سعيد المري201811749  45

  إدارة األعمال عبدهللا جابر حمد البريد  المري201811921  46

  إدارة األعمال احمد راكان خالد الخضير201811965  47

  إدارة األعمال عبدهللا مسفر سيف سفران الجحيش201811975  48

  إدارة األعمال مرعي حسن  عبداللطيف201820148  49

  إدارة األعمال غيث عبد محسن الكبيسي201820177  50

  إدارة األعمال ال خليفة خالد محمد عبدهللا احمد201820190  51

  إدارة األعمال بهاء الدين محمد محمود حلوش201820463  52

  إدارة األعمال عدنان الخضر صالح الحازبي201820468  53

  إدارة األعمال يزن احمد ذياب عالوي201820471  54

  إدارة األعمال عبد الكريم احمد فايز الجمعة201820532  55

  إدارة األعمال محمد علي حمد اللواء المرى201820558  56

  إدارة األعمال مسفر ظافر محمد سفر القحطاني201820661  57

  إدارة األعمال سالم عبدهللا محمد العبود201820673  58

  إدارة األعمال خالد عوض علي عاطف السعدي201820772  59

  



 قائمة أسماء طلبة امتحان الكفاءة الجامعية

  2022- 6-2يوم الخميس الموافق 

 )01:00- 11:30 لثةالثاجلسة ال(

  ) كلية تقنية المعلومات2021(مختبر 

 التخصصالطالب اسم الجامعي الرقم#

1 
201820387

  التمريض خليل اسماعيل عبد الفتاح االخرس

  التمريض عرار عزالدين نايف صالح ابو2 201820435

  التمريض نورالدين نايف صالح ابو عرار3 201820437

  التمريض تامر   ابو عرار4 201820449

  التمريض ايلين مبروك محمد الغنانيم5 201820637

  التمريض عثمان محمد عبد الرمامنه6 201820638

  التمريض مروى يوسف موسى الطوري7 201820734

  التمريض احمد محمود محمد الدوسناصر 8 201830035

  التمريض محمود سليمان عودة النصاصرة9 201830098

  التمريض شريف سبيتان امطير نصاصره10 201830111

  التمريض امير سليمان نمر القريناوي11 201830130

  التمريض حذيفه سالم حسين ابو كوش12 201830135

  التمريض حميدصالح سليمان صالح ابو 13 201910090

  التمريض عزام زايد حماد الجالوي14 201910093

  التمريض رهف خالد حسين محمد15 201910174

  التمريض عبد العزيز حسن فريد الطيراوي16 201910326

  التمريض عالء رمضان يوسف ابو كوش17 201910446

  التمريض فادي ياسر حسين ابو طراش18 201910448

  التمريض نسيم حسن محمد ابو صبيح19 201910453

  التمريض شادي يونس حرب القرناوي20 201910454

  التمريض مهند عطوه شحده ابو عرار21 201910455

  التمريض علي محمد علي القرناوي22 201910457

  التمريض ادهم شحده رزق ابو عرار23 201910458

  التمريض محمد ربحي صابر خليل24 201910465

  



 قائمة أسماء طلبة امتحان الكفاءة الجامعية

  2022- 6-2يوم الخميس الموافق 

 )01:00- 11:30 لثةالثاجلسة ال(

  ) كلية تقنية المعلومات2031(مختبر 

 التخصصالطالب اسم الجامعي الرقم#

1 
201910742

  المحاسبة فارس زاهر عبدالرزاق النسور

  المحاسبة فاره ابراهيم رائد ابراهيم ابو2 201910872

  المحاسبة بالل رائد حسين ابو عوض3 201910942

  المحاسبة جمال جميل محمد سيد4 201911005

  المحاسبة مالك محمود محمد العطيات5 201920029

  المحاسبة خالد محمد لطفي سليمان6 201920193

  المحاسبة محمد باسم خضر الجعبري7 201920223

  المحاسبة حسن سعود الحياريعبدهللا 8 201920251

  المحاسبة رناد احمد محمد ابو رمان9 202010345

  المحاسبة احمد مازن جميل النجداوي10 202010397

  المحاسبة محمد ياسر محمد شقره11 202010679

  المحاسبة ادوارد يوسف ادوارد الربضي12 202010913

  المحاسبة حنين علي ابراهيم فنون13 202010919

  المحاسبة الرا محمد سعود ازمقنا14 202011010

  المحاسبة رهف محمد علي حدوي15 202011058

  المحاسبة خالد حكم عبد الحكيم المناصره16 202020101

  المحاسبة اسيل علي محمد العماوي17 202020108

  المحاسبة صهيب مروان ياسين عتيلي18 202020165

  التمريض سالمه ابو جامعواصل يوسف 19 201810275

  التمريض زمزم بنت خميس بن سالم الراسبية20 201810422

  التمريض فتوح علي سليمان العامر21 201810638

  التمريض هناء زيدان خلف البقور22 201811244

  التمريض فهد محمد عبدالكريم بخيت ثابت23 201811625

  التمريض حسام محمد اسحق النجاجره24 201820077

  



 قائمة أسماء طلبة امتحان الكفاءة الجامعية

  2022- 6-2يوم الخميس الموافق 

 )01:00- 11:30 لثةالثاجلسة ال(

  ) كلية تقنية المعلومات2041(مختبر 

 التخصصالطالب اسم الجامعي الرقم#

1 
202010357

  العلوم الطبية المخبرية عبدالرحمن علي خليل جبر

  العلوم الطبية المخبرية الكريم حسينروان نصر عبد 2 202010430

  العلوم الطبية المخبرية ايات حسين ابراهيم النواس3 202010698

  العلوم الطبية المخبرية عيسى أبراهيم سالم دبابنه4 202020550

  تحاليل طبية محمد صالح عبدهللا خزار الفضلي5 201610064

  تحاليل طبية احمد جابر عبد االمير عبادي6 201720061

  تحاليل طبية صبا علي راضي الزبيدي7 201720558

  تحاليل طبية رغد رائد محمد صالح العلوان8 201730570

  علم البصريات علي السجاد طه لفته9 201711202

  علم البصريات منى سمير ناظم الخياط10 201720026

  علم البصريات رهف خليل شفيق عليان11 201810564

  علم البصريات رند سليمان فالح التين12 201811297

  علم البصريات عبدالعزيز محمد عبدهللا باوزير13 201820215

  علم البصريات ساره معين محمد صدقه14 201910922

  علم البصريات شعبان رائد شعبان الساليمه15 202010055

  علم البصريات صدقي عماد صدقي الرزق16 202010285

  علم البصريات جنين عبدالقادر محمود عرقاوي17 202010364

  علم البصريات لجين نبيل كامل جالد18 202010413

  علم البصريات رغد سعود داود البرارى19 202010570

  علم البصريات خالد معتز عبدالكريم سعيدان20 202010939

  علم البصريات عبدالهادي عماد محمود الشرفاء21 202011170

  علم البصريات هدايه ايمن شحده مرعي22 202020046

  علم البصريات نورالدين ضياء محمد تنيره23 202020077

  علم البصريات االء مخلد علي السنيان24 202020157

  التصميم الجرافيكي رهف محمد حيـدر خضر25 201610089

  التصميم الجرافيكي رقيه عماد  مصلح26 201620592

  التصميم الجرافيكي طيب وجدي جودت العزيزي27 201710230

  التصميم الجرافيكي عبدهللا امجد عبدالقادر مصطفى28 201710402

  التصميم الجرافيكي حنان ماجد عبدالوهاب ابو رصاع29 201720760



  التصميم الجرافيكي سحر خالد محمد الدرادكه30 201720801

  التصميم الجرافيكي عبدالحميد الحديديمعن جمال 31 201720836

  التصميم الجرافيكي هاله احمد  الجرد32 201810132

  التصميم الجرافيكي سجا محمود ابراهيم درباس33 201810461

  التصميم الجرافيكي محمد مطيع عبدالوهاب حوراني34 201810485

  التصميم الجرافيكي لجين محمد محمود يحيى35 201810640

  التصميم الجرافيكي عمر رزق احمد سمحان36 201810900

  التصميم الجرافيكي مهدي ماهر محمد واصف البظ201820617  37

  التصميم الجرافيكي ساره فايز محمد فوزي العساروه202010506  38

  التصميم الجرافيكي منار زياد محمد الجوابره202010521  39

  التصميم الجرافيكي شعبان ابو ندىابراهيم خالد محمد 202020105  40

  



 قائمة أسماء طلبة امتحان الكفاءة الجامعية

  2022- 6-2يوم الخميس الموافق 

 )01:00- 11:30 لثةالثاجلسة ال(

  ) كلية تقنية المعلومات2051(مختبر 

 التخصصالطالب اسم الجامعي الرقم#

1 
201910793

  التمريض صهيب حسين محمد ابو مطاوع

  التمريض رنده حسني محاسن ذباح2 201910803

  التمريض ابراهيم محمد حسن مصاروة3 201910936

  التمريض محمد عطيه سليمان النصاصره4 201910966

  التمريض عامر محمد حمدان ابو صعلوك5 201910977

  التمريض معتصم محمد  ابو صعلوك6 201910980

  التمريض محمود ناجي  ابو كوش7 201910986

  التمريض عوض ابو عراروسام سمير 8 201911097

  التمريض صالح عرفات سليمان العكه9 201911133

  التمريض شفيق احمد سالم العكه10 201911135

  التمريض ايمن الفي محمد  ابو مديغم11 201911202

  التمريض محمد صابر عبدالكريم المكاوي12 201911229

  التمريض كرم سليمان موسى ابو عايش13 201911253

  التمريض نسيم محمد سليمان ابو عايش14 201911254

  التمريض خبير زايد ابراهيم ابو عابد15 201911307

  التمريض يـونس عواد حرب الكتناني16 201911310

  التمريض هيثم مصطفى  أبو صعلوك17 201911360

  التمريض عدي معروف راغب الجمل18 201920055

  التمريض العبرهاحمد محمد  19 201920126

  التمريض ألفت رافد جبر ابو تكفة20 201920135

  التمريض حمزة صالح حامد ابو جامع21 201920138

  التمريض فادي سالمة  ابو اللطيف22 201920142

  التمريض سبأ رياض نمر العبرة23 201920145

  التمريض حال رياض ابراهيم حلو24 201920178

  التمريض عوض عليان ابو عرارمعين 25 201920299

  التمريض اسيل ابراهيم جمعة العكة26 201920306

  التمريض حسام شاهر عواد ابو عرار27 201920308

  التمريض بالل ابراهيم محمد شالعطه28 201920348

  التمريض معاذ سالم علي خبابزة29 201920355



  التمريض سيف الدين نمر سالم الفاعوري30 201930031

  التمريض مرام خالد دياب عزايزه31 201930102

  التمريض تركي عجمي صنهات الغويري العتيبي32 201930113

  



 قائمة أسماء طلبة امتحان الكفاءة الجامعية

  2022- 6-2يوم الخميس الموافق 

 )01:00- 11:30 لثةالثاجلسة ال(

  ) كلية تقنية المعلومات2061(مختبر 

 التخصصالطالب اسم الجامعي الرقم#

1 
202010892

  التمريض بلقيس رسمي علي الصبيح

  التمريض رايه محمود علي المعادات2 202010958

  التمريض ورود توفيق ذياب السوطري3 202011014

  التمريض اسيل عبد داود الجدع4 202011064

  التمريض رؤيا ابراهيم سلمان ابو رقيق5 202011076

  التمريض أميره داود يحيى فرعون6 202020006

  التمريض محمود ايمن محمد ابو زينه7 202020125

  التمريض محمد عزمي محمد احدوش8 202020338

  التمريض محمد جمال علي الرحاحله9 202020478

  التمريض احالم عوده محمد الصرايعه10 202020516

  السمع والنطق فاطمه احمد عبد الفتاح حسين ياغي11 201710840

  السمع والنطق اثير حمزة كاظم محيسن12 201720027

  السمع والنطق عمريهاالء بالل  13 201720395

  السمع والنطق منى علي عارف عفوف .14 201810010

  السمع والنطق هديل محمد براء الجاهوش15 201810030

  السمع والنطق رغد حمدي عبدالعاطي ابو زيد16 201810033

  السمع والنطق غدير خالد  عواضه17 201810070

  والنطقالسمع  موسى زهدي موسى جبر18 201810093

  السمع والنطق رهف ابراهيم مصطفى محمد19 201810187

  السمع والنطق ندى باسل عبدالعزيز الدبه20 201810217

  السمع والنطق نور رأفت  حمودة21 201810371

  السمع والنطق الوندرا ماريو ابراهيم البندك22 201810410

  السمع والنطق رهف محمد عيد الشاالت23 201810722

  السمع والنطق لما سامي امين صوفان24 201810756

  



 قائمة أسماء طلبة امتحان الكفاءة الجامعية

     2022- 6-2يوم الخميس الموافق 

 )01:00- 11:30 لثةالثاجلسة ال(

  ) كلية تقنية المعلومات2091(مختبر 

 التخصصالطالب اسم الجامعي الرقم#

1 
201810936

  السمع والنطق ساره وليد احمد الجمال

  السمع والنطق صالحشهد ابراهيم عبدالكريم 2 201810957

  السمع والنطق نسرين مرعي احمد ابراهيم3 201810970

  السمع والنطق وداد حمزه محمود مسوده4 201811097

  السمع والنطق روان يوسف فتيني احمد5 201811319

  السمع والنطق معاذ نعمان رمضان ابو حويله6 201811344

  والنطقالسمع  محمد مازن فخري محمود7 201811353

  السمع والنطق مروه تامر  الحبال8 201811547

  السمع والنطق ريم محمد سامي يحيى9 201811576

  السمع والنطق ديانا عبدالمعطي حسن افينيش10 201811643

  السمع والنطق هارون صباح  نوري11 201820002

  السمع والنطق عمر معين احمد سالم حماده12 201820072

  السمع والنطق وليد عاصم محمد الطير13 201820188

  السمع والنطق بتول مامون عبدالعزيز الشريف14 201820349

  السمع والنطق رانيا يونس حمدان القرا15 201820400

  السمع والنطق رهف عبدالهادي محمد ابزيع16 201820526

  والنطقالسمع  عبد المجيد عبد هللا محمد حسين17 201820633

  السمع والنطق مريم سمير اسماعيل جالل18 201820802

  السمع والنطق زينب عبدالرحمن محمد ابو السباع19 201911176

  العلوم الطبية المخبرية حال ماجد عدنان الطيباوي20 201810020

  العلوم الطبية المخبرية العنود يوسف محمد ساتي21 201810387

  العلوم الطبية المخبرية مريم ضاري خميس خميس22 201810480

  العلوم الطبية المخبرية ايه محمد خلدون الشربجي المزيك23 201810492

  العلوم الطبية المخبرية مريم خالد عبد الوهاب العامر24 201810572

  



 قائمة أسماء طلبة امتحان الكفاءة الجامعية

  2022- 6-2يوم الخميس الموافق 

 )01:00- 11:30 لثةالثاجلسة ال(

  ) كلية تقنية المعلومات2121(مختبر 

 التخصصالطالب اسم الجامعي الرقم#

1 
201810795

  العلوم الطبية المخبرية رزان محمد جميل عفانه

  العلوم الطبية المخبرية ابو سالم عبدالعزيزياسمين عبدالناصر 2 201810852

  العلوم الطبية المخبرية االء بالل عبدهللا الماضي3 201810990

  العلوم الطبية المخبرية نادين رياض خالد ابو حالوه4 201811000

  العلوم الطبية المخبرية اسماء عبدالرحيم سليمان عامر5 201811048

  العلوم الطبية المخبرية الهبيشانامل محمد احمد 6 201811193

  العلوم الطبية المخبرية فاطمه احمد سعيد الزغير7 201811236

  العلوم الطبية المخبرية روان محمد عبدالرحمن شعبان8 201811252

  العلوم الطبية المخبرية سنار رائد محمد ارشيد9 201811400

  الطبية المخبريةالعلوم  ديمه فراس رزق ابراهيم10 201820477

  العلوم الطبية المخبرية ضحى جمعه عبود عبود11 201820505

  العلوم الطبية المخبرية خيريه طالب محمد ابو حنانه12 201820546

  العلوم الطبية المخبرية يوسف عبد الحليم محمد نوبه13 201820625

  المخبريةالعلوم الطبية  روزا محمود بدر سليمان حلوه14 201820639

  العلوم الطبية المخبرية محمد جالل حسين عماش15 201830047

  العلوم الطبية المخبرية رزان ماهر حمدان ابو كوش16 201910110

  العلوم الطبية المخبرية يوسف ايمن نواف صبارنه17 201910426

  العلوم الطبية المخبرية شيرين جمال يوسف مطير18 201910515

  العلوم الطبية المخبرية حنان محمد  العودات19 201910626

  العلوم الطبية المخبرية محمد   العكـه20 201910973

  العلوم الطبية المخبرية علي محمود ابراهيم الجريصي21 201911233

  العلوم الطبية المخبرية جالل عبد الحافظ عبد القادر الرماضنه22 201930003

  العلوم الطبية المخبرية خالد جمال عبدالرحمن حماد23 201930057

  



 قائمة أسماء طلبة امتحان الكفاءة الجامعية

  2022- 6-2يوم الخميس الموافق 

 )01:00- 11:30 لثةالثاجلسة ال(

  ) كلية تقنية المعلومات1111(مختبر 

 التخصصالطالب اسم الجامعي الرقم#

1 
201411049

  المحاسبة نعيم حمدي عدوان المشايخ

  المحاسبة موسى رياض فرحان الحجازين2 201411269

  المحاسبة عال محمد نزار نوري االلوسي3 201510251

  المحاسبة محمد صالح محمد الحبشي4 201610534

  المحاسبة ليث وائل هليل اجبارات5 201620544

  المحاسبة حسام عبد الفتاح عبد ربه زبن6 201710300

  المحاسبة ابرار سعود محمد الفواعير7 201710327

  المحاسبة محمد عمر موسى العوامله8 201710494

  المحاسبة يزن ثائر عبد هللا عطوه9 201710629

  المحاسبة محمد محمود محمد المناصره10 201710724

  المحاسبة معتصم عواد محسن الشياب11 201720349

  المحاسبة ختام مصطفى عبدالقادر ابو عابد12 201720474

  المحاسبة قطيشاتمحمد سليمان محمد 13 201720495

  المحاسبة ابرار محمد علي الصمادي14 201720597

  المحاسبة طارق زياد ابراهيم الجخيم15 201720646

  المحاسبة رانيا جالل فايز ابوعوض16 201720690

  المحاسبة محمد علي سالم المومني17 201720776

  المحاسبة سعد ذياب سليم سليمان18 201720796

  المحاسبة رامي يعقوب مخائيل الفاخوري19 201720821

  المحاسبة يوسف عبدالرحيم هاشم الباشا20 201720903

  المحاسبة حمزه محمد نصوح محمد منير الرطروط21 201720951

  المحاسبة راكان فهد عدنان خميس ابو طالب22 201810080

  المحاسبة عبدهللا عزام عرسان خليل23 201810177

  المحاسبة رزان عمر مصطفى اللحام24 201810311

  المحاسبة يزن موفق ابراهيم طعامنه25 201810325

  المحاسبة اسامة احمد عبد هللا الوحيدي26 201810333

  المحاسبة بدر الدين جهاد حامد السعايده27 201810360

  المحاسبة ضياء الدين علي عبد هللا الدباس28 201810413

  المحاسبة نذير يوسف عبد الحميد الدباس29 201810420



  المحاسبة اريج احمد عبد المجيد النسور30 201810433

  المحاسبة محمد سند سلمان محمد عوامله31 201810445

  المحاسبة بشار حسين ابراهيم حماد32 201810565

  المحاسبة وسام سامي سميح كوع33 201810641

  المحاسبة فراس احمد الفواعيرصهيب 34 201810707

  المحاسبة ياسر عبدهللا يحيى الفياض35 201810747

  المحاسبة داليا هيثم عبدالحميد عبدالحافظ36 201810805

  المحاسبة عمار عاهد معروف داود201810908  37

  المحاسبة مالك محمد رمضان ابوقطيش201810944  38

  المحاسبة تامر ماهر فرح عكارشه201810996  39

  المحاسبة بالل سمير احمد الياصجين201811078  40

  المحاسبة احمد امين فهد ابوخروب201811079  41

  المحاسبة جمال امجد جمال قموه201811390  42

  المحاسبة رايه محمد سالم الطواهيه201820319  43

  المحاسبة صهيب قاسم فايز كوكش201820367  44

  المحاسبة محمد جوده محمد علي201820384  45

  المحاسبة كامل امجد كامل النعمات201820427  46

  المحاسبة بشار حسين عبدالكريم القطيشات201820531  47

  المحاسبة سامر رائد سليمان عاشور201820693  48

  المحاسبة محمد محمود محمد النشاش201820764  49

  المحاسبة حمزه طلحه عمر الزبن201820766  50

  المحاسبة عبد الرحمن يوسف علي عبد الرحمن201820800  51

  المحاسبة عبدالرحيم جابر محمد صالح الحديثي201910066  52

  المحاسبة سند خالد عبدالحافظ الكعابنه201910071  53

  المحاسبة محمد باسل عبدالعزيز عبدالجابر201910210  54

  المحاسبة عبدهللا غسان محمد محمد201910215  55

  المحاسبة زيد مازن احمد يحيى201910372  56

  المحاسبة يزن محمود محمد الخطيب201910492  57

  المحاسبة حمزه نصفت سامي حسون201910590  58

  المحاسبة هشام نورس هشام المناصير201910647  59

  



 قائمة أسماء طلبة امتحان الكفاءة الجامعية

  2022- 6-2يوم الخميس الموافق 

 )03:00- 01:30 الرابعةجلسة ال(

  ) كلية تقنية المعلومات2051(مختبر 

 التخصصالطالب اسم الجامعي الرقم#

1 
202020068

  تصميم الوسائط المتعددة حاتم يوسف هاشم المصري

  التربية الخاصة الرؤوف محمودعبيده امجد عبد 2 201620722

  التربية الخاصة فاطمة عدنان احمد اللداوي3 201720565

  التربية الخاصة سمر احمد عبدالرحمن العابد4 201811134

  التربية الخاصة ميس عبد هللا شعيب العطاري5 201820549

  التربية الخاصة حنين محمد عرفه محجوب6 201820624

  التربية الخاصة ماهر حابس المجاليحمزه 7 201820662

  التربية الخاصة علي محمد ربحي عبد المجيد حموده8 201910137

  التربية الخاصة ملكه بنت مستهيل بن النوبي الشنفرية9 201911100

  التربية الخاصة اسالم وليد حامد ابو خاطر10 202010319

  



 قائمة أسماء طلبة امتحان الكفاءة الجامعية

  2022- 6-2يوم الخميس الموافق 

 )03:00- 01:30 رابعةالجلسة ال(

  ) كلية تقنية المعلومات1111(مختبر 

 التخصصالطالب اسم الجامعي الرقم#

1 
202020112

  التصميم الجرافيكي عال حسام محمد الحاج محمد

  التصميم الجرافيكي السكرسماء علي سليمان 2 202020130

  التصميم الجرافيكي مؤمن نائل شوكات صدقه3 202020156

  التصميم الداخلي فراس فادي يوسف مدانات4 201220381

  التصميم الداخلي فيصل اسماعيل صالح العمري5 201520406

  التصميم الداخلي لمى محمد جهاد محمد علي بوبس6 201520538

  التصميم الداخلي ليث مخلد جميل الفواعير7 201710242

  التصميم الداخلي ايمان حمدى سليمان سلطان هليل8 201710266

  التصميم الداخلي عبدهللا سمير احمد حمدان9 201710491

  التصميم الداخلي ساره جعفر  عيسى10 201710635

  التصميم الداخلي مؤتمن نصر مصطفى خباز11 201710849

  التصميم الداخلي هند مصطفى عمران  محمد مصلح12 201720078

  التصميم الداخلي وليد عبدهللا محمود محمود13 201720300

  التصميم الداخلي رغد ابراهيم محمد المزين14 201720389

  التصميم الداخلي هيثم فاروق رمضان رمضان15 201720600

  التصميم الداخلي رغد صالح محمد الفاعوري16 201720650

  التصميم الداخلي رانيا محمد عوض عليان17 201720759

  التصميم الداخلي احمد عاطف محمد شاهين18 201720905

  التصميم الداخلي نتاشا رائد عيسى دعمس19 201810265

  التصميم الداخلي جود حارث عبد الرحمن محادين20 201810375

  التصميم الداخلي حسام سمير ايوب جوليزار21 201810397

  التصميم الداخلي لين مجير نايف فواعير22 201810438

  التصميم الداخلي سالم بشير حسن ابو رمان23 201810474

  التصميم الداخلي ضحى مهدي صالح صالح24 201810602

  التصميم الداخلي رانيا محمد حسين نصر هللا25 201810628

  التصميم الداخلي سلوى المعتصم جميل الصمادي26 201810682

  التصميم الداخلي محمد محمود حسن الحوراني27 201810708

  التصميم الداخلي مالك بشار داود عفاني28 201810778

  التصميم الداخلي يوسف سعيد يوسف الشامي المغربي29 201810869



  التصميم الداخلي محمد سمير  شعبان30 201810929

  التصميم الداخلي محاسن اسعد صالح حمزة31 201810971

  التصميم الداخلي ليليان فراس ناجي صويص32 201810991

  التصميم الداخلي لين مازن عبد الهادى القواسمه33 201811152

  التصميم الداخلي هبه معاويه محمد ياسين34 201811192

  التصميم الداخلي اصيل يوسف عبدهللا اليماني35 201811370

  التصميم الداخلي عباده غالب سعد المناصير36 201811436

  التصميم الداخلي راني بسام جميل العوده201811472  37

  التصميم الداخلي عبدهللا غسان علي علي201820212  38

  التصميم الداخلي هند رشاد حلمو المصري201820220  39

  التصميم الداخلي بيان مصطفى عبد هللا عفانه201820484  40

  التصميم الداخلي مسك محمد تركي تركي201820494  41

  التصميم الداخلي اصالة رياض محمد زعبي201820839  42

  التصميم الداخلي محمد احمد عدنان الخليل201820848  43

  التصميم الداخلي دانه عماد محمود عطيوى201910573  44

  التصميم الداخلي حاتم احمد محمد عبد  الرحيم .201910813  45

  التصميم الداخلي تبارك حقي اسماعيل الدليمي201911067  46

  التصميم الداخلي لين حمدي صالح الجريري201911301  47

  التصميم الداخلي ماجد عمر احمد باسنبل201920340  48

  التصميم الداخلي حمزه عبد الكريم محمد الكيالي202010325  49

  التصميم الداخلي مالك عدنان حسين الربابعه202010350  50

  التصميم السينمائي و التلفزيوني و المسرحي سحر مروان محمد عوده هللا201420333  51

  التصميم السينمائي و التلفزيوني و المسرحي يوسف مصطفى يوسف يوسف201510341  52

  التصميم السينمائي و التلفزيوني و المسرحي يوسف اسماعيلناتالي نزيه 201610478  53

  التصميم السينمائي و التلفزيوني و المسرحي احمد فؤاد زهير محمد ياسين201720630  54

  التصميم السينمائي و التلفزيوني و المسرحي ريان سائد محمد جبر201720946  55

  السينمائي و التلفزيوني و المسرحيالتصميم  لونا ابراهيم الياس حكيم201811085  56

  التصميم السينمائي و التلفزيوني و المسرحي صابر حسني مثقال القداح201830128  57

  تصميم الوسائط المتعددة اسيد سهيل محمود المحارمة201710478  58

  تصميم الوسائط المتعددة حسام باسم علي ابو عرقوب201920181  59
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