
 الطابق االول /قــاعات قســمي الجغرافية واالجتماع 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائي للعام الدراسي 

 ( 2القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  02/2/0202اليوم والتاريخ : الثالثاء  
 

  الثالثة المــــرحلة  / االعالم لثالثة المرحلة ا / الجغرافية الثالثةــــرحلة الم/   االعالم  الثالثة المرحلة / الجغرافية الثالثةالمــــرحلة  / االعالم

 حنٌن ادهام ابراهٌم بتول محمود دمحم  اٌاد اٌوب حبتر غرٌب ابراهٌم وحود دمحم اثٌر ٌونس عطٌة جاسم

 الد حسنسجى ولٌد خ جابر حسٌن جابر اٌمن لؤي فؤاد الدٌن احمد علً حمد فاضل احمد جاسم دمحم خلف

 سعد نصٌف جاسم دمحم حسن حسٌن محمود  تاج الدٌن احمد ابراهٌم احمد منذر نعمان ٌوسف احمد خلٌل ابراهٌم فارس

 سفٌان اٌاد جاسم زٌار خالد حمٌد مٌرزا جابر لاسم اصغر حمد االء سامً صاطً احمد ٌاسٌن احمد

 سفٌان فلٌح دمحم سفٌان دمحم فهد ٌدجاسم انصٌف جاسم حم امانً خلٌل ابراهٌم احمد ٌونس احمد خلف

 سماء فرٌد صالح  فٌاض   صالح مهدي صالح حسن مروان ابراهٌم امنه خلف صالح امجد علً شحاذة احمد

 

 ثالثة مرحلة  / الجغرافية ثالثةمرحلة  / االعالم 
             20               21                 العدد 

   الحضور
   الغياب 

 

 

 

 



 

 

 الثانيالطابق  /قــاعات قســمي الجغرافية واالجتماع 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائي للعام الدراسي 

 ( 0القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  02/2/0202اليوم والتاريخ : الثالثاء  
 

  الثالثة المــــرحلة  / االعالم لثالثة المرحلة ا / الترجمة الثالثةلمــــرحلة ا/   االعالم  الثالثة المرحلة / الترجمة الثالثةالمــــرحلة  / االعالم

 عمر دمحم علً حسٌن اٌة ضاحً موالن تركً عبدالمادر زكً خلف* احسان خلف جاسم خلف شهاب احمد عبدهللا حسن

 كرٌمة حسٌن غائب ئك موحان عبدهللابراء فا عبدالمادر نشات سامً توفٌك احمد ابراهٌم علً ابراهٌم عامر جمال احمد صالح

 لٌث احمد شاكر بركات ناجح حجاب عالوي عبدهللا دمحم فرج خلٌل احمد عبد الحمٌد صالح عبد الرحمن سالم عبدهللا

 لٌث حسام عادل رعد برنو عامر ابراهٌم مجٌد عثمان لفته محمود اسامه عبد اسماعٌل دخٌل عبد الرحمن وعد عبد الفتاح

 مازن سطم عجاج بشرى حمد محسن علً  عال عالء عبدالكرٌم علً اسراء رفعت مهدي لدوري مأمون فاضل عبد السالم

 دمحم حسام عطٌة مهدي بالل ولٌد دروٌش  علً حسان عبدالواحد علً امنة عمر سعد نعمان عبد العزٌز ظاهر ضحوي

 دمحم سالم كردي غضب ائر عدنان دمحمث علً طالل كرٌم سلٌمان اٌة رعد ابراهٌم  عبدالرحمن احمد عبد النبً

 دمحم علً جوٌعد سعٌد جلٌل خالد مرٌر ناصر عمر ابراهٌم علً احمود اٌة صباح نوري مهدي عبدالمادر خضر عبدهللا دمحم

 

 ثالثة مرحلة  / الترجمة  ثالثةمرحلة  / االعالم 
              21              02                العدد 

   الحضور
   الغياب 



 

 الثانيالطابق  /قــاعات قســمي الجغرافية واالجتماع 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائي للعام الدراسي 

 ( 3القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  02/2/0202اليوم والتاريخ : الثالثاء  
 

  الثالثة المــــرحلة  / االعالم لثالثة المرحلة ا / الترجمة الثالثةالمــــرحلة /   العالما  الثالثة المرحلة / الترجمة الثالثةالمــــرحلة  / االعالم

 احمد حمٌد دمحم حمٌد حفصه دمحم نوري دمحم منٌر دمحم ظاهر حمد جواد فرج عبد هجٌج دمحم كامل سلوم

 احمد دمحم محمود احمد م دمحم حسٌنالحكم ابراهٌ مهدي شاكر عبدالوهاب حارث احمد بردان علً محمود باسم فاضل ناجً

 اٌاد خلف عبدهللا حمٌد خالد ولٌد جاسم دمحم موسى سحاب مطر خلٌفة الحارث جسام دمحم عبدهللا محمود عدنان محمود حوري

 اٌمن حمود صالح عبدهللا خدٌجة حٌدر عبد الرحٌم جاسم مؤٌد حسٌب حسن حارث ظاهر غضبان حسٌن مصطفى جبار حسن حمد

 باسم دمحم خضٌر مرموص دخٌل موسى دخٌل عبد هٌالن حامد مسرهد رشٌد حسام عبد المنعم خلف علً حسن عجٌلمصطفى 

 جاسم عبدهللا جاسم دمحم رحاب عبد هللا ٌاسر هالل ٌحٌى بٌان اسماعٌل حسن حمٌد دمحم حسٌن مصطفى علً عبدهللا

 صالحاثٌر عبد الباسط دمحم  حسن مخلف جدوع صالح مصطفى وطبان تركً

 صحافة /مسائً 

 جاسم دمحم عبدهللا صالح رغد حسن زٌن ٌوسف

 حاجم علً ضحوي جاعد رلٌة عامر كامل علً اثٌر دمحم عبدهللا احمد حسٌن هاشم علً حمادي منار عامر خالد

 

 ثالثة مرحلة  / الترجمة  ثالثةمرحلة  / االعالم 
   21                02              العدد 

   الحضور
   الغياب 

 



 الثانيالطابق  /قــاعات قســمي الجغرافية واالجتماع 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائي للعام الدراسي 

 (2القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  02/2/0202اليوم والتاريخ : الثالثاء  
 

  الثالثة المــــرحلة  / االعالم لثالثة المرحلة ا / الترجمة الثالثةالمــــرحلة /   االعالم  الثالثة المرحلة / الترجمة الثالثةالمــــرحلة  / االعالم

 رفعت حسن علً رمضان شهلة ومٌض جلٌل ابراهٌم خضٌر فرحان جاسم زبٌدة عمٌد سامً مطر حسن عالء خلٌل عبد

 رٌاض عبدالواحد دمحم حمد بدهللاصفا ٌاسر حسٌن ع خطاب فرحان دمحم زٌنب علً دمحم علً حسٌن علً صالح دمحم

 سالم جاسم حمد خلف ضحى كاظم عمر محً الدٌن خلف عبدالواحد دمحم حمد سجى رباح ابراهٌم انصٌف حسٌن ماهر زعٌلً علٌوي

 سبهان خلف فهد مطلن ضحى مزاحم احمد عبدهللا خمٌس عبدالرزاق عطٌه خلف سجى دمحم عٌدان عباس حمد عبد الواحد حمد حسٌن

 سعد صباح داود خالد طٌف سعد تركً مهدي دالل طالل احمد حسن سرمد رائد مغٌدٌد حمد ه علً شكرحمز

 سالم عبد خالد صالح عبد الرحمن ثائر فٌصل  دٌان عبدهللا حسٌن سعد عبدالرحمن احمد دمحم حمود صالح عبود حسٌن

 سلوان كمال مصطفى دمحم عبد الصمد ناظم ضرار شاكر ذٌاب ضاري ابراهٌم خلف سفٌان منهل عبٌد ٌاسٌن خبٌب دمحم لطٌف صالح

 صالح احمد خضر حسن عبدهللا حسن احمد محسن رافد حمد حسن عطٌة سالم صباح سفر  عطٌه خضٌر حسن علً فٌاض

 

 ثالثة مرحلة  / الترجمة  ثالثةمرحلة  / االعالم 
           21             02              العدد 

   الحضور
   ياب الغ

 

 



 الثالثالطابق  /قــاعات قســمي الجغرافية واالجتماع 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائي للعام الدراسي 

 ( 5القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  02/2/0202اليوم والتاريخ : الثالثاء  
 

  الثالثة المــــرحلة  / االعالم لثالثة المرحلة ا / الترجمة الثالثةالمــــرحلة /   ماالعال  الثالثة المرحلة / الترجمة الثالثةالمــــرحلة  / االعالم

 فؤاد خلف عبدهللا حمٌد فاطمة وسٌم سامً دمحم علً احمد خضر حسن عبدهللا طالل عبدهللا موسى صباح احمد جمعة علً

 كامل دمحم عبدهللا صالح لًفتاح ثابت حسٌن ع علً انصٌف جاسم دمحم عدن صابر خلٌل صباح عوٌد مطر

 ماهر دمحم حنٌة صالح كرم دمحم رجب زٌدان علً بشٌر خلف حسٌن عذراء معن عنتر عبود صهٌب عبداللطٌف حمٌد

 مثنى عبد اسماعٌل دخٌل دمحم ابراهٌم مصطفى خلف علً عبدهللا عران جودر عالء حسن علً جاسم ظافر معتز عٌال مجٌد

 دمحم ذٌاب احمد سلٌم دمحم ازهر ذٌاب دمحم عمر ابراهٌم حمد حمود سان رحٌم خلفعالء غ عبدالرحمن مظهر خلف

 دمحم عبدهللا صالح عكل دمحم زكري ٌوسف حسون عمر هاشم حسٌن علً عمر دمحم انجاد حمادي عبدالعزٌز بدر محمود

 دمحم عدنان دمحم علً حسون دمحم علً عبد خلف غالب محمود طه حمود غٌث عبد الرزاق جاسم احمد عبدالكرٌم علً ضحوي

 دمحم مهدي صالح مروان صالح عواد سلطان فاضل علً مرزون فاطمة خلف حسٌن عطاهلل شعٌب عبٌد خلف

 

 ثالثة مرحلة  / الترجمة  ثالثةمرحلة  / االعالم 
   21                02              العدد 

   الحضور
   الغياب 

 

 



 الثالثالطابق  /واالجتماع  قــاعات قســمي الجغرافية

  0200ــ  0202االمتــحان النهائي للعام الدراسي 

 ( 1القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  02/2/0202اليوم والتاريخ : الثالثاء  
 

  الثالثة المــــرحلة  / االعالم لثالثة المرحلة ا / الترجمة الثالثةالمــــرحلة /   االعالم  الثالثة المرحلة / الترجمة الثالثةالمــــرحلة  / االعالم

 اٌناس حمٌد دخٌل هدى غالب رجب طه ٌاسٌن دمحم جاسم دمحم مروه شاكر محمود ناٌف مزاحم دمحم صالح محٌمٌد

مصطفى مضر عبد النبً  مزهر علً مصطفى علً

 خلف

 ابراهٌم عبد الهادي شهاب

 اذاعة /ثالث 

 ن فلٌحبهاء حس همام حسن صالح دمحم

 حسن فلٌح حسن هناء مهدي عبدهللا حسن ابً ٌاسٌن محمود حٌاوي منصور عبد دمحم عبدالرحمن مصطفى ماجد ممدوح

 خلٌل عبدهللا عبد المجٌد ودٌان نزهان خضٌرخلف احمد خالد مولود ٌوسف مها علً حسٌن دهش مصعب حسٌن علً دمحم

 دحام علً جواد كاظم وسام سلٌمان دمحم جاسم حمد رفاد عبدهللا برعا مٌسر عبد الرحمن  ٌاسٌن  موالن خلٌف مصطفى علً

 دٌنا تركً ندا ٌوسف ولٌد خالد عطٌة فاضل احمد عزٌز خلف فارس نبأ لحطان كنعان خضر مؤٌد ابراهٌم احمد جاسم

 ابراهٌم عامر صالح  جاسم اكرم احمد علوان نمٌر دمحم ظاهر حمد وضاح احمد عران خلف
 مسائً  /ثالث 

 رٌم عبد اللطٌف احمد محمود

 سامر لصً خلٌل اسماعٌل ابراهٌم ولٌد عبدهللا  اٌاد دمحم محمود نور حسٌن علً دمحم ٌاسر علً كرٌم جاسم

  هاجر عاٌد معارج  
 

 ثالثة مرحلة  / الترجمة  ثالثةمرحلة  / االعالم 
 22                  02             العدد 

   الحضور
   الغياب 

 



 الثالثالطابق  /قــاعات قســمي الجغرافية واالجتماع 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائي للعام الدراسي 

 ( 2القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  02/2/0202اليوم والتاريخ : الثالثاء  
 

  الثالثة المــــرحلة  / االعالم لثالثة المرحلة ا / الترجمة الثالثةالمــــرحلة /   االعالم  الثالثة المرحلة / الترجمة الثالثةالمــــرحلة  / االعالم

 لبنى نجم عبدهللا عباس صفاء نواف حسن عوفً عثمان خالد مصطفى دمحم احمد لٌث دمحم سرمد ضٌاء صٌهود عبد

 لٌث ٌونس عبدالرحمن اللطٌف ضاري احمد سلوم خلف عثمان واصل سعدون عطٌة احمد نزال علً خلف سٌف سعد محسن منصور

 مازن دمحم فرحان عبدالرزاق عمار فائك كزار شنو علً سعد علً مصلح ادرٌس عبدهللا صالح خلف صهٌب صباح دمحم

غسان عبدالحمٌد فهد  علً عماد عٌسى نجرس ثائر ابراهٌم حسٌن صالح عبد االمٌر ٌاسر خلٌفة غرٌب

 عبدالحمٌد

 دمحم احمد دمحم محسن علً

 دمحم حسان علً حامد مروه اركان خالد نجرس علً فاضل حسن علً حٌدر عبدالسالم ذٌاب خضر لرحمن علً عبدالهاديعبد ا

 دمحم خلٌل اسماعٌل حسن نهى سلمان جاسم غٌث عبدالرحمن صالح خزرج عٌد حمد خلٌف عبد المادر شهاب احمد

 دمحم رافع حازم علً هانً صبار عاٌد حسن فاطمة دمحم عبد المجٌد سعد ٌحًٌ عبد عبدالمدوس مثنى موسى

 مصطفى اثٌر عبد الستار  ولٌد ابراهٌم حسٌن أحمٌد فٌصل حسٌن اسود غدٌر سعدون عبدهللا فالح علً عبدهللا طارق سلٌمان

 

 

 ثالثة مرحلة  / الترجمة  ثالثةمرحلة  / االعالم 
     22              02                العدد 

   الحضور
   الغياب 

 



 

 الثالثالطابق  /قــاعات قســمي الجغرافية واالجتماع 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائي للعام الدراسي 

 ( 1القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  02/2/0202اليوم والتاريخ : الثالثاء  
 

  الثالثة المــــرحلة  / االعالم لثالثة المرحلة ا / الجغرافية الثالثةالمــــرحلة /   االعالم  الثالثة المرحلة / الجغرافية الثالثةالمــــرحلة  / االعالم

 تموى سعد حكمت سعٌد مروه كرٌم فارس منٌر نهاد زجحٌل علٌوي صهٌب دمحم ذنون مصطفى ثامر علً دمحم

 جاسم شرلً عبدهللا دمحم لٌوسف موسى جمٌ نوري رفعت شعبان صالح عزٌز حسٌن ثالج مصطفى رأفت سامً توفٌك

 جرجٌس نورالدٌن ظاهر حمد  نٌران عباس سرهٌد جراد علً حسن احمد /مسائً مصطفى فاٌك دمحم حسون

 حارث فوزي اسماعٌل خلف  هدٌر فاروق هاشم دمحم علً حسٌن جواد مصطفى كهالن علً 

 احمد عالوي سلوم داود لاسم نور الدٌن حسٌن مصطفى محمود احمد عٌسى
 مسائً /اعة اذ

 حازم دمحم ثامر احمد 

 خالد خٌرو سلٌمان عبد  ادرٌس حماد تركً زعٌتر لمر عزٌز علً مصطفى ناجً رفعات عبدهللا

 سعد صباح سهٌل نجم  ارشد صالح عواد احمد محمود حمد زٌدان مصطفى نجرس سلمان حسن

 دمحم حسٌن خلف سٌف  اكرم كامل عبد خلٌفه محمود شعالن عدنان مصطفى ٌاس خضٌر جدوع

 
 

 ثالثة مرحلة  / الجغرافية  ثالثةمرحلة  / االعالم 
        22               02               العدد 

   الحضور
   الغياب 

 

 



 الطابق االول / بناية التاريخ قــاعات 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائي للعام الدراسي 

 ( 9القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  02/2/0202اليوم والتاريخ : الثالثاء  
 

 لثالثة المرحلة ا / االجتماع الثالثةالمــــرحلة /   االعالم  الثالثة المرحلة / االجتماع الثالثةالمــــرحلة  / االعالم

 احمد عامر دمحم فهد مازن ضٌاء محمود احمد اسماعٌل حمدي صدام مسلط معٌد

 احمد علً مخلف لاسم احمد عبدالحمٌد خمٌس أحمد جاسم سلمان  ب بركعطٌبة هٌثم وهٌ

 اسٌل صباح روضان كهالن ابراهٌم علٌوي احمد جاسم دمحم حسٌن عبدهللا مولود عباس علوان

 ألك عباس شامل مثنى خالد سمٌر علً احمد شاكر محمود عمار طارق جاسم دمحم

 انس اكرم صبحً اح دمحم شمراندمحم صب أحمد صالح حمد عمر سالم محمود عبد

 اوراس دمحم ناٌف  دمحم فاضل فهد مهدي احمد عامر سلٌم غازي فٌصل حسٌن علً

 

 ثالثة مرحلة  /  الجتماعا ثالثةمرحلة  / االعالم 
   20                20               العدد 

   الحضور
   الغياب 

 

 

 

 



 

 

 ولالطابق اال / بناية التاريخقــاعات 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائي للعام الدراسي 

 ( 22القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  02/2/0202اليوم والتاريخ : الثالثاء  
 

 لثالثة المرحلة ا / االجتماع الثالثةالمــــرحلة /   االثار  الثالثة المرحلة / االجتماع الثالثةالمــــرحلة  / االعالم

 باسم كمر محمود احمد صبر سرهٌد ذٌاب اٌسر ثامر مهدي اذ صالح مهدي صالحمع

 بهاء رحٌم حسٌن مهدي اركان جمال طٌب جسام اٌناس فراس برهان نور راجً حمٌد علً

 جزاع احمد عبدهللا انمار اٌاد ابراهٌم دمحم آٌه دمحم صالح ٌاسٌن نوري علً معروف

 حامد دمحم رمضان جنان جمال دمحم سلٌمان اٌهاب فالح حسن ٌعموب ٌوسف زٌدان مخلف

 االء عبد المجٌد خلف جمعة 

 مرحلة ثالثة /اثار 

 بارق محل مزبان
 حمد سبهان عبد حسن

 نجم عبود حسان

 حسٌن حمود دمحم ابراهٌم واديخلف فهد  باسم احمد جاسم احمد صالح مرٌر دمحم

 

 المرحلة الثالثة  /االثار  ثالثة مرحلة  / االجتماع  ثالثةمرحلة  / االعالم 

 1                           20                2                 العدد 

    الحضور
    الغياب 

 

 



 

 الطابق االول / بناية التاريخقــاعات 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائي للعام الدراسي 

 ( 22القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  02/2/0202اليوم والتاريخ : الثالثاء  
 

 لثالثة المرحلة ا / االجتماع الثالثةالمــــرحلة /   الثارا  الثالثة المرحلة / االجتماع الثالثةالمــــرحلة  / االثار

 رسل نزال خماس صعب حسن ناٌف حمادي هاتف دمحمحسٌن  ذكاء حسن مبارن شالل

 رضوان حسن علٌوي صفاء جاسم دمحم مهوس حمد خلف حمد  زٌنب علً صالح حسٌن

 رفل عبد الكرٌم شعٌب عبد العزٌز جمعة اٌوب حمود حورٌة لٌس علً سلوان رزوق مجٌد محمود

 روان ٌونس عبدالرحمن عبدهللا سعد حسن مربد  دعاء زاحم فرج سمٌة دخٌل محجوب

 زاهد جدوع حبٌب علً نصٌف جاسم  رانٌا عداي ستار  شٌماء عبد حسٌن خلف

 زٌن العابدٌن عبد النبً  عمر باسم دمحم  رائد سلمان عرمٌط صابر علً احمد جمٌل

 

 ة ثالثمرحلة  / االجتماع  ثالثةمرحلة  / االثار 
     20                  20              العدد 

   الحضور
   الغياب 

 

 

 

 

 



 

 الطابق االول / بناية التاريخقــاعات 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائي للعام الدراسي 

 ( 20القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  02/2/0202اليوم والتاريخ : الثالثاء  
 

 لثالثة المرحلة ا / االجتماع الثالثةالمــــرحلة /  اللغة العربية  الثالثة المرحلة / االجتماع الثالثةالمــــرحلة  / االثار

 سحر جمال صبحً احمد رائد عبد ساجد طاهر مطر غالب احمد عبدالرحمن 

 سلوان راشد جٌجان احمد دمحم سلمان ساره كرٌم ٌاسٌن دمحم سطام احمد حسن

 سناء ٌونس رشٌد احمد ناجح جاسم سبأ حبٌب حسون دمحم مروان رشٌد

 سهى فارس عران ادهام كامل سلمان سبهان مصطفى عبد محمود صباح صالح شمران

 سوسن عبد سلٌمان اسراء ستار جلٌل ل ابراهٌم سجى خلٌ منٌر احمد جاسم دمحم

 سٌف الدٌن محمود حمود اغصان ستار محمود سجى فارس عران ٌاسر جمعة حسن  

 

 المرحلة الثالثة  /اللغة العربية  ثالثة مرحلة  / االجتماع  ثالثةمرحلة  / االثار 

  1                            20          1           العدد 

    الحضور
    الغياب 

 

 

 

 

 



 

 الطابق االول / تاريخبناية القــاعات 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائي للعام الدراسي 

 ( 23القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  02/2/0202اليوم والتاريخ : الثالثاء  
 

 لثالثة المرحلة ا / االجتماع الثالثةالمــــرحلة /   اللغة العربية  الثالثة المرحلة / االجتماع الثالثةالمــــرحلة  / اللغة العربية 

 عبد الرحمن سعد ابراهٌم حنٌن ماجد عاٌد سٌف كامل جواد اٌاد حمٌد عبدهللا

 عبد الرحمن موسى دمحم  خوله محمود احمد صافٌناز دمحم ناظم تحسٌن عٌدان دمحم

 عبد السالم عارف كرٌم سعد علً ناٌف صدام حسٌن دمحم مجٌد ترن سعد احمد

 عبد السالم دمحم فارس سمٌه غازي علوان ضاري خالد ابراهٌم حامد برهو خلٌل

 عبد المادر فارس خطاب صباح زعٌم خلٌفة ضٌاء دمحم عوٌد حسٌن علً ندا جبر

 عبدهللا فرج شالش عائشة زاحم طه علً طارق سمٌر حماده حكم دمحم حسٌن

 

 ثالثة مرحلة  / االجتماع  ثالثةمرحلة  /اللغة العربية 
  20                      20               العدد 

   الحضور
   الغياب 

 

 

 

 

 



 

 الطابق االول / بناية التاريخقــاعات 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائي للعام الدراسي 

 ( 22القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  02/2/0202ثاء  اليوم والتاريخ : الثال
 

 لثالثة المرحلة ا / االجتماع الثالثةالمــــرحلة /   اللغة العربية  الثالثة المرحلة / االجتماع الثالثةالمــــرحلة  / اللغة العربية 

 علً مدحت ابراهٌم كامل ٌاسٌن حسٌن عبٌر دحام سالم عبد الرحمن علً دمحم

 كر محمودعمار شا دمحم الطٌف جاسم عثمان ردام سالم علً عٌسى خلٌف

 عمر عباس شكر مصطفى حاكم جاسم عثمان مزحم لطٌف عٌسى داود حاجم

 عمر دمحم ابراهٌم معانً رمضان غفور علً بهجت صحو عٌسى ناجً سبهان

 غزوان حمدي خلف معد ورٌوش سالم علً عادل خلٌل غٌدان صداع غٌدان

 فاروق حسن احمد مها صفاء عبدالعزٌز علً دمحم حسٌن سعد فهد سمٌر صالح

 

 ثالثة مرحلة  / االجتماع  ثالثةمرحلة  /اللغة العربية 
  20                      20               العدد 

   الحضور
   الغياب 

 

 

 

 

 



 

 الطابق االول / بناية التاريخقــاعات 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائي للعام الدراسي 

 ( 25القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  02/2/0202اليوم والتاريخ : الثالثاء  
 

 لثالثة المرحلة ا / االجتماع الثالثةالمــــرحلة /   للغة العربيةا  الثالثة المرحلة / االجتماع الثالثةالمــــرحلة  / اللغة العربية 

 مهدي عامر ضاري
 سعد صباح دمحم فراس سعد عبدالعزٌز

 مسائي  /ثالث 
 مجٌد خلف دمحم

 دمحم ابراهٌم ضٌف  فرح ثائر نعمان موسى زٌاد دمحم

 دمحم احمد ابراهٌم   لٌنا مجٌد حسٌن نورالدٌن صباح غضٌب

 دمحم باسم دمحم   كفاح محمود حردان هشام حسن عواد

 دمحم عبٌد خلف  لطٌف احمد خضٌر وسن عبد الستار مجٌد

 دمحم عماد كامل  دمالن شاكر محمو ٌاسٌن شهاب كردي

 

 ثالثة مرحلة  / االجتماع  ثالثةمرحلة  /اللغة العربية 
  20                      2               العدد 

   الحضور
   الغياب 

 

 

 

 



 

 الطابق االول / بناية التاريخ قــاعات 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائي للعام الدراسي 

 ( 21القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  02/2/0202ثاء  اليوم والتاريخ : الثال
 

 لثالثة المرحلة ا / االجتماع الثالثةالمــــرحلة /   التاريخ  الثالثة المرحلة / االجتماع الثالثةالمــــرحلة  / التاريخ 

 مرٌم رشٌد نصٌف حنان غزوان مولود دمحم فرحان حسن احمد ٌاسٌن احمد

 مصطفى سفٌان دمحم  حٌدر احمد حسٌن دمحم لاسم احمد خلف اشرف عبد هللا

 مصطفى عرٌبً عز الدٌن خولة عٌسى عباس  مزعل جاسمدمحم افراح عبد احمد راشد

 معتز صالح علً رافد احمد جاموس محمود عبدهللا صحو اٌهاب احمد نافع

 ممتدى اٌاد ابراهٌم رعد سعد حسن محمود هادي عماش بهاء حمد جاسم 

 منٌرة عمر دمحم رفعات صدام حمٌد مروة رٌاض سالم محمود تبارن جاسم

 

 ثالثة مرحلة  / االجتماع  ثالثةمرحلة  /التاريخ 
  20                      20               العدد 

   الحضور
   اب الغي

 

 

 

 

 



 

 الثانيالطابق  /بناية التاريخ قــاعات 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائي للعام الدراسي 

 ( 22القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  02/2/0202اليوم والتاريخ : الثالثاء  
 

 لثالثة المرحلة ا / االجتماع الثالثةلمــــرحلة ا/   التاريخ  الثالثة المرحلة / االجتماع الثالثةالمــــرحلة  / التاريخ 

 هٌفه عٌاده مشروخ عبدهللا ممدوح ندا مهند فالح حمد ساري عبدهللا مسرهد

 وائل عبد الرزاق حسن علً احمد علوان ناظر ابراهٌم عبد سجاد ٌوسف سلمان

 ولٌد دمحم رشٌد غازي فٌصل احمد نبأ احمد سالم سفٌان خالد شكر

 رسل حمٌد رشٌد دمحم رافع عواد نور عدنان حمدان جودي شٌماء طه

 دمحم جاسم جمٌل دمحم ضاحً عوٌد هدى رعد نجرس ظفر صائب صالح

 سٌف سعد خلف سبع دمحم مكً شاكر هٌثم ابراهٌم طه عبد الرحٌم زكً عبدهللا

 

 ثالثة مرحلة  / االجتماع  ثالثةمرحلة  /لتاريخا 
  20                      20               العدد 

   الحضور
   الغياب 

 

 

 

 

 



 

 الثانيالطابق  / بناية التاريخقــاعات 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائي للعام الدراسي 

 ( 21القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا  الســـاعة : 02/2/0202اليوم والتاريخ : الثالثاء  
 

 لثالثة المرحلة ا / االجتماع الثالثةالمــــرحلة /   التاريخ  الثالثة المرحلة / االجتماع الثالثةالمــــرحلة  / التاريخ 

 دمحم هٌثم دمحم
 احمد خلٌل علً

 مسائي  /ثالث 
 نمر عدوان علً

 عدنان عبدهللا احمد

 عدي مظفر ادرٌس عزٌز وسن دلً عبٌد اواب اسود حمد ولٌد دمحممحمود 

 علً فرحان جاسم ولٌد سعد محٌمٌد غنً عبد بكر عبد ال مصعب جمعة رمضان

 منى جسام امٌن
 شٌماء حسن علً دعاء اٌاد تركً

 مسائً  /ثالث 
 علً دمحم حسٌن

 غفران خالد حسن  زٌنب جمال عبدالرحمن مٌسم فرج حسٌن

 دمحم فرج وهٌب   سحر ظاهر هزاع نسرٌن مصلح حمد

  صالح مهدي عبدهللا 

 

 ثالثة مرحلة  / االجتماع  ثالثةمرحلة  /التاريخ 
  23                     22               العدد 

   الحضور
   الغياب 

 

 


