
 الطابق االول /قــاعات قســمً الجغرافٌة واالجتماع 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائً للعام الدراسً 

 ( 2القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  08/7/0202  االربعاءالٌوم والتارٌخ : 
 

  الرابعةالمــــرحلة  /االعالم  الرابعةالمرحلة  /الترجمة  الرابعةــرحلة المــ/  االعالم  لرابعةالمرحلة ا / الترجمة  الرابعةالمــــرحلة  /االعالم 

 اٌهاب علً حسٌن كلش امجد سامً رشاد امٌر علً حسن عبود احمد خلٌل ابراهٌم علٌوي ابراهٌم احمد حسٌن

 بهاء دمحم كرجً خلٌفة س ولٌد خالص عنادان انس خلف طعمة حمد احمد فاضل احمد جكل احمد خلف ٌاسٌن واحد

 تبارن كرٌم حنون حمزة انعام ابراهٌم مهدي صالح انمار صباح خنجر خلف ادهم لٌصر ادرٌس احمد عبدالستار خلٌفة دخٌل

 حسام دهام علً حمود انغام عبدهللا حمٌد مجٌد انمار مزهر محمود فرحان ارجوان سلوان رشٌد رمضان احمد كرٌم حسن سودي

 حسام شرلً عبد علً اٌات احمد ناٌف جمار اٌمن احمد حوري عباس ازهر مضحً اهلٌة جاسم احمد مصطفى جاسم دمحم

 حسن مزاحم حمد دمحم اٌة زٌاد نواف احمد اٌهاب سعدون عطٌة عبد  اسراء واثك مهدي اسماعٌل ساطع اسماعٌل 

 

 رابعة مرحلة  / الترجمة رابعةمرحلة  /االعالم  
             20               28                 العدد 

   الحضور
   الغٌاب 

 

 

 

 



 الثانًالطابق  /قــاعات قســمً الجغرافٌة واالجتماع 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائً للعام الدراسً 

 ( 0القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  08/7/0202  االربعاءالٌوم والتارٌخ : 
 

  رابعة المــــرحلة ال /االعالم  رابعة المرحلة ال / ترجمة ال رابعة المــــرحلة ال/  االعالم  رابعة المرحلة ال / ترجمة ال الرابعة  المــــرحلة /االعالم 

 عبد الفتاح ابراهٌم عبود  سنحنٌن جاسم ح سعدون حمد عاٌد نزٌل  براء عبٌد احمد مكحول حسٌن حامد عوٌد مطر

 عبد الودود عادل خلٌفة حنٌن هاشم حمود صالح سفٌان تركً حسن عبد تبارن عمار رشٌد بربورتً حمزة عدي صبحً احمد

 عبدالمادر ناجً محً محمود ختام اكرم دمحم حسٌن صباح صابر عبد هندي تمارة عامر صالح جخدم حمزه سالم عناد مناور

 عبدهللا ثائر نجرس هزاع خلف عواد اسماعٌل ضمٌر صكر علً جمٌل ثائر احمد مهدي صالح وي شكرانالحمزه موسى علٌ

 عبدهللا فٌاض شرٌف خٌر هللا عادل شعالن طارق زٌاد مالو حسان حاتم كرٌم متعب عباس حٌدر احمد خلف حمود

 عبدهللا منٌف جاسم  دمحم اسم شاكردنٌا اٌوب ل طالب نعمان دحام دمحم حارث فالح حسن دخٌل زٌاد خلف دمحم عبٌد

 عبدهللا ناصر عبدهلل رشا ناهً كرٌم زبار طه فوزي انور شاكر حسن عالء خالوي زٌد رمضان جدعان رزولً

 عطا حاتم شهاب احمد رعد خضٌر عباس عواد طٌب كرٌم ضاري خلف حسٌن علً سلمان حرز سامر دمحم ٌوسف محمود

 

  رابعة مرحلة  / مة ترجال رابعة مرحلة  / عالماال 
             26               02                 العدد 

   الحضور
   الغٌاب 

 

 



 الثانًالطابق  /قــاعات قســمً الجغرافٌة واالجتماع 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائً للعام الدراسً 

 ( 3القـــاعة )  صبــاحا  الســـاعة : التــاسعة 08/7/0202  االربعاءالٌوم والتارٌخ : 
 

  لرابعة المــــرحلة ا /االعالم  رابعةالمرحلة ال / ترجمةال رابعةالمــــرحلة ال/  االعالم  رابعةالمرحلة ال / ترجمةال رابعةالمــــرحلة ال /االعالم 

 دمحم حسٌن علً فحل سجى حارث عبدالمطلب احمد محمودعٌسى مزاحم  رعد عبدالرحمن احمد علً ابراهٌم حسٌن دمحم

 دمحم رفعت عبدهللا سجى محمود خزعل غسك عبد الحمٌد كاظم ٌاسٌن رغد بهاء عبد هللا داود علً احمد عبد هللا حسن

 دمحم محمود عزاوي احمد سفٌان فائك كاظم جسام فارس صالح درج احمد رواء فتاح حروش  علً رٌسان عباس

 دمحم ممداد سالم حمد سنا وضاء انور حبش فهد حسٌن علً حماش ساجد دمحم عطٌة سهٌل نجم علً صباح

 دمحم هاشم رشٌد صبحً سناء مسعود عبد دروٌش لٌث احمد رمضان سارة سعدهللا عبدالجلٌل علً عبد المادر احمد كاظم

 مصطفى دحام غنً مهدي حمزةسٌف حمزة  مجتبى ستار تركً خلف سامً خضر خلف صالح علً لدوري محً ابراهٌم

 مصطفى مجٌد توفٌك شدن مأمون مولود مهدي دمحم احمد اسماعٌل محمود ساهرة صالح ذٌاب صالح عمر حمود حسٌن دمحم

 مصطفى دمحم احمد محمود صباح حازم جواد مصطفى دمحم باسم دمحم محمود سجى اجبٌر رمل احمد عٌسى مخلف ساٌر عطاهلل

 

  رابعة مرحلة  / ترجمة ال عة رابمرحلة  / عالماال 
             26               02                 العدد 

   الحضور
   الغٌاب 

 

 



 الثانًالطابق  /قــاعات قســمً الجغرافٌة واالجتماع 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائً للعام الدراسً 

 ( 2القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا الســـاعة :  08/7/0202  االربعاءالٌوم والتارٌخ : 
 

 الرابعةالمــــرحلة  /االعالم  الرابعةالمرحلة  / لترجمةا الرابعةالمــــرحلة /  االعالم  الرابعةالمرحلة  / لترجمةا الرابعةالمــــرحلة  /االعالم 

 انتصار عبدهللا اسكندر حبٌب عمار فالح حسن علً   سٌن علًٌوسف ح عائشة ٌاسٌن احمد طه معمر لبٌب خالد خلف

 انس ٌاسٌن نامس عمر رفعت عكاب خلف ٌوسف مهدي صالح عبد الرحمن احمد عبد هللا  مهند مجٌد حروش

 احمد حمود جمعة عبدهللا ابراهٌم خلف ٌعموب هشام عبد خالد صالح
 مسائً  /صحافة 

 م محٌمٌدبراء عبد الكرٌ عمر نواف دمحم حمادي 

 براء لٌس سلٌمان موسى عبدهللا فارس عطاهلل نوفان احمد شهاب دمحم سلٌمان عبدهللا عبد السالم عبد الوهاب  وسام احمد محسن هزاع

 بهاء فلٌح حسن دمحم غٌث حسٌن مهدي صالح احمد صبحً حسٌن عبد هللا مدلول تركً زعٌتر وسام منعم نصٌف

 جاسم صبحً علً صاٌل فاطمة طاهر توفٌك  احمد عبدهللا عبود ماجد د هادي عثمان شاكر محمو ولٌد خالد حامد

 جاسم دمحم ذٌاب حمٌد فاطمة دمحم محً دحام  احمد كوان صالح صبحً عثمان نعمة دمحم جاسم  الولٌد خالد علوان

 فٌزيجاسم دمحم  كوثر حكم عبد دمحم  اركان ثائر مولود طه عذراء بهاء عطوان سوٌد ٌاسٌن حسن علً

 

  رابعة مرحلة  / ترجمة ال رابعة مرحلة  / عالماال 
             26               02                 العدد 

   الحضور
   الغٌاب 

 

 



 الثالثالطابق  /قــاعات قســمً الجغرافٌة واالجتماع 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائً للعام الدراسً 

 ( 5القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  08/7/0202  عاءاالربالٌوم والتارٌخ : 
 

 الرابعةالمــــرحلة  /االعالم  الرابعةالمرحلة  / الترجمة  الرابعةالمــــرحلة /  االعالم  الرابعةالمرحلة  / الترجمة  الرابعةالمــــرحلة  /االعالم 

 عثمان جالب ذٌاب دمحم عامر علً  سٌف احمد ذٌاب جزاع الزم عدنان عكاب موسى  حارث عبد هللا دمحم

 عزام عدنان خالد مصطفى خالد نجم الدٌن  صائب صالح دمحم لطٌف النة الفً تاٌه جار هللا  حٌدر مهدي صالح

 جبر فٌاضعالء  معاد عواد ٌاسٌن حسن  صدام رٌاض حماد محمود مجبل عامر دمحم جاسم خالد علً صالح

 عالء صابر احمد ابراهٌم نور هٌثم دمحم علً صفاء عٌدان دمحم محسن عبدالسالم اسماعٌل  دنٌا فائك حسٌن علوان

 علً جرجٌس اسعٌد نٌران مطر عذاب صالح شالل جاسم دمحم دمحم ابراهٌم حسٌن ربٌع ابراهٌم دمحم

 علً حسٌن علً هدى عباس ٌاسٌن صالح هٌم حسٌنعادل خلٌل ابرا دمحم ادهام الطٌف محمود رسل سعد احمد هزاع

 علً حسٌن محٌمٌد هدٌر سلوم احمد عامر حمد حسٌن دمحم بشار عبدالرحٌم كاظم زٌد عبد هللا دمحم مطلن

 عمار عالء احمد هٌا حسن جاسم صالح عبد الكرٌم عبد حمد دمحم حمد ابراهٌم  سرحان صبار فهد

 

  رابعة مرحلة  / ترجمة ال رابعة مرحلة  / عالماال 
             26               02                 العدد 

   الحضور
   الغٌاب 

 

 



 الثالثالطابق  /قــاعات قســمً الجغرافٌة واالجتماع 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائً للعام الدراسً 

 ( 6القـــاعة )  ــاحا الســـاعة : التــاسعة صب 08/7/0202  االربعاءالٌوم والتارٌخ : 
 

 الرابعةالمــــرحلة  /االعالم  الرابعةالمرحلة  / الترجمة الرابعةالمــــرحلة /  االعالم  الرابعةالمرحلة  / الترجمة الرابعةالمــــرحلة  /االعالم 

 مروان غالب توفٌك ابراهٌم محمود  امٌمه لؤي عبد الرحمن علً وفاء منفً جفال عمر جعفر علً جعفر

 مصطفى حسام جابر انس حمد حسن مانع  اسماعٌل جمٌل والء شعبان فهمً عمر موسى كاظم

 ئاكو كرٌم فتاح لوربانً  عمرو عبٌد مبرد

 مسائً  /رابع 

 مصطفى دمحم عبد جاسم اٌاد منهل اٌاد دمحم الحوري صبار محمود

 مصطفى محمود دمحم شاكر حفصة لحطان عبدالستار دمحم حسن دمحم مطلن فحلاحمد سعدي محمود  فاضل عباس زٌدان

 مطلن خلف فهد مطلن خالد فٌصل احمد حسٌن دمحم سعٌد ابراهٌم ارحٌم احمد ٌوسف صالح خلف فاضل مزهر مصطفى علً

 مفٌد محمود خلف حارث جاسم صالح دمحم طامً صعب احمد عٌسى احمد لاسم غازي شهاب

 مهدي جمعة حمادي رافد دمحم فاضل محمود شاكر حمٌد علٌوي اركان طارق علوان حسٌن د الحمٌدلتٌبة لصً عب

 مهند جاسم دمحم علً رنا برهان فارس عبدون مروان رشٌد حسن علً ارواء عزٌز ابراهٌم علً لصً صدام فزاع

 

  رابعة مرحلة  / ترجمة ال رابعة مرحلة  / عالماال 
             26               02                 العدد 

   الحضور
   الغٌاب 

 

 



 الثالثالطابق  /قــاعات قســمً الجغرافٌة واالجتماع 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائً للعام الدراسً 

 ( 7القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  08/7/0202  االربعاءالٌوم والتارٌخ : 
 

 الرابعةالمــــرحلة  /االعالم  الرابعةالمرحلة  / الترجمة الرابعةالمــــرحلة /  االعالم  الرابعةالمرحلة  / الترجمة الرابعةـرحلة المـــ /االعالم 

 اسماء دمحم خزعل فٌصل مالن محمود خمٌس ٌوسف احمد خلف سرى براء محمود علً مهند عماد هادي

 ابراهٌم عدنان شرٌف جاسم صالح عادل صالح ٌل حسٌنمؤٌد موسى جم
 صباحً  /اذاعة 

 امانً عبد هللا حسن عبد هللا منار سٌار محسن علً

 انس لصً نعمان علً منتهى مطلن فارس الرحٌم ابراهٌم دمحم خلف جاسم صفاء سلٌم عٌسى عبدهللا نور عمر طه

 انس محجوب عبدهللا احمد  نهى عوده سوٌد مخلف د فرحاناحمد ثاجب عب ضحى سفر عبدالمجٌد هٌثم علً عبد هللا

 انور دمحم عواد  احمد جمال عسكر مضحً عبدالمادر جمعة دمحم معٌوف واثك بٌات عبد

 انور دمحم فرج لفته  احمد رضا عجٌل مخلف عمر رمضان دمحم عبدهللا وسام زبٌر ابراهٌم عبدالحمٌد

 اٌاد عبدهللا عزاوي  عدنان معدل شهاب احمد محمود دمحم عبد خضر وعد احمد خلف

 اٌة ٌاسر ماهر  احمد مظهر نعمان عبدهللا مروه صابر محسن رحمن ٌاسر عبد الرحمن عاٌد سلطان

 

  رابعة مرحلة  / ترجمة ال رابعة مرحلة  / عالماال 
             20               02                 العدد 

   الحضور
   الغٌاب 

 

 



 الثالثالطابق  /ــاعات قســمً الجغرافٌة واالجتماع ق

  0200ــ  0202االمتــحان النهائً للعام الدراسً 

 ( 8القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  08/7/0202  االربعاءالٌوم والتارٌخ : 
 

 الرابعةالمــــرحلة  /االعالم  الرابعةالمرحلة  /الجغرافٌة  الرابعةـــرحلة المـ/  االعالم  الرابعةالمرحلة  /الجغرافٌة  الرابعةالمــــرحلة  /االعالم 

 احمد حسن خلف تمر اٌمان طارق احمد نامس
 

 رضٌة رٌاض دمحم جاسم خالد ازهر دمحم  الحسٌن فارس داود سلوم

 احمد خضٌر محل اٌمن محمود جالل احمد
 

 رعد مدلول غٌهب شباط خطاب علً ضاحً  كانحمزة نمٌر حمٌد طو

 احمد دمحم جاسم دمحم اٌوب ذٌاب دمحم شالل
 

 رلٌة لاسم دمحم جمعة رباح طامً احمد حمزه سعد لطٌف محمود

 اسماء ممدوح ٌوسف بالل ٌونس احمد سلطان
 

 روكان غازي لفته محمود رٌاض علً دمحم احمد حنٌن احمد حسن ٌاسٌن

 انمار ناٌف خضٌر نجم رجمال مزاحم خٌرو بك
 

 رٌاض نعمان خلٌل  حٌدر ذٌاب علً مرعً
 

 زٌد فاٌز حمد جاسم

 برٌك سماح صالح حاتم لحطان مناور حسان
 

 زبٌدة سعٌد شهاب  خدٌجة نجٌب علوان خلف
 

 زٌد لؤي نعمان علً

 زهراء سعدون زٌد دمحم خولة عبد هللا ابراهٌم بكر رجب احمد لدوري حذٌفة سعد احمد حسٌن
 

 سجاد لٌث عبد العزٌز

 زٌنب خالد دمحم عٌسى رشاد علً رشاد لدرانً حنٌن عادل اكرٌم  حسام رشٌد عوٌد محمود
 

 سرمد داود حسن دخٌل

 

  رابعةمرحلة  /الجغرافٌة  رابعة مرحلة /االعالم  
                 26                  02                العدد 

   الحضور
   الغٌاب 

 



 االولالطابق  / بناٌة التارٌخقــاعات 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائً للعام الدراسً 

 ( 9القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  08/7/0202  االربعاءالٌوم والتارٌخ : 
 

 الرابعةالمرحلة  /الجغرافٌة  بعةالراالمــــرحلة /  االعالم  الرابعةالمرحلة  /الجغرافٌة  الرابعةالمــــرحلة  /االعالم 

 سارة حسام راضً سرمد دمحم ٌاسٌن شعبان
 

 طٌبه مٌزر زبار مظهور سٌف مخلد عبد حمٌد

 سجى رٌاض ابراهٌم سلطان عبدالجلٌل جاسم 
 

 عباس كرٌم فندي  شعبان عالء شعبان ثابت

 عبد الرحمن بشٌر عبد  ح فلٌح احمد خلفصال مجٌد حسٌن علً  ًسم سنار سالم خطاب
 

 عبد العزٌز راشد مطرود صهٌب مازن محً سٌف رشٌد عبد دمحم سند عبد الرزاق منٌر
 

 عبد هللا احمد عوض طه عبدالجلٌل احمد حسٌن سٌف لٌس حامد  سٌف هللا عبد الناصر 
 

  منصور زعٌان عبد هللا ظافر غاٌب راضً خلٌف ضٌاء مخلف احمد  سٌف سعد اسماعٌل عمر
 

 

  رابعةمرحلة  /الجغرافٌة  رابعة مرحلة /االعالم  
            20                20                 العدد 

   الحضور
   الغٌاب 

 

 

 



 االولالطابق  / بناٌة التارٌخقــاعات 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائً للعام الدراسً 

 ( 22القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  08/7/0202  ءاالربعاالٌوم والتارٌخ : 
 

 الرابعةالمرحلة  /الجغرافٌة  الرابعةالمــــرحلة /  االعالم  الرابعةالمرحلة  /الجغرافٌة  الرابعةالمــــرحلة  /االعالم 

 عبد الوهاب عامر عباس عبد السالم فاخر عبد مهدي
 

 عمر سعٌد عبد احمد عبدالمادر صفاء عبدالرزاق 

 عبدالحمٌد رشٌد تركً عبد الكرٌم حافظ فرحان علً
 

 فاطمة مظهر محمود  عبدهللا جمال نوري توفٌك

 فؤاد طارق اسعد  عبدهللا جمعة عكال ربٌع عبدهللا عمر عادل  عبد هللا دمحم ٌاسٌن حسن
 

 فواز عبد االمٌر دمحم  عبدهللا حامد عواد مطر عثمان عباس تركً  عبد الملن فاضل عبد الملن 
 

 لؤي دمحم احمد  عبدهللا طالل حسن علً علً اٌاد عبد الكرٌم  عبد المهٌمن سلوان مزهر 
 

 لؤي دمحم سمٌر عبدهللا مازن ذٌاب احمد علً حسٌن دمحم احمد عبدالصمد هشام عادل رعد
 

 

  رابعةمرحلة  /افٌة الجغر رابعة مرحلة /االعالم  
          20                  20                 العدد 

   الحضور
   الغٌاب 

 

 

 



 االولالطابق  / بناٌة التارٌخقــاعات 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائً للعام الدراسً 

 ( 22ـــاعة ) الق الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  08/7/0202  االربعاءالٌوم والتارٌخ : 
 

 الرابعةالمرحلة  /الجغرافٌة  الرابعةالمــــرحلة /  االعالم  الرابعةالمرحلة  /الجغرافٌة  الرابعةالمــــرحلة  /االعالم 

 مازن مٌثاق عبداللطٌف عبدالواحد فرحان عاٌد
  

 محمود مصطفى زٌدان  علً سحاب عداي طعمة

 دمحم بهاء محً ء كواد راهًعثمان بها
 

 مروة دمحم لطٌف هندي  علً لطٌف كرٌم دمحم

 نور صباح عبٌد صلبً علً دمحم ٌاسٌن بكر دمحم صباح جاسم عثمان سعٌد شٌحان
 

 هدى حمٌد دمحم علً منعم احمد خضٌر دمحم صالح الدٌن نوري عزالدٌن حاتم شاكر محمود
 

 هدٌل مؤٌد عرٌبً اسعد هٌثم علً زٌدان علً دمحم فتاح سعد احمد علً خالد عاٌد
 

 هٌثم شاهر حسن عمار عباس عزٌز حمٌد دمحم موسى عبٌد جعفر علً زٌاد لطٌف صالح
 

 

  رابعةمرحلة  /الجغرافٌة  رابعة مرحلة /االعالم  
         20                   20                 العدد 

   الحضور
   الغٌاب 

 

 

 



 االولالطابق  / ة التارٌخبناٌقــاعات 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائً للعام الدراسً 

 ( 20القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  08/7/0202  االربعاءالٌوم والتارٌخ : 
 

 الرابعةالمرحلة  /ة الجغرافٌ الرابعةالمــــرحلة /  االعالم  الرابعةالمرحلة  /الجغرافٌة  الرابعةالمــــرحلة  /االعالم 

 وائل فٌصل حسٌن احمد عمر احمد شامل نواف
 

 دمحم عبدالعزٌز عبدالوهاب عمر فٌصل خلف خاطر
 /مسائًرابع 

 وسام رعد ظاهر جاسم عمر باسل برع ناٌف
 

  مروة ناٌف دمحم عواد عبدهللا عواد ٌاسٌن
 / مسائً رابع

  غزوان فالح حسن مخلف ٌاسر لؤي شمسً سمعمر بشٌر مصطفى جا
 

  فرلد عصام منصور حسٌن ٌمٌن مخلف حمد عمر جواد رشٌد سعٌد
 

  لٌث حسٌن علً ابراهٌم ٌوسف مطر علً عمر سمٌر عبدالوهاب سمٌر
 

  لٌث زٌاد كمال ارحٌم ٌونس مراد شالل عمر علً حسٌن خلف
 

 

  ابعةرمرحلة  /الجغرافٌة  رابعة مرحلة /االعالم  
              8             20                 العدد 

   الحضور
   الغٌاب 

 

 

 



 االولالطابق  / بناٌة التارٌخقــاعات 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائً للعام الدراسً 

 ( 23القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  08/7/0202  االربعاءالٌوم والتارٌخ : 
 

 الرابعةالمرحلة  / اللغة العربٌة الرابعةالمــــرحلة /  االعالم  الرابعةالمرحلة  / اللغة العربٌة الرابعةالمــــرحلة  /االعالم 

 اسماء مظهر محمود ناٌف احمد حسٌن احمد جاسم دمحم  دمحم جمعة مصلح عطٌة

 اطٌاف دمحم صالح  مروه عامر حمدان ٌونس معةأحمد سالم ج دمحم حازم صالح ثاٌر

 انعام ابراهٌم سلوم  مصطفى رجب حدوشه خلف احمد ناٌف دمحم  دمحم حامد جاسم حمدي

 اهدر سحاب حواس مصطفى كامل عواد ادرٌس مجٌد تركً دمحم ضٌاء جاسم دمحم

 ف سعدي احمد اٌال مهدي احمد سلمان احمد ادم فالح حسن خلف دمحم عبد الزراق محمود احمد

 اٌمان عٌد عطوان  نافع عبد الجبار داري اسراء عبدالرحمن خطاب  دمحم نصٌر مولود مهدي

 

  رابعةمرحلة  / اللغة العربٌة رابعة مرحلة /االعالم  
             20               20                 العدد 

   الحضور
   الغٌاب 

 

 

 

 

 

 



 االولالطابق  / بناٌة التارٌخقــاعات 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائً للعام الدراسً 

 ( 22القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  08/7/0202  االربعاءالٌوم والتارٌخ : 
 

 الرابعةالمرحلة  / اللغة العربٌة الرابعةالمــــرحلة /  االعالم  الرابعةالمرحلة  /اللغة العربٌة الرابعةالمــــرحلة  /االعالم 

 تمارة رٌاض عٌسى ٌاسٌن مثنى ٌاسٌن عطٌة اٌمان دمحم ركاض  نورالدٌن حسن ماضً دمحم

 جمال محمود جهاد ٌحٌى ادهم نافل جزاع اٌه ابراهٌم دمحم  نورس حازم جاسم

 عبود جمٌل علً ٌوسف نزهان اسماعٌل بكر أدهم غافل هند علً زٌدان خلف

 احمد دمحم وهٌب بلمٌس نزهت حاجم  ولٌد رشٌد ٌاسٌن فٌاض
 مسائً  /اذاعة 

 حسٌن حاتم مهدي

 حسٌن حوٌجه خلف  احمد وائل مصطفى بهاء رجب عبدهللا  ٌاسر عابد احمد خالد

 حسٌن علً حسٌن امد رائد خلٌل تبارن منٌر مطلك عبد  ٌاسٌن لٌث طه ٌاسٌن

 

  رابعةمرحلة  / للغة العربٌةا رابعة مرحلة /االعالم  
      20                      20                 العدد 

   الحضور
   الغٌاب 

 

 

 

 

 



 االولالطابق  / بناٌة التارٌخقــاعات 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائً للعام الدراسً 

 ( 25القـــاعة )  ــاحا الســـاعة : التــاسعة صب 08/7/0202  االربعاءالٌوم والتارٌخ : 
 

 الرابعةالمرحلة  /اللغة العربٌة الرابعةالمــــرحلة /  االعالم  الرابعةالمرحلة  / اللغة العربٌة الرابعةالمــــرحلة  /االعالم 

 رضاب فوزي خلف  حسام دحام جاسم حكٌم غرٌب مشكور انمار حسٌن صالح علً

 رعد حازم لهمود حمود حسن علً كردي حمدان مخٌلف صعب  حجاب جاسم بكر صباح

 رلٌة محمود تركً الحمزة دمحم جاسم حمود دمحم محمود  بالل عبد المجٌد نجم عامر

 روٌده طارق فٌزي هللا  حوراء جبار كاطع خلٌل كامل اعشوي  ثامر فائك اسماعٌل هالل

 رٌام ثاٌر جاسم دمحم احمد ٌاسٌنرائد  دعاء مازن عبد مهدي جمال حسٌن دمحم

 رٌفان لفته محمود  رائد مزبان عبد هللا ذكاء زٌدان محٌمٌد  حذٌفة درٌد عبد االمٌر دمحم

 

  رابعةمرحلة  / اللغة العربٌة رابعة مرحلة /االعالم  
                  20                  20               العدد 

   الحضور
   الغٌاب 

 

 

 

 

 

 



 االولالطابق  / بناٌة التارٌخقــاعات 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائً للعام الدراسً 

 ( 26القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  08/7/0202  االربعاءالٌوم والتارٌخ : 
 

 الرابعةالمرحلة  / اللغة العربٌة الرابعةحلة المــــر/  االعالم  الرابعةالمرحلة  / اللغة العربٌة الرابعةالمــــرحلة  /االعالم 

 ضٌغم خلٌل ابراهٌم  فهد دمحم عطٌة رٌم توفٌك حسن دمحم رٌاض جابر مرعً

 عبد الرزاق لطٌف احمد  كرم عبد سلٌمان دمحم رٌم زبن ناٌف دمحم سفٌان علً ابراهٌم مطر

 عبد هللا شاكر دحام  لهٌب احمد محٌمٌد سعٌد ساره مسلط  سمٌر جاسم دمحم رومً

 عبدالسالم عباس كاظم لٌث دحام طرٌد سجى فاروق جاسم  عدنان ناٌف كامل

 عبدالغفور طه علً ماهر صالح دمحم حاج سحر دحام حسن  علً عبد هللا احمد

 عبدهللا جواد مساهر مصطفى محمود حسٌن ضحى سعٌد صالح  فراس عباس شامل

 

  رابعةمرحلة  / اللغة العربٌة رابعة مرحلة / االعالم 
               20                 20              العدد 

   الحضور
   الغٌاب 

 

 

 

 

 

 



 الثانًالطابق  / بناٌة التارٌخقــاعات 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائً للعام الدراسً 

 ( 27القـــاعة )  ـاعة : التــاسعة صبــاحا الســ 08/7/0202  االربعاءالٌوم والتارٌخ : 
 

 الرابعةالمرحلة  / اللغة العربٌة الرابعةالمــــرحلة /   التارٌخ الرابعةالمرحلة  / اللغة العربٌة الرابعةالمــــرحلة  /االعالم 

 جود كاظم جدوع عمر ابتسام هادي حسون عبدهللا سالم دمحم  ولٌد خالد عبود 

 عمر محمود ابراهٌم  ابراهٌم خلٌل زهو عجٌل دمحم حرٌن  مهند عبد بشٌر سعٌد

 عهود صابر عبد هندي ابراهٌم رشٌد ادبٌس عذراء برهان عبدان  نشأت ماهر مهاوش دمحم

 غزوان احمد دمحم  أحمد علً عبد هللا حسن علً حسٌن دمحم  نور طالب غرٌب

 غسان مظهر صالح  احمد دمحم سامً علً نجم دمحم مهدي هبة انور عبد الكرٌم

 غفران جمعة صالح  أحمد هٌثم عبد دمحم علٌاء سعدي جاسم  هٌثم خزعل عبد مزعل

  وسام رمضان حمٌد

 

 الرابعةالمــــرحلة /   التارٌخ  رابعةمرحلة  /اللغة العربٌة  رابعة مرحلة /االعالم  

 6                                 20                          7               العدد 

    الحضور
    الغٌاب 

 

 

 

 

 



 الثانًالطابق  / بناٌة التارٌخقــاعات 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائً للعام الدراسً 

 ( 28القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  08/7/0202  االربعاءالٌوم والتارٌخ : 
 

 الرابعةالمرحلة  / اللغة العربٌة الرابعةالمــــرحلة /   التارٌخ  الرابعةالمرحلة  / اللغة العربٌة الرابعةالمــــرحلة  /التارٌخ 

 دمحم رشٌد دمحم   بان صالح ناصر فاطمه طارق شهاب  امنة مجٌد حروش

 دمحم عبد المحسن دمحم  بتول صالح عبد الرحمن فراس ولٌد ابراهٌم  امٌن رشٌد حسٌن 

 دمحم محسن حمٌد  برهان أسعد عبد هللا حسٌن فهد سالم حافظ سالم انسام حمٌد رشٌد

 دمحم مرعً حسن  تبارن علً شاكر كرجٌة خالد ثامر عطو  أٌمان عبد الجبار جمعة شكر

 مشاري جمٌل سلٌمان  بجمال عبد الوهاب ذٌا ماجد سعد صالح  اٌمن علً ابراهٌم غثوان

 ممداد علً محسن جمال دمحم جاسم مثنى فالح حسن فرحان اٌناس جاسم علً

 

  رابعةمرحلة  / اللغة العربٌة رابعة مرحلة /التارٌخ 
          20                   20                 العدد 

   الحضور
   الغٌاب 

 

 

 

 

 

 



 الولاالطابق  / بناٌة االثارقــاعات 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائً للعام الدراسً 

 ( 29القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  08/7/0202  االربعاءالٌوم والتارٌخ : 
 

 الرابعةالمرحلة  / اللغة العربٌة الرابعةالمــــرحلة /   التارٌخ الرابعةالمرحلة  / اللغة العربٌة الرابعةالمــــرحلة  / التارٌخ

 نورالدٌن شهاب احمد  حنان غدٌر حنٌف مالن احمد خلٌف  حسام عبداللطٌف دمحم

 نورس غاٌب كامل حٌدر نعٌم بدٌوي مؤٌد مٌثاق عبد اللطٌف  حسن عبد المادر حسن

 هبه فاضل حمٌد  رسول عٌسى علً مٌسره احمد دمحم  حسن مثنى عبد الوهاب

 هٌثم عاجل سلطان  زٌنب مظهر محمود ناهً احمد دمحم  احمد محسن حسٌن

 وسام سعد طه بكر سرى سامً طعمه نبأ مظهر محمود احمد حسٌن عبد هللا دمحم شاهر

 وسن عبٌد خلف  سفٌان مظهر خطاب نسٌبة عبد الجبار ادري حمٌد عطٌة زكً
 

  رابعةمرحلة  / اللغة العربٌة رابعة مرحلة / التارٌخ 
        20                    20                 العدد 

   الحضور
   الغٌاب 

 

 

 

 

 



 

 االولالطابق  / بناٌة االثارقــاعات 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائً للعام الدراسً 

 ( 02القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  08/7/0202  االربعاءالٌوم والتارٌخ : 
 

 الرابعةالمــــرحلة /   التارٌخ  الرابعةالمرحلة  / اللغة العربٌة الرابعةالمــــرحلة  / تارٌخال

 عبد الرحمن جسام نصٌف  وفً عطا شهاب سفٌان ناصر دحام

 عبد الرزاق سلمان دمحم  والء بهاء كرٌم سٌف سعد خلف

 عبد المعز مظهر عبد  محمود ٌازي ابراهٌم شعالن أحمد دلٌمً 

 عبدهللا شاهر دمحم  ماجد عٌسى عبود صالح عبد االله جابر

 عبدهللا ناٌف حمد  عمر مالن عجٌل طارق عناد مسرهد

 عزٌز خمٌس لٌس    عبد الباري خالد حسٌن

 

  رابعةمرحلة  / اللغة العربٌة رابعة مرحلة / التارٌخ 
          5                  20                 العدد 

   الحضور
   الغٌاب 

 

 

 



 االولالطابق  / بناٌة االثارقــاعات 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائً للعام الدراسً 

 ( 02القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  08/7/0202  االربعاءالٌوم والتارٌخ : 
 

 الرابعةالمرحلة  / ٌخالتار   الرابعةالمــــرحلة  / التارٌخ 

 عمر فاروق ٌاسٌن   عالء جوهر حسٌن

 غزوان عبد رحٌم   علً احمد دمحم علً

 فاطمة شاكر رمٌض فرٌح   علً غازي ندا علً

 فاطمة مناف عبدالعزٌز   عمر دحام جدوع خلف

 كرم نواف عباس    عمر سالم دحام هواس

 كرٌم حسٌن دمحم   عمر عطٌة احمد

 

 رابعة مرحلة / التارٌخ 
  20                العدد 

  الحضور
  الغٌاب 

 

 

 

 



 االولالطابق  / بناٌة االثارقــاعات 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائً للعام الدراسً 

 ( 00القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  08/7/0202  االربعاءالٌوم والتارٌخ : 
 

 الرابعةالمرحلة  / التارٌخ   الرابعةالمــــرحلة  / التارٌخ 

 محمود عبد اللطٌف مصطفى   مثنى ناٌف رشٌد

 مروان شاكر احمد   دمحم احمد خلف

 مروان عدنان عطلة   دمحم توفٌك صالح

 مصطفى لائد علً   دمحم صالح شٌخ حسٌن

 منار علً سلٌمان   اددمحم عوده حم

 مناف عزٌز حسن   دمحم مجٌد خنفر

 

 رابعة مرحلة / التارٌخ 
  20                العدد 

  الحضور
  الغٌاب 

 

 

 

 



 

 االولالطابق  / بناٌة االثارقــاعات 

  0200ــ  0202االمتــحان النهائً للعام الدراسً 

 ( 03القـــاعة )  اعة : التــاسعة صبــاحا الســـ 08/7/0202  االربعاءالٌوم والتارٌخ : 
 

 الرابعةالمرحلة  / التارٌخ   الرابعةالمــــرحلة  / التارٌخ 

 هشام عباس حمٌد مهدي   مهند عمٌل فٌصل

 هٌا سعدون دحام طلب   نازن جادي سرحان علً

 هٌثم حمٌد محمود   نبأ احمد عمر صالح

 ولٌد كرٌم خلف   رائد علً نجالء

 ٌونس سالم احمد   نمٌر حسن جاسم

 نور الهدى دمحم جاسم
 ابراهٌم احمد مخلف   

 مسائً   /ربع 

 

 رابعة مرحلة / التارٌخ 
  20                العدد 

  الحضور
  الغٌاب 

 

 

 



 االولالطابق  / بناٌة االثارقــاعات 

  0200ــ  0202ً االمتــحان النهائً للعام الدراس

 ( 02القـــاعة )  الســـاعة : التــاسعة صبــاحا  08/7/0202  االربعاءالٌوم والتارٌخ : 
 

 الرابعةالمرحلة  / التارٌخ   الرابعةالمــــرحلة  / التارٌخ 

 مثنى احمد وادي   احمد تمام عطٌة

 نزهان طارق عواد   احمد عبدالسالم عبدهللا

    اٌاد ادٌب احمد

    تمارة دمحم عبدالخالق

    حسٌن فارس حسٌن

    زٌنب نجاة هادي

 

 رابعة مرحلة / التارٌخ 
  8                العدد 

  الحضور
  الغٌاب 

 


