
 االولالطابق  /قــاعات قســمي الجغرافية واالجتماع 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 2القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 المــــرحمة الرابــعة /االجتـــــمــــاع  المرحلة االولى /االعــــــالم  بــعةالمــــرحمة الرا /االجتـــــمــــاع  المرحلة االولى /االعــــــالم  المــــرحمة الرابــعة  /االجتـــــمــــاع 

 ارشد مزاحم عذاب احمد زٌد الطٌف خلف احمد سالم فارس حسن  ابراهٌم بشٌر بدوي حمد ابان مزبان عيسى 
 ان دمحم الطيف سعيدأرك احمد شهاب احمد رحٌم زنزل احمد سعد ابراهٌم فتحً دخٌل خلف ابتهال عبدالرحمن ولي 

احمد عبد الهادي عبد الكرٌم  احمد شريف ابراهيم ابراهٌم كرٌم اسود عبٌد احمد حسن صالح حسين 
 لدوري

 اروى ياسر طاهر

 اسراء عادل فارس  احمد عدنان حمٌد حمد احمد صباح خمف  احمد ابراهٌم صالح روضان احمد حسن ناصر حسين 
 اسماء رعد احمد عيسى  احمد علً هواس عطٌة احمد طارق سعيد هريط   خلفاحمد جاسم دمحم احمد حمد خمف دمحم
 اشواق ازل دمحم احمد عماد عبدالجبار  احمد عبدهللا دمحم صالح  احمد جاسم دمحم فرحان احمد راحم خضير 

 

 مرحلة اولى  / اعالم   مرحلة رابعة /اجتماع  

  20                  21          العدد 

   لحضورا

   الغياب 

 

 

 

 

 



 الطابق الثاني  /قــاعات قســمي الجغرافية واالجتماع 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 0القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 المرحلة االولى /االعــــــالم  المــــرحمة الرابــعة /االجتـــــمــــاع  المرحلة االولى /الم االعــــــ المــــرحمة الرابــعة /االجتـــــمــــاع  المرحلة االولى /االعــــــالم 

 بهاء فاضل حسٌن حمد اية عماد توفيق فرحان اٌاد دمحم عواد هندي اطياف عطاهلل احمد  احمد مالن علً

 تبارن ٌوسف دمحم مان حسين حسون خمف اي أٌسر زٌد شحاذة امال مبارك عبدهللا مجيد  احمد نبٌل دمحم عبد الغنً

 ثامر جمعة دمحم صالح ايمان سميمان يوسف  باسم دمحم خلف ناصر امجد عباس حمود اسامه رعد جاسم حسٌن

اسامه عبد المطلب صالح 
 حمادي

 ثامر خلٌفة حسٌن علً  ايمن خضير صايل  باسم محمود خلف وٌس امير ثامر دمحم فرحان

 ثامر عبد دمحم ايمن عادل حسن  بشرى طالب محمود عاصي سامر خمف  امير اسراء ضٌاء حسٌن

 جسام دمحم ناٌل ظاهر ايمن عبدالمطيف حسين  بكر رٌاض جابر  انفال عبدالجبار حيال  اغادٌر عبدهللا حسن

بكر مصطفى احمد كمال دمحم  انمار غالب حمد خضر امجد مجٌد دمحم حمود
 توفٌك

بدالرحمن خضر جالل ع ايناس مجيد ابراهيم 
 عبدالواحد

 جوزة فاضل شلواح  ايوب هاشم دمحم  بلسم حازم عٌسى انور دمحم خمف مهدي  اٌاد خلف جاسم سهو

 

  مرحلة رابعة / اجتماع  مرحلة اولى /اعالم  

  21                  02          العدد 

   الحضور

   الغياب 

 

 

 

 



 الطابق الثاني  / قــاعات قســمي الجغرافية واالجتماع

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 3القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 المرحلة االولى /االعــــــالم  ـعةالمــــرحمة الرابـ /االجتـــــمــــاع  المرحلة االولى /االعــــــالم  المــــرحمة الرابــعة /االجتـــــمــــاع  المرحلة االولى /االعــــــالم 

 خالد دمحم عبدهللا  بالل سراج الدين منير  حسٌن صالح حسن بارق حامد دمحم حاتم جبار ابراهٌم طه

 خالد نامس ٌاسٌن موسى ثامر عامر تركي  حسٌن هناد غبٌن بارق هالل نجم حذٌفة جالل احمد هرٌط

 خلف احمد عبدالكرٌم طوٌر جاسم حسان جربوع حمد جمعة مصطاف  باسل ابراهيم عبود حذٌفة سفٌان احمد ناجً 

 دحام خالد ابراهٌم صالح جاسم دمحم عمي  حمزة جمال ابراهٌم باسم احمد جاسم حسام خلٌل ابراهٌم طه

 دٌان مٌثاق محمود فحل جمال عبدالناصر دمحم  حمزه ثامر ابراهٌم خالد بدر حسين طراد ضاري  حسام كاظم محً فندي

حمزه عبد المطلب صالح  براء عبدالخالق ابراهيم   سن فندي حسنح
 حمادي

 رافع دمحم عبدهللا شمران حاتم سامي شباط

 راكان حسن عفات دلٌان حارث منير مطلق الحمزه دمحم جابر دحام بشير طالب شبيب شالل  حسن مهدي عزٌز سلمان

 رائد خضٌر مساهر نارٌم حامد بدر دمحم حنيفش  جاسم كفطانخالد عبدهللا بشير مربد خميفة حطاب  حسٌن احسان حسٌن امٌن

 

  مرحلة رابعة / اجتماع  مرحلة اولى /اعالم  

  21                  02          العدد 

   الحضور

   الغياب 

 

 

 

 



 الطابق الثاني  /قــاعات قســمي الجغرافية واالجتماع 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 2القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 المرحلة االولى /االعــــــالم  المــــرحمة الرابــعة /االجتـــــمــــاع  المرحلة االولى /االعــــــالم  المــــرحمة الرابــعة /االجتـــــمــــاع  المرحلة االولى /االعــــــالم 

 صالح ذٌاب صالح حمد خالد عبدهللا خطاب  سجى نبٌل ستار كرٌم حراير محمود صمفيج  ديرسول احمد كاظم مه

 صبحً اسماعٌل حسن حسٌن ختام سميمان خمف عبد  سعد زٌدان عاٌد محسن حسام دوشان بشو روٌدة برهان دمحم عبد

 اء الدٌن عبدهللا موسى حسٌنصف خمود حردان مشحن سعد عباس برٌسم ٌوسف حسان صادق جعفر رٌاض احمد دمحم عبدهللا

 صالح جارهللا عٌسى دنيا غالب فرج صالح سعد دمحم لدو صالح حسن ناجي فاضل  رٌان سعٌد حمٌد محمود

سلوان عبدالكرٌم عبدالفتاح  حسين خمف حسين رٌم ٌوسف احمد خلف
 عطٌة

 صالح خلف محمود دمحم رجاء غازي فيصل

 صهٌب ربٌع دمحم معجون رحمة احمد بدو شجاع فائك حسٌن حمد ى حمد خميف مصطف زمن عبد دمحم عبد الرحمن

 ضاري حمٌد رشٌد جفال ثابت  ثائررحمه  شمس الدٌن مهند صالح ٌوسف حميد يحيى حميد احمد  سالم مطلن جربوع مهاوش

 محمود عباد دمحمعباد  رغدة خالد نعمان بالل  شٌماء سعد مرعً هاٌس حنان صبار احمد حسين  سجاد حكمت هانً عبد الحسن

 

  مرحلة رابعة / اجتماع  مرحلة اولى /اعالم  

  21                  02          العدد 

   الحضور

   الغياب 

 

 

 

 



 

  الثالثالطابق  /قــاعات قســمي الجغرافية واالجتماع 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 5القـــاعة )  ا التــاسعة صبــاح: الســـاعة 
 

 المرحلة االولى /االعــــــالم  المــــرحمة الرابــعة /االجتـــــمــــاع  المرحلة االولى /االعــــــالم  المــــرحمة الرابــعة /االجتـــــمــــاع  المرحلة االولى /االعــــــالم 

 عبدهللا خضر رومً عبدهللا زينة نعمة عبدالمالك دمحم عبد المادر سعٌد جاسم رمضان جواد صالح عباس فاضل زٌدان صالح

 عثمان علً عواد سالي رعد شهاب  عبد هللا صدام عبدهللا دمحم رندة منذر نايل عبدهللا عبد الرحمن احمد سكران عبدهللا

 دنان عبدهللا محٌمٌد عبدهللاع ساهرة دمحم جاسم صالح  عبد هللا عنتر حسٌن علً ريسان صالح اسماعيل عبد الرحمن فالح مطٌران رمٌض

 عدنان عزاوي علً عثمان سبأ سامي طه  عبد هللا مالن عبد هللا علً حميدزياد خمف عبد  عبد الرحمن لفته حرجان عبود

 عالء خمٌس جدوع حماد سبعاوي صباح جاسم عبد هللا محمود احمد زعٌن زيد صدام حسين عمي  عبد الرحمن دمحم محمود

 عالء رعد احمد محمود سراب روكان نجم عبيد  عبد الهادي ظاهر مهدي مطر زينب فارس سامي سممان  خلف نوفان عبد الرزاق كرٌم

 عالء نعمه احمد دمحم سرمد ياسين عمي  عبدالسالم جاسم مصطفى زينب محمود حمدان  عبد السالم هاشم غنام حمادي

 علً جاسم خلف دمحم سرور خمف خضر جاموس ثامر عبدهللا عبدهللا زينة صبحي ضياف مرمي  عبد المادر ساهر مهدي مطر

 

  مرحلة رابعة / اجتماع  مرحلة اولى /اعالم  

  21                  02          العدد 

   الحضور

   الغياب 

 

 

 

 



 الثالثالطابق  /قــاعات قســمي الجغرافية واالجتماع 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 1القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 المرحلة االولى /االعــــــالم  المــــرحمة الرابــعة /االجتـــــمــــاع  المرحلة االولى /االعــــــالم  المــــرحمة الرابــعة /االجتـــــمــــاع  المرحلة االولى /االعــــــالم 

 فائز حسن احمد خلف سيف احمد توفيق خمف  عمر ثائر دمحم  رشد حمودسرى م علً سالم عون علوان

 فرحان احمد سلٌم محمود سيف دمحم سبع عمر علً خلف سلٌمان سعيد نايف صيهود كمون  علً طلب صبار محل

 رفنر اركان فن سيف محمود حميد غزوان عطٌه وردي شفلح سفيان سعدهللا محمود خميس  علً عبد هللا غثوان سوادي

 فؤاد سلٌمان شرلً حمادي سيف ناصر عمي وهيب  غسك شهاب احمد رحٌم سموان دمحم خمف  علً دمحم محمود عٌاش

 فٌاض مدهللا سلطان عٌسى شهاب احمد شياع خضير  غٌث عبدالوهاب علوان سما نزهان احمد اكريم   علً ٌاسٌن طه

 لادس ثاٌر صبحً جاسم كمال عبدهللا ابراهيم شهاب  غٌث عدنان جمعة سمير عمي موسى  عماد طارق خلف صالح

 لتٌبه انور سعٌد كسار شهباء ستار جبار  فارس دمحم صالح جاسم سمير نجم عبدهللا  عماد كمال علً مخلف

 لدامه سلمان فرج شهد احمد عواد  فاروق خلف هندي شلش سهاد عماد مرشد عطية  عمار عبد الرزاق رمضان حافظ

 

  مرحلة رابعة / اجتماع  لىمرحلة او /اعالم  

  21                  02          العدد 

   الحضور

   الغياب 

 

 

 

 

 



 لثالطابق الثا /قــاعات قســمي الجغرافية واالجتماع 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 7القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 المرحلة االولى /االعــــــالم  المــــرحمة الرابــعة /االجتـــــمــــاع  المرحلة االولى /االعــــــالم  المــــرحمة الرابــعة /االجتـــــمــــاع  المرحلة االولى /االعــــــالم 

 دمحم عبدالسالم دمحم ضحى عدنان محمود  دمحم البالر عادل زهٌر شهد ضياء محي مهدي  لصً حسن عٌاش سلمان

 دمحم عبدالوهاب علوان ضحى محسن نوري حميدي  دمحم بدر دمحم احنٌفش شهد عباس دمحم  لٌث صالح جواد زٌدان

 دمحم علً رمٌض حماده ضياء امين فارس  دمحم جالل احمد صالح صالح حكمت هادي حياوي  لٌث عامر اسماعٌل ضاحً

 دمحم فارس احمد عبد طارق عزيز محمود عمي  ابراهٌم دمحم حافظ احمد صباح ياسين حمد دمحم  لٌث عامر علً خلف

 دمحم محمود صالح محٌمٌد طه احمد عبدهللا دمحم خالد دمحم صدام حسين عباس جميل  مازن ناظم حمزه عثمان

 دمحم مصطفى فهد خلٌفة طيف مشتاق خمف  دمحم خلف علً مصطفى صدف ميسر فؤاد  ماهر خمٌس جدوع حماد

 دمحم معاد سلٌمان عامر مدهللا عبدهللا محسن دمحم رضا رشٌد لفته صمد حازم يوسف  مثنى خلف صالح علً

 دمحم ٌوسف دمحم صالح عبد الرحمن طه شهاب دمحم سعد طه اسماعٌل ضحى ابراهيم حسن عموان  مثنى فائك مرعً حسن

 

  مرحلة رابعة / اجتماع  مرحلة اولى /اعالم  

  21                  02          العدد 

   الحضور

   الغياب 

 

 

 

 

 



 لثالطابق الثا /قــاعات قســمي الجغرافية واالجتماع 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 1القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 المرحلة االولى /االعــــــالم  المــــرحمة الرابــعة /االجتـــــمــــاع  المرحلة االولى /العــــــالم ا المــــرحمة الرابــعة /االجتـــــمــــاع  المرحلة االولى /االعــــــالم 

 مؤٌد عبدهللا حسٌن عبير عيسى عباس عبد مصطفى منٌر حمادي عبد القادر صباح عمي محمود علً فرحان عبد

 مٌادة حمٌد كاظم عثمان حسين عمي علً حسنمعاد ابراهٌم  عبد المؤمن ناجي كريم محمود نزال محجوب محمود

 مٌمون عباس كرجً جدوع عثمان غضبان عمي معتز خضٌر حسٌن صالح عبدالقادر احسان عمي ابراهيم  مروان حمزه علً حمد

 نبٌل معاد عارف جبار عراق محجوب عناز معن شهاب احمد عبدهللا عبدهللا باهر فاضل  مروان سامً علً صالح

 نزار خالد حمٌد حمود عمي احمد خمف  منذر اسماعٌل اسعد شرٌف عبدهللا ثائر دمحم طفى ٌوسفمروه فوزي مص

 نصٌر حسٌن صالح طوكان عمي جعفر  طعمة  مهند رافع ارزٌك بكر عبدهللا حاتم شاكر  مرٌم لحطان توفٌك سلٌمان

 نمٌر عبدالعزٌز صباح ن عداي احمد عمي حسي مهند سلٌمان خلف عبدهللا رعد عبدهللا يوسف  مصطفى رافع هاشم شرٌف

 نوح عبد الرحمن عطٌه حمٌد عمي ستار جاسم دمحم  مهند مجٌد برع خلف عبدهللا عادل حمادي  مصطفى عامر احمد

 

  مرحلة رابعة / اجتماع  مرحلة اولى /اعالم  

  21                  02          العدد 

   الحضور

   الغياب 

 

 

 

 

 



 االولالطابق  / اللغة العربية والتاريخــمي قــاعات قس

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 9القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 المرحلة االولى /الجغـــرافٌة  المرحلة االولى /التـــارٌخ  المرحلة االولى  /الجغـــرافٌة  المرحلة االولى  /التـــارٌخ 

 غسك ظاهر دمحم  رلٌة حمٌد شهاب  احمد غازي دمحم  احمد عجاج عطاهللا 

 كاظم دمحم كاظم  شهد عبد مزبان  زمن فارس سامً  احمد كرٌم علً 

 دمحم صالح دمحم  عبدهللا احمد ٌونس  سجى دمحم شهاب  بهجت الدٌن ناظم 

 ان عٌد دمحم سبه علً جوٌر محمود  شاهٌن خلٌل شاهٌن  جواد فلٌح حسن 

 نٌران اركان جلو ندى شاكر ذٌاب  عبدهللا فاضل دمحم  حاتم حمٌد مطلك 
 مرحلة اولى  /تارٌخ 

 اسماعٌل طه خلف  نور حمٌد دبٌس  غسان علً مطر  حسٌن جمعة لطٌف 

 مرحلة اولى  /اثار 

 

 مرحلة اولى  /اثار  مرحلة اولى  /جغرافية    مرحلة اولى  /تاريخ   

 2               22                  23          العدد 

    الحضور

    الغياب 

 

 

 

 

 



  االولالطابق  / اللغة العربية والتاريخقــاعات قســمي 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 22القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 المرحلة االولى /اللغة العربية  المرحلة االولى /اللغة االنكليزية  المرحلة االولى  /اللغة العربية  المرحلة االولى /اللغة االنكليزية 

 بدور طلب صالح اواب ناصر احمد  إبراهيم نزال شكر  ابرار عبداللطٌف حمٌد 

 حمزة علي فرمان اٌاد احمد خلٌف  أحمد عاصً أحمد ابراهٌم فرحان عوض 

 حسنٌن موفك حبٌب بادٌة نوفل حامد  استبرق دمحم حامد ابو بكر عامر حٌاوي 

 خدٌجة جعفر محمود باسم حجً خدر  آمنه رعد تركً احمد سعٌد صالح 

 دالٌا سالم عبدالواحد براءة باسم دمحم  آمنه دمحم جهاد اسامة رسول سمٌر 

 دانٌة ضٌاء ظاهر تبارن جبار سكران  بدور رٌاض فٌصل  اسماء خلف ٌوسف 

 

 مرحلة اولى  / اللغة العربية   مرحلة اولى  /غة االنكليزية الل 

  20                  20          العدد 

   الحضور

   الغياب 

 

 

 

 

 



  االولالطابق  / اللغة العربية والتاريخقــاعات قســمي 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 22القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 المرحلة االولى /اللغة العربية  المرحلة االولى /اللغة االنكليزية  المرحلة االولى  /اللغة العربية  المرحلة االولى /اللغة االنكليزية 

 عمر ماجد حمٌد دٌار طالل اسماعٌل  دعاء دمحم عبدالمطلب تبارن حاتم ٌحٌى 

 دمحم حسٌن حاتم  رلٌة محمود دمحم  هٌمسحر خلف إبرا تبارن خٌر هللا دمحم 

 دمحم سعد ساٌر سجى ابراهٌم خلف  ضحى بدر كوان الحسٌن صالح محمود 

 نازن ماجد حمد  ضحى شاكر علً  عبد القادر سعد فارس حنٌن هٌثم عبدالغنً 

 نور الهدى  أحمد دمحم عباس عبدالرحمن عبدالحمٌد  علً حسٌن علٌوي حوراء اٌاد لطٌف 

 ٌوسف صلبً زبار عبدالملن مروان علً  عبد هللا عبد الهادي رشٌد  محسن عبدهللا خٌرهللا

 

 مرحلة اولى  / اللغة العربية   مرحلة اولى  /اللغة االنكليزية  

  20                  20          العدد 

   الحضور

   الغياب 

 

 

 

 

 



 

  االولق الطاب / اللغة العربية والتاريخقــاعات قســمي 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 20القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 المرحلة االولى / االعالم المرحلة االولى /اللغة االنكليزية  المرحلة االولى  / االعالم المرحلة االولى /اللغة االنكليزية 
 ولٌد نصٌف جاسم دمحم نامس جبار شاكر  حمود احمدهمام عٌسى م عبدهللا حسٌن خالد 

 ٌعموب ٌوسف طه عبدهللا هدى خلف جاسم  هند مصطفى دمحم جاسم عبدهللا دمحم جاسم 

 سبراء حاتم كاظم  وسام خلٌل ابراهٌم طه علً ماجد حسٌن 

 مرحلة اولى /اثار

 ٌوسف صالح ٌوسف

  صباح حسن دمحم وسام فتحً دخٌل خلف ماجد حمٌد نزهان 
 مرحلة اولى /اثار

 ٌوسف صباح حسن عبدهللا

 عبدالرحمن سعدهللا علً  ولٌد خالد احمد دمحم مرٌم عٌسى عبدهللا 

 مرحلة اولى /اثار

 ابرار صبحً حمد فحل
 مرحلة اولى  /اجتماع 

 دمحم احمد جالل ولٌد دمحم حمود حسٌن مشتاق طالب ابراهٌم 
  مرحلة اولى /اثار

 مابراهٌم ساجد ابراهٌ
 مرحلة اولى  /اجتماع 

 

 مرحلة اولى /اجتماع  مرحلة اولى  /اثار  المرحلة االولى  /االعالم    مرحلة اولى  /اللغة االنكليزية  

 0            2                       22          1          العدد 

     الحضور

     الغياب 

 

 

 



 

  االولالطابق  / ريخاللغة العربية والتاقــاعات قســمي 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 23القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 مر حلة اولى  /ترجمة  رابعة مرحلة  /اجتماع  مرحلة اولى  /ترجمة  رابعةمرحلة  /اجتــماع 
 د دمحم شرٌف عبدهللااحم عمر صبري وهيب دمحم  االء دمحم فندي عمي سعد حمادي

 اسراء طه دمحم صالح عمر مزهر عبدهللا اتنا دمحم مهدي عمي صبار ناصر حسين

 اسراء فٌاض شرٌف خٌزران عمر واثق عمي  احمد ثامر اسعد  عمي فرج فارس

 امنة عبد الكرٌم عبدالمجٌد  عهد عمي عطية احمد حمد بٌات  عمار عزيز خمف 

 امٌر صطم عبد عبدهللا غالب محمود عمي عباس فاضل حارزاحمد  عمار ياسر شياع خضير 

 امٌر لٌصر غازي خماس غيداء عامر فهد  احمد عبدالستار عبد الجبار  عمر جالل احمد صالح 

 

 مرحلة اولى / ترجمة  مرحلة رابعة / اجتماع 

  20                  20           العدد 

   الحضور

   الغياب 

 

 

 

 



  االولالطابق  / اللغة العربية والتاريخقــاعات قســمي 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 22القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا :  الســـاعة
 

 حلة اولى مر /ترجمة  مرحلة رابعة  /اجتماع  مرحلة اولى  /ترجمة  مرحلة رابعة /اجتــماع 
 تمارا عطٌة رعٌف  كامل عادل طمفاح اٌات اسماعٌل مصطفى فاتن حسين مجيد 

 ثرى عبدالسالم دمحم د كمثوم معين مطمك حمي اٌة طالب هاشم       فاروق حمد صالح خمف 

 حسن احمد حضٌر لقمان احمد عبد اٌه صافً خلٌل  فاطمة احمد حسن 

 حسن امٌر حسن ماهر ابراهيم دمحم  بدر عبدهللا حسٌن دمحم فرح كنعان سعيد عموان 

 حسٌن احمد سطام حمد ماهر عبد الحميد قيس تبارن عبدالمالن جواد قتيبة كامل خمف

 حسٌن ماهر نعمان محمود  دمحم احمد فرحان تبارن ٌونس ناجً  يمقحطان عمي خمف ابراه

 

 مرحلة اولى / ترجمة  مرحلة رابعة / اجتماع 

  20                  20           العدد 

   الحضور

   الغياب 

 

 

 

 

 



  االولالطابق  / اللغة العربية والتاريخقــاعات قســمي 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 25القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 حلة اولى مر /ترجمة  مرحلة رابعة  /اجتماع  ولى مرحلة ا /ترجمة  مرحلة رابعة /اجتــماع 
 رٌاض احمد خلف حسون عمي  يذد اليع محمود حمد علً احمد   دمحم حميد ابراهيم حسن 

 ساره رشٌد فلٌح     مرتضى كاظم سبع عطية  راشد دمحم خالد     دمحم صبر سرهيد

 سرمد احمد خٌرهللا غنً ي عبدهللا مريم ابراهيم عم رائد أحمد ٌوسف عباس دمحم عبد الحسن حمد

 سعد رمضان دمحم طعمه مريم فاروق طه  رحمة جمال دحام دمحم عكيل مجبل

 سماره عامر خالد      مزهر ظاهر فاضل رجب  رسل وسام صعب دمحم عمي جاسم

 سٌف خلف عش فدعم مشرف رجب عباس عمي  رؤى ثائر علً  محمود ثاير عبدهللا 

 

 مرحلة اولى / ترجمة  مرحلة رابعة / اجتماع 

  20                  20           العدد 

   الحضور

   الغياب 

 

 

 

 

 



 الثانيالطابق  / اللغة العربية والتاريخســمي قــاعات ق

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 21القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 حلة اولى مر /ترجمة  مرحلة رابعة  /اجتماع  مرحلة اولى  /ترجمة  مرحلة رابعة /اجتــماع 
 صالح خلف حسٌن مصطفى دمحم خليل محمود ناٌل  شاكر مصطفى حسن عموان محمود 

 صالح ناٌف صالح خلف مصطفى نعمان عاصي  شهباء دمحم جابر دحام مصطفى داود احمد 

 ضحى خالد ٌحٌى ٌوسف  مناسك خزعل عبدهللا حمادي  شهد فاٌك عبدهللا ٌوسف مصطفى عدنان كاظم

 طارق عمر دمحم مهدي   منال حسين عبدهللا شهد محمود خلٌل مصطفى كامل محمود 

 طٌبة ناصح حسن مهدي ورور نواف شهالء ابراهٌم دمحم مصطفى مثنى حمد

 عالٌة تحسٌن ذٌاب مهند عبد دمحم شهله مالن مهٌدي  مصطفى مجيد طه

 

 مرحلة اولى / ترجمة  مرحلة رابعة / اجتماع 

  20                  20           العدد 

   الحضور

   الغياب 

 

 

 

 

 



  الثانيالطابق  / اللغة العربية والتاريخقــاعات قســمي 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 27القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 حلة اولى مر /ترجمة  مرحلة رابعة  /اجتماع  مرحلة اولى  /ترجمة  مرحلة رابعة /اجتــماع 
 فاطمة طٌب صالح       نصيف جاسم شباط مطمك  عباس ناجح علً حسٌن موج قاسم دمحم مانع 

 فرلد نصٌف الطٌف  نهاد تركي حمادة  دحام حصوهعبد الرحمن  مي صالح نوري حميدي 

 فوزٌه خلف حمدان سهو نوال يونس محسن  عبدالكرٌم مظفر رشٌد ميادة احمد جاسم

 لتٌبة علً ابراهٌم      نور الهدى فاهم  عبدهللا انس دمحم  ميساء حسين خمف حسين 

 لصً جاسم دمحم  نور بكر دمحم  عبدهللا باسم عبد المادر  ميساء خمف دمحم صالح 

 لصً فاضل مهدي صالح نور عبدالسالم خميل  عمر عماد عبد العزٌز مجٌد ميسون حميد خطاب عميري 

 

 مرحلة اولى / ترجمة  مرحلة رابعة / اجتماع 

  20                  20           العدد 

   الحضور

   الغياب 

 

 

 

 



 

 االولالطابق  / بناية قسم االثارقــاعات 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 21القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

  حلة اولىمر /ترجمة  مرحلة رابعة  /اجتماع  مرحلة اولى  /ترجمة  مرحلة رابعة /اجتــماع 
 دمحم سعٌد شاهر جاسم يوسف حردان بشو  مارٌه طالل كامل نور فوزي خمف سمطان 

 دمحم طارق خزعل يونس خوام محرف ماهر سالم هٌجل  نور ياسر يوسف 

 دمحم فٌصل فرحان لود مرعييونس مو  دمحم ابراهٌم كردي واثق عبدهللا مسرهد

 احمد سالم مساهرحمد دمحم جرجس دمحم وسام عبيد حسين 
 مرحلة اولى  /اجتماع 

 دمحم مدهللا عبدهللا 

 احمد عبدهللا حمدان  دمحم حمادي محمود وفاء صالح مطر حمد 

 مرحلة اولى  /اجتماع 

 محمود دمحم صالح

 احمد هرٌط احمد فرحان دمحم خمٌس عبدهللا وفاء عمي صالح 

 مرحلة اولى  /اجتماع 

 مخلد اٌاد ابراهٌم 

 

 مرحلة اولى  /اجتماع   مرحلة اولى / ترجمة  مرحلة رابعة / اجتماع 

  3                20                  9           العدد 

    الحضور

    الغياب 

 

 



 االولالطابق  / بناية قسم االثارقــاعات 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 29القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 مر حلة اولى  /ترجمة  مرحلة رابعة  /اثار  مرحلة اولى  /ترجمة  مرحلة رابعة /اثار 

 نور عبدالمادر توفٌك احمد هشهان ياضين  ممداد عطا نصٌف  ابزاهيم اضماعيل ابزاهيم فياض

 نور دمحم عطا هللا  ارجوان محمود خلف عباد مالن سرمد نزهان هادي احمد باضم دمحم احمد 

 ان حمدنوفل فرح اركان شزقي داود دمحم منار معتز بركات  احمد جحطين شامل علي

 هاله لٌث عباس خالد مصطفى دمحم آياث موفك حسٌن علً ابراهٌم احمد حطن علي امين

 هدٌل ولٌد إبراهٌم  ايت عدهان خيرو عبد ناجً محمود ناجً كاطع احمد دمحم صالح دمحم

 والد ٌوسف علً بشار عاصم صالح عالوي  نبأ عماد ٌونس احمد جاضم فزحان دمحم

 

 مرحلة اولى / ترجمة  مرحلة رابعة / اثار 

  20                  20           العدد 

   الحضور

   الغياب 

 

 

 

 



 

 االولالطابق  / سم االثاربناية ققــاعات 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 02القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 حلة اولى مر /ترجمة  مرحلة رابعة  /اثار  مرحلة اولى  /ترجمة  مرحلة رابعة /اثار 

 ٌوسف إبراهٌم علً  حمد ضلمانرافدة حميد ا وجٌهه علً حسٌن هادي  ثامز محجوب كتاب صالح

 ٌونس عبدالرزاق هاشم  الشبير كوان ضالم حطين ورده ساجر صالح مهدي جمال خالد عبد علي 

 ادرٌس سلمان خلف  رضول يووظ جاضم دمحم وضاح خالد ٌوسف  جىاث ايوب احمد عبد
 مرحلة اولى  /اجتماع 

 حطام ضعد هجم هالل 
 ٌاسر احمد خلف بكر 

 ف عويدضعدي احمد خل
 اسراء رعد عبد فرحان

 مرحلة اولى /اجتماع 

 خالد احمد علي صالح
 ٌاسٌن محمود عبدالهادي

 ضلوان عبدهللا دمحم عمز
 اسماء قصي عبدهللا

 مرحلة اولى /اجتماع 

 خالد هاجي هدا علي
 ٌعمر دحام حسٌن

 صادق يوضف خضير عباص
 اسيل ابراهيم حمد

 مرحلة اولى  /اجتماع 

 

 اولى مرحلة  /اجتماع  مرحلة اولى / ترجمة  مرحلة رابعة / ثارا 

 2             1                  20           العدد 

    الحضور

    الغياب 

 

 



 االولالطابق  / بناية قسم االثار قــاعات

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 02القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 حلة اولى مر /اجتماع  مرحلة رابعة  /اثار  مرحلة اولى  /اجتماع   مرحلة رابعة /اثار 

 حسن عبد المهدي تركً فارص احمد عالوي عالوي  امجد داود طعمة  صلز كحطان حطين احمد

 حسن دمحم عبد دمحم علي عبدهللا دمحم الطيف اٌة رائد عبد االله صهيب غاسي احمد حطين

 حمٌد عبود حسن ٌاسٌن غيث مىذر حامد طزخان باسم حسن حمد ذاوي  ضبيت صباح جابز عجيل

 خالد ولٌد نجم خلف فاطمت رعد عيس ى باسم مزعل صالح احمد  عباص غالب عبدهللا بالل

 خلدون دمحم حسن فزحان اوروظ مطز صيهود بهجت ادرٌس بهجت  عبد الزحمن ادريظ خضز 

 خلدون دمحم حسن علً  مثنى كحطان هوفان  تراث عبد دمحم علٌوي  عطيت عبدهللا مهدي عبد

 

 مرحلة اولى / اجتماع  مرحلة رابعة / اثار 

  20                  20           العدد 

   الحضور

   الغياب 

 

 

 

 

 



 االولالطابق  / بناية قسم االثارقــاعات 

  0200ــ  0202 دراسيالنهائي للعام الاالمتــحان 

 ( 00القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 حلة اولى مر /اجتماع  مرحلة رابعة  /اثار  مرحلة اولى  /اجتماع   مرحلة رابعة /اثار 
 سمٌر شاكر محمود مصطفى جفال اضماعيل خلف رامً عبد السالم شاكر دمحم باضم مظفز جاضم

 سناء علوان فارس مصطفى رعد عبدهللا دمحم رندة عبدهللا دمحم دمحم داود ضلوم ضلطان

 صفاء عامر جاسم  معتز علي عىلود دمحم رٌكان ربٌع جاسم دمحم  دمحم مىير احمد جمعت

 طارق شهاب احمد  مهدي حمدي مهدي عبيد زٌنب رحٌم متعب  دمحم مؤيد هجم 

 عادل نزال مصلح ب جطاممهىد باضم طي سعد حمٌد دمحم حمٌد دمحم كحطان حمد شاهز

 عامر حمٌدي سلطان هجم عبدهللا هيالن مطلك سما ساطع احمد خلف  مزوان دمحم ابزاهيم فياض

 

 مرحلة اولى / اجتماع مرحلة رابعة / اثار 

  20                  20           العدد 

   الحضور

   الغياب 

 

 

 

 

 



 االولالطابق  / بناية قسم االثارقــاعات 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 03القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 حلة اولى مر /اجتماع  مرحلة رابعة  /اثار  مرحلة اولى  /اجتماع   مرحلة رابعة / اثار
 علً دمحم نصٌف جاسم يوضف مجيد رشيد خلف عائشة عبدهللا جاسم  وغم حطن دمحم مخلف

 عمر حامد تركً  علي دمحم عبدهللا رضوان عباس محمود فنر هاسك علي دمحم عمز

 غادة لصً محروس   ماهر ابراهٌم  عبدهللا هديل مؤيد عيس ى هجزص

 غسك عبد الرحمن   على دمحم جاسم خلف وضام هاجي احمد جلمود

 غٌث كرٌم خلف   علً احمد ءلطٌف  ياضين هيالن ياضين عباص

 لتٌبة طالب علً   علً حسٌن علً صالح  يوضف حطام شاكز محمود

 

 مرحلة اولى / اجتماع مرحلة رابعة / اثار 

  20                  1           العدد 

   الحضور

   الغياب 

 

 

 

 

 

 



 االولالطابق  / بناية قسم االثارقــاعات 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسيمتــحان اال

 ( 02القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 مرحلة اولى  /اجتماع    مرحلة اولى /اجتماع 

 دمحم عبدهللا حمٌدي    لتٌبة ٌاسٌن دمحم

 دمحم كرٌم علً عطاهلل   لٌس علً حسٌن 

 محمود عبد العزٌز    لٌث حمدان مهدي

 محمود عماب احمد   ماهر حمٌد سالم

 مروان حسن علً    دمحم جمٌل خلف

 مروة خزعل غزال    دمحم عامر محمود 

 

 

 مرحلة اولى / اجتماع 

  20                  العدد 

  الحضور

  الغياب 

 

 

 

 



 االولالطابق  / بناية قسم االثارقــاعات 

  0200ــ  0202 النهائي للعام الدراسياالمتــحان 

 ( 05القـــاعة )  التــاسعة صبــاحا : الســـاعة 
 

 المرحلة االولى /االجتماع    المرحلة االولى /االجتماع 

 هبه عبدهللا عواد    مرٌم خلف عبدهللا خلف  

 هدٌل طاهر ابراهٌم    مشعل صالح خلف 

 هند محمود محسن    مظفر دمحم جسوم

 وسن خلف صالح كردي   نداء حمٌد مهاوش

 ٌمضان جاسم دمحم جاسم    نشوة طارق عبد الغفور 

 ٌونس حسن صابر   نور حسٌن احمد 

 

 مرحلة اولى / اجتماع 

  20                  العدد 

  الحضور

  الغياب 

 


