
 الطاتق الثاني (1رقن القاػح )

 + الورحلح الراتؼح          صثاحي لول االالورحلح  41/1/0204 رتؼاءاال قائوح جلوس طلثح قسن ػلوم الحياج ليوم

 ) صثاحي( (  فرع التقانح)      

 هالحظح7 الجلوس حسة التسلسل

 

 طالة 42= / صثاحي  تقانح/ الورحلح الراتؼح                        طالة  42 = / صثاحي االلول  الورحلح 

 
 طالة 02الوجووع 

 

 االوىلالمرحلة  ت

 صباح  

 الخط االول

 تقانة الرابعة / المرحلة 

 / صباح  

  
 
 الخط الثان

 االوىلالمرحلة 

 صباح  

 الخط الثالث

 تقانةالمرحلة الرابعة / 

 / صباح   

 الخط الرابع

 االوىلالمرحلة 

 صباح  

 الخط الخامس

 تقانةالمرحلة الرابعة / 

 / صباح  

 الخط السادس

هان حميد الخفاحر    احمد زعيم جداح عنبر   احمد اسماعيل جليل لفته 1   حسي   عزيز شر

 تبارك عبد الخض  رزي    ج ابو الهيل  ايات اسعد ناحر  حرب  ابو الغيث عل  مجيد   2

  عيدان حسن صالح   احمد صبيح عليوي حسي    3
 
 ماهر حسن عل    امان

  حسي  

 تمارة عل  حميد غافل  ايات جبار برهان حنوان   اشاء عالء دمحم حسن  4

  حميد عبد الحسي   دخيل   اشاء احمد شاكر عباس  أمب  بشار خلف هالل  5

 حسن غالب عبد عل    ايات مصعب دمحم حسن  انتكال نعيم مجيد دايخ  6

اسماء بدر فرحان زيد  7

  المسعودي

انتضار شهيد عنتان 

 جاسم 

 
 حوراء حسن جاسم دمحم

 

 حسن يعقوب الوي دمحم  اية نعيم شبوط شاهي      انفال عبد العزيز ابراهيم  8

 ثائر عبد الحسي     اية فالح عل  نارص  9
  رحاب سلمان حواس محمود  تقى

 حسي   رشاد جاسم محسن  بتول حسي   جابر خليف  انوار سعد حياوي خليف  11



 الطاتق الثاني (0القاػح )رقن 

 + الورحلح الراتؼح       صثاحي االلول  الورحلح  41/1/0204 رتؼاءالاقائوح جلوس طلثح قسن ػلوم الحياج ليوم 

 )فرع التقانح(         

 ) صثاحي(       

 هالحظح7 الجلوس حسة التسلسل
 لول اال الورحلح ت

 صثاحي

 الخط االلول

/  تقانح الورحلح الراتؼح /

 صثاحي

 الخط الثاني

 لول الورحلح اال

 صثاحي

 الخط الثالث

/  تقانحالورحلح الراتؼح /

 صثاحي

 الخط الراتغ

 لول الورحلح اال

 صثاحي

 الخط الخاهس

/  تقانحالورحلح الراتؼح /

 صثاحي

 السادسالخط 

    زهراء عباس خلف عباس   رسل خضب  عباس حمزة  1
  الشحمان 

  زينب احمد شمخ 

 شعاع جباركاطع شكاح    زهراء شكر محمود احمد  كريم عويدحسي      2

  زينب عبد الحسي   خضب    زهراء عل  تاىل  نارص  رضا حسي   خزام مزعل  3

 عباس زيدان خلف مود  زهراء مهدي صالح حسي     دعاء عماد شدهان فرحان  4

  زينب كاظم كديوي زمام   زهراء فؤاد ناه  ياش   رقيه عل  حسي   حسن  5

 عل  ضياء سلمان بطوش  سارة ظافرشاكر سلمان  رقية جاسب كرحر  شاهر  6

  زينب دمحم اسماعيل بكيش  زهراء كريم عيدان فضيل  ريام ثامر غافل ابيه الزامل   7

    روان عالء حسي   شيوب  8
 
 علياء حسي   خضب  سعد  سارة عل  عذاب جنان

  زينب نعيم حبيب شندوخ   زهراء ماجد موحان عبيد  معيوفزهراء صباح عبادي  9

    زهراء خالد عل  حسي     11
 غدير حمزة عل  عذاب  سيف سعيد متعب خث 

 

 طالة 42= / صثاحي  تقانح/ طالة     الورحلح الراتؼح  42 =  / صثاحي  االلول الورحلح 

 

 
 طالة 02الوجووع 



 الطاتق الثاني (0رقن القاػح )

 + الورحلح الراتؼح     صثاحي االلول  الورحلح  41/1/0204 رتؼاءاالقائوح جلوس طلثح قسن ػلوم الحياج ليوم 

 ) فرع التقانح(           

 ) صثاحي + هسائي (            

 هالحظح7 الجلوس حسة التسلسل
 لول اال الورحلح ت

 صثاحي

 الخط االلول

/  تقانحالورحلح الراتؼح /

 هسائي

 الثانيالخط 

 لول الورحلح اال

 صثاحي

 الخط الثالث

الورحلح الراتؼح 

 تقانح/هسائي/

 الخط الراتغ

 االلول الورحلح 

  صثاحي

 الخط الخاهس

تقانح/ الورحلح الراتؼح /

 هسائي

 السادسالخط 

  عل  سالم فالح عبطان  سالم لفته دمحم زويد  ساره قاسم عبيد حمود  4

 ايات غافل جابر ضاح    هيثم عبيد عبدهللانور   فاطمة حاكم واىل  خض    0

  فاطمه احمد عدنان مرد ابو   شهد هيثم كريم ذياب   سجاد قيس عبد الكاظم  0

 اية حسي   سالم رحمن  هجران جواد عبدالكاظم  سعيد    مرتز  ميكائيل ابراهيم قمب    1

  تاىل  فاطمه حامد حاكم   شهالء زيد حسي   معيتيج  سخر عماد خزعل جمعه  2

    مروة راسم عودة تايه  3
اسالم ستار جبار نور/ مسان 

 تقانه
 

 بتول عباس فاضل  روضان

  فاطمه حيدر فرحان فالي   طيبه ساجد حميد باىل    خفيف  سخر مهدي عايف 4

  تمارة ثائر  خض  حسون   اسيل عبد هللا حسي   عواد  مهدي حزام جالب مسلم  5

ق عبد العباس   سعاد حاجم نعيمه منصور  6   فاطمه لفته جبار محيسن   عبد هللا بب 

   جمال زهب  عبد عل    انس نوري نجم عل    نور الهدى دمحم حميد جواد  42

 

 طالب 5/ هسائي =  تقانحالورحلح الراتؼح/        بالط 4=  / صثاحي  تقانح/ طالة     الورحلح الراتؼح 42 = / صثاحي االلول  الورحلح 

 طالة 02الوجووع 

 

 



 الطاتق الثاني (1رقن القاػح )

 + الورحلح الراتغ        صثاحي االلول الورحلح  41/1/0204رتؼاءالاقائوح جلوس طلثح قسن ػلوم الحياج ليوم 

 (هسائي  التقانح  )فرع         

        

 هالحظح7 الجلوس حسة التسلسل
 لول الورحلحاال    ت

 صثاحي        

 الخط االلول

تقانح/ الراتؼح / الورحلح

 هسائي

 الخط الثاني

 لول الورحلح اال

 صثاحي

 الخط الثالث

تقانح/ الورحلح الراتؼح /

 هسائي

 الخط الراتغ

  لول الورحلح اال

 صثاحي

 الخط الخاهس

تقانح/ الورحلح الراتؼح /

 هسائي

 السادسالخط 

  نبأ نجم عبود عبد الصاحب    مصطق  عبد االئمه بادي  سلمان  دمحم رياض مسلم 4

  جبر    زهراء طعمة جميل اشعيع  جيهان حيدر عبد ادريس  0
  عباس رشيد شمخ 

  نبهان جبار عسل عبد   مث  كاظم دمحم نجم   دمحم مبدر داخل سلمان  0

  عال عادل عار  عبد هللا  سارة ساجد كريم ابراهيم  حسام حسي   كاظم صياد  1

ابراهيم دمحم يوسف يوسف  2

 الحياىل  

مود عبد الكاظم علوان   

  كاظم

  ندى علوان عبد كريم 

 غدير طالب محسن دمحم   صدام سعيد رجب  حيدر حسي   جودي غياض  3

  نور قحطان سلمان عبد   ميالد دحام منصور دبعن  مرتز  عبد المجيد حميد  4

  ليث عالء دمحم   طه حمزة خض  فلخ    رسل شنان رزي    ج حسون  5

  هاجر عرار دمحم عكلة  نبأ عبيد عذوب داحر  مريم حميد ريسان عبد 6

  دمحم شاكر نعيمة عبد  طيبة حيدر مزهر يونس    رفاه طالب مشحوت هالل   42

 

 طالة 42=  / هسائي  تقانح/  طالة     الورحلح الراتؼح 42 = / صثاحي االلول  الورحلح 

 
 طالب 31المجموع 

 



 الثالثالطاتق  (2رقن القاػح )

  الورحلح االلول   41/1/0204 رتؼاءالقائوح جلوس طلثح قسن ػلوم الحياج ليوم ا

 + الورحلح الثانيح / صثاحيهسائي (  صثاحي + )  

 هالحظح7 الجلوس حسة التسلسل
 /وىلاال  المرحلة ت

 ص+م 

 الخط االول

 المرحلة الثانية 

 صباح  

 الخط االول

 وىلالمرحلة اال 

  
 
 مسان

 الثالثالخط 

 المرحلة الثانية 

 صباح  

 الخط الرابع

 وىلالمرحلة اال 

  
 
 مسان

 الخط الخامس

 المرحلة الثانية 

 صباح  

 الخط السادس

 رسل كرٌم لفته روٌح  حوراء باسم دمحم غشٌم  اسراء عباس حمٌد منصور  1

   ايناس مالط مكطوف منصور  أحالم عباس روي    ح سوادي   هدى محسن احمد رسن 2

 رغد مجٌد كاظم عبد  حسٌن شاكر زعال ناٌل  أمنه حٌدر سعدون ٌونس  3

  بتول جاسم دمحم خلبوص   ارجوان دمحم عباس عل    وسن فاضل حسن عسل 4

 رلٌه دمحم رشٌد حسٌن  حوراء نعٌم سرحان حبٌب  آٌه حسن علً شدهان  5

افنان اكرم بهلول صغب    يقي   حسي   عبد سعدون  6

  العبادي

 تبارك حسي   دمحم عل  دمحم  

 

 زهراء ثامر سعدون ٌدام  حوراء ٌوسف ٌعموب ٌوسف  بتول مزهر محسن جاسم  7

  سعدون نافل مسلم   يقي   مديح نعمه علك  8
 
    امان

  تبارك عدنان عبيد شمخ 

 زهراء جعفر جناح حسن  ختام هادي صگبان حسون  براء زهٌر عبد األمٌر عباس  9

خلف ياش     ابتسام حسن 11

  /اوىل
 
  مسان

    ايالف معبى  كاظم جاسم  
  تقى كاظم حميد منانى

 

  =  4المرحلة االوىل صباح  = 
 
 طالب 15المرحلة الثانية /صباح  =  طالب        11طالب                    المرحلة االوىل مسان

 طالب 31المجموع 

 

 
 



 الطاتق الثالث (3رقن القاػح )

 + الورحلح الراتؼح   / هسائي الورحلح االلول  41/1/0204 رتؼاءقسن ػلوم الحياج ليوم اال قائوح جلوس طلثح

 (  + صثاحي ) هسائي)فرع التقانح + ػام (              

 هالحظح7 الجلوس حسة التسلسل

 / هسائيلول اال الورحلح ت

 الخط االلول

 هسائيلراتؼح / تقانح /الورحلح ا

 الخط الثاني

 لراتؼح / تقانح /هسائيالورحلح ا

 الخط الثالث

 /صثاحي ػام)لراتؼح الورحلح ا

 الخط الراتغ( + ػام هسائي

  سعدون عل  حسن  4
 /عام / مسائًامٌر عالء محمود  نور صبري حرٌمس مطرود / اوىل م  رحاب عبد هللا خضب  عباس ثان 

   / اوىل م رنا عل  مجيد عل    جعفر محسن غاوي موزان 0

 باسم صاحب كبٌص صدام احمد ناصر نور    0

   / اوىل م روان عل  كريم عل   حسي   جليل دمحم عبد 1

 حمزه رحٌم عبدهللا  نور عبد السالم سعدون جابر   2

/ رابع دمحم عبد الرضا عبد الحسٌن حمادي   حسي   عبود عبد الحسن هادي 3

 تمانة / مسائً
  

 حوراء دمحم رضا نور ٌوسف ٌعموب مراد   4

5   
    دمحم علً مطشر صبر حسي   دمحم الزم سعيد الحسث 

 رائد جبار عكار وسك حسٌن جاسم زناد   6

   مرٌم عبد هللا طه جلوب  حوراء ارحيم سعد حاجم الرساي 42

 عل  جاسم عبد   44
 علً احمد كرٌم يقي  

    مصطفى عماد اٌوب صالح  حيدر ماجد نارص عوده البدري 40

 نبأ كرٌم شراد حسي   احمد حميد خرميط/عام /صباح    نبا علً محسن ساٌب حسن بجايختام جبار  40

 =  
 
  =  11المرحلة االوىل / مسان

 
                              طالب                                                                                                                          1طالب    المرحلة الرابعة / عام / صباح  =  11طالب        المرحلة الرابعة / تقانة / مسان

 =  
 
 طالب 31المجموع  طالب                    7المرحلة الرابعة / عام / مسان



   المكتبة)  (7قم القاعة )ر 
 ( الطابق الثان 

 المرحلة االوىل  14/4/2121ربعاءقائمة جلوس طلبة قسم علوم الحياة ليوم اال
 )  
 )مسان 

 هالحظح7 الجلوس حسة التسلسل
  / مسا الوىلا المرحلة ت

 
 ن

 الخط االول

   
 
 المرحلة االوىل / مسان

  
 
 لخط الثان

  المرحلة اال 
 
 وىل / مسان

 الخط الثالث

 صابرين قاسم دمحم حسن السويدي زينب خلوهن راشد كتوب الدريع   روان قاسم دمحم مجيد الكريع   1

 طيبه عريثر  رحيمه دمحم الرساي زينب سعدون حميد عل   ري  هام كريم زامل رهيف 2

 عباس فضيل جبار فري    خ الزامل   زينب عبدالمنعم هادي  زهراء جاسم دلبوح سايب البدري 3

  فليح كاظم 4
  عبد هللا خميس دمحم صالح زينب عويد حسي   خليف الحسناوي  زهراء رار 

5   
   ساجد مهدي هرو عذاب العايدي زهراء رشيد حسن كريم الدلق 

 عبد هللا سمب  عيدان عبد القريذر

  زهراء  6
  عل  عبيد فنجان ثجيل المكصور    سخر اياد عل  شلش عالوي خليف مهيه  القريذر

 عل  كريم حميد حري    ج الغريباوي  سلسبيل غزوان عل  عبد عون القطثر   زهراء كامل مطب  اوشاح 7

  الم  8
  غدير عامر حسي   جاسم الرساي سليمة يونس شحان سعدون  زهراء نعيم شني   حنيش البث 

  غفران عنيد جبار طاهر سيف سعيد عاشور ازبك  باسم جوده انعيمه الشمريزينب  9

   زينب جواد كاظم فندي المجبل   11
ى
  فاطمة رزاق ياري خليف الكعثر   سيف محان حمزة لون

 

 طالة 02الوجووع       طالة 02الورحلح االلول   / هسائي = 

 

 

 



 الطاتق الثالث  (5رقن القاػح )

 / هسائي + الورحلح الثانيح /صثاحيااللول  الورحلح  41/1/0204 رتؼاءاالقائوح جلوس طلثح قسن ػلوم الحياج ليوم 

 هالحظح7 الجلوس حسة التسلسل
   ت

 
 المرحلة االوىل / مسان

 الخط االول

  
 
 المرحلة االوىل / مسان

 + الثانية / صباح  

  
 
 الخط الثان

 صباح  /  الثانيةالمرحلة 

 ثالثالخط ال

 زٌنب حسٌن كاظم مسٌر مؤمل مؤيد عاشور سلمان الخميساوي  فاطمة فائز عل  عويد الزبيدي 1

 زٌنب خٌرهللا ناهً عبٌد  نمارق عباس عل  تمن البدري  فاطمه جبب  نجم كطان 2

3   
 زٌنب كاظم عاكول عوفً نور ضياء خلوهن راشد الدريع    كوثر كاظم حميد جواري الجصان 

   ليث ناحر  جياد  4
 زٌنب كرٌم هادي غافل نور نادي عناد كريم هادي الكنان 

 زٌنب مهدي هاشم عوده هبة امب  نعمة سلمان مجتثر عل  فاضل خليف الربيع   5

 زٌنب موسى عبد الرضا ضوٌان / اوىل م هدى لطيف جياد ظفب   محسن حسن عساف عل   6

  هيام عماد سعدون بلخر    دمحم عويد فرهود فدعوس البدري 7
 سجاد عامر عباس حرٌب  / اوىل مالحركان 

 سجى جواد كاظم غافل / اوىل م يقي   عادل عبود إبراهيم الياشي مرتز  ابراهيم حبيب ضيدان 8

 ضحى خلف شعٌوط بحٌتً /  ثانٌة ص زهراء حسن علً عبدالرضا  مريم عل  جبار مجيبل العكيل   9

 ضحى منذر ابراهٌم خلف عباس عبد الستار دمحمزهراء   منتظر عالوي حنون طشخيل المياح   11

 

 طالة 40الورحلح الثانيح / صثاحي = طالة                 45االلول  هسائي  =                                                                  

 

 طالة 02الوجووع = 
 

 

 



 الطاتق الثاني ) الخوارزهي( (6رقن القاػح )

                  الثانيحالورحلح  41/1/0204رتؼاءاالقائوح جلوس طلثح قسن ػلوم الحياج ليوم 

 ) صثاحي + هسائي ( 

 هالحظح7 الجلوس حسة التسلسل
 صباح   الثانية /  المرحلة ت

 الخط االول

 صباح  / الثانية المرحلة 

  
 
 الخط الثان

 صباح  / الثانية المرحلة 

  
 
 + مسان

 الخط الثالث

 هدٌل جابر عبود وحٌد مرٌم ناصر راهً ضٌاء مالن علً سلمان 1

 ٌمٌن علً عوٌد معٌوف مالن محسن فرحان انبٌت عذراء كامل صبر حسون 2

 ٌوسف حنون فرج جبر مها رسن عودة بوري علً مظفر سالم حسون 3

 / ثانٌة /مسائً اسٌل جبر ناهً زغٌر نبأ علً سركً عبود كوثر ساهً عطٌة جودة 4

 أمل شهٌد مجٌد سلمان نورالهدى أحمد عبد الحسن لند محسن حمٌد حنش دمحم 5

 اٌات احمد عبٌد داود نور كامل حسٌن خرنوب دمحم جاسم كاظم محٌسن 6

 تبارن علً عبدالغنً عبدالكرٌم نور علً نعٌمه شخٌتر دمحم علً حسن علً 7

 جابر نجمتمى مثنى  نورالهدى طالب شراد كاظم مرٌم طراد كاظم ولً 8

 حسٌن مهند عبدالحسٌن علً هاجر علً جمٌل عباس مرٌم عالء محسن صكب 9

 حٌدر كرٌم حسٌن مكطوف هدى صادق كامل سعٌد مرٌم فهد علً عبدالهادي 11

 

 طالة  4طالة                                                         الورحلح الثانيح / هسائي =    00الورحلح الثانيح / صثاحي  =                      

 طالة  02الوجووع = 
 

 



 الطاتق الثاني ) الجيولوجي ( (42رقن القاػح )

        الثانيحالورحلح  41/1/0204 رتؼاءاالقائوح جلوس طلثح قسن ػلوم الحياج ليوم 

 (       هسائي)         

 هالحظح7 الجلوس حسة التسلسل
 الثانيح الورحلح    ت

 هسائي       

 الخط االلول

 الثانيح الورحلح 

 هسائي       

 الخط الثالث

  الثانيحالورحلح  

 صثاحي

 الخط الخاهس

 الثانيح الورحلح

 هسائي       

 السادسالخط 

نور الهدى عمارعبد الزهرة    عذراء كرٌم شعالن كاظم   4

 حسٌن

  فاطمة غالب جمٌل جاسم حسٌن    رٌتاج فاضل مهدي شناوة 0

 هاجر ٌاس خضٌر جعفر   عمٌل علً حسٌن شبٌب   0

  كرار شوٌطً كٌطان عٌسى    شٌماء حكٌم جاسم جخٌور 1

    علً شمخً وحل فرهود   2

  جواد أصغردمحم عبد الكاظم     صادق عمران عبود شفلح 3

    علً كرٌم عبد حبٌب   4

  مرتضى عٌال والً درواخ    صالح خلٌل ابراهٌم داود 5

    علً دمحم عرٌبً رمٌض   6

عبد الكرٌم رٌاض كرٌم  42

 موسى

 
 

  مظاهر محسن كاظم شوٌر 

 طالة 44الورحلح الثانيح / هسائي = 

 
 طالب17المجموع 


