
 م 2021:      /        /التارٌخ
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ــة (   D2  )القاعـــــــ 

م2021/2020كشف حضور امتحانات الفصل الثانً للعام 

التوقٌعالمــــــــادةالتخصصالطالب اسماألكـادٌمً الرقمم

بكالورٌوس الجرافٌك والتصمٌم اإلعالنًالعنود ادٌب محمد احمد الرداع1200075ً

بكالورٌوس الجرافٌك والتصمٌم اإلعالنًاٌلٌا ابراهٌم ناصر مصلح الجحدري2200174

بكالورٌوس الجرافٌك والتصمٌم اإلعالنًباسمة محمد سٌف صالح الصناع3200350ً

بكالورٌوس الجرافٌك والتصمٌم اإلعالنًتسنٌم اٌهاب انور ابراهٌم الدبع4200101ً

بكالورٌوس الجرافٌك والتصمٌم اإلعالنًتسنٌم ٌحٌى محمد قائد مشرح5200189

بكالورٌوس إدارة أعمالابتهال حامد محمد بورج6200007ً

بكالورٌوس إدارة أعمالازال علً عبدالسالم محمد قاسم الجمٌل7200354ً

بكالورٌوس إدارة أعمالاسماء سعٌد علً المسوري8200462

بكالورٌوس إدارة أعمالامةالرحمن محمد عبدهللا العواض9200940ً

بكالورٌوس إدارة أعمالانصاف محمد علً حسٌن البكٌل10190337ً

بكالورٌوس إدارة أعمالاوراس طاهر عبده ناصر جابر11200440

بكالورٌوس إدارة أعمالاٌمان امٌن حمود مهدي12200932

بكالورٌوس إدارة أعمالاٌمان محمد احمد عٌاش13200917

بكالورٌوس إدارة أعمالاٌمان محمد احمد ناجً االغبري14200925

بكالورٌوس إدارة أعمالبشائر علً احمد سعد الحداء15200017

بكالورٌوس إدارة أعمالتهانً مجاهد احمد قحطان16200244

بكالورٌوس إدارة أعمالحكمة خالد احمد مسعد الموجري17200331

بكالورٌوس إدارة أعمالحنان انور محمد القمل18200399ً

بكالورٌوس إدارة أعمالحنان محمد احمد علً الفالح19190597ً

بكالورٌوس إدارة أعمالخلود ٌحٌى علً احمد العامري20200358

بكالورٌوس إدارة أعمالخولة مهدي علً مهدي الجوشع21200342ً

بكالورٌوس إدارة أعمالخٌرٌة علً حسٌن احمد ربٌع22200926

بكالورٌوس إذاعة وتلفزٌوناحالم عبدهللا زٌن عبدالرحمن بورج23200038ً

بكالورٌوس إذاعة وتلفزٌوندٌانا عبدهللا زٌد صالح ضبعان24200321

بكالورٌوس إذاعة وتلفزٌونرحٌق محمد ناجً صالح المرادي25200542

بكالورٌوس إذاعة وتلفزٌونسارة مسعد مثنى احمد سباٌا26200134

بكالورٌوس إذاعة وتلفزٌونسرور علوان محمد المقطري27200209

بكالورٌوس إذاعة وتلفزٌونكرٌمة عبدالجلٌل محمد احمد المنتصر28200278

بكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوباروى احمد احمد مصلح االقمر29200915

بكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوباشجان عبدهللا مرشد حزام30200100

بكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوباالء منٌر صالح مرشد المقالح31200009
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التوقٌعالمــــــــادةالتخصصالطالب اسماألكـادٌمً الرقمم

بكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوبامنة عصام علً منصر الماوري32200393

بكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوببراءة عبدالرحمن محمد سوٌد33200180

بكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوببسمة مصلح احمد علً الثمنه34200257

بكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوبدعاء جمٌل احسن المغرب35200433ً

بكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوبدعاء محمد علً االكمه36200267

بكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوبذكرى ناصر عوض النفٌل37200415ً

بكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوبرفٌدة علً احمد سعد جٌرة38200018

بكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوبرهف علً سعٌد عبده الوحش39200336

بكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوبرؤى عبدالقوي عبدهللا ثابت الحمادي40200231

بكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوبسحر محمد علً احمد الصاٌدي41170212

بكالورٌوس محاسبةخولة عمر حسٌن ناشر42200129

بكالورٌوس محاسبةدنٌا فؤاد صالح االرٌان43200276ً

بكالورٌوس محاسبةرؤى ابراهٌم علً احمد المقالح44200241

بكالورٌوس محاسبةرٌم محمد علً البعدان45200509ً

بكالورٌوس محاسبةسهام احسن محمد محسن عجالن46205601

بكالورٌوس محاسبةسوسن محمد علً القادري47200012

بكالورٌوس محاسبةشٌماء صادق صالح الشمري48200008

بكالورٌوس محاسبةشٌماء عبدهللا مرشد حزام49200454

بكالورٌوس محاسبةعائشة عبدالجبار علً على البارع50200073

بكالورٌوس محاسبةعبٌر طالل عبدهللا احمد51200049

بكالورٌوس محاسبةعصماء امٌن عبده صالح اللهب52160457ً

بكالورٌوس محاسبةغادة خالد عبده الصبري53191102

بكالورٌوس محاسبةحنان كمال ٌحٌى الجعدي54200309

بكالورٌوس محاسبةحنان محمد محمد الحكٌم55200162
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