
ياء:انقظـــى ز الفي 

1انقاعت رقى

30انطهبت عذد4-4-2021 

رابع عامثالث طبيةرابع عامثالث طبيةرابع عامثالث طبيةت

1
زأحمد حمزه زاهر دمحم زهراء لفته كاطع حرزحيدر مازن كامل حسنأيات عظيم كاظم حسي 

2

ق شهاب حمدان  أستير

جالي
ي حسن جير كاظم غاجر

3

أحمد عماد الدين كاظم

مطر
يخلود كامل مهيلس خابطأياد بداي عطية سهيم

 
زينب عالء كريم رزوق

4
يأمنة فاضل مياح محلوم

ز
ز حميد هاشم حسون حسي 

5
ف دمحم كريم عبود سارة صالح كاظم دمحمرحاب علي عبيد أشي    حبتول كريم نارص عبيدأشر

6
حسن علي اكريم غضب

ز ي عبد الحسي 
 
ز رزوق حسي 

حياوي

7
سجاد خلف فرج واليزمن محسن جير سلمانبراء عامر مطلب شناوهأالء ابراهيم كاظم إبراهيم

8

حيدر بهجة مهدي 

كطافة
 علي جابر غويض

ز حسي 

9
ز صالح مهديزهراء ضياء زيدان أمي تبارك نعيم فندي طلبأيات جاسم مراد عويد سجود حسي 

10
ز عامر عبد الحسن ذجرحيدر كريم عيىس كلش حني 
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2انقاعت رقى

30انطهبت عذد4-4-2021 

رابع عامثالث طبيةرابع عامثالث طبيةرابع عامثالث طبيةت

1
ز فضول زغي حوراء عادل خلف حسن دعاء حسي 

ز خماس  علي حسي 

رمضان
دمحم غالب حمود كريدي

زهراء دمحم نجم عبد هللاسحر ثامر طاهر ثامر2

3
اد عليحوراء كاظم زاير حنوش

علي ماجد بالي سلماندعاء طه شر
ز حسن  مروة عبد الحسي 

ثجيل

4

صالح نارص رحمة 
ز ي محسن عبد عليصحي  زهراء ناجر

5
حيدر علي ادهيم سهر

رسل عبد الرزاق نصيف

جاسم
كاظم عارف سمي  معجل

مصطفز ليث عبد هللا 
خضز

6

عباس موىس كريم 

أبراهيم
ز زينب رحيم رمضان حسي 

7
خديجة نعيم بجاي زميم

زهراء سعدون سلمان

شاوي
نبأ عرفان عباس هاديدمحم خلف عبد علي فرج

8

ي 
عقيل عبد هللا راضز

ي
منفز

زينب كاظم زغي  نعيمه

ز عطيه حنون9 يدمحم عبد مجيد كاظمزهراء سليم حسن جيردعاء حسي 
نور ماهر فرحان خفز

10
سجاد حاكم جعفر كاظمعل جمعه جبار شحيت

اللجنة االمتحانية
                        ( 2021-2020خريطة جلوس الطلبة المتحانات االفصل االول العام الدراىسي   )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ياء/ كلي ة العلوم / جامع            ة واس            ط  ز قسم الفي 

اللجنة االمتحانية
  ( 2021-2020خريطة جلوس الطلبة المتحانات االفصل االول العام الدراىسي   )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ياء/ كلي ة العلوم / جامع            ة واس            ط  ز قسم الفي 
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3انقاعت رقى

30انطهبت عذد4-4-2021 

رابع عامثالث طبيةرابع عامثالث طبيةرابع عامثالث طبيةت

1
سجر عدنان عيفان عطيه

فاطمة عبد الحسن 

كريم عبد الرضا

ز  ز عنيد حسي  حسي 

شلوب

 علي 
ز زينب عبد الحسي 

ز عبد الحسي 

2

احمد خليل أعطيوي 

جبار
فاطمه علي محسن دليل

3
فاطمة فالح كطيف حرزسجر كريم رزاق مري  هج

حمزة عبد السالم 

حريجة دخيل
صوفيا دمحمعبد الرضا تبينه

4
ز جواد حمزة كرار قاسم نالي تيلهايوب حسي 

5

سماح منصور صعيصع

طابق
ز فاطمة دمحم احمد امي 

حيدر فوزي خماط عبد 

هللا

غام كاظم بليحس  رصز

سلمان
مريم جعفر مخيط كطانباقر علي فاضل خليف6

7
عباس خليف شالك غميسخلف مهدي خلف حسنفاطمة وحيد كاظم سمي طاهر ضياء  طاهر كمر

8
منار حسون غازي ناشوشجعفر ثجيل شهاب حمد

9

غفران حمود عبد الحسن 

ظاهر

فاطمه صادق جعفر

ابراهيم
عالء سعد علي عيدانرضا كريم عطوف داود

10
جعفر حمزة عبد جواد

ز منتظر رحيم  حسي 

حميدي
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4انقاعت رقى

30انطهبت عذد4-4-2021 

ثالث عامثالث طبيةثالث عامثالث طبيةثالث عامثالث طبيةت

1

نرجس نجم عبد السادة
ز عبد الحسي 

ز  أحمد كريم حسي 

أدبيس
ز فالح جاسم الزم حيدر علي صالح مهديبني 

2

أبو الحسن حسام 

عجيل جير
ريام ياس خضي  خليف

3
نور جواد كاظم دمحم

ز وادي زعون  حسي 

حطب

تبارك هاشم كطيف 

عداي
خضز صدام جابر خليفه

4
ز زهراء حيدر خي  هللا حمزهأحمد وسام احمد حسي 

5
زنور فاضل خلف حمد حوراء علي عبد الحسي 

تف  إبراهيم محسن 

سلمان
ديار علي خليل

6
ز حازم كاظم رزن علي رحيم كزار جبي أم البني 

7

هيام غازي هالل عبد

الرحمن

حيدر جاسم خفيف 

حشف

ز احمد حبيب  حسي 

مشتت
رونق حيدر فيصل عناد

علي زيدان مطال مديرأيمان هادي جير جعفر8

9

يحي  كريم عبد هللا

مجهول
زينب حسن علي حمودحوراء حيدر باشا علوانرفل ماجد صالح عباس

10
علي عبد السادة فرج حيالأيمن باسم عبد صيهود

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ياء/ كلي ة العلوم / جامع            ة واس            ط  ز قسم الفي 

اللجنة االمتحانية
                         ( 2021-2020خريطة جلوس الطلبة المتحانات االفصل االول العام الدراىسي   )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ياء/ كلي ة العلوم / جامع            ة واس            ط  ز قسم الفي 

اللجنة االمتحانية
                      ( 2021-2020خريطة جلوس الطلبة المتحانات االفصل االول العام الدراىسي   )



ياء:انقظـــى ز الفي 

5انقاعت رقى

30انطهبت عذد4-4-2021 

رابع عامثالث عامرابع عامثالث عامرابع عامثالث عامت

1
يف عجيل سكنه موىس شر

علي مجي الدين عبد 

الرزاق مجي

ز  فاطمة عالوي حسي 

مرهج
ز كامل يونس مروة حسي 

كرار كامل مهدي جابرعلي خالد سيد عكيلي2

3
ز بجايعلي هاشم داخل ازغي عباس عادل حميد مزعل مروة عالء فندي عليكاظم عذاب غبي 

4
كوثر يحي  رضو محيسنعلي فاضل هندي شنان

5
عصام رحيم عباس عجيل

عمار عليوي جاسم 

مطلك
كرار شاكركعيد عباس

مصطفز نجم عبد المطلب 

غدير

6
ليث عبد علي عناد جويعدعلي قاسم شطي  ادخيل

7
غدير جبار غشيم حميدعالء نعيم ناهي حمد

دمحم خالد عبد المهدي 
ز حسي 

منتظر فيصل عبد السادة 

حميدي

8

علي نعمان حبيب عبد 

عون
ز مأب ستار مزهر مفي 

9
يفاطمة موىس هاشم دمحمعلي عادل مصطاح صكبان نورا احمد عجيل حماديدمحم سالم محسن عريير

10

فاضل شالل فضالة 

نارص
ز ي حسي  دمحم احمد صير
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6انقاعت رقى

15انطهبت عذد4-4-2021 

ثالث عامثالث عامرابع عامثالث عامت

دمحم صابز جابز عذا1ً
يزتضي رساق خهف 

عهٌ

2
ْشاو ياَع دوٌَ 

دظٍَ
هانً محسن عبد علً

دمحم كزٍى جوٌَ راض3ٌ
يزٍى يانك يخَهف 

عذاب

ْذى فالح دظٍ شالك4ّ

دمحم ٍاص خضَز ردَى5
منتظر اسعد عمران 

موسى

6
وجدان عزٌز سلمان 

صاحً

7
يزتضي جًَم خًاص 

عبذ هللا
نبأ مظفر كعٌم عبد هللا

8
ٌوسف مهدي سلطان 

حاجً

اللجنة االمتحانية
                   4-4-2021     ( 2021-2020خريطة جلوس الطلبة المتحانات االفصل االول العام الدراىسي   )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ياء/ كلي ة العلوم / جامع            ة واس            ط  ز قسم الفي 

اللجنة االمتحانية
                        ( 2021-2020خريطة جلوس الطلبة المتحانات االفصل االول العام الدراىسي   )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ياء/ كلي ة العلوم / جامع            ة واس            ط  ز قسم الفي 



9
يزتضي دًَذ ْتهز 

جودِ

نوره ترف بدوي 

سلطان
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7انقاعت رقى

19انطهبت عذد4-4-2021 

ثالث عامثالث عامثالث طبيةثالث عامثالث طبيةت

نَث عبذ عهٌ عطَتدظٍَ عهٌ دظٍ عهٌَور جبار فزج السوغفزاٌ غاَى عجَم يذب1

ادًذ يشباٌ شذْا2ٌ

يظهى عبذ هللا يُصوررايٌ عًاد ْاشى كاظىنَث فهَخ دظٍ كاظى3

اطاور شاكز عبذ4

ًْاو كاطع خَوٌ عبَذعباص عهٌ كاظى بذٍوًدمحم أدًذ َعًت دًَذ5

بتول فالح عودة جهو6

عهٌ إبزاَْى عاصٌيزوِ يوطي صَاح جبور7

بذر خًَض دمحم يُجم8

عهٌ جاطى طهًاٌ خضزَاصز ادًذ َاصز قاطى9

داتى ربَعّ عبذ طكز10

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ياء/ كلي ة العلوم / جامع            ة واس            ط  ز قسم الفي 

اللجنة االمتحانية
                          ( 2021-2020خريطة جلوس الطلبة المتحانات االفصل االول العام الدراىسي   )


