
 
 

ي جامعة ال���ت 
ف �ف ف المقبولني  أسماء الطلبة الغ�ي ك��تيني

ي الفصل الدرا�ي األول 
  2019/ 2020�ف

 رموز ال�ل�ات 

 0511 كل�ة الطب   0321- ابتسام محمد خم�س العل��ة
 1100 كل�ة الص�دلة  0933- ابتسام نا�ف سعود عوض

 1212 األسنانكل�ة طب   0412-ابراه�م طارق عبد هللا ال�ال�ي 
ول/الهندسة الصناع�ة والنظم االدار�ة   0631-احمد صالح سالم احمد خطاب  0661 كل�ة الهندسة والب�ت

ول/الهندسة الم�كان�ك�ة   0611-أحمد طاهر محمد الهنداوي  0631 كل�ة الهندسة والب�ت
ول/الهندسة   0411-أحمد مطر كنعان محمد  0611 ال�ه��ائ�ة كل�ة الهندسة والب�ت
ول/الهندسة ال��م�ائ�ة   0861- ا�اء خل�فه الصغ�ي ع�  0641 كل�ة الهندسة والب�ت
ول   0314- اسماء را�ي من�ش الشمري ول/هندسة الب�ت  0651 كل�ة الهندسة والب�ت
ى ول/الهندسة المدن�ة  0611- اسماء فواز عب�د الظف�ي  0621 كل�ة الهندسة والب�ت

ول/هندسة ال�مبيوتر   0862-االسل�ي الشمرياسماء مرزوق سعد   0612 كل�ة الهندسة والب�ت
ي   0914-اسماء نا� غضبان

 1621 كل�ة العمارة/علوم التصم�م المرئئ
 1631 كل�ة العمارة/العمارة الداخل�ة  1032- اسماع�ل . الندل�ي 

 1610 كل�ة العمارة/العمارة   0422- اس�ل محمد حل� ابونعمه
 0314 كل�ة االداب/اللغة الع���ة   0864-ع��ض خن�فر الرش�ديأشواق 

�ة  0497-أفراح دعيج عبد هللا حب�ب ن  0321 كل�ة االداب/اللغة االنجل�ي
ن الش�� الشمري   0391 كل�ة االداب/اللغة الفر�س�ة وثقافتها  0497-البندري نا� غنب

 0331 التار�ــــخ / كل�ة االداب  0716- الزهراء عبدالسالم عبدالحل�م
 0361 كل�ة االداب/الفلسفة  1821- العنود ع��د عب�د الشمري

 0381 كل�ة االداب/االعالم  0641-ال�سار جمال ب�طار
ي روضان بهلول ثامر

�عة والدراسات االسالم�ة/الفقه وأصول الفقه  0314- أمائن  0933 كل�ة ال�ش
�عة   0321-أمل أمان معتوق ماجد ع�ةكل�ة ال�ش  0941 والدراسات االسالم�ة/الفقه المقارن والس�اسة ال�ش
ە خالد الحمادى �عة والدراسات االسالم�ة/التفس�ي والحد�ث   0914-ام�ي  0914 كل�ة ال�ش

�عة والدراسات االسالم�ة/العق�دة والدعوة   0436-انوار مسعد عا�د الرش�دي  0921 كل�ة ال�ش
 0493 كل�ة العلوم/العلوم البيولوج�ه/بيولوج�ا الحيوان   0641- احمد رمزي محمود صحصاح آ�ه

 0494 كل�ة العلوم/العلوم البيولوج�ه/بيولوج�ا النبات  0496-ا�ه محمود ع� القرنه
 0495 كل�ة العلوم/العلوم البيولوج�ه/علم الم�كرو بيولوج�ا   0494- بدور محمد ز�دان الشمرى



 
 

 0496 كل�ة العلوم/العلوم البيولوج�ه/علم ال��م�اء الحي��ة   1212-سائد رس�ي عبدبراء 
ي ن  0497 كل�ة العلوم/العلوم البيولوج�ه/علم البيولوج�ا الج��ئ�ة  0861-�سمه حمود طراد الع�ن

 0411 والطب�ع�ة/ال��اض�اتكل�ة العلوم/العلوم ال��اض�ة   0511- ��ش محمد ا�الز محمد رفعت عبد ال���م
 0412 كل�ة العلوم/العلوم ال��اض�ة والطب�ع�ة/ال��اض�ات المال�ة  0411- تاال ا�رم محمد يوسف المحتسب

ى  0421 كل�ة العلوم/العلوم ال��اض�ة والطب�ع�ة/ال��م�اء   0314- ترك�ة مل�ن عوض المط�ي
 0422 العلوم/العلوم ال��اض�ة والطب�ع�ة/ال��م�اء التطب�ق�ةكل�ة   0200-تقوى محمد عبد الرضا مهدي

ي خزعل موذن مهنا 
�اء االساس�ة  0631-تهائن ن  0432 كل�ة العلوم/العلوم ال��اض�ة والطب�ع�ة/الف�ي

�اء   0200-تهائن ع� جابر الشمرى ن  0435 الهندس�ة/االستشعار عن بعدكل�ة العلوم/العلوم ال��اض�ة والطب�ع�ة/الف�ي
ي  ر واالتصاالت الب��ة   1212-ثناء كل�م الدين ق���ش ن �اء الهندس�ة/الل�ي ن  0436 كل�ة العلوم/العلوم ال��اض�ة والطب�ع�ة/الف�ي

كاوي �اء الهندس�ة/نظم رقم�ة   0321-جاسمينا . ال�ت ن  0434 كل�ة العلوم/العلوم ال��اض�ة والطب�ع�ة/الف�ي
 0461 كل�ة العلوم/العلوم ال��اض�ة والطب�ع�ة/الجيولوج�ا  0493-محسن محمد اسماع�لحبيبه 

ن محمد رؤوف مهدي رو�ان  0464 كل�ة العلوم/العلوم ال��اض�ة والطب�ع�ة/علوم البحار   0641-حسني
 0481 العمل�اتكل�ة العلوم/العلوم ال��اض�ة والطب�ع�ة/االحصاء و�حوث   0731-حصة باسم عوض بامفتاح
ي   0612- حصه حماد فرحان الشمري

 0482 كل�ة العلوم/العلوم ال��اض�ة والطب�ع�ة/االحصاء التطب��ت
 0418 كل�ة العلوم/العلوم ال��اض�ة والطب�ع�ة/علوم الحاسوب   0651-حصه ف�صل عط�ه عقال
ن أبو الحسن  1371 االجتماع كل�ة العلوم االجتماع�ة/علم   1900-حمد ع�ي امني

ن ر�يع مصط�ن ابو ر�يع  1372 كل�ة العلوم االجتماع�ة/الخدمة االجتماع�ة  0621-حنني
ن وائل نصار  1351 كل�ة العلوم االجتماع�ة/علم النفس  0716-حنني

ن در�ائئ بوشهرى   1341 كل�ة العلوم االجتماع�ة/الجغراف�ا  0321-حوراء حم�د حسني
 1361 كل�ة العلوم االجتماع�ة/العلوم الس�اس�ة  0411-زا�دحوراء خل�ف حسن 

 1022 كل�ة العلوم االدار�ة/المحاسبة   0914-حوراء محمد عبدهللا
 1022 كل�ة العلوم االدار�ة/المحاسبة   0851-خالد فالح الشمري

 1004 االدار�ة/اإلدارة كل�ة العلوم   0872-خد�جه ع�� محمد عبد الرسول محمد ال�وه�ب 
�ف ابراه�م مبارز  1004 كل�ة العلوم االدار�ة/اإلدارة   1821- خلود �ش

 1006 كل�ة العلوم االدار�ة/التس��ق  0496- دانه احمد محمد ع�
 1006 كل�ة العلوم االدار�ة/التس��ق  1061-دانه سف�ان نا� خل�فه

 1007 االدار�ة/التم��ل والمنشآت المال�ةكل�ة العلوم   0712-دانه مصط�ن الشعار
 1007 كل�ة العلوم االدار�ة/التم��ل والمنشآت المال�ة  0612-دان�ه ز�اد عبداللط�ف الحفناوى

 1032 كل�ة العلوم االدار�ة/االقتصاد   1621- دالل جمعه عبدهللا جودە



 
 

ي  1032 االدار�ة/االقتصاد كل�ة العلوم   1022-دالل محمد سع�د المط�ي
 1009 كل�ة العلوم االدار�ة/نظم المعلومات اإلدار�ة  0314-د�مه بدر نا�ف الدو�ى
 1009 كل�ة العلوم االدار�ة/نظم المعلومات اإلدار�ة  1007-دينا ا�اد ر�� سل�مان

 1023 واإلمداداتكل�ة العلوم االدار�ة/إدارة العمل�ات   0621- دينا طعمه مصط�ن الرفا�ي 
 1061 كل�ة العلوم االدار�ة/االدارة العامة  0314-رائدە سا�ي صبح

 1061 كل�ة العلوم االدار�ة/االدارة العامة  0422- رس�ل احمدفراس ر�حاوي
ن   1822 كل�ة العلوم الح�ات�ة/علوم األغذ�ة  0858- رنا ع�د خل�فة البوعينني

 1821 العلوم الح�ات�ة/علم التغذ�ةكل�ة   0641-رن�م عامر طراد
 1851 كل�ة العلوم الح�ات�ة/إدارة التقن�ة البيئ�ة  1610- رن�م عبدالرحمن محمد عارف

ى  1811 كل�ة العلوم الح�ات�ة/اضطرابات التواصل   0493- رهام م��د م� الظف�ي
 1831 المعلوماتكل�ة العلوم الح�ات�ة/علوم   0861- رهف حمود عودە الشمرى
ي ن  0713 كل�ة العلوم الطب�ة المساعدة/العالج الطب��ي   0495-رهف صالح ساير الع�ن
ي ن ي   1811-روان صابر مل�ي الع�ن  0716 كل�ة العلوم الطب�ة المساعدة/العالج المهين

 0731 كل�ة العلوم الطب�ة المساعدة/تكنولوج�ا األشعه التشخ�ص�ة  0321-روان عاطف محمد يو�س
ات الطب�ة   1811-ر�ان يوسف ع� فرحات  0712 كل�ة العلوم الطب�ة المساعدة/علوم المخت�ب

 0711 كل�ة العلوم الطب�ة المساعدة/المعلومات�ة و�دارة المعلومات الصح�ة  0621-ر�م عبد الرحمن ع� سالمان
 0200 كل�ة الحقوق   1100- معاو�ه عبدهللا قد�ماتز�د  

 1900 كل�ة الصحة العامة  0497- ز�نب عبدالحك�م حم�د حسن
��ة   1621-ز�نب ع� محمد سلمان /العلوم  -كل�ة ال�ت ي

/برنامج االبتدائئ  0867 عل�ي
��ة   1900- ز�نب فؤاد ابراه�م عواضه /برنامج  -كل�ة ال�ت /ال��اض�اتعل�ي ي

 0865 االبتدائئ
ي ��ة   0496- سارە سالم راشد الظف�ي �اء  -كل�ة ال�ت ن /برنامج متوسط وثانوي/علوم/الف�ي  0863 عل�ي

��ة   0200-سارە عبدهللا محمد الدو�ي /برنامج متوسط وثانوي/علوم/ال��م�اء  -كل�ة ال�ت  0862 عل�ي
ن مبارك ��ة   0381-سارە ع� حسني /برنامج متوسط وثانوي/علوم/البيولوج�ا  -كل�ة ال�ت  0864 عل�ي

ي ��ة   0631-سارە عناد الشن��ن الظف�ي /برنامج متوسط وثانوي/علوم/الجيولوج�ا  -كل�ة ال�ت  0866 عل�ي
��ة   0412- سارة محمد ند�م نا� /برنامج متوسط وثانوي/ال��اض�ات -كل�ة ال�ت  0861 عل�ي

��ة   0411- سلمانسالم محمد سالم بن   /برنامج ر�اض األطفال -كل�ة ال�ت ي  0857 أدئب
��ة   0865- سعاد . ال��ا�ي  /اللغة الع���ة  -كل�ة ال�ت ي

/برنامج االبتدائئ ي  0872 أدئب
ي ن ��ة   0314-سعاد عبدهللا محمد الع�ن �ة -كل�ة ال�ت ن /اللغة اإلنجل�ي ي

/برنامج االبتدائئ ي  0858 أدئب
ىسكينه خالد عط�ه  ��ة   0631-الضف�ي /الدراسات اإلسالم�ة -كل�ة ال�ت ي

/برنامج االبتدائئ ي  0873 أدئب



 
 

��ة   0863- سلطان احمد جابر رو� /اجتماع�ات -كل�ة ال�ت ي
/برنامج االبتدائئ ي  0879 أدئب

��ة   1004-سل� رضا مرشدي ابره�م احمد /برنامج متوسط وثانوي/اللغة الع���ة -كل�ة ال�ت ي  0851 أدئب
��ة   0612-سل� محمد ابراه�م شحاته /برنامج متوسط وثانوي/الدراسات اإلسالم�ة -كل�ة ال�ت ي  0859 أدئب

��ة   0621-سلوى محمد منذر أحمد حج فت�ح  �ة  -كل�ة ال�ت ن /برنامج متوسط وثانوي/اللغة اإلنجل�ي ي  0852 أدئب
��ة   0321-شما�ل عبدالع��ز عليوي ع��د /برنامج متوسط وثانوي/االجتماع�ات/التار�ــــخ  -كل�ة ال�ت ي  0853 أدئب

��ة   0855-شمة صباح ال�ن مشعان /برنامج متوسط وثانوي/االجتماع�ات/الجغراف�ا -كل�ة ال�ت ي  0854 أدئب
ي ن ��ة   0864-شوق وهاب محمد الع�ن /برنامج متوسط  -كل�ة ال�ت ي  0856 وثانوي/االجتماع�ات/الفلسفةأدئب

��ة   1006- ش�خه عثمان ابراه�م األنصاري /برنامج متوسط وثانوي/علم النفس  -كل�ة ال�ت ي  0855 علوم اجتماع�ه - أدئب
    0496- صالح سل�مان  صالح العبد الحاج

ى     0612-صالح مبارك عقاب الظف�ي
    0711- صفاء محمد رش�د النتشة

    0863- رح�ل الشمريض� دحام 
    0411-ض� محمد سعود السه�ي 

    0418- ض�اء الدين صالح الع�ي 
ن محمد الذهب     0859-طارق حسني

    0621- عال�ه جمعان جمعان الع��ثائن 
    0641-عبد الرحمن هائن حزام مرزوق

    0621- عبد هللا محمود حسن
    0712- عبدالرحمن محمد درو�ش

ى     0612-عبدالع��ز فهد عتيق الظف�ي
    0411-عبدهللا نا� عبد هللا ع�

    0621-عب�ي وائل احمد حمزە
    0712-عالء احسان الفراج
    0435-ع�ي احمد زعرور

    0611-ع�ي جمعه خم�س جمعه
ن ع�ي عبد المحسن     1004-ع�ي حسني

    0611-ع�ي ح�در أحمدي
    1610-عبدالعل�معل�اء مهدي محمد  

ي ن ي الع�ن     0611-عمر خل�ف غرئب



 
 

    1821-عمر يوسف محمد سع�فان
ى     0933-عم�ي خلف خل�ف الظف�ي

ى ن     0864-عنود نا� ع�د الع�ن
    0852-عهود بالل عبد هللا الشمرى

    1811- غدير ا�من كردى جن�دى
    0861-غدير بدر مس�ي نجم هم�م الشمرى 

    1821- صالح محمد الموسويغدير 
ف المقري     0711-غين ا�ش

ن قصقص     0641- غين محمد امني
ن حسن ع�ي جابر     0200- فاطمه حسني
ن فالح الشمرى     0855-فاطمه حسني

    1811-فاطمه عبد الرسول حسن مرهون
    0611-فاطمه عوض عب�د صالح
ن ع�     1100-فاطمه محمد حسني

    1004- مبي�ع ع� الش�فاطمه محمد  
    1371- فاطمه نا� مجبل نا�

    0412-ف�ح ماهر فؤاد ف��ــــج
    0713-فهد فواز ابراه�م الباشا 

    0651-فهد محمد أيوب
    1372-كوثر جعفر احمد حماد احمد

    0432-ل�ان سالم صباح ش�حان
    1022- ل�ث هيثم مدحت داود

ن . صالح     0421-لني
ن قاسم ض�ف هللا العمرى     0661- لني
    1100- مازن احمد احمد حسن ع�ي 

    0933-مجاهد فهد مجاهد ز�ن
    0631- محمد اسامه ادر�س

    0631-محمد زك��ا ع�ي درو�ش
    0418- محمد زكوان بهاء الدين



 
 

    0421-محمود اسامه محمود حب�ب
    0631- محمود عبد ر�ه عط�ه ع�

    0495-عبدالظاهر عبدالع��ز االع� مروە 
ن الشمرى     0314-م��م عبداللط�ف عراك حسني

ي     0858- م��م ع��د سلمان الظف�ي
    0496-م��م ك��م جرو مض�

ى ن     0495- م��م مسعود عبد هللا الع�ن
    0493-م��م وسام جاسم �ا�

ي     0862- مزون سا�ي ثامر الظف�ي
    0421-الشمرىمنار احمد مو� 

    0712-منار محمد احمد شب�ب
    0867-مناير خالد منا� مهنا 

ي     1631- مناير صالح عا�د الظف�ي
ن      0858- مين ع�د خل�فه ع�د ابو عنينني

    0851-مين نا�ف مرهون الشمري
ە احمد مجبل ع�ي عج�ل     0496-من�ي

    0381- ناد�ة أحمد سالم
    0497-ح�درنازك ول�د كامل  

    0852-نجالء محسن مصط�ن عبدالمج�د الد�اس�
    0497-نور احمد محمد خنافر
    1821-نور نافذ محمد النجار

    0432- نور هادى راشد الشمرى
    0321-نورا حم�د فالح الفهد

    0713- نوران محمد منال الط�ارة
    0731-نورە خالد عبد الرحمن حب�ب

ن ع�اد الشمرىنورە       0391- كمني
    1351-نورە مسعود مطيع الرش�دي

    0651- نورهان جمال الدين سل�مان ع�ي 
    0511-نورهان محمد سعد الصناد�دي



 
 

    1631-نورهان هشام س�د حسن
    1900-هبه عماد محمد الغول

ي     1341-هد�ل عبدالع��ز حمود المط�ي
    0331-العمرهناء محمد 

    1351- هند احمد مخلف سالمة
    0314- هند عواد صقر سم�ي 

ي     0851- ه�ا شهل �ش�ي الظف�ي
    0731-ه�ام سامر عبد ال���م نور
    0852-وداد ع�ي اد�كم الرش�دى

ن ع�ي المري     1022-ورد حسني
    1351-وسام عمر عواد الوسم
ي نا�

    0432-وسن فهد ثائن
    1009- يوسف ا�من فوزى ابراه�م
    0621-يوسف راشد جاسم راشد

    0621-يوسف س�د عبدالون�س عبدالحم�د
    0914- يوسف عبد هللا سالم شعالن

 


