
ياء:المطـــن ز الفي 

1  رقم القاعة

30الطلثح عدد7/4/2021

ياءت ز ي في 
ز
ياءثالث طبيةثان ز ي في 

ز
ياءثالث طبيةثان ز ي في 

ز
ثالث طبيةثان

1
اضراء دمحم هاشاف ُّ٘ةاالء د٘در فاضل داّد

أيات عظيم كاظم
ز يحسي  حسن جير كاظم غاجر

2
تطولح أدود عسٗس شث٘ةأحمد حمزه زاهر دمحم

3
اشر٘اق ارد٘ن دطي دمحماالء كرٗن كاظن خل٘ف

أياد بداي عطية

سهيم

ز حميد هاشم حسي 

ي
ز
حسون

4

أحمد عماد الدين

كاظم مطر
در دط٘ي دوسج

5

اتراُ٘ن عثد السُرج 

ترُاى عث٘د
بتول كريم نارص عبيدأٗح عثد دمحم دط٘ي طاُر

ي عبد
 
ز رزوق حسي 

ز حياوي الحسي 

6
ف دمحم كريم عبود در علٖ هظِر ذْف٘كأشر

7

 أدود زاهل ُالل

ضعدّى
تاضن علٖ دط٘ي علْٕ٘

براء عامر مطلب

شناوه

 علي جابر
ز حسي 

غويض

8

أالء ابراهيم كاظم

إبراهيم
دطي علٖ داُٖ صغ٘ر

9

اضراء دط٘ي جثار 

كاظن
تراق دطي ُادٕ صالخ

تبارك نعيم فندي

طلب

ز عامر عبد حني 

الحسن ذجر

10
دطي فاضل دط٘ي ف٘صلأيات جاسم مراد عويد

ياء:المطـــن ز الفي 

2  رقم القاعة

30الطلثح عدد7/4/2021

ياءت ز ي في 
ز
ياءثالث طبيةثان ز ي في 

ز
ياءثالث طبيةثان ز ي في 

ز
ثالث طبيةثان

1

دطٌ٘ي كاهل جوعَ 

كاطع
دْراء جوعح تٌٖ ذَْٗ

ز فضول دعاء حسي 

زغي 

زهراء دمحم نجم عبد

هللا

2

حوراء عادل خلف

حسن
رًا رد٘ن ضلطاى علٖ

3

 دط٘ي عثد هللا 

دمحمعثدهللا

دْراء ًجن عثد الطادٍ 

اد عليعثد الذط٘ي
دعاء طه شر

ي محسن زهراء ناجر

عبد علي

4

حوراء كاظم زاير

حنوش
رِٗام عثاش علٖ راضٖ

5

دط٘ي علٖ عثد 

الرضا
د٘در ادود عثد ُادٕ

رسل عبد الرزاق

نصيف جاسم

زينب رحيم رمضان 
ز حسي 

6
حيدر علي ادهيم سهر

زُراء ضل٘ن شدُاى 

هذطي

7

دط٘ي فؤاد ضالن 

علْٕ٘
خالد جوال ُشام علٖ

زهراء سعدون

سلمان شاوي
زينب كاظم زغي  نعيمه

8

خديجة نعيم بجاي

زميم
زُراء صالخ درتٖ 

هراًٖ

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 



9

دوسج لط٘ف ًعوَ 

ضالن
دٗاًا دطي صاتر شفلخ

زهراء سليم حسن

جير

سجاد حاكم جعفر

كاظم

10

ز عطيه دعاء حسي 

حنون
زُراء فائس هج٘د كاظن

ياء:المطـــن ز الفي 

3  رقم القاعة

30الطلثح عدد7/4/2021

ياءت ز ي في 
ز
ياءثالث طبيةثان ز ي في 

ز
ياءثالث طبيةثان ز ي في 

ز
ثالث طبيةثان

1
ضارٍ كاظن كرٗن داٗرزُراء ًْرٕ علٖ جطاش

فاطمة عبد الحسن كريم 

عبد الرضا
فاطمه علي محسن دليل

2
ظالل عواد دط٘ي خلفسجر عدنان عيفان عطيه

3
كرار قاسم نالي تيلهفاطمة فالح كطيف حرزضجاد جاضن دمحم علٖزٌٗة ضلواى رغ٘ل جثر

عثد هللا دطي ضود هطرسجر كريم رزاق مريــهج4

زضْزاى د٘در عطْاى داجنزٌٗة فاضل طَ ش٘ذاى5 مريم جعفر مخيط كطانفاطمة دمحم احمد امي 

6
سماح منصور صعيصع

طابق
عثد هللا ع٘داى لِوْد ُجرش

7
منار حسون غازي ناشوشفاطمة وحيد كاظم سمي صادق جاضن جع٘د ضْادٕزٌٗة ًاُض ًسار ادود

8
علٖ دطي راضٖ عثد الشاٍطاهر ضياء  طاهر كمر

9
صدام دط٘ي دع٘ن دوْدضارج غازٕ ف٘صل غثاظ

فاطمه صادق جعفر

ابراهيم

ز منتظر رحيم  حسي 

حميدي

10
غفران حمود عبد الحسن 

ظاهر
علٖ دط٘ي هاضٖ دط٘ي

ياء:المطـــن ز الفي 

4  رقم القاعة

30الطلثح عدد7/4/2021

ياءت ز ي في 
ز
ياءرابع عامثان ز ي في 

ز
ياءرابع عامثان ز ي في 

ز
رابع عامثان

زهراء لفته كاطع حرزحيدر مازن كامل حسندمحم داذن عثد هللا جْدٍعلٖ شع٘ع ثج٘ل ع٘ط1ٔ

2
ق شهاب حمدان  أستير

جالي
هرٗن دط٘ي جثر درجاى

3
يخلود كامل مهيلس خابطدمحم عارف دطي دودعلٖ هظفر دط٘ي راضٖ

 
زينب عالء كريم رزوق

هرٗن ضعد خض٘ر ضلواىأمنة فاضل مياح محلوم4

5
سارة صالح كاظم دمحمرحاب علي عبيد أشيــــحدمحم علٖ طارظ لاضنفاطوح كرٗن جثر دمحم

هصطفٔ كرٗن صادق كرٗنحسن علي اكريم غضب6

7
لثص كرٗن هشِدٕ شاغٖ

هرذضٔ عثاش خ٘ر هللا 

دط٘ي
سجاد خلف فرج واليزمن محسن جير سلمان

8
ه٘ص ُادٕ صعصع ّاردحيدر بهجة مهدي كطافة

9
ز صالح مهديزهراء ضياء زيدان أمي هرٍّ لاضن ه٘د صذيدمحم جاضن دمحم هذ٘طي سجود حسي 

ًْر الِدٓ ضرار جثار زغ٘رحيدر كريم عيىس كلش10

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ياء/ كليـة العلوم / جامعــــــــــــة واســــــــــــط  ز قسم الفي 

اللجنة االمتحانية
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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ياء:المطـــن ز الفي 

5  رقم القاعة

29الطلثح عدد7/4/2021

ياءت ز ي في 
ز
ياءرابع عامثان ز ي في 

ز
ياءرابع عامثان ز ي في 

ز
رابع عامثان

1
ًْر الِدٓ علٖ كاظن 

علْاى
ّجداى كاظن ضعدّى ثاهر

ز خماس  علي حسي 

رمضان
دمحم غالب حمود كريدي

أدود علٖ دط٘ي عالّٕسحر ثامر طاهر ثامر2

3
علي ماجد بالي سلمانٗاضو٘ي رد٘ن دإّ ًع٘صُادٕ راُٖ ضلطاى هطر

ز حسن  مروة عبد الحسي 

ثجيل

4
ز أضاهح هاجد عطلصالح نارص رحمة صحي 

5
كاظم عارف سمي  معجلٗذ٘ٔ جو٘ل جوعح دوادُٕدٓ عاهر خالطٖ ُفاخ

مصطفز ليث عبد هللا 
خضز

6
ضجٔ دمحم عثد ض٘د الولطاشٖعباس موس كريم أبراهيم

7
ُْازى دط٘ي عثد الط٘د 

دص٘دٍ
نبأ عرفان عباس هاديدمحم خلف عبد علي فرجهٌار هٌ٘ر ضل٘ن

ي8
ي منفز

علٖ كاظن ًاجٖ ًاصرعقيل عبد هللا راضز

يدمحم عبد مجيد كاظمّاثك جاتر دمحم ضعدّى9
نور ماهر فرحان خفز

هرٗن شِ٘د خ٘ر هللاعل جمعه جبار شحيت10

ياء:المطـــن ز الفي 

6  رقم القاعة

22الطلثح عدد7/4/2021

رابع عامرابع عامرابع عامثالث طبيةرابع عامثالث طبيةت

1
نرجس نجم عبد

ز السادة عبد الحسي 
ز أدبيس أحمد كريم حسي 

ز  ز عنيد حسي  حسي 

شلوب

 علي 
ز زينب عبد الحسي 

ز عبد الحسي 

صوفيا دمحمعبد الرضا 

تبينه

2
احمد خليل أعطيوي 

جبار

3
نور جواد كاظم دمحم

حمزة عبد السالم 

حريجة دخيل

غام كاظم بليحس  رصز

سلمان

4
ز جواد حمزة ايوب حسي 

5
نور فاضل خلف حمد

حيدر فوزي خماط 

عبد هللا

عباس خليف شالك 

غميس
باقر علي فاضل خليف6

7
هيام غازي هالل عبد

الرحمن

خلف مهدي خلف 

حسن
عالء سعد علي عيدان

8
جعفر ثجيل شهاب حمد

9
يحي  كريم عبد هللا

مجهول
علي خالد سيد عكيليرضا كريم عطوف داود

جعفر حمزة عبد جواد10

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
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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ياء:المطـــن ز الفي 

7  رقم القاعة

30الطلثح عدد7/4/2021

رابع عامثالث طبيةرابع عامثالث طبيةرابع عامثالث طبيةت

1

ز وادي زعون  حسي 

حطب

زهراء حيدر خي  هللا 

حمزه

ز  كاظم عذاب غبي 

مروة عالء فندي عليبجاي

2

علي فاضل هندي 

شنان
ل٘ث فل٘خ دطي كاظن

3

حوراء علي عبد 
ز الحسي 

كرار شاكركعيد عباسعلي رحيم كزار جبي 
مصطفز نجم عبد 

المطلب غدير

4

علي قاسم شطي  

ادخيل
دمحم أدود ًعوح دو٘د

5

حيدر جاسم خفيف 

حشف
علي زيدان مطال مدير

دمحم خالد عبد 
ز المهدي حسي 

منتظر فيصل عبد 

السادة حميدي

6

علي نعمان حبيب عبد 

عون
هرٍّ هْضٔ ص٘اح جثْر

7

رفل ماجد صالح 

عباس

علي عبد السادة فرج 

حيال

دمحم سالم محسن 

ي عريير

نورا احمد عجيل 

حمادي

8

فاضل شالل فضالة 

نارص
ًاصر ادود ًاصر لاضن

9

ريام ياس خضي  

خليف
غفراى غاًن عج٘ل هدب

ز كامل  مروة حسي 

يونس
ُشام هاًع دًْٖ دط٘ي

10

ز  فاطمة عالوي حسي 

مرهج
ًْر جثار فرج الزم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ياء/ كليـة العلوم / جامعــــــــــــة واســــــــــــط  ز قسم الفي 

اللجنة االمتحانية

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


