
الحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعًالحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعً

60سارة ماجد العمي العنزي16678الحسٌن محمد ابراهٌم6342

61سارة نبيو حمود العبداهلل27110احمد صالح العبيد5538

62النجار الحسن ٌوسف سارة37372احمد ىيثم الخمف7088

63سامي محمد زكي نيازي46836اسراء خمف الزيدان7207

64ساندي خالد صفيف57164اسراء محمود الطعمة3941

65سجى قيصر بكر65077الٌاس مصطفى اسراء4202

66سعاد غياث الحميدي76398اسماء عبداهلل الشاىر3996

67الجاسم الحسن محمود سعاد86821العبوش حسان اقبال4989

68سماح انور الجاجان95414اليام محمود صابوني7007

69سماىر عمي الحسين105600انس ماىر النايف7374

70سمية يوسف عباس العبدالجادر116093انعام حنيش الرعوج6964

71سياد عبدالمجيد بريجع127061ايمان الرجب اغا7383

72سيام عمر السميمان134834ايمان فياض العروة4882

73سوزان زعل شرف الدين147215ايمان محمود ساير6239

74شذى محمود العميوي154963ايمن عبداهلل البارين5167

75شعاع حسن عباس164953ايناس نزار الحاج طحطوح6096

76شفيق زىير سيد امشوح175786أحمد ابراىيم الصالح7378

77شكرية نصر العبداهلل186766أماني عبدالصمد سعد7023

78شيم محمد جنيد196845الحسٌن العلً آسٌا3620

79شيماء محمد الحمادي205054آالء حسين عبدالرحمن7381

80ضحى احمد قنبر215161آالء زىير الخمف العمي7024

81ضحى كمال المحمد النجرس224910آالء عبداهلل الحمد6832

82عاصم محمد طو العمي المحمد23آالء لقمان العرفي7192

83عايشة رمضان موسى244941آمنة محمد العسكر4218

84عائشة حسن العبيد257032آية طارق تركي

85عائشة دحام حسين عمي الناصر267010الحمود احمد بابل4100

86هللا العبد رجب هللا عبد277102الكٌصوم عبدهللا بدرة7120

87عبد الممك محمد عبد اهلل286895براءة العبادي

88عبدالرحمن راغب العبدالرحمن295262بسمة حسين العبود5080

توزيع الطالب في القاعة معلم صف دير السور

السنة الرابعة+ الثانية : السنة:   امتحان مقرر

السنة الثانٌة

13.30-11.30الساعة  

2019  /  6:    /  التارٌخ الثانية عشرة: اسم القاعة 



89عبدالسالم سممان الخضر30بيان غنام العبداهلل6026

90عبدالعزيز غسان الحسين المحمد317129تياني عواد العمي6662

91عبداهلل حكمت الخميوي326167تيماء عدنان العبيد7384

92عبدالوىاب فيصل سالم335317جود بدري الحاج عبدي7226

93عثمان صبحي العبود346917جود محمد امين عمي7054

94عفاف مرعي الحسن354671حسام ياسر الحمد6986

95عال حسين الكاطع367371الحمادي العلً طالل حسون6914

96جً بقجة رامً عال377101حال حميد الدلمو

97عالض سييل المحمد387027حال عمي الحاج قاسم7059

98عمار أحمد الدخيل397092حال محمد الحمد6913

99عمار ىريش ىزاع407003حمزة عيسى االسعد5258

100عمرو وليد سعود416900خديجة عباس الورع6376

101عيدة جاسم خميف424460خمود جمال عشاوي7209

102غالية ياسر المضحي435176راىف محمد الصباغ5403

103غصون عمي السميمان447376الصباغ محمد رائد5276

104فاطمة احمد الطراف453260حمادة محمد رجاء5383

105فاطمة حامد العواد464230رحمة عبدالمحسن الجاسم المحمد6859

106فاطمة غنام الحاجي475991رحمة عمر العبد الشاوي5109

107الكرٌد الجاسم محمد فاطمة484306رشا أحمد العبد اهلل7005

108فاطمة محمد عبداهلل496579الحمادة قصً رنٌم6882

109فراس جالل البشعان506878رىام ابراىيم محمد الحاج6039

110فيروز ناجي الحمد517048رىام عبداهلل الحسين3881

111فينوس الحاج حسين525104الحمد عدنان رهام4371

112قمر توفيق عبدالرحمن537098رىف خالد الحميد5257

113الحً العبد رشٌد كفاء547180ريم عامر العموش7113

114كفى محمود الحمد555233ريم عناب المصبح5081

115كندة خميل الخمف564840ريم محمد الخضر المينا6077

116ليمى طارق االبراىيم الخضر575194الناٌف محمود رٌم5484

117ليمى مسمم محمد584143زحمة اديب السميمان6488

118مثنى كمال سميمان596052زىور محمد الصالح6103



الحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعًالحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعً

178رقية جميل السمران1194985احمد ابراىيم المنديل5303

179رمضان المحمد الجبري1203231الهادي جاسم اسراء4003

180رنا فؤاد العبداهلل1215074اسراء رشيد الخطاب3670

181رنيم الطو الحسين1226183اسعد طعمة الحدو3528

182رىام ابراىيم الحاج1236039اسماء ابراىيم العبد الخميس3344

183الهزاع سمٌر رهف1246897اسماء جاسم احمد3539

184العودة راشد رؤى1255270السمٌر صالح افتخار6865

185دٌب محمد رٌمان1264902الخضر جمال اكرام5238

186زىراء عبد الرحمن السيد عمي1273658االء رباح الجاسم3392

187سارة العبد الرحمن1286312االء عبد الخالق المحسن4978

188سارة ماجد العمي العنزي1296678االء معين اليوسف5163

189سامي غسان الخضر1306884البراءة محمد رياض عطوان6898

190الحمٌدي غٌاث سعاد1316398اليام تركي الصالح5188

191سعد صالح العبيد1324578الياس محمد الشاىر3238

192سمر مشحم االحمد1333520اماني داود خميفة العسكر6202

193سمية محمود الحمادة1344483العبٌد خلٌل امنة4486

194سمية ودع االحمد1354275سلٌمان امنة6871

195سمية يوسف عاصي العبد الجادر1366093امنة عمر العطية4215

196شفق حسين العبداهلل1376853امية خالد الحاجي3474

197صابرين فايز المظيور1383636ايام حمد ابراىيم3053

198صبا خميل الدرويش1396735اية طارق تركي

199عائشة ثمج العبد1403574ايمان الجاسم المشحم4610

200المحمد الرحٌم عبد1416040ايمان ىايس الحمو3533

201الحسن حسن السالم عبد1423561اييم محمود الشيخ6696

202عبد العزيز سميمان1433648بتول حسين الصعاوي6609

203عبد المجيد باسم ممحم الحنيدي1446188بدور محمد ماىر االحمد5362

204عبيدة محمد رشيد الشبمي1455409براءة ثابت العريب5408

205عتاب رياض الحمادي1465149براءة عمي المحمد القاضي6840

206عمي امين الفيحان1473707بشاير حسين العثمان4097

2019  /  6:    /  التارٌخ الثانية عشرة: اسم القاعة 

السنة الرابعة+ الثانية : السنة:   امتحان مقرر

11.00-9.00الساعة  توزيع الطالب في القاعة معلم صف دير السور

السنة الرابعة 



207غادة جالل العكمة1483332بشرى اسماعيل الجمود3410

208غزالة جاحم المصطفى1493479بشرى حمد العمي3550

209فاتن حسين اليالل1503508تركية عواد المحيمد3376

210فادية مطر الظالم1515410تغريد مصمح اليالل3034

211فاطمة احمد االحمد1525115تيامة عبد الرزاق المحمد4418

212فاطمة احمد الخميف1534351ثروة فاضل السعيد3146

213فاطمة خالد الحسين1544402الحمادة احمد ثناء3272

214فاطمة فاروق الفرج1556651جدعان ياسين المحمد الصالح5166

215فرح قاسم الشيخ1566141جميمة جمال الحندي3782

216فمة سامر جراد1575051جييان غريب الحمش5501

217فوزية تركي االحمد1583766حاج احمد الشمالن3223

218قبس صالح اليرمش1594267حامد تركي المبارك3567

219الحمادي نشمً كندة1603551حال عدنان الحاجي خضر6847

220لمى راغب العبد1613876حال محجم المرعي2848

221لمياء الحاج دريعي1626887العٌسى محمد حال4252

222ليالس خالد االبراىيم1636129حال وىاب الرشيد4123

223لين اليداد سامر السيد عمي1646285حنان عبد العبداهلل4408

224لينو عبد االلو جاسم1653212حنان ىاشم خميفة4494

225ماىر رياض الياسين1666192حور محمود الشياب6876

226ماىر عبد الحي اليفل1673301العبدهللا خلف خولة6892

227محسنة ابراىيم المنديل1686824دعاء جمال محمد ماجد4136

228الخلف بسام محمد1696184دعاء خميل الحسين3856

229محمد تركي المحمد العبيد1706177دينا قاسم العبد الخمف6938

230الكٌصوم توفٌق محمد1716460راما عدنان البحر6299

231محمد تيسير زىدي1726861رانيا خضر الخضر6877

232محمد عماد الدين التركي173رزان عمي التويري6841

233العواد قاسم محمد1744803رشا محمود العمي4235

234محمد محجم رياض االحمد1755230رضوان المطرود6238

235محمد مصمح المنادي1763593المشرف خلٌف رغد6866

236محمد منير الخمف الخرابة1776880رغدة مروان الياسين6074



الحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعًالحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعً

35محمد نور الينيدي16974محمد احمد عموان7119

36مروة محمد خير الفناش25111محمد جاسم العواد4803

37النوٌجً نضال مروة35366محمد جمعة العواد7072

38هللا العبد محمد مرٌم43644محمد حسان مينا6961

39مزن انور العبد الخمف56258محمد شعبان الخميوي7002

40مصطفى عمي الكميب66079محمد عماد الدين التركي

41مصعب محمد ادوارة76872محمد فواز الفحل7201

42عكاب احمد مضر85206فارس شٌخ ٌاسٌن محمد6955

43اللولح لورنس معاذ94988محمود عمر نوري7141

44منار طريف عيسى105148مروة أحمد الشحاذة6992

45منال صالح الوسمي113362مروة خالد الجاسم7016

46 المصطفى عبد هالل منال12مروة ماىر العيادة6574

47منتيى عبد العجيل134193الذٌب العبٌد عبدالكرٌم مرٌم6176

48منى مخمف طارش145057مريم عصام منديل6864

49منى ناصر الصالح154242السعدون ملك5129

50ميا صالح العمي166811منذر حيدر الفرج7130

51ميى سعيد السميمان173437منذر ماىر المنديل6896

52مؤمنة جمال الناصر185444الصٌاح فاتح منى7366

53مؤمنة جمال النجم197186منى ياسر الياس5141

54الواحد عبد مصطفى م204030ًميا نوري الخربوش4474

55ميادة محمد اليتيمي214358الجاسم المحمد كاظم موسى5215

56نادية خميل شارع المحمد223570مؤمنة جمال الناصر5444

57نجوى غسان العطوان236203ميساء محمود العمي الحسين6403

58نزار فرحان المطمق243914الهجر الحسن نادرة5190

59نسيم مصطفى ابراىيم256848نادية سفيان عباش الحميش6994

60نعمة خضر الجاسم264266نجالء حمدان الحسن الكسار6316

61نياد عبود الحسين االحمد276102ندى احمد االحمد6874

62نياد محمد ابراىيم286104نسرين حسين اليامان

63نيمة خمف العمي292877نور اليدى خالد العسكر5565

64نور امين السميمان306170نور سعيد الخزام4454

65نور تيسير عبد الغني جمبي31نور صالح السمير7156

66النوٌصر العزٌز عبد نور326151نيرمين عبدالكريم النواف6482

67نور محمود الغناش333664ىالة شاكر الحاج قاسم6962

68ىبة غسان االلوسي343244العبوش أنور هبة7370

11.00-9.00الساعة  

2019  /  6:    /  التارٌخ الثالثة عشرة: اسم القاعة 

توزيع الطالب في القاعة معلم صف دير السور

السنة الرابعة+ الثانية : السنة:   امتحان مقرر

السنة الرابعةالسنة الثانٌة 



الحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعًالحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعً

17الموسى احمد هبه13857العبود محمد هبة

18ىدى جاسم محمد سعيد24001ىدى فياض السويدان5390

19ىدى محمد الشبمي36910ىناء احمد غدير6054

20ىناء عبداهلل عمي الحسين45474ىنادي عبدالعزيز البدعي6373

21ىند عبد الرحيم الشاىين53831ورد اسماعيل العبيد6059

22 ابراهٌم مصطفى هوازن66849وسيم احمد الحديد7213

23وائل عبود عبود76892وصال فوزي البخيت5442

24يقظان احمد اليادي86585االحمد احمود وضاح4996

9والء احمد السعدون4846

10والء حرب سميمان6353

11يارا سميمان المحمد الجاسم

12ياسر حمد الطو العبدالوىاب6498

13العبدهللا حدٌد ٌاسمٌن5201

14ياسمين محمود العبود6268

15العبود طه ٌاسٌن5135

16يمام جمعة العواد7035

11.00-9.00الساعة  

2019  /  6:    /  التارٌخ الرابعة عشرة: اسم القاعة 

توزيع الطالب في القاعة معلم صف دير السور

السنة الرابعة+ الثانية : السنة:   امتحان مقرر

السنة الرابعةالسنة الثانٌة 



الحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعًالحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعً

35فاطمة الخزام17195احالم الحسن6954

36قمر العزاوي26919اسراء الحمود6867

37كنانة رياض النوري36090اسراء عمي الشافي4738

38الرا عامر بريجع47004اسماء العمي4173

39منال الياسين55530االء الشاىر6927

40الخضر مٌساء67008اليام الناصر6984

41ناىد السميمان75495اماني صالح البطاح6706

42ناىد الشخميا87081اماني نوري الدلمي6191

43الجدوع هبة92741امل العواد العمي4822

44وديان الشيحان106684الدرٌس امنة4210

11اميرة االحمد6427

45اسراء الكويدر124848باسكال احمد السرور6337

46االء المحمد134031بشرى العمي7022

47ختام الياسين143431سرحان تهان4163ً

48كامل الجواد عبد خنساء155272جميمة العبداهلل6952

49خيرية المحمد162748جود محمود الشياب7069

50السلٌمان الصالح راما176932حنان العمر5032

51رحمة المضحي186911ختام الناصر6983

52رىف الحمدان193360دارين العبداهلل6046

53المطر روضة206354دعاء الحميدي6413

54ريم ىداد216160دعاء العبيد المحمد4718

55سوسن المحمد222467دعاء ناصر السياد6869

56غالية الموسى236631البٌطار راما7012

57مروة الديبو246829رزان ماىر حوكان6638

58نعيمة الدليمي253445روان احمد الطعمو6346

59الحسن نغم263427ريم الحسن5063

60ىبة الجدوع272741سارة بسام الفنوش7202

61ىبة السميمان284737سعاد محمد الحديدي6996

62ىبة العبود293968العلٌوي محمد سمٌرة6842

63ىبة فضل اهلل حميدان303740سميره الحمود6599

64ىدى حاج الجمالو311876شذى الحماد5178

65ىناء حمادي323181الحجً صفاء6446

66ياسمين الحسين335698صفية السيد ابراىيم6761

34عال خميل الحمدان7065

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

السنة الرابعة+ الثانية : السنة:   امتحان مقرر

2019  /  6:    /  التارٌخ الحادية عشرة: اسم القاعة 

السنة الرابعة

السنة الثانٌة 



الحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعًالحضوررقم الجلوساسم الطالبالرقم الجامعً
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2019  /  6:    /  التارٌخ : اسم القاعة 

توزيع الطالب في القاعة

الثالثة: السنة:   امتحان مقرر

11.00-9.00الساعة  


