
ياء:اٌمظـــُ ز الفي 

1اٌماػح رلُ

30اٌطٍثح ػذد6/4/2021

ثاٌث ػاَاٚي ف١ش٠اءثاٌث ػاَاٚي ف١ش٠اءثاٌث ػاَاٚي ف١ش٠اءخ

1

اتزا١ُ٘ زظٓ ثد١ً 

راضٟ اٌثذرٞ

ا١ِٓ رساق ػ١ظٝ دمحم 

اٌٙالٌٟ
ز١ذر ػٍٟ صاٌر ِٙذٞت١ٕٓ فاٌر خاطُ السَ

2
أتٛ اٌسظٓ زظاَ ػد١ً خثز

خاطُ دمحم ِٕصٛر غ١اض 

ززداْ

3
ازّذ وز٠ُ ز١ّذ ػثذي

ا٠ٕاص واًِ خسغ دٚداْ 

اٌّظؼٛدٞ
خضز صذاَ خاتز خ١ٍفٗذثارن ٘اػُ وط١ف ػذاٞ

4
أزّذ ٚطاَ ازّذ زظ١ٓ

خٕاخ طاٌُ ٘د١ح فزاص 

اٌؼّزٞ

5

اطزاء ِٙذٞ ِٛزٟ 

٠ٛطف اٌٙذاتٟ

ا٠ٗ ازّذ اتزا١ُ٘ ٔؼ١ّٗ 

اٌغزتاٚٞ
د٠ار ػٍٟ خ١ًٍذمٝ إتزا١ُ٘ ِسظٓ طٍّاْ

6
أَ اٌث١ٕٓ زاسَ واظُ رسْ

زظٓ خثار ػثاص وطاْ 

اٌظؼ١ذٞ

7
رٚٔك ز١ذر ف١صً ػٕادزظ١ٓ ازّذ زث١ة ِؼردا٠ٗ زث١ة تذر ٌط١ف اٌزت١ؼٟاط١ا صازة وز٠ُ دمحم

8
أ٠ّاْ ٘ادٞ خثز خؼفز

زظٓ ػثذ إٌثٟ صذاَ فاٌر 

اٌىؼثٟ

9

اِدذ ػثذ اال١ِز ِٕاذٟ 

ِٙذٞ

ت١ٕٓ خؼفز ِٙذٞ زظ١ٓ 

ا١ٌّازٟ
س٠ٕة زظٓ ػٍٟ زّٛدزٛراء ز١ذر تاػا ػٍٛاْ

10
أ٠ّٓ تاطُ ػثذ ص١ٙٛد

زظٓ فاٌر رز١ُ خض١ز 

فزطٛطٟ
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ياءت ز ياءثالث عاماول في  ز ياءثالث عاماول في  ز ثالث عاماول في 

1
زظ١ٓ ػثذ ػٍٟ خ١ٍة 

ػٍٟ اٌفزطٛطٟ

ز١ذر ِد١ذ طارع ػثذ 

ا١ٌٛداٚٞ

علي محي الدين عبد 

الرزاق محي
كرار كامل مهدي جابر

2
يف عجيل سكنه موىس شر

رغذٖ راضٟ ِخٍف 

ػثذاٌٙادٞ اٌطائٟ

3
زظ١ٓ ػٍٟ زّٛد خاسع

دػاء ازّذ طٛادٞ زًّ 

اٌش٠ذاٚٞ
كوثر يحي  رضو محيسنعلي هاشم داخل ازغي 

4
رل١ٗ ١ِثُ ػٕاْ طٛادٞ اٌدثزعباس عادل حميد مزعل

5
زظ١ٓ ػٍٟ ػٕاد ِٛطٝ 

اال١ِز

دػاء دمحم ػٍٟ زاٚٞ 

اٌمز٠ؼٟ

عمار عليوي جاسم 

مطلك
ليث عبد علي عناد جويعد

6
س٘زاء طؼذ خطار خٍفعصام رحيم عباس عجيل

7
زظ١ٓ ٚطّٟ خاطُ 

ػط١ز اٌثٙادٌٟ
زغدير جبار غشيم حميدرذاج اوزَ رػ١ذ زّذ مأب ستار مزهر مفت 

8
عالء نعيم ناهي حمد

س٘زاء ػثذ اٌززّٓ ػاوز 

زاٚٞ

9
زٛراء دمحم صىز طؼ١ّٗ 

٠ٛٔض اٌٙالٌٟ

رطً ز١ّذ ازّذ دٔثٛص 

اٌؼّزٞ
زفاطمة موىس هاشم دمحم ي حست  دمحم احمد صير

10
علي عادل مصطاح صكبان

س٘زاء دمحم غاٚٞ ساًِ 

اٌشروأٟ

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

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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ياءت ز ياءثالث عاماول في  ز ياءثالث عاماول في  ز ثالث عاماول في 

هانً محسن عبد علًِزذضٝ رساق خٍف ػٍٟس٠ٕة ػش٠ش راضٟ دمحمس٠ذ واظُ  طؼ١ذ زظ1ٓ١

2
طداد طاِٟ ٘ٛاع دمحم اٌدًّدمحم صاتز خاتز ػذاٞ

3
س٠ٓ اٌؼاتذ٠ٓ ػٍٟ خٛاد 

ػث١ذ

س٠ٕة ػٍٟ ث٠ٕٟٛ ػّخٟ 

اٌش٠ذٞ
٘ذٜ فالذ زظٓ ػالوِٗز٠ُ ِاٌه ِخ١ٍف ػذاب

طداد طرار خثار ػث١ذدمحم وز٠ُ خٟٛٔ راض4ٟ

5
س٠ٕة تاطُ ػثذ اٌٛازذ 

خضز

س٠ٕة وز٠ُ ِٕازٟ زظ١ٓ 

اٌمز٠ؼٟ

منتظر اسعد عمران 

موسى
وجدان عزٌز سلمان صاحً

طداد ػاوز ف١ٍر زظٓدمحم ٠اص خض١ز رز6ُ١

7
س٠ٕة ز١ذر اطّاػ١ً 

اتزا١ُ٘ اٌؼاتٕذر

س٠ٕة ِسظٓ وز٠ُ فدزٞ 

اٌس١ّذٞ
ٌوسف مهدي سلطان حاجًنبأ مظفر كعٌم عبد هللا

8
ِزذضٝ خ١ًّ خّاص ػثذ 

هللا

طؼاد صاٌر واظُ ز١ّذٞ 

اٌؼّزٞ

9
س٠ٕة ػثاص ث٠ٕٟٛ 

درٚػٟ اٌىؼثٟ

طداد خثار ١ًٍ٘ ػثاص 

اٌثٙادٌٟ
نوره ترف بدوي سلطان

10
ِزذضٝ ز١ّذ ٘رٍز خٛدٖ

ػٙذ ػثذ اٌىاظُ ػثاص 

ضازٟ
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ياءت ز ياءثالث عاماول في  ز ياءثالث عاماول في  ز ثالث عاماول في 

1
ضسٝ راضٟ طاٟ٘ 

طٍّاْ اٌشروأٟ

ػٍٟ لاطُ ِسظٓ ز١ّذ 

اٌذراخٟ
١ٌث ػثذ ػٍٟ ػط١حزظ١ٓ ػٍٟ زظٓ ػٍٟ

2
ازّذ ِشتاْ ػذ٘اْ

فاطّح ِس١ظٓ صثاذ دمحم 

اٌّزػذٞ

3
ػثاص ػط١ٛٞ ِش٘ز 

ف١ٍفً

ػٍٟ دمحم راضٟ وٛػاْ 

اٌسد١ّٟ
ِظٍُ ػثذ هللا ِٕصٛرراِٟ ػّاد ٘اػُ واظُ

4
اطاٚر ػاوز ػثذ

فاطّٗ زظٓ ظا٘ز طٍِٟٛ 

اٌىزادٞ

5
ػثاص ِسظٓ صازة 

وطٛ اٌخفاخٟ

ػٍٟ دمحم ض١ٛي ِؼ١ؼً اي 

ِؼ١ؼً
ّ٘اَ واطغ خ١ْٛ ػث١ذػثاص ػٍٟ واظُ تذ٠ٛٞ

6
ترٛي فالذ ػٛدج خٍٛ

فاطّٗ ػٍٟ زظ١ٓ ػٍٟ 

ا١ٌاطزٞ

7
ػثذ اٌززّٓ ازّذ زظ١ٓ 

ػٍٟ اي ززاِٟ

ػّز ٔؼ١ُ زظ١ٓ ٔص١زٞ 

اٌثؼ١ز
ػٍٟ إتزا١ُ٘ ػاصٟ

8
تذر خ١ّض دمحم ِٕدً

فاطّٗ ٔؼ١ُ د٠الْ ِطز 

اٌصز٠فٟ

9
ػذراء ِدثً زظ١ٓ 

فززاْ اٌثذرٞ
ػٍٟ خاطُ طٍّاْ خضزغفزاْ ػٍٟ رزُ زذ٠ٗ

فزاص خالي صث١ر ػثذزاذُ رت١ؼٗ ػثذ طىز10

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ياء/ كليـة العلوم / جامعــــــــــــة واســــــــــــط  ز قسم الفي 

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

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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ياءت ز ياءاول في  ز ياءاول في  ز ياءاول في  ز ياءاول في  ز اول في 

1
فزج ٌفرٗ فزٞ ػذر

دمحم خٛاد واظُ ِٙذٞ 

ا١ٌٛطف

ِالن اطؼذ خ١ٙذ ػثذ 

رضا اٌؼ١ّزٞ

اخٛاْ اطؼذ ٠ٛدٖ ٔاٟ٘ 

اٌظؼ١ذٞ

2
ٔدالء زظٓ ػٍٟ ِطز 

اٌدٕاتٟ

3
لاطُ طٍفاذ رزّٓ 

زظ١ٓ اٌؼالن
دمحم طاِٟ صازة زظ١ٓ

ِٕرظز ػٍٟ اتزا١ُ٘ 

دٌٟ

ازّذ فش٠غ ٔاٟ٘ ذا٠ٗ 

اٌؼا٠ذٞ

4
ٔٛر اٌٙذٜ ػثاص خاطُ 

اٌظٍطأٟ

5
وزار ِد١ذ خاتز 

زظ١ٓ اٌؼى١ٍٟ
دمحم ػ١ظٝ خٍفٗ ػٍٟ

ِٕرظز ػٍٟ ػثذ 

اٌش٘زج ػثاص
اطزاء زظٓ ٘اػُ دمحم

6
٘اخز رساق وز٠ُ ػثذ هللا 

اٌسداِٟ

7
ِثاب ازّذ اِدذ وز٠ُ 

خادرٞ
دمحم ٔشار زاِذ واظُ

أّار ػّخٟ خاتز ٌفرٗ 

اٌثٛ خاطُ

8
ٚطٓ طٍّاْ خ١ٍف 

ػ١ٍٛٞ اٌؼٕرٛػٟ

9
ِسظٓ واطغ ػٍٟ 

ػٛدج

ِز٠ُ زظاْ صاٌر 

اٌثٛػٕٗ

ِؤًِ صثاذ ػراي 

ِزٞ اٌذراخٟ
ا٠ٗ ز١ّشٖ طؼّح واظُ

ٚالء ِدثً ٔٙا٠ح ػ10ٍٟ
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ياءت ز ياءاول في  ز ياءاول في  ز ياءاول في  ز ياءاول في  ز ياءاول في  ز اول في 

1
تالز ازّذ طرار خثار

ز١ذر ػٍٟ ػثاص ػز٠ف 

طزاٞ

س٘زاء خ١ْٛ خاطُ زاخُ 

اٌؼاتذٞ

ػٍٟ صثاذ ػٍٟ زظْٛ 

اٌمز٠ؼٟ

2
زظ١ٓ ز١ّذ ٔدُ زظ١ٓ 

اٌر١ّّٟ

ط١ف ٔؼ١ُ ػٍٟ زظ١ٓ 

اٌذر٠ؼٟ

3
خؼفز ِٛطٝ واظُ خاطُ 

اٌّٛطٛٞ

د١ٔا ِؼراق خثار ػ١ظٝ 

اٌٛردٞ

س٘زاء وز٠ُ طؼ١ّٗ 

ر٠ٚضٟ
ػٍٟ ػثذ ػْٛ دمحم السَ

4
زظ١ٓ ط١ٍُ واظُ خثز 

اٌظزاٞ

ػٙذ ٔؼ١ُ دمحم ػٍٟ خٍف 

اٌؼسّأٟ

5
زظٓ ص١اذ زظٓ ٌفرٗ

رتاب ز١ذر ػثذ اٌدثار 

ػثاص اٌدادرٞ

س٠ٓ اٌؼاتذ٠ٓ ػٍٟ ِطؼز 

زظ١ٓ اٌظزاٞ
ػٍٟ ػىار ػثذ هللا طٍة

6
زظ١ٓ ػٍٟ سػ١شع ٌفرٗ 

اٌزواتٟ

ضٟ ػادي طاٌُ زظْٛ 

اٌؼ١ثأٟ

7
زظٓ ٠ٛٔض ِسظٓ 

خض١ز

رطٛي واًِ سغ١زصثز 

اٌٙالٌٟ
س٠ٕة خاطة ػثذ هللا ػط١ح

فاطّح صاٌر ػٕاد فاٌر 

اٌّزػذاٚٞ

8
زظ١ٓ واًِ زاٚٞ دفار

ػٍٟ خٍٛب زظ١ٓ ٠ٛار 

اٌؼا٠ذٞ

9
زظ١ٓ ازّذ زظٓ 

طز١٘ذ اٌمز٠ؼٟ

ر٠ّح خّؼٗ ثاِز ػٍٛاْ 

اٌدؼثاٚٞ

س٠ٕة طٍّاْ خٛدج صاٌر 

اٌٙٛاص

فاطّٗ ػٍٟ ػثذ اٌخاٌك 

خشػً

10
زٛراء ض١اء زظٓ خاطُ 

اٌخ١ّض
ػٍٟ سوز٠ا ٠س١ٝ زّذ
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ِٛطٝ طؼذ ػاًِ 

ػط١ح
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ياءت ز ياءاول في  ز ياءاول في  ز ياءاول في  ز ياءاول في  ز اول في 

1
فخز ِؼؼً ػثذ اٌىز٠ُ 

ػٍٟ

ِصطفٝ زظ١ٓ ػٍٟ ػثاص 

اٌالِٟ
ٔٛر اٌٙذٜ ض١اء س٠ذاْ ا١ِزِٕار دمحم ٔؼ١ُ ػثذ اٌىز٠ُ

2
دمحم ِؤ٠ذ رػ١ذ ز١ّذ اٌؼىثٟ

3
لصٟ ٔؼّٗ ػخ١ز ِٛطٝ 

اٌؼا٠ذٞ

ِصطفٝ رػذ ػثذ األ١ِز 

زؼ١غ اٌظزاٞ

ٔثأ زظٓ ارز١ُ واظُ 

ا١ٌّازٟ
ٔٛر صثاذ ِسظٓ ِٛساْ

4
ِزذضٝ ط١ّز ػثذ اٌسظٓ 

طٍّاْ فز٠ر

5
وزار ػثاص ػثٛد فزج 

اٌّدثٍٟ

ِصطفٝ ػّاي صٍف زظ١ٓ 

اٌؼسّأٟ

ٔثأ ػثذ اٌزساق ٘ادٞ 

٠اط١ٓ

ٔٛر ِسظٓ ِطٕغ وؼ١ذ 

اٌز٠ٚؼذ

6
ِزذضٝ دمحم ػٍٟ ػثاص 

اٌالِٟ

7
وز٠ُ خٛاد واظُ خٛاد 

اٌذٌفٟ
ٔثأ ػذٔاْ ػىاي طاخدِصطفٝ صاٌر زظٓ طٍّاْ

ٔٛرٖ زث١ة ػثذ اٌسظ١ٓ 

ػ١ٍٛٞ ػىثٟ

8
ِز٠ُ ِاٌه ػثذ اٌظادج ػثذ 

اٌسظ١ٓ اٌؼطافٟ

9
مالك حسٌن عبد الحسن 

كاظم

ِصطفٝ فالذ زظٓ ِٕدً 

اٌز٠ٚؼذاٚٞ

ٔص١ف خاطُ زظْٛ 

وزسْٚ
٠م١ٓ ِخٍص ٔاصز طؼ١ذ

10
ِز٠ُ ٔٛرٞ خ١داْ صىز 

اٌثذرٞ

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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