
 االولالطابق  /قــاعات قســمي الجغرافية واالجتماع 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 2القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 المــــرحلة الثانية  /الجغرافية  المرحلة الثانية /االجتماع  الثانيةالمــــرحلة /   الجغرافية المرحلة الثانية  /االجتماع  المــــرحلة الثانية   /الجغرافية 

 دمحم حسٌن خلف اٌات دمحم اسماعٌل  سفٌان خضر خلف االء علً حسٌن االء عبدالجبار رمضان

 دمحم عبد عبش اٌة صباح علوان  سلٌمان باسم فرج ابراهٌم محمود دمحم  اكرم كرٌم جودر

 مرتضى عبدهللا شهاب اٌمان لاسم عٌدان احمدعلً عبد  احمد ذٌاب غثوان حمزه فالح حسن

 مرشد حمٌد حسٌن اٌه عماد شعبان فرح نزار محمود استبرق فلٌح عبد خٌرهللا مجبل مطر

 مزاحم هٌشان طلن اٌهم مؤٌد حسن كٌالن علً عرٌبً افهام حسن خلف رٌام علً حاتم

 مطشر احمد اسماعٌل مزبانبارق محل  دمحم احمد سعٌد انعام عبد دمحم محمود سجى علً جاسم

 

 مرحلة ثانية / اجتماع   مرحلة ثانية /الجغرافية  

  20                  21          العدد 

   الحضور

   الغياب 

 

 

 

 

 

 



 

 الثانيالطابق  /قــاعات قســمي الجغرافية واالجتماع 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 0القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 المــــرحلة الثانية  /االعالم  المرحلة الثانية /الترجمة  الثانيةالمــــرحلة  /االعالم   المرحلة الثانية  /الترجمة  المــــرحلة الثانية   /االعالم 

 ماهر سبهان خلف جمعه نوري توفٌك نجماٌه  عبد هللا عاصً محمود ابو الحسن عمار صادق جعفر ابراهٌم احمد علً احمد

عبدالمهٌمن سعود رحٌم  احمد خطاب احمد وكاع احمد عواد كاظم حسٌن
 عبدهللا

 دمحم خمٌس احمد ناجً باسم علً حسٌن علً

 دمحم عبود حسن خلف تبارن رمضان دمحم محمود علً احمد علً عبدهللا احمد منصور عبدهللا فرحان اسراء جمال احمد ابراهٌم

 مختار هاشم دمحم سلطان تبارن عبد الرحمن احمد علً دمحم حمد اسلٌم احمد ناجً رائد خلٌل دمحم اٌمن مظهر مانع زٌدان

مصطفى مظهر ابراهٌم عبد  جنان شاكر بدر عباس عمر حمود عبدهللا صالح اسماعٌل حامد علً مهدي اٌه زٌاد نصرت شاكر
 هللا

 معمر عادل خلف ٌوسف جواهر عطٌة خلف كردي عمر عبدالمنعم عبدالكرٌم سلٌم حمٌدازهار خماس احمد  زٌد دمحم خلف دمحم

 منذر مهدي صالح مخلف حسٌن ثابت صعب احمد عمر فرج خلف عبد هللا اٌناس منٌف حسن عبود سفٌان عنتر حمد خلف

 نور جمعه دمحم جمعة المادر عبٌدحسٌن طالل عبد  فارس خلف جاسم عبد اٌه عادل هارون ماهود عبد هللا اسماعٌل ابراهٌم

 

 مرحلة ثانية / الترجمة   مرحلة ثانية /االعالم  

  21                  02          العدد 

   الحضور

   الغياب 

 



 

 الثانيالطابق  /قــاعات قســمي الجغرافية واالجتماع 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 3القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 المــــرحمة الثانية  /االعالم  المرحلة الثانية /الترجمة  الثانية المــــرحمة /االعالم   المرحلة الثانية  /الترجمة  المــــرحمة الثانية   /االعالم 

احمد ناجً جاسم احمد ناجً  حنان عاصً ٌاسٌن احمد وعد خلٌل ابراهٌم
 حسٌن

 ضٌاء مصطفى احمد زهراء اسماعٌل حسٌن حمد

 عبدهللا رافع احمد مصلح زٌاد حمد ابراهٌم رجب انس سامً دمحم عبدهللا خدٌجة هاشم لطٌف احمد ولٌد خالد صباح حاتم

 عبدهللا علً حسٌن محمود زٌاد ٌونس علً جاسم اوس هاشم نعمان مرعً دانٌة وائل فاٌز جاسم ولٌد عبد هللا احمد وكاع

 عمار مكً صالح عٌاش ساره بالسم صكبان بارق مصطفى خضر موسى رغد حماد مطر نصٌف ٌوسف كامل ٌوسف حمٌد

 غازي شهاب احمد نجم ساره صباح علً عباس خٌرهللا لطٌف جابر صالح رغده حكمت مدحت داود  ابراهٌم عبدالخالك ذاكر

 فهد عماد محمود مصطفى سرمد خالد دحام عواد دمحم لواشزٌدان خلف  رؤٌا لحطان شوٌش حمٌد ابراهٌم كرٌم جودر هلو

 لٌصر احمٌد هبود طعمه سهٌر ابراهٌم اسماعٌل هوٌد شهباء صالح داود خالد رٌام سالم حمزة عثمان احمد علً دمحم خالد

 احمد حمادمثنى دمحم  سٌف دمحم علو غضبان صالح عدنان صالح دمحم الزبٌر سوٌد محمود صالح احمد محمود سرحان حمود

 

 مرحلة ثانية / الترجمة   مرحلة ثانية /االعالم  

  21                  02          العدد 

   الحضور

   الغياب 

 



 

 الثانيالطابق  /قــاعات قســمي الجغرافية واالجتماع 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 2القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 المــــرحمة الثانية  /االعالم  المرحلة الثانية /الترجمة  الثانيةالمــــرحمة  /االعالم   المرحلة الثانية  /الترجمة  المــــرحمة الثانية   /االعالم 

 خضٌراٌمن علً سعٌد  علً منهل خضٌر همام عبدالمادر عمر نجم صعب عطٌة علً حسٌن دمحم حسٌن جدعان حماد

 بروج حارث راشد عطٌة عمر رٌاض حمٌد خنوس وسام دحام جاسم دمحم طه هٌثم ناجً معروف دمحم رجب شنٌن جاسم

 تبارن واثك مهدي احمد فاطمة دمحم عبد صالح ٌاسر عواد صالح ابراهٌم عبد المادر معد طٌب حٌاوي دمحم عبد السالم حسن

 حاتم دمحم علً خلف فرح ناظر حمادي احمد ٌوسف احمد نجم عبدهللا عبدهللاعبد المادر مهند هاشم  مزاحم راغب جاسم 

 احمد فرحان صالح علً عبدالرحمن محمود حماش  مزاحم هالل الطٌف خلف
 اذاعة  /اعالم  

 حذٌفة رافع كرٌم فواز علً حمد شوٌش

 حسن دمحم شهاب احمد حسن علً  دمحمكرم  امٌرة احمد ٌاسٌن احمد عبدهللا احمد عبدهللا عواد مصطفى ضاحً عوٌد احمد

 حسٌن عبدالعزٌز الوهاب  دمحم حسٌن حدٌد خضر انور ركاض محجوب محمود عفٌف هتاف عبد اللطٌف ممداد مطلن هزاع طالب

 رحمه غالب كامل فنطٌل دمحم سعدون رمضان شهاب اوس جمال ٌونس حسن عمٌل رباط حسن عبٌد نكتل لاسم خمٌس نخٌالن

 

 مرحلة ثانية / الترجمة   مرحلة ثانية /االعالم  

  21                  02          العدد 

   الحضور

   الغياب 

 



 

 لثالثاالطابق  /قــاعات قســمي الجغرافية واالجتماع 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 5القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 المــــرحمة الثانية  /االعالم  المرحلة الثانية /الترجمة  الثانية المــــرحمة  /االعالم   المرحلة الثانية  /الترجمة  المــــرحمة الثانية   /االعالم 

 علٌاء احمد خالد صالح ناٌف زٌدان خلف عبدالمادر كرٌم حبٌب دمحم هٌثم مولود دمحم زهراء خمٌس جبار رجب

 دمحم اكرم مزعل طالب نسٌبة حذٌفه عبدهللا دمحم عبدهللا مشتاق ذاكر جوبان مروج عارف ناٌف علً فاروق صالحزٌد رعد 

 دمحم االمٌن بشٌر كرٌم مبارن نعٌمه عمار زٌدان مخلف عبدهللا مصطفى دمحم صالح مرٌم حمدي كرٌم احمد زٌنة طه جاسم صالح

 دمحم ثامر فاضل رجب نور سراج الدٌن منٌر سنودي ثائر اسماعٌل عطٌه عدنان مرٌم عماد طه موسى سامً حمٌد لطٌف حسن

 مهند مؤٌد مجٌد اسعد نور فارس احمد سلمان عزٌزه حسٌن خلٌل احمد مشعل احمد شهاب علً سجاد حسٌن علً عباس

 ثامر شاكر حسننورس  هٌثم علً فرحان احمد علً سفٌان ختالن حمٌد مصطفى دمحم علً ابراهٌم عبد هللا غانم جاسم

 ٌاسٌن طه ٌاسٌن خضٌر وعد عدي خٌال دعان علً فارس عثمان وردي منهل ابراهٌم اسود علً عبد هللا نوري رشٌد عبد

عبدالسالم بدوي عبدالجادر 
 حسن

 ٌعموب عماد ٌوسف ٌاور دمحم رشٌد دمحم علً ناهض رفٌك عبدالحمٌد موج عزٌز جاسم دمحم

 

 مرحلة ثانية / الترجمة   مرحلة ثانية /االعالم  

  21                  02          العدد 

   الحضور

   الغياب 

 



 لثالثاالطابق  /قــاعات قســمي الجغرافية واالجتماع 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 1القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 المــــرحمة الثانية  /االعالم  المرحلة الثانية /الترجمة  الثانيةالمــــرحمة  /االعالم   المرحلة الثانية  /الترجمة  المــــرحمة الثانية   /االعالم 

 عبد الرحمن عبد السالم صالح ندى باسل ارحٌم مرزون حمد جاسم عبدهللا صالح ٌوسف لٌث دمحم شهاب ٌوسف خالد احمد حسٌن

 ارشد لحطان عبدون حمد ابوعبٌدة لصً جاسم حمودي

 مسائً 

 عبدهللا وعد عبدالفتاح دمحم هاجر دمحم عبدهللا حسٌن حنان غانم حسٌن جرجٌس

 عثمان عزام عبد رشٌد ولٌد ابراهٌم عبد حمد رائد احمد دروٌش خلف اٌمان ثامر حسن عطٌه احمد باسم صالح بكر

 عدنان عبٌد خضٌر نجرس وئام عبد جوٌد حسن رغدة راجً رجب مرعً ي حسٌنحسام كصا اسماء احمد ارحٌل عفتان

 علً احمد خلف سلٌمان ٌونس خلف دمحم خلف رٌم ٌوسف احمد عادل حسٌن دلف اسعد انوار صابر علوان خلٌل

اٌمن عبدالرحمن هدرس 
 ابراهٌم

 باسم نسٌم كردي  سبع نجم عبدهللا سبع عبدهللا رجب جدوع حماد
 مرحلة ثانٌة /اجتماع 

 علً حافظ حاجً مصطفى

 بتول ناٌف صالح شبر برٌر شكر حمودي مروان صالح ابراهٌم دمحم  االٌهم وائل عبد الكرٌم
 مرحلة ثانٌة  /اجتماع 

 عماد ولٌد خالد سرحان

 فراس محمود ادهام  صفاء حسٌن حمٌد عبدهللا مصطفى عماد توفٌك مخلف حاضر علً حاضر عبدالجادر

 

 مرحلة ثانية  /اجتماع  مرحلة ثانية / الترجمة   مرحلة ثانية /االعالم  

 0                23                  02          العدد 

    الحضور

    الغياب 

 



 الثالثالطابق  /قــاعات قســمي الجغرافية واالجتماع 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 7القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 المــــرحمة الثانية  /االجتماع  المرحلة الثانية /الجغرافية   الثانية  المــــرحمة /االجتماع   المرحلة الثانية  /االعالم  المــــرحمة الثانية   /االجتماع 

 زٌد ثابت خلف منار خلف شكوري حمٌدحسٌن مؤٌد  لصً عبدالسالم ٌاسٌن ٌوسف براء احمد موسى 

 زٌنب رحٌم متعب نادٌن عبد دمحم حنٌن ابراهٌم داود دمحم علً محمود ماضً بسعاد دمحم عبدهللا

 سبأ عاصم شهاب نور نورت عبدهللا دلٌمً احمد  محمود خضٌر دمحم خالد بشرى صباح شهاب

 شهد عزٌز فٌصل هاشم دمحم حمود رواء حسٌن حمادي مخلد ثامر خلٌل ابراهٌم بهاء عكاب كامل

 عادل دمحم عبد ورود عادل حسن روان سعد خٌرو مهند دمحم عبدهللا تمى حسٌن علً اصغر

 عبد الحلٌم علً عبدهللا  روٌدا منذر خلٌل هٌثم احمد تركً عبدهللا جمال عبد الناصر سلطان

 العزٌز عروة حوريعبد   زبٌدة عبد الفتاح  وسام عبدالعزٌز محجوب جمال مساعد صالح

 عبٌدة عامر ٌوسف  زٌاد ظاهر محمود  حسٌن فرحان عبٌد

 

 المرحلة الثانية /الجغرافية  مرحلة ثانية / االعالم  مرحلة ثانية /االجتماع  

  5                  7                  02          العدد 

    الحضور

    الغياب 

 

 

 

 

 



 الثالثالطابق  /قــاعات قســمي الجغرافية واالجتماع 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 1القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 المــــرحمة الثانية  /االجتماع  المرحلة الثانية /االثار  الثانية المــــرحمة  /االجتماع   المرحلة الثانية  /االثار  المــــرحمة الثانية   /االجتماع 

 هانً غازي كنعان مرٌم عبد الكرٌم مهدي حمد دمحم عماد حمد احمد حاتم لبٌب حسن عزت عدنان رضا

 هشام مزهر عبٌد ٌاسٌن دمحم خلف جاسم مروة دمحم ٌحٌى احمد لاسم دمحم جبر علً صالح حمادي

 ولٌد حاوي احمد ٌسرى مهدي رضا حسن مرٌم عبد الرحمن خزعل صالحادٌان مازن علوان  غادة زٌاد خلف

 ٌوسف محمود دمحم  مصطفى دمحم حسن اسماعٌل ٌحٌى عزٌز علً فاروق عٌدان مصطفى

 لبنى اٌاد حردان
 بالل خالد فاضل احمد

 سعد محٌمٌد علوان  مصطفى مناع احمد
 مسائً

 لتٌبة فالح حسن   نادٌة علً دمحم  سمٌه باسم خلٌل عبد مازن اركان شاكر

عبد الرزاق احمد ارمٌض  دمحم ابراهٌم مطر
 ابراهٌم

 ناهدة عطٌة مساهر  نضال حمٌد مهدي

 نبأ عارف حمٌد  نهاٌة سالم محمود علٌاء ضاري خمٌس  دمحم حسن عبٌد

 

 مرحلة ثانية / االثار  مرحلة ثانية /االجتماع  

  22                  02          العدد 

   الحضور

   الغياب 

 

 

 

 



 

 االولالطابق  / بناية التاريخقــاعات 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 9القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 المرحلة الثانية /التاريخ  الثانيةالمــــرحمة  /المغة العربية   المرحلة الثانية  /التاريخ  المــــرحمة الثانية   /المغة العربية 

 زٌنب ناطك زٌدان رعد سعد سعدي امٌر جاسم دمحم أحمد جمعة عبدهللا

 سٌف سعد حمد زهراء محمود رشيد اٌمن فاروق طلس آٌة حكٌم فؤاد

 صٌهود جاسم صالل زٌنة سعد ذٌاب بسام مجبل مطر براء عاٌد ٌحٌى

 ضٌاء هذال دمحم ساره ابراهٌم رمضان تركً حمد ظاهر موسىبرع سعد 

 عبدهللا عبد الحمٌد مظفر سجى خلف محمود جاسم دمحم جاسم حاتم مزاحم طامً

 عبٌر عادل دمحم سلمى حسن لطٌف رشا صالح عبٌد رسل عادل سهٌل

 

 مرحلة ثانية / التاريخ  مرحلة ثانية /اللغة العربية  

  20                  20          العدد 

   الحضور

   الغياب 

 

 

 

 



 

 االولالطابق  / بناية التاريخقــاعات 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 22القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 المرحلة الثانية /التاريخ  الثانيةالمــــرحمة  /المغة العربية   المرحلة الثانية  /التاريخ  المــــرحمة الثانية   /المغة العربية 

 رٌام جمال دمحم عبدهللا عبد خلٌفة لحطان ادٌب حمدان سهاد مٌثاق عبدالطٌف

 طٌبة طالل ذٌاب عبدهللا علي حسه دمحم انور لطٌف سوسن انور عٌادة

 عباس جمال ٌوسف  علً ضاحً موالن دمحم زٌاد خلف عاٌدة ناجً زٌدان

 بان علً خلف عمر دمحم عبد دمحم عزٌز جاسم عبد خلف ابراهيم

 كهالن طوفان عبدالوهاب مروة مخلص توفٌك عبدالرحمن ظاهر دمحم
 زياد حميد حمود

 مسائــي 

 شروق عواد موسى دمحم سليمان عبدهللا علٌاء رشٌد فاضل عبد الرزاق زهير عبدالرحمه
 مسائــي 

 

 مرحلة ثانية / التاريخ  مرحلة ثانية /اللغة العربية  

  20                  20          العدد 

   الحضور

   الغياب 

 

 

 

 



 

 الولاالطابق  / بناية التاريخقــاعات 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 22القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 المرحلة الثانٌة /اللغة العربٌة  ماجستٌر تارٌخ اسالمً   ماجستٌر لغة  ماجستٌر تارٌخ اسالمً   

 دمحم فرحان دمحم لاسم دمحم لفته  بكر عبدالرحٌم برزان  االء طه ٌوسف 

 نوران مرشد ٌاسٌن لٌصر عبداللطٌف حسٌن  حارث تاٌه زغٌر  اوس احمد خلف 

 همام تحسٌن علً دمحم حمد علوان  خٌرهللا فٌصل حرجان  رٌاض رحٌم خلف 

 همام عٌدان محمود مهند فاٌز مجٌد  رافد حافظ علً  صمر فرحان حمد 

 هندي ابراهٌم ٌوسف موفك طالب جواد  رحاب عبدالسالم مصطفى  غزوة حاتم جاسم 

 ٌوسف ابراهٌم حامد ولٌد خالد حسٌن  صفاء شهٌد تعبان  فراس دمحم جاسم 

 

 مرحلة ثانية / اللغة العربية ماجستير لغة   ماجستير تاريخ اسالمي 

  1                  1             20          العدد 

    الحضور

    الغياب 

 

 

 

 



 

 االولالطابق  / بناية التاريخقــاعات 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 20القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 ماجستير تاريخ حديث  ماجستير لغة   ماجستير تاريخ حديث  ماجستير لغة   

 روكان سعدون دمحم  محمود نجم كاظم  احمد محمود متعب  طارق طه خمف 
 سالً حسن الطٌف  مروة دمحم عبدالوهاب  بارق خالد محٌمٌد  طارق عطية دمحم 
 سعد دعدوش طه  نور عناد فرحــان  تاج الدٌن احمد صابر  عبد عمي خمف 

 سعد فاضل عٌاش  هـــاشـــم احمد مجــــبل  خالد صعب سبهان  عبدالرحمن حبيب حسن 
 غفران باسم عبد الحسٌن  هنــاء احســان سعد هللا  خمائل حسٌن جاسم  قيس حمودي 

 فاروق حمود اسماعٌل  وديان ثامر حــواس  حسٌن محوددرٌد  ماهر عبدالرحمن عبدالسالم 
  محمود جواد احمد 

 

 20ماجستير تاريخ حديث   ماجستير لغة  

  20                  23          العدد 

   الحضور

   الغياب 

 

 

 

 



 االولالطابق  / بناية التاريخقــاعات 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 23القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 ماجستير جغرافية دكتوراه ادب  ماجستير جغرافية  دكتوراه ادب  

 شهاب احمد سلمان جاسم  دمحم صالح خلف  احمد حسن فياض عمران  اسامة ابراهٌم خلٌل 
 شيماء عواد مخلف عويد  دمحم صالح شجاع  احمد حمد اسود خلف اٌمان فرحان احمد 

 ضياء دحام كامل ساجر  نصٌر عبدالحً دمحم  باسم حلو دمحم طه  خالد دحام عبد 
 عبير شالل نجم خلف  همام حازم عطا هللا  احمد ناصر صابر  ضامن جواد مطر 

 عدي خلف خفيف سليم  وسام سعود حسٌن  حارس طارق يوسف عبد اللطٌف لطٌف سالم 
 عقبة احمد عالوي مصطفى  وسن دمحم حسٌن  حازم عكاب عباس  عبدهللا حمٌد ٌوسف 

  علً جاسم دمحم ناضر 

 

 ماجستير جغرافية   دكتوراه ادب  

  20                  23          العدد 

   الحضور

   الغياب 

 

 

 

 

 



 

 االولالطابق  / التاريخ بناية قــاعات

  0200ــ  0202 للعام الدراسيالنهائي االمتــحان 

 ( 22القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 ماجستير ترجمة  ماجستير جغرافية    ماجستير ترجمة  ماجستير جغرافية    

 زٌنب محسن محمود  مروى جاسم علوان عبدهللا  احالم مرعً حسن  عالء حاضر  حسن دمحم

 سارة صدٌك محً  معن سامي حسين هندي  اطٌاف محمود مهدي  عالء حويد دخيل طعمة 

 سٌف علً حبٌب  نور رمضان علي جاسم  امٌرة رفاعً هناوي  علي دمحم احمد 

 شمس مؤٌد حسٌن   تركً سالم عبدهللا  غزوان مرهون احمد صياد 

 ضٌاء فاضل جدوع   حكٌم نوري شومل  ماردين نقي علي حمه  

 علً عبد االمٌر صٌهود   رشا زنزل رعد  مرتضى دمحم عبدهللا علي 

 

 ماجستير ترجمة   ماجستير جغرافية  

  20                  9          العدد 

   الحضور

   الغياب 

 

 

 

 



 

 

 االول الطابق  / بناية التاريخقــاعات 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 25القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 ماجستير ترجمة  ماجستير اعالم     ماجستير ترجمة  ماجستير اعالم    

 مساعد داود دمحم  جواد نجم عبدهللا  عمر بهجت طه  احمد عطيه مهدي 
 مصطفى ناهض رشٌد  حيدر طالب عبد الحسين  عمر ناصر عبد الكرٌم  اسامة دمحم جواد 

 نهى روكان جاسم  دليل منيف جاسم  فراس صالح دمحم  اوس رحيم عبد القهار 
 نور علً سلٌمان  رشد غسان عدنان  لٌصر عوٌد سعٌد  ايات اكرم شهاب 

 وسام خمٌس مصلح  رعد محمود عمي  دمحم عادل رشٌد  بسمان حسن عمي 
 ئافان صبحً دمحم  سارة حسين عبد الستار  مروان مظهر عباس  تحسين عبد المجيد يحيى 

 

 ماجستير ترجمة  ماجستير اعالم  

  20                  20          العدد 

   الحضور

   الغياب 

 

 

 

 



 

 

 االولالطابق  / بناية التاريخقــاعات 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 21القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 ماجستير عالم  ماجستٌر ادب   ماجستير تاريخ حديث   ماجستير اعالم    

 دمحم عصام عبد الهادي  احمد حسن حمد  لٌلً طالب خٌرو  سارة حسين عمي 
 نجالء احمد غربً  اسماء ابراهيم عباس  وسٌم علً حسٌن  سارة نجم عبدهللا 

 وسام عبد الكرٌم عبد  امجد عمي صالح  ٌاسر عبدالواحد احمد  سيف جهاد عبدهللا 
 وسام دمحم كعٌد  حامد عبد الوهاب عبد   صهيب مهدي عبدهللا 
 ٌاسٌن علً سلطان  حسين دمحم عباس   عماد عبيس عبادي 

  خميس جاسم دمحم   عمر حميد عبود 

 

 ماجستير ادب  ماجستير تاريخ حديث  ماجستير اعال  

  1            3                  22          العدد 

    الحضور

    الغياب 

 

 

 

 



 

 

 الثانيالطابق  / بناية التاريخقــاعات 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 27القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 ماجستير ادب   ماجستير ادب  

 حسن خلف جاسم    عزيز مبارك خمف 
 بسمة احمد خضٌر    عمر زهت حمد 

 علً لاسم شعبان    غسان خالد محيميد 
 مزهر فاروق حسٌن    فراس عمي داود 

 عبدالحكٌم مدٌن عبد    مصطفى عبدالخالق طه 
    مروة بشير حميد 

 

  ماجستير ادب  

 22          العدد 

  الحضور

  الغياب 

 


