
ياء:المطـــن ز الفي 

1  رقم القاعة

15الطلبت عدد5/4/2021

ياءت ز ي في 
ز
ياءثان ز ي في 

ز
ياءثان ز ي في 

ز
ثان

1
اضراء دمحم هاشاف ُّ٘باالء ح٘در فاضل داّد

2
بطولت أحود عسٗس شب٘ب

3
اشخ٘اق ارح٘ن حطي دمحماالء كرٗن كاظن خل٘ف

حر حط٘ي حوسة4

5
ابراُ٘ن عبد السُرة 

برُاى عب٘د
أٗت عبد دمحم حط٘ي طاُر

حر علٖ هظِر حْف٘ك6

7
 أحود زاهل ُالل

ضعدّى
باضن علٖ حط٘ي علْٕ٘

حطي علٖ داُٖ صغ٘ر8

9
اضراء حط٘ي جبار 

كاظن
براق حطي ُادٕ صالح

10
حطي فاضل حط٘ي ف٘صل

ياء:المطـــن ز الفي 

2  رقم القاعة

15الطلبت عدد5/4/2021

ياءت ز ي في 
ز
ياءثان ز ي في 

ز
ياءثان ز ي في 

ز
ثان

1
حطٌ٘ي كاهل جوعَ 

كاطع
حْراء جوعت بٌٖ حَْٗ

رًا رح٘ن ضلطاى عل2ٖ

3
 حط٘ي عبد هللا 

دمحمعبدهللا

حْراء ًجن عبد الطادٍ 

عبد الحط٘ي

4
رِٗام عباش علٖ راضٖ

5
حط٘ي علٖ عبد 

الرضا
ح٘در احود عبد ُادٕ

6
زُراء ضل٘ن شدُاى 

هحطي

7
حط٘ي فؤاد ضالن 

علْٕ٘
خالد جوال ُشام علٖ

8
زُراء صالح حربٖ 

هخاًٖ

9
حوسة لط٘ف ًعوَ 

ضالن
دٗاًا حطي صابر شفلح

زُراء فائس هج٘د كاظن10

اللجنة االمتحانية 

                           ( 2021-2020خريطة جلوس الطلبة المتحانات االفصل االول العام الدراسي   )                     

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ياء/ كليـة العلوم / جامعــــــــــــة واســــــــــــط  ز قسم الفي 

اللجنة االمتحانية 

                          ( 2021-2020خريطة جلوس الطلبة المتحانات االفصل االول العام الدراسي   )                    

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ياء/ كليـة العلوم / جامعــــــــــــة واســــــــــــط  ز قسم الفي 



ياء:المطـــن ز الفي 

3  رقم القاعة

15الطلبت عدد5/4/2021

ياءت ز ي في 
ز
ياءثان ز ي في 

ز
ياءثان ز ي في 

ز
ثان

1
زُراء ًْرٕ علٖ 

جطاش
ضارٍ كاظن كرٗن داٗر

ظالل عواد حط٘ي خلف2

3
زٌٗب ضلواى رغ٘ل 

جبر
ضجاد جاضن دمحم علٖ

4
عبد هللا حطي ضود هطر

5
زٌٗب فاضل طَ 

ش٘حاى

ضْزاى ح٘در عطْاى 

حاجن

6
عبد هللا ع٘داى لِوْد 

ُجرش

7
زٌٗب ًاُض ًسار 

احود

صادق جاضن جع٘ج 

ضْادٕ

8
علٖ حطي راضٖ عبد 

الشاٍ

9
ضارة غازٕ ف٘صل 

غباظ
صدام حط٘ي دع٘ن حوْد

10
علٖ حط٘ي هاضٖ حط٘ي

ياء:المطـــن ز الفي 

4  رقم القاعة

15الطلبت عدد5/4/2021

ياءت ز ي في 
ز
ياءثان ز ي في 

ز
ياءثان ز ي في 

ز
ثان

1
علٖ شع٘ع ثج٘ل 

ع٘طٔ
دمحم حاحن عبد هللا جْدٍ

2
هرٗن حط٘ي جبر حرجاى

3
علٖ هظفر حط٘ي 

راضٖ
دمحم عارف حطي حود

4
هرٗن ضعد خض٘ر ضلواى

دمحم علٖ طارظ لاضنفاطوت كرٗن جبر دمحم5

6
هصطفٔ كرٗن صادق 

كرٗن

7
لبص كرٗن هشِدٕ 

شاغٖ

هرحضٔ عباش خ٘ر هللا 

حط٘ي

8
ه٘ص ُادٕ صعصع ّارد

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ياء/ كليـة العلوم / جامعــــــــــــة واســــــــــــط  ز قسم الفي 

اللجنة االمتحانية 

                           ( 2021-2020خريطة جلوس الطلبة المتحانات االفصل االول العام الدراسي   )                     

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ياء/ كليـة العلوم / جامعــــــــــــة واســــــــــــط  ز قسم الفي 

اللجنة االمتحانية 

                           ( 2021-2020خريطة جلوس الطلبة المتحانات االفصل االول العام الدراسي   )                     



9
هرٍّ لاضن ه٘د صحيدمحم جاضن دمحم هح٘طي

10
ًْر الِدٓ ضخار جبار 

زغ٘ر

ياء:المطـــن ز الفي 

5  رقم القاعة

14الطلبت عدد5/4/2021

ياءت ز ي في 
ز
ياءثان ز ي في 

ز
ياءثان ز ي في 

ز
ثان

1
ًْر الِدٓ علٖ كاظن 

علْاى

ّجداى كاظن ضعدّى 

ثاهر

2
أحود علٖ حط٘ي عالّٕ

3
ُادٕ راُٖ ضلطاى 

هطر

ٗاضو٘ي رح٘ن حإّ 

ًع٘ص

أضاهت هاجد عطل4

5
ُدٓ عاهر خالطٖ 

ُفاث

ٗح٘ٔ جو٘ل جوعت 

حوادٕ

6
ضجٔ دمحم عبد ض٘د 

الولطاشٖ

7
ُْازى حط٘ي عبد 

الط٘د حص٘دٍ
هٌار هٌ٘ر ضل٘ن

علٖ كاظن ًاجٖ ًاصر8

9
ّاثك جابر دمحم ضعدّى

هرٗن شِ٘د خ٘ر هللا10

اللجنة االمتحانية 

                           ( 2021-2020خريطة جلوس الطلبة المتحانات االفصل االول العام الدراسي   )                     

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ياء/ كليـة العلوم / جامعــــــــــــة واســــــــــــط  ز قسم الفي 


