
الحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعًالحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعً

61ضحى فايز الخمف14700ابتسام محمد العواد4346

62العبدالرحمن راغب عبدالرحمن25262ابراىيم محمد الدوش7100

63عبداهلل جمال سعود37128احمد عبدالرحمن عبيد6071

64العبدهللا رجب عبدهللا47102احمود عيد الشويخ6409

65عبداهلل سعيد السميمان56505الحسٌن حسن اسراء7355

66عبير تركي الحمادي65175الخاٌر العساف حمد اسالم3582

67عتاد ياسين الناصر76186االء احمد السعدون4847

68عدلة سالم الحماد86154اميرة احمد البكر7123

69جاسم راضً عذرا95324انجي وليد المشرف7151

70الدلٌمً حسٌن عل104872ًايات عبد الرحيم السميمان6591

71غادة جالل العكمة113332العوض عامر اٌمان6364

72غفران عبدالرحمن العمي127385البخٌت عٌسى أسماء6501

73غفران فيصل التايو136212آالء راشد الحسين7104

74فاطمة خميل المحمد147160آالء عبد العاصي6677

75فاطمة دحام الخرابة156972الخلٌفة خالد آٌات7205

76فاطمة سميمان حسين167085باري عواد شجيف

77فاطمة صالح الجمود177254بتول احمد الخمف5412

78فاطمة محمد رشيد العبداهلل187126بشرى كوان الحاج طعمة4853

79فاطمة وليد العمي197175بشرى مشيور الشيخ

80فراس كمال الخرابة207122بيداء طارق االبراىيم7369

81قسورة عبد المنعم الحيجي216907تياني محسن الحمادي3651

82كاممة عبدالحكيم الخمف227091عبدي الحاج بدري جود7226

83كوثر يونس المحمد234928حور قحطان بقجة جي7361

84لطيفة ىاني االبراىيم247111حسون طالل العمي الحمادي6914

85ليالس رياض الجدعان257075حال عمي العطيش6281

86ماريا عيسى الحمد264394حميد خمف المحيمد6617

87محمد جمعة العواد277072حنان عمي السميمان6560

88محمد فواز الفحل287201خنساء احمد العبوش5168

89محمد ماجد االبكع297146دعاء جمال الجاجان

90محمد محمود خميفة307174دعاء جمال محمد ماجد4136

توزيع الطالب في القاعة معلم صف دير السور

السنة الثالثة + األولى : السنة:   امتحان مقرر

2019  /  6:    /  التارٌخ الثانية عشرة: اسم القاعة 

11.00-9.00الساعة  

السنة األولى 



91مرح خمف الجاجان316726راما خمف الفرج7140

92مروة خالد الجاسم327016راما صخر الحاج حسن العميوي السفان7203

93مريم احمد الجزاع334312العلً ماهر راما6978

94مريم سمير اليزاع347377ربا خمف العمي6273

95مريم طو البرغش356919رجاء عامر اليايس السعود5586

96مريم عبدالكريم العبيد الذيب366176العلً محمود رشا4235

97مندٌل عصام مرٌم37رغد خالد العبود الخضر6710

98مصطفى عبدالحكيم المصطفى387178رغد ياسر القاطع7138

99مالك عدنان البدري397109رىام اسعد الصالح العمي7112

100الشبلً عبدالصمد منار407168رىام مصمح العمي7252

101منار عمر العمي416092رىف خالد العبود الخضر6709

102منار ميسر المحمد425388روضة ابراىيم ابراىيم7142

103المندٌل ماهر منذر436896روعة حميد العكيظ6328

104منى فاتح الصياح447366رويدة حمد شويمة7011

105ناريمان سنجار المحمد العمي456881رؤى راشد العودة5270

106ناصر زياد العايش466124ريم عناب المصبح5081

107العاٌد سعٌد ٌاسر نجالء477136الحسٌن محمود رٌم6207

108نجوى حسن االحمد486180ريم محمود النايف5484

109ندى خميل ادوارة497251زحمة اديب السميمان6488

110ندى وليد االحمد504609زىرة احمد الفجر

111نيمة احمد عجاج517152زىرة عبدالرحمن الزايد6292

112نور اليدى شريف العبيد526261ساجدة عميوي الفريح6545

113نور جاسم المضحي537057سارة راضي الحمزة7255

114الحبش عماد نور545463سارة يوسف الحسن النجار7372

115نور عيسى العمي556462ساندي خالد صفيف7164

116نور محمد عشاوي567332سيام خمف الغنام6205

117الجاجان جاسم هالة574681العلٌوي محمود شذى4963

118ىبة اهلل ماجد الحمود الخالدي587125شفاء ذيب الصايل6009

59صفاء عادل الحجي6426

60ضحى أحمد قنبر5161



الحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعًالحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعً

179حسام عبداهلل العكمة1195211ابتسام العواد4346

180حسن عيد الحباش1207076احمد ابراىيم7378

181حسون طالل الحمادي1216914السلٌمان العلً احمد4652

182حسين محمد عمي الصالح1226559احمد حيدر الرحبي6380

183حال عدنان خضر1236847عبدهللا صالح احمد6870

184حال نجرس المرعي1242848اريج طارق السومة6916

185حال وىاب الرشيد1254123العبدهللا الدٌن محً ارٌج4002

186الحماده خالد حلوه1264929اسراء جاسم اليادي4003

187حنان احمد عبدالمطيف1274200اسراء محمود الطعمو3941

188حنان تركي العمي1283347اسراء مخمف الحميدي6139

189حنان عيد العيد1294960اسعد طعمو الحدو3528

190خالدية حنوش العاصي1305289اسالم شفيق الحدو6121

191الورع خدٌجة1316376احمد جاسم اسماء3539

192خمود جمال عشاوي1327209اسماء رمضان الحسن زيدان4557

193خمود خالد شياب1334487افتخار صالح السمير6865

194خمود ماىر اغا1346255الغانم العبٌد دحام االء4905

195ديمة ادريس محيمد1357380االء رباح جاسم3392

196دينا قاسم الخمف1366938الٌوسف معٌن االء5163

197راما زياد فرج1376833البراءة محمد عطوان6898

198راما عدنان البحر1386299اماني جمال اليادي7080

199رحمة عبد المحسن السماعيل1396827امنة عمي الحسين4639

200رحمة عمر الشاوي1405109امينة القدور4975

201 العلً محمود رشا1414235المحمد محمد انور6891

202رغد خميل النجم1425609ايات خالد الخميفة7205

203رقية ابراىيم سيد رجب1436843ايام حمد ابراىيم3053

204رقية شحاذة الحدو1446326اية الحسين7060

205رىام ابراىيم الحاج1456039اية طارق تركي

206رىام الحسين1463881ايسر عماش المانع4653

207رىام المحمد الراوي1476851ايمان ىايس الحمو3533

208رىف سمير اليزاع1486897ايمن عبداهلل البارني5176

11.00-9.00الساعة  

2019  /  6:    /  التارٌخ  الثانية عشرة: اسم القاعة 

توزيع الطالب في القاعة معلم صف دير السور

السنة الثالثة + األولى : السنة:   امتحان مقرر

السنة الثالثة 



209روال ابراىيم الرجب1495029الشٌخ اٌناس

210ريم الحمادي العبداهلل1506740ايناس مالك ىممي6668

211ريم بسام مداهلل1516193ايناس مشيور الشيخ3510

212ريم محمد الخضر المينا1526077ايناس نزار الطحطوح6096

213ريما حمدو سراج1536389بتول عمي الشبمي6114

214زبيده العميوي1543964بتول ياسين الصالح4256

215زكريا ىالل البمعط1554618 القادر عبد بدور6246

216زينة ريحاوي العبداهلل1564052االحمد محمد بدور5362

217ساجدة خمف العبداهلل1575191براءة خمف العبيد5234

218سارة ماجد العنزي1586678براءة ذياب االحمد4881

219سعاد غياث الحميدي1596398براءة شحاذة الخميفة3547

220سمر مشحم االحمد1603520مرهش باسل بشار6862

221سمر ياسين الجمود1613631بشار عمي السعيد4212

222سمية االحمد1624275بشرى الحاج جمعة4853

223سمية مرعي العمي1633698بيان الحسين4749

224سمية يوسف عاصي العبد البادر1646093بيان رجب الحزوم5579

225الفرحان خضٌر سناء1654670بيان غنام العبداهلل6026

226سييمة خضر الحسين1663421ترفة سودان2985

227شفق العبداهلل1676853ترفو محمد النواف3613

228شفيق السيد امشوح1685786تركية المحيمد3376

229صبا لورنس النجرس1694254تغريد مصمح اليالل3034

230صفاء حسن العمي1706134تمام خمف العواد3868

231صفاء عبد الكريم المصطفى1715396تيامة عبد الرزاق المحمد4218

232ضحى محمود الخمف1724285تيماء عدنان العبيد7384

233عاصم محمد طو المحمد173ثراء فاضل السعيد4331

234عايش عمي المغير1743417ثروة السعيد3146

235عبد السالم سممان الخضر175جنان سميمان الجميل4354

236العلً محمد القادر عبد1764298الحمش فواز جنان5369

177 العلً جواهر4813

178جود الخمف6888



الحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعًالحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعً

22التماوي العبد عنود16997ىبة رياض اليادي6120

23غالية ياسر المضحي25176الصاٌل نافع هناء5381

24غزالة المصطفى33479ىنادي خميس الحسن7161

25فاطمة ابراىيم الخطاب43963ىيا محمد العمي792

26الشٌخ ابراهٌم فاطمة5ىيام حميد الرمضان

27فاطمة تركي اليزاع66858ىيام ياسر الحنت سميمان6954

28فاطمة خالد العالش74385ىيفاء العمي العواد

29فاطمة محمد الجاسم الكريد84306وردة رشيد محمد الحميد6265

30فتوة خميل العبيد95557ياسر حمد الطو العبد الوىاب6498

31فراس البدر105337ياسمين احمد الحميدي7226

32 الشٌخ الفتٌح فرح6141

33فضيمة عيد الحسين3919

34ليث منير الفتيح116672عبد المجيد راغب حرب6065

35ليمى طارق االبراىيم الخضر125194عبداهلل حكمت الخميوي6167

36ليندا غانم المصطفى137042الشبلً عبٌده5409

37ليندا فيصل الناصر146666عبير مصمح الحمد4662

38ماجد عواد الموسى154308عال حسن المحمد7027

39ماجدة خمف العجيل164883الفالح محمود عال6928

40ماجدة ممدوح السعدون174964عماد مروان المصطفى6418

41مالك عبد الرثيع185543عمار حسين الحسن6127

42ماىر الخميفو195078عمر العباس3448

43ماىر عبد الحي اليفل203301عمر حسين الحميد5189

44محمد بدر الحمادي214317عمشة الساير2280

11.00-9.00الساعة  

2019  /  6:    /  التارٌخ الثالثة عشرة: اسم القاعة 

السنة الثالثة

السنة الثالثة + األولى : السنة:   امتحان مقرر

توزيع الطالب في القاعة معلم صف دير السور

السنة الثالثةالسنة األولى 



الحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعًالحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعً

31العبود محمد  هبة1الكٌصوم توفٌق محمد6460

32ىبة اهلل جمال اليزاع24111رضا علً محمد6286

33ىبة عبد الكريم العمي37084محمد عماد التركي7383

4محمد قاسم العواد4803

5محمد مجحم االحمد5230

6محمد مصمح المنادي3593

7الدروٌش عدالن محمود6825

8مروة محمود المرعي7210

9مريم عثمان الخضر3476

10مريم محمد العبداهلل3644

11مريم محمود العفاره4922

12الخلف العبد انور مزن6258

13مطيعة عبد الحميد الشريده6271

14معمر عمي الصالح6972

15المحمد منار5388

16العلً حدادي منى5472

17منى عبدالمطيف المصطفى4909

18ميا الفوزي الحنيدي6860

19مؤمنة الناصر5444

20مؤيد طو الحناش5384

21ميساء الحسين6403

22العلً سنجار نارٌمان6881

23الحمٌد نزهة4647

24نياد عبود االحمد6102

25نور احمد الثامر5527

26نور تيسير جمبي

27عكلة حسٌن نور4589

28نور عماد الحبش5463

29نور محمد رجب اغا5047

30نورىان احمد اغا5434

11.00-9.00الساعة  

2019  /  6:    /  التارٌخ الرابعة عشرة: اسم القاعة 

توزيع الطالب في القاعة معلم صف دير السور

السنة الثالثة + األولى : السنة:   امتحان مقرر

السنة الثالثة 



الحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعًالحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعً

1ىبة ىيازع المصطفى6440

2صالفح احمد هدى4642

3ىدى جاسم محمد سعيد4001

4ىناء العمي3971

5القدور داود هناء3202

6الخضر صالح هناء5124

7ىناء عبداهلل الحسين5474

8ىيا مازن الكاطع6926

9ىيام العنيزان6047

10ىيام حسين ابراىيم2681

11وسام ابراىيم المحمد6189

12وصال فوزي الجبين5442

13وعد ىايل الصمبي6048

14والء راغب السميم6823

15والء عمي الخمف6197

16ياسر الصالح3414

17ياسمين حسن الدريعي6088

18ياسمين فايز الحسن6905

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

11.00-9.00الساعة  

2019  /  6:    /  التارٌخ الخامسة عشرة: اسم القاعة 

توزيع الطالب في القاعة معلم صف دير السور

السنة الثالثة + األولى : السنة:   امتحان مقرر

السنة الثالثة  معلم صف 



الحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعًالحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعً

50رشا الحشيم17309اريج الحسين7352

51رنا المجول27121حمادي اسراء7317

52رىام العميوي37199اسراء ىادي فداوي4725

53رىف الدخيل47314اسراء يونس الخمف7323

54رىف الشاىر57196اسماء محمد العمي الدندل7107

55العبدهللا رهف67280افتخار عبدالحميد العبدالرزاق7364

56رىف المحمد77295االء الحسين7271

57روان عبدالرزاق المحمد87314الجبرٌن نواف االء7281

58الكردي غازي روان97304الحماد البتول7340

59روعو اسعد عبداهلل107114اليام الحمد7290

60رؤى الحاج عمير117333امارة سميمان7095

61ريم العيسى127334اماني الدلمي6191

62رئام ىالل النعمة137346المحمد عواد امل

63زىراء الشوحان147264امل عويس7310

64االحمد احمد زٌنب157349امية العبد7318

65سارة اسعد عزاوي167350انعام مداهلل6211

66سراج الجرو177313ايات القنبر7322

67سعاد الخمف187362اية عبد القادر7268

68سورية عابد العطية197274اية عمي العبد الجادر7298

69شيد الحسين207296اية مثقال7338

70شيد ياسر المحمد217275النجم اٌمان7320

71شييرة الحنيدي227092إيماء عبدالحميد السيد7300

72العبٌد صباح237093آية الطو7356

73صبحية الصائغ247183االسحق حروٌل بتول7327

74ضحى السيد مطر257343براءة الحمادي7306

11.00-9.00الساعة   توزيع الطالب في القاعة رياض أطفال دير السور

السنة الثالثة + األولى : السنة:   امتحان مقرر

2019  /  6:    /  التارٌخ الحادية عشرة: اسم القاعة 

السنة األولى رٌاض أطفال



75عايشة الحسن267359براءة تحسين العبدالعزيز7266

76عائشة الجمود277253تبارك الدندل7272

77عائشةعمي العمر287306جمانة شريدة7321

78االبراهٌم ابراهٌم علٌاء297001جود الرباح7226

79الكاطع غالٌة307341جود الرجا8305

80غنوة الصالح317303جود الشياب7069

81فاطمة الخمف327283حال الحسين7324

82فاطمة الخميل337302حنان الخموف658

83فاطمة العبد السالمة347262حنين الحاج طعمة7351

84الحسن صالح فاطمة354277داليا احمد العبد

85فاطمة ممدوح السعدون367330دعاء العثمان7345

86فرح حامد الزيدان376150دعاء سييل العبوش7282

87فطيم العافص386608ديانا الصالح7363

88الحمٌدي قمر397269ديانا حسين7340

89قمر الخميفة407348ديانا عبدالكريم عميوي7347

90ماجدة العكيض417133ديمة العبيد7154

91مرال الحسن427331دينا الشيخ الموسى7295

92مرام العطاهلل437270راما البطي7284

93محمد مٌسر مرام447325راما الشحاذة7328

94مالك الناصر457285راما العبد الحميد7361

95منار االحمد467365راما جياد مييد7367

96منال احميد العمي الحمد476351ربا احمد الشيخ7279

97ميا الحادي487276الخلٌف رباب7286

98نادين المزيد496226رحمة الحسيني7311



الحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعًالحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعً

99اسراء الحمدان الحمود6867

100احالم رمضان الحسن6954

101اسراء ماجد الحمود الخالدي6415

102االء احمد مال حسين4949

103سلٌمان سمٌر االء5494

104اماني صالح البطاح6706

105دالل محمد الخمف الخرابة3954

106دينا ابراىيم اليفل3677

107رزان ماىر حوكان6638

108رغدة عدنان البطي4185

109رال عامر العامر

110رنا بديع سيد رباح5619

111ريم عبد العبداهلل7030

112سمية حمود الفياض5454

113سميرة جالل محمد العميوي6842

114الحمد صالح سناء2963

115صبا سامر اليساوي7041

116صفاء حسن العمي6134

6923
عائشة توفيق زغير الحمد 

العكمة
117

118فاطمة صالح الخرابة

119مقبولة عصمان عزاوي3949

120ناىد محمد السميمان5495

121نور محمود غدير4970

122ىبة حسين الجدوع2741

123الخلف رشٌد محمد هبة

124العبود منٌر هبة3968

125الجمالة حاج هدى1876

126ىال احمد الخضر5331

11.00-9.00الساعة   توزيع الطالب في القاعة رياض أطفال دير السور
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السنة الثالثة 
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الحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعًالحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعً

31ندى الخمف7073

32ندى العافص6941

33نغم الضممي7342

34نور احمد العمر7289

35نور الحاج طعمة7158

36نور العزاوي7336

37نور الكاطع العمي7278

38نور اليدى الجديع7267

39نور عمر المنصور7301

40خفاجة محمد نٌفٌن7319

41ىاجر االحمد7265

42ىبة البدر7312

43ىبة البراك7326

44ىبة السعمي7293

45الحسن حسان هبة7380

46الموسى الشٌخ هارون هند7179

47ىيا محمد عيسى7263

48وفاء المحيمد7335

49والء الخمف الخرابة3954

50والء خميوي6147

51االبراهٌم وئام6695

52يثرب الصالح7297

53

2019  /  6:    /  التارٌخ الخامسة عشرة: اسم القاعة 

السنة الثالثة + األولى : السنة:   امتحان مقرر

11.00-9.00الساعة  

السنة األولى رٌاض أطفال

توزيع الطالب في القاعة رياض أطفال  دير السور


