
 

 خارطة جلوس طلبة قسم الجٌولوجً للمرحلتٌن االولى والثانٌة
 1قاعة رقم    0202 - 0202االمتحان النهائً                                        

 جانة الباب الوسط الوسط جانة الشباك

 المرحلة االسم الثالثي المرحلة االسم الثالثي المرحلة االسم الثالثي المرحلة االسم الثالثي

أدَاٌ رائد 

 جهىب

فانخ تٍُُ  انثاَُح

 دطٍ

دطٍُ يذًد  انثاَُح

 كاظى

زَد ضعدوٌ  انثاَُح

 خًُص

 انثاَُح

اترار اتراهُى 

 عىدج

ثاير َعُى  االونً

 عًُر

رقُح دُدر  االونً

 يذًد

عثاش تاضى  االونً

 غانٍ

 االونً

ازهر عهٍ 

 دطٍُ

دطٍُ َاضر  انثاَُح تٍُُ يطر نفتح انثاَُح

 دُدر

زَُة عطاء  انثاَُح

 عاجم

 انثاَُح

عثاش ادًد 

 كرَى

دطٍُ عهٍ  االونً

 هايم

رؤي دُدر  االونً

 عثدانجهُم

عثاش عهٍ  االونً

 عثدانطادج

 االونً

ادًد َاظى 

 عثدانرضا

جعفر جثار  انثاَُح

 جهُة

خهف جثار  انثاَُح

 عهٍ

شعُة جىاد  انثاَُح

 عطىاٌ

 انثاَُح

ادًد غازٌ 

 يكىطر

دطٍُ كرَى  االونً

 جاضة

زهراء رعد  االونً

 داود

عثدانذطٍُ  االونً

 يجُد يطشر

 االونً

اضاور ضعُد 

 كثاظ

جعفر طانة  انثاَُح

 عثدانطادج

زهراء خُرٌ  انثاَُح

 داجى

 انثاَُح عثاش عهٍ تقٍ  انثاَُح

او انثٍُُ خهُم 

 جًُم

دُدر رَاض  االونً

 جثر

ضجاد عهٍ  االونً

 كرَى

عهٍ دطٍُ  االونً

 نطُف

 االونً

ايجد يهدٌ 

 عهٍ

دطٍُ تشار  انثاَُح

 عكار

زهراء صالح  انثاَُح

 عهٍ

عثاش عهٍ  انثاَُح

 يذًىد

 انثاَُح

تٍُُ كرَى 

 دطٍُ

دُدرج عهٍ  االونً

 يذًد

ضجاد كاظى  االونً

 يذطٍ

عهٍ فُصم  االونً

 يىداٌ

 االونً

اَح جًعح 

 رشُد

دطٍُ قاضى  انثاَُح

 كايم

زهراء كرَى  انثاَُح

 كاظى

 انثاَُح عالء يانخ َاضر انثاَُح

تىدُد عدَاٌ 

 َعُى

رتاب دطٍ  االونً

 يراد

صثاح يذًد  االونً

 شكر

عهٍ يذطٍ  االونً

 عهٍ

 االونً

 

 



  خارطة جلوس طلبة قسم الجٌولوجً للمرحلتٌن االولى والثانٌة
 2قاعة رقم     0202 - 0202االمتحان النهائً       

 جانة الباب الوسط الوسط جانة الشباك

المرح االسم الثالثي المرحلة االسم الثالثي المرحلة االسم الثالثي

 لة

 المرحلة االسم الثالثي

 انثاَُح يهدٌ يذًد دطٍُ انثاَُح يرتضً كرَى كاظى انثاَُح فالح صثاح كرو انثاَُح عهٍ تاضى خهف

 ------ -------------------- ------ ------------------ االونً يإيم عادل دًُد االونً عهٍ يُثى صادق

 انثاَُح َثأ عهٍ يذًد انثاَُح يرَى عهٍ كرَى انثاَُح كرار دطٍُ جثر انثاَُح عهٍ دطٍُ يُصىر

------ ---------------------- االونً يطهى عقُم جاضى االونً فاطًح خضُر دطاب

-- 

------------------- ------- 

 انثاَُح َرجص طارق جثر انثاَُح يطهى ضًُر يجُد انثاَُح نُُا فاروق فإاد انثاَُح عهٍ ردى يذًد

------ ---------------------- االونً خًُص عثُديُتظر  االونً كرار دطٍ يُاتٍ

--- 

----------------------- --------- 

 انثاَُح َىضف فرج كرَى انثاَُح يصطفً دطٍُ فُصم انثاَُح يذطٍ ردُى عثدانىفاء انثاَُح عهٍ فانخ رشُد

يرتضً صانخ 

 عثدانذطٍ

------ ---------------------- ----- --------------- االونً

-- 

  

   انثاَُح يصطفً َطر دفتر انثاَُح يذًد صداو قاضى انثاَُح فاضم دطٍُ خهف

------ -------------------- ------ ------------------ االونً يرتضً يُثى دطٍُ

-- 

  

   انثاَُح يهدٌ صانخ عثدانذطٍ انثاَُح يذًد ياهر كايم انثاَُح فاطًح رعد عسَس

------ ---------------------- ------ ------------------- االونً يرَى فانخ يهدٌ

-- 

  

 

 

 أ.م.د. سرتٌل حامد عناد الشمري     

 رئٌس قسم علوم االرض      


