
 م 2021:      /        /التارٌخ

االول      :            المستوى 

ــة (   D3  )القاعـــــــ 

م2021/2020كشف حضور امتحانات الفصل الثانً للعام 

التوقٌعالمــــــــادةالتخصصالطالب اسماألكـادٌمً الرقمم

المستوى األولبكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوبفاطمة محمد ناجً محمد الصوف1200513ً

المستوى األولبكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوبمرام نعمان قائد محمد الصف2200126ً

المستوى األولبكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوبمنار رضوان طاهر ناجً العبدي3200385

المستوى األولبكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوبمنى عبدالغنً علً محمد الهردي4200085

المستوى األولبكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوبنبا فٌصل علً عبدهللا اسماعٌل5200533

المستوى األولبكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوبنور محمد محمد زاٌد6200266

المستوى األولبكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوبهدٌل محمد احمد ٌحٌى القحٌط7200238ً

المستوى األولبكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوبٌسرى احمد طاهر محمد الحسن8201417ً

المستوى األولبكالورٌوس دراسات إسالمٌةالهام علً احمد العمٌس9180266ً

المستوى األولبكالورٌوس دراسات إسالمٌةجلٌلة عبدهللا محمد الحاج10200490

المستوى األولبكالورٌوس دراسات إسالمٌةحنان محمد ناصر الدرب11190110ً

المستوى األولبكالورٌوس دراسات إسالمٌةرانٌا ٌوسف صالح الرازح12200934ً

المستوى األولبكالورٌوس دراسات إسالمٌةسمٌة محمد صالح احمد الجالل13200505

المستوى األولبكالورٌوس دراسات إسالمٌةسٌناء حزام عبدهللا علً عامر14190343

المستوى األولبكالورٌوس دراسات إسالمٌةشذى شكري محمد حمٌد15200450

المستوى األولبكالورٌوس شرٌعة وقانوناباء عدنان علً ٌحٌى القاض16200105ً

المستوى األولبكالورٌوس شرٌعة وقانونرنا ابوبكر احمد عبدهللا17191181

المستوى األولبكالورٌوس شرٌعة وقانونسمٌة عبده علً محسن الهمزه18200728

المستوى األولبكالورٌوس عالقات عامةبشرى رٌاض محمد سالم19200103

المستوى األولبكالورٌوس عالقات عامةتغارٌد احمد ناجً صالح الفتاح20200443ً

المستوى األولبكالورٌوس عالقات عامةفتحٌة احمد عبده سعد21191203

المستوى األولبكالورٌوس علوم قرآنامل صالح محمد صالح الخاشه22200089

المستوى األولبكالورٌوس علوم قرآنامٌرة حسن احمد الوصاب23200228ً

المستوى األولبكالورٌوس علوم قرآنحسٌنة حسن محسن الضبٌب24200016ً

المستوى األولبكالورٌوس علوم قرآنزٌنب عدنان سلطان محمد الشجاع25200240

المستوى األولبكالورٌوس علوم قرآنسمٌرة عبدهللا عبدهللا شرٌف26200347

المستوى األولبكالورٌوس علوم قرآنسهٌلة محسن فضل27191240

المستوى األولبكالورٌوس علوم قرآنشٌماء علً محمد صالح هاجر28190233

المستوى األولبكالورٌوس علوم قرآنمنال محسن عبدهللا محمد راجح29200025

المستوى األولبكالورٌوس علوم قرآنمنٌرة احمد محمد محمد الذٌبان30201016ً

بكالورٌوس إدارة أعمالٌاسمٌن فضل هللا عٌسى عبدهللا31190438
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التوقٌعالمــــــــادةالتخصصالطالب اسماألكـادٌمً الرقمم

بكالورٌوس إدارة أعمالٌسرى علً محمد علً القشار32200117

بكالورٌوس لغة انجلٌزٌةمرام عبده ٌحٌى محمد النجار33200145

بكالورٌوس لغة انجلٌزٌةمرام محمد مسعد قاسم المرٌس34200142ً

بكالورٌوس لغة انجلٌزٌةمروة صادق غالب السلم35200430ً

بكالورٌوس لغة انجلٌزٌةمرٌم حسن راشد سعٌد ربٌع36200020

بكالورٌوس لغة انجلٌزٌةمٌسة مطٌع حمود عبدهللا مرشد37200034

بكالورٌوس لغة انجلٌزٌةلمٌاء جمال علً محمد الماوري38200958

بكالورٌوس لغة انجلٌزٌةمارٌة محمد علً ناصر حاتم39200937
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