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أحمد صبري مويش
1ع

احمد شاهر ناشد
3ف

احمد كاظم جبير
1ك

أحمد عوض رجيوي
3ع

ارشد محمد كاطع
1ف

احمد كامل فرحان
1ك

احسان مطشر دويج
3ر

أسماء رسول علي
1ع

اساور حكام شنوب
3ف

اسراء خويلد كريم
1ك

احمد مادح رعيد
1ف

أديان محمد كاظم
3ع

افراح لطيف عمران
1ك

احمد كاطع شناوة
3ر

محمد رويضي حربي
1ع

اية حميد عالج
1ك

اسماء علي وروار
3ف

ازل يحيى محمد
1ف

أسراء علي حنون
3ع

بتول سلمان ابو الهيل
1ك

احمد هيثم نعيم
1ع

أسراء نعيم عباس
3ع

براق حيدر فاضل
1ك

امجد جادر سالم
3ف

ازهار حامد عبيد
1ف

ترتيل محسن منشد
1ك

اسراء فاروق حميد
3ر

أزهار رعد كامل
1ع

اسماء فيصل حسين
3ع

جاسم محمد محيل
1ك

اطياف حاكم مهند
1ف

أشواق مؤيد كاظم
3ع

جعفر فالح نعيم
1ك

اسعد حسين بشير
3ر

أسراء ميثم عارف
1ع
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افراح جبر قاسم
1ع

امير لفتة عبد
3ف

ابراهيم عبد الحسين تركي
1ر

أطياف ضيدان عويل
3ع

امال عطية مطلك
1ف

حسن كماز عكل
1ك

اسماء جعفر هواش
3ر

أم البنين رعد رهيف
1ع

بشرى كامل صخل
3ف

احمد ثامر عباس
1ر

انس حميد عبد ناهي
1ف

أنغام باقر محمد
3ع

حسين عجوب عبد الله
1ك

اسماء مجبل عبد جويد
3ر

أمال حسين فالح
1ع

احمد داخل سلمان
1ر

بنين علي عبدالعظيم
3ف

ايمان رحيم عبدالله
1ف

براء ستار منشد
3ع

حنين مهدي رويضي
1ك

أمل مدلول دوهان
1ع

بنين حسن بريزل
3ع

استبرق ضياء عبد مزهر
1ر

بنين نعيم متعب
3ف

بتول حسن علي
1ف

حوراء داخل حمزة
1ك

ايات عالوي رزاق
3ر

أمير عطية راجي
1ع

بنين حيدر حسين
3ع

اسماء علي ناهي هوير
1ر

بتول رحيم عبادي
1ف

بنين عماد حسين
3ع

حيدر عماد حميد
1ك

ايمان هيثم صاحب
3ر

أيات خيري عبد شمخي
1ع
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أيات ديوان عبد الرضا
1ع

تبارك عمران صاحب
3ف

ايالف نجم منديل حرجان
1ر

حنين سعد يحيى
3ع

بتول عبدالعالي عبد
موسى
1ف

حيدر مطرب علي
1ك

بشار عبد الرضا ثامر
3ر

اياد حامد يازع
1ع

جابر مكي حسين
3ف

ايه جاسم محمد عبجل
1ر

براء ابراهيم عبدالستار
1ف

حنين فريد عبد
3ع

خديجة تكليف راشد
1ك

بشائر عبد النبي خضير
3ر

براء رياض عيسى
1ع

بشائر كريم حسين علي
1ر

حيدر كمال راضي
3ف

تبارك احمد حميد
1ف

حوراء أسماعيل حسين
3ع

دعاء علي ناشد
1ك

بنين جواد عبد الكاظم
1ع

حوراء فاهم ساجت
3ع

بنين جواد كاظم
1ر

زهراء ياسين نعوم
3ف

حسن فاخر حسين
1ف

رغد علي خطار
1ك

حسن فالح عبدالحسين
3ر

بنين فيصل عيسى
1ع

حوراء هاشم محمد
3ع

بنين طالب راضي فضيل
1ر

حميد سالم حمد
1ف

دعاء محمد هلكان
3ع

روان علي منيور
1ك

حنين غسان عبد رهيف
3ر

بنين مهدي صالح
1ع

بنين علي جاسم
1ر

زهراءعماد منفي
3ف

حوراء رداد فرحان
1ف

رقية كفاح كاظم
3ع

زهراء جواد كاظم
1ك

بنين واثق طاهر
1ع

زهراء جابر كاطع
3ع

جنان يوسف محسن
1ر

زينب فاخر حسين
3ف

حوراء عادل فليح
1ف

زهراء شريف صباح
1ك

حوراء كاظم جاسم
3ر

تبارك عالء صافي
1ع

زهراء عبد األمير
3ع

جيهان كامل خلف
1ر

عدد الطلبة الكلي .......رقما ً (

) .......كتابة (

*عدد الطلبة الحاضرون  .........رقماً(
*عدد الطلبة الغياب  .........رقما ً (

).

) .........كتابة (
)  .........كتابة (

).
).

اسم وتوقيع مسؤول القاعة االمتحانية

3

اول علوم حياة)2(....
اول كيمياء)2(....

ثالث علوم حياة)9(.....

اللجنة االمتحانية المركزية في كلية العلوم
االمتحانات النهائية  /الفصل الدراسي االول للعام الدراسي 7112-7112

اول فيزياء)2(.....

قاعة رقم (())113

اول رياضيات وتطبيقات الحاسوب)2(...
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ثالث رياضيات وتطبيقات الحاسوب)5(...

جسام علي هزاع
1ع

زينب مهدي كاني
3ف

حاتم كريم جبار وذيف
1ر

زهراء علي حسن
3ع

حوراء عباس عبود
1ف

زهراء عاجل جالي
1ك

حيدر حسن ثامر
3ر

حسين عباس كاظم
1ع

سجى حسين عبد حسن
3ف

حامد سلطان عبد مزعل
1ر

خيرات رحيم لهمود
1ف

زهراء وسام كريم
3ع

زهراء كركان صالح
1ك

رسول حسين علي
3ر

حسين علوان رويلي
1ع

حسين سند صياح حمد
1ر

سمير رحيم عبدالنبي
3ف

داليا رسول غايب
1ف

زينب حسين كنان
3ع

زهراء محمد ستار
1ك

حسين علي كاظم
1ع

شيماء فاضل عباس
3ع

حسين ناصر يونس
1ر

شيماء صالح عبدالعالي
3ف

دعاء حامد محسن
1ف

زهراء هاشم عبد االمير
1ك

زينب سمير نجم
3ر

حميدة كريم جبار
1ع

عادل جاسم محمد
3ع

حنين صالح كامل حمزه
1ر

ديانا جياد حسين
1ف

عتاب جواد كاظم
3ع

زهرة قاسم حميد
1ك

ساير صاحب ناصر
3ر

حوراء ساجد دعبول
1ع

حياه رزاك وثيج حسين
1ر

صفا حسن محمد
3ف

رغد ستار هيل
1ف

علي غازي مطلك
3ع

زهير رزاق باجي
1ك

حوراء عبد الرحمن
حسن
1ع

غزوان جاسم نطيف
3ع

حيدر جبر عباس
1ر

صفاء محمد طاهر
3ف

رقية عامر زامل
1ف

زينب جاسم كاظم
1ك

سعد عطيوي عبد حسون
3ر

ختام عزيز فرج
1ع

فاتن جليل خوادار
3ع

خالد لطيف عوض
1ر
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خديجة خميس عبد
فرحان
1ع

ضي مازن عبدالكاظم
3ف

دعاء ابراهيم جبار
1ر

فاطمة جاسم شاكر
3ع

زهراء حسن ديوان
1ف

االء عدنان هادي
3ب

سيف علي عبد
الحسن
3ر

خمائل حسن كريدي
1ع

طارق عباس جاسم
3ف

دعاء حنون عبد
الحسين
1ر

فاطمة عبد األئمة فدعوس
3ع

زهراء عبدالعباس
عبدالزهرة
1ف

فاطمة وعد فضالة
3ع

زينب عادل عزيز
1ك

شروق فيصل مطشر
3ر

دعاء مهدي جبار
1ع

عباس ميدان حمزة
3ف

دعاء علي قرداش
1ر

عذراء فليح سالم
3ف

زهراء عبدالله جعفر
1ف

فهد كريم عبد
الحسين
3ع

سارة جاسم حنتوش
1ك

علي حسين جواد
3ر

رسل فريد جابر
1ع

كوثر كاظم مجهول
3ع

دالل سعد عجمي
1ر

احمد جاسم محمد
3ك

زهرة علي جدوع
1ف

محمد أحمد شاكر
3ع

سحر مدلول صنيحن
1ك

علي عبيد بعيد
3ر

رقية سعد حميد
1ع

عالء شيال خلف
3ف

ذو الفقار عبد الرضا
1ر

احمد فرج عليوي
3ب

زينب ضامن سنيم
1ف

محمد ناجح بهلول
3ع

سعد نعيم عطا الله
1ك

فاطمة سعد حميد
3ر

رقية عامر رحيم
1ع

مسر حمزة شندل
3ع

رافد عيسى شكر
1ر

احمد فوزي ثامر
3ك

نور علي حسين حسان
1ف

ميثم طكطاك مهوس
3ع

سماح كريم رحيم
1ك

فاطمة داخل كاظم
3ف

رقية هادي شنيت
1ع

فاطمة ناصر علي
3ف

رانيا محمد منشد
1ر

مثنى يوسف عبد
علي
3ف

زينب علي دويج
1ف

محمد قاسم سعيد
3ر

صبار يوسف متعب
1ك

مريم فيصل عبيدي
3ر

زهراء جبار نعمة
1ع

ندى غافل عبد
العباس
3ع

رتاج عباس جدعان
1ر

نور سالم محمد
3ع

زينب محمد كاظم
1ف

هبة منشد جعويل
3ع

طارق حسين مضحي
1ك

منتهى بدر جابر
3ر

زهراء حسان سعدون
1ع

احمد فهد عبد الجليل
3ب

زينب سهيل حسن
1ك
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زهراء عبد المحسن
عبد العظيم
1ع

محمد شاكر ناظم
3ف

رسول حسين علي
1ر

اسراء احمد عاصي
3ك

سهى رياض ارحيم
1ف

احمد هالل شمخي
3ب

عباس برهان
سعدون
1ك

عبد الله ماجد
شعالن
1ك

نادية طالب ناجي
3ر

زهراء نافع عزيز
1ع

محمد نعمة ذاكر
3ف

رسول سعد شويع
1ر

اسراء فالح زغير
3ك

سيف علي مذبوب
1ف

شيماء عبدالهادي
ابو شمخي
1ف

هبة منصور عبد
الحسين
3ع

عذراء داخل عايش
1ك

نجالء كاظم محمد
3ر

زينب راضي حسن
1ع

مروة جميل عبود
3ف

رقية علي عبد العالي
1ر

رواء كاظم سوادي
1ر

اديان حيدر امير
3ب

صادق علي غازي
1ف

هديل محسن عباس
3ع

علي حسن غني
1ك

نجم فرحان حنتوش
3ر

زينب رائد غالب
1ع

سعيد عبدالله ضيول
1ع

اسماء فهد جهيد
3ك

زهراء ابراهيم باقر
1ر

اسراء جابر مفتن
3ب

عادل مبارك ثويني
1ف

وداد رحيم ناصر
3ع

علياء مهدي صالح
1ك

فاطمة عبد الله نوار
1ك

مريم ضياء كريم
3ف

زينب رعد طعمة
1ع

اسماعيل رحيم
مايع
3ك

زهراء حاتم شاكر
1ر

هبة عدنان عزران
3ف

عادل محاسن
مكطوف
1ف

عبير رزاق عبودي
1ف

نور محمد مناحي
3ر

فاطمة علي انديو
1ك

منذر غالب محيل
3ف

زينب عايد فرحان
1ع

اسيل سلمان زغير
3ك

زهراء مشكور نعمه
1ر

سجاد عبد جابر
3ع

علي خليل احمد
1ف

هدى عباس محمد
3ر

فاطمة فاضل صبار
1ك

زينب منهل عبد
الزهرة

ايات كريم حمزة
3ك

زينب صالح عبيد
1ر

اثير خالد حسن
3ع

علي سمسم عبيد
1ف

ميامي حميد جادر
3ف
أكرم ماجد صخيل
3ب

1ع

زهراء عبد الحميد
عبد العباس
1ر
زينب عقيل
عبدالرضا
1ع
فاطمة مجبل سعد
1ك

فاطمة هادي رحيم
1ك

اصالة محمد كليب
3ب

زينب ناظم محمد
1ع

نور عبدالله حسن
3ف

زينب عباس محمد
1ر

احمد حسن مطر
3ع

علياء سعدون غالي
1ف

عهود هالسة منشد
1ف

نوفة محمد فهد
3ف

فريال جاسم عالوي
1ك

هدى ميثاق محمد
3ر

سالي باسم طالب
1ع

هبة نوري جبار
3ف

زينب كامل نعمه
1ر
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زينب محسن عبيد
1ر

ايالف علي جبار
3ك

غفران سعدي صكر
1ف

احمد عبد العالي
هويدي
3ع

سمر حاكم سماوي
1ع

احمد قاسم محمد
3ع

سارة ياسر حسين
1ر

ايمان صادق عبد
الكاظم
3ك

فاطمة رعد حسون
1ف

اخالص داهود حمد
3ع

كوثر خضير جياد
1ك

بسام سالم بجاي
3ب

صادق حاتم جاسم
1ع

ادريس محمد عودة
3ع

سجاد محمد عبودي
1ر

بنين عبد الله دايخ
3ب

قاسم نصيف كاظم
1ف

اديان محسن منشد
3ع

لطيفة وادي ذياب
1ك

بنين قابل جليل
3ب

طارق عواد هاشم
1ع

ايمان فليح فيصل
3ك

سجاد كريم محان
1ر

ايمان هادي زبيل
3ك

قاهرة كريم محمد
1ف

اديان محمد جبار
3ع

منال كدر جاسم
1ك

استبرق باقر جاهل
3ع

عائشة راكان موزي
1ع

اسيا قابل كاظم
3ع

سيف مسير حسوني
1ر

حسين علي صالح
3ب

سكينة فاضل عباس
1ع

فالح حسن نعيم
1ك

احمد عباس هاشم
3ع
هدى مهدي حطحوط
3ف

عدد الطلبة الكلي .......رقما ً (

) .......كتابة (

*عدد الطلبة الحاضرون  .........رقماً(
*عدد الطلبة الغياب  .........رقما ً (

).

) .........كتابة (
)  .........كتابة (

).
).

اسم وتوقيع مسؤول القاعة االمتحانيةالقاعة

اول علوم حياة)6(...

ثالث علوم حياة)11(...

اللجنة االمتحانية المركزية في كلية العلوم

اول كيمياء)5(....
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ثالث بيئة وتلوث)4(....

قاعة رقم (())135

اول رياضيات وتطبيقات الحاسوب)5(..

ثالث كيمياء)5(....

شعالن تكليف باني
1ر

اكرم هاشم عنون
3ع

كرار عطيوي مجبل
1ف

حسين عيسى علي
3ب

عبدالله امير هنيدي
1ع

بدور حسن نعمه
3ك

شعالن وهاب سحيله
1ر

بنين عبد الكاظم ابو
شنين
3ك

لطيف كريم موسى
1ف

امير فاضل هاني
3ع

ميعاد مشكور نعيمة
1ك

انوار جاسم محمد
3ع

عذراء قاسم مشكور
1ع

اية حسين ساجت
3ع

صابرين مهدي عبيد
1ر

رسل جعفر كامل
3ب

محمد ارحيم
سوادي
1ف

زمن عبد الرزاق محمد
3ب

ناصر حسين علي
1ك

زهراء حامد جواد
3ب

عزيز عداي موحي
1ع

تبارك تركي عطية
3ك

صباح صويح فرج
1ر

ايمان حسين كاظم
3ع

مرتضى جياد مجيد
1ف

بهاء ردام حازم
3ع

تحسين علي مجلي
3ع

علي رسول بدر
1ع

تبارك مزعل راضي
3ك

عدنان جعليص جاسم
1ر

ذو الفقار عطا الله
3ك

نور عبد الخضر
احمد
1ك

جابر رشيد وناس
3ع

عهد عبدالسادة
مرداس
1ع

جمانه عبد الكريم
محسن
3ع

عبد الكريم قاسم جبير
1ع

ميادة ناجح عالوي
1ك

مرتضى صالح هادي
1ف
نبأ صاحب قابل
1ك

اكرم ذياب داخل
3ع
نهلة امان فليح
1ف

هدى كريم عبدالخضر
1ف

عدد الطلبة الكلي .......رقما ً (

) .......كتابة (

*عدد الطلبة الحاضرون  .........رقماً(
*عدد الطلبة الغياب  .........رقما ً (

).

) .........كتابة (
)  .........كتابة (
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حبيب علي محمد
3ع

ثالث كيمياء)5(.....
ثالث بيئة وتلوث)3(.....

قاعة رقم(( ))136

اول رياضيات وتطبيقات الحاسوب)5(...

غايب صباح خلبوص
1ع

ثالث علوم حياة)9(....

عدنان ذياب غانم
1ر

رحاب رحيم كلول
3ك

زهراء فاضل صلبوخ
3ب

غدير باسم صغير
1ع

حسام عماد محمد
3ع

عدنان فرهود دخيل
1ر

رسل باقر صالح
3ك

مروة كريم مدلول
1ف

حسن كامل رزاق
3ع

هدى كاظم عزيز
1ك

هيفاء داخل كاظم
1ف

غزوان عارف أجميس
1ع

حسنين عبد الرضا
مزهر
3ع

علي اركان عبد الكريم
1ر

زينب محمد عبد االمير
3ب

مروة مطر شاكر
1ف

حسين سعد ابراهيم
3ع

ياسمين عدنان جذول
1ك

علي جفات صليبي
3ب

فاطمة حسن ساجت
1ع

زهراء جاسم فليح
3ك

علي حاتم منشد
1ر

فائزة مبارك قايش
3ب

مصطفى محمد كامل
1ف

حسين عبد الرزاق كايت
3ع

ياسمين ناصر حسين
1ك

حنان مجبل غالي
3ع

فاطمة سعيد محمد
1ع

زهراء رحيم عاجل
3ك

علي عبد باشي
1ر

زينب راضي عبد
الحسين
3ك

منتصر مجيد داخل
1ف

حسن كريم عبادي
1ع

االء خالد فاضل
1ك

حنين ثامر شاكر
3ع

فاطمة هاشم حاشي
1ع

حوراء احمد عزوز
3ع

نورا صبيح ناصر
1ك

عدد الطلبة الكلي .......رقما ً (

) .......كتابة (

*عدد الطلبة الحاضرون  .........رقماً(
*عدد الطلبة الغياب  .........رقما ً (

).

) .........كتابة (
)  .........كتابة (
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اسم وتوقيع مسؤول القاعة االمتحانية

اول علوم حياة)11(.....

اللجنة االمتحانية المركزية في كلية العلوم

اول كيمياء)2(...

ثالث علوم حياة)9(....
ثالث كيمياء)4(....
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اول فيزياء)4(....

ثالث بيئة وتلوث)5(...

قاعة رقم (())132

اول رياضيات وتطبيقات الحاسوب)2(...

فاطمة وساك محمد

حوراء ناظم جفجير
3ع

علي قاسم جبير
ر1

زينب عطيه كريم
3ك

1ف

احسان محمد جبار
1ك

هجران مشتاق طالب
3ب

فرح علي موسى
1ع

حيدر محمد كريم
3ع

علي ليث كريم
1ر

سعد كدر والي
3ك

موسى فالح عريان
1ف

حيدر محمود كامل
3ع

احمد سفيح رحيم
1ك

محمد باقر علي
1ع

دعاء سامي دحام
3ع

علي هداد دكان
1ر

علياء هاتف حسن
1ر

هشام علوان جراد
3ب

ميثاق زعيم شعيل
1ف

دعاء عبد األمير
3ع

احمد محمد عزيز
1ك

وجدان جبار يوسف
3ب

وسن جبار ناصر
1ع

محمد عوض ريكان
1ع

شهد عواد كاظم
3ك

عمار محمد مجهول
1ر

ندى محمد حمزة
3ب

محمد نزار عناد

رحمة حسن عبدالستار

1ع

امير محمد عزيز
1ك

1ع

منتظر جبار قاسم

نور مهند كامل
3ب

اثار رشيد صعيب
1ك

كرار كاظم محمد
1ع

3ع

ايات عايد حسين
1ك

رنين وحيد حربي
3ع

مروة عبيد حسن
1ع

عباس جاسم
عبيس
3ك

غدير ماجد رزاق
1ر

عطاء عبد الواحد
فهد
3ك

مروة ناجح نعيمة
1ع

نبأ نايف مطر
1ف

هدى محسن عبد
علي
1ع

ايمان جابر ثجيل
1ك

رواء كاظم طعيمة
3ع

مريم كاظم رحيم
1ع

روز سعد محمد
3ع

غزوة لطيف مهدي
1ر

عدد الطلبة الكلي .......رقما ً (

) .......كتابة (

).

*عدد الطلبة الحاضرون  .........رقماً(
*عدد الطلبة الغياب  .........رقما ً (

) .........كتابة (
)  .........كتابة (
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).

اسم وتوقيع مسؤول القاعة االمتحانية
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اول علوم حياة)14(....
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اول كيمياء)2(....

رويدة عالوي حسين
3ع

بنين حامد ارحيم
1ك

نور الهدى ميثاق
1ع

غفران جاسم فرحان
1ر

علي عواد
سنود
3ك

مصطفى عبد علي
باشي
1ع

منتظر ماجد عبدالحميد
1ع

زبيدة اياد
حميد
3ع

زهراء رعد سوادي
3ع

بنين نعيم جبار
1ك

فاطمة عالء حميد
1ر

نور رافد عطية
1ع

زهراء كفاح
كامل
3ع

نورس عادل فليح
1ع

علياء عبد الحسين
فرحان
3ك

فاطمة محمد حسين
1ر

تبارك علي عبد
الواحد
1ك

زينب فهمي محمد
3ع

زهراء جاسم كحيوش
1ع

فاطمة حسن
هادي
3ك

تبارك محمد نجم
1ك

زينب لفتة
جبار
3ع

ابراهيم عالوي
صحين
1ع

عدد الطلبة الكلي .......رقما ً (

) .......كتابة (

*عدد الطلبة الحاضرون  .........رقماً(
*عدد الطلبة الغياب  .........رقما ً (

ثالث كيمياء)5(....

قاعة رقم (( ))179

اول رياضيات وتطبيقات الحاسوب)2(...

مصطفى رحيم علي
1ع

ثالث علوم حياة)9(....

فاطمة جبير حامد
1ر

علي كتاب عبد
الله
3ك

مهند جبار حسن
1ع

نور حسن محمد
1ع

زهراء كريم
طاشي
3ع

فاطمة حافظ
حسين
1ر

تبارك ثجيل لعيبي
1ك

نور علي كاظم
1ع

حوراء قابل نافع
1ع

زينب باسم سامي
3ع

تبارك سالم قاطع
1ك

فوزيه عبد الحسين
راهي
1ر

فاطمة ذياب
عوض
3ك

رسل رياض كامل
1ع

احالم كاصد ونان
1ع

سارة صكبان
حسن
3ع

كرار سلمان
خطار
1ر

).

) .........كتابة (
)  .........كتابة (

باسم جابر علوان
1ك

).
).
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اللجنة االمتحانية المركزية في كلية العلوم
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اول كيمياء)2(....

سارة كساب جابر
3ع

جعفر هادي زيور
1ك

افراح محمد شهد
1ع

سرى احمد جابر
3ع

مجتبى يعرب حمزة
1ر

كرار علي خشان
1ر

فاطمه انيس عبد
الحسن
3ك

ازهر عاجل عبد
1ع

اسيل سعد شنان
1ع

ستار جابر كاظم
3ع

حسن باسم حميد
1ك

انعام نعمة غازي
1ع

صفاء صاحب
عبد الرضا
3ع

بدر علي كمر
1ع

مديح حسن متعب
3ك

محمد حسن
مهدي
1ر

حسن علي عبد
الحسن
1ك

طاهر كاظم فرحان
3ع

تبارك فارس
اسماعيل
1ع

منى حسين عبد
3ك

الحسنين عقيل
عبدالحسين
1ك

عادل كامل ثجيل
3ع

جعفر فاخر عوض
1ع

ثالث كيمياء)6(...

قاعة رقم (())71

اول رياضيات وتطبيقات الحاسوب)2(..

احمد حمزة جريمخ
1ع

ثالث علوم حياة)13(...

*عدد الطلبة الكلي .......رقما ً (

) .......كتابة (

*عدد الطلبة الحاضرون  .........رقماً(
*عدد الطلبة الغياب  .........رقما ً (

تبارك مرتضى
جابر
1ك

لقاء هادي كاظم
1ر

محمد عبد
الحسن فليح
3ك

اسعد صبحي
بعنون
1ع

امجد داخل
عطية
1ع

سناء منصور
ابوحسين
3ع

ليث رزاق
حنون
1ر

حسن عبار هليل
1ك

شعالن ريسان
فيصل
3ع

ايمان محمد
محيل
1ع

تبارك حسين
صاحب
1ع

ضي مجيد جبار
3ع

حسن علي
عاكول
1ك

ضياء راضي
كطل
3ع

مرتضى عبد
االمير جبار
1ر

ناصر منادي
عبد
3ك

تبارك محسن
هاشم
1ع

نجم عبد الله
جبار
3ك

جنان كريم
عبدالله
1ع

عباس صالح
غازي
3ع

مريم عبد نعمه
1ر

عبد الرضا
داوود طالب
3ع

).

) .........كتابة (
)  .........كتابة (

سامي كامل
عجيل
3ع

).
).
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اول رياضيات وتطبيقات الحاسوب)2(...

جنى اياد ربيدي
1ع

عبدالكريم كاظم
جبار
3ع

عطاء حسن
طاهر
3ع

ثالث كيمياء)6(...

قاعة رقم(( ))71

حسين سعد منصور
1ك

حنين نبيل نجم
1ع

ثالث علوم حياة)13(.....

منى مادح كدر
1ر

نور عبد الكريم
جبار
3ك

حسن عارف
محسن
1ع

وئام عادل عجيل
1ر

حسين حيدر
محمد
1ك

حسين نزار
عبدالله
1ع

عبير يعقوب
غالي
3ع

Pنور الهدى
فالح حسن
1ر

نور نبيل عبد
الرضا
3ك

حميد اركان
شرشاب
1ع

دنيا علي عطيه
1ع

علي داخل كاظم
3ع

نور زياد
طارق
1ر

حسين عبدالحسين
رحمن
1ك

نور علي ساجت
1ر

علي ستار جبار
3ع

رغد فاضل
عبدالواحد
1ع

ريمة انور جفات
1ع

هاجر باقر جبار
3ك

هبة رزاق عباس
1ر

حسين محمد
رضاوي
1ك

علي محمد ناصر
3ع

زهرة زهير صبري
1ع

حسين عذيب
حسن
1ك
علي عويز بجاي
3ع

زهراء توفيق
حسن
1ع

يونس رحيم
لهواك
3ك

وسام جميل حريز
1ر

حكيمه نجم بهاض
1ك

علي مقصد
يوسف
3ع

زينب ستار جبار
1ع

عدد الطلبة الكلي .......رقما ً (

*عدد الطلبة الحاضرون  .........رقماً(
*عدد الطلبة الغياب  .........رقما ً (

حسين علي
محمد
1ك

3ك

علي كريم طالل
3ع
3ك

زهراء داود
غثيث
1ع
عمران خلف
مرهج
3ع

وليد حبيب
صاحب
1ر

).

) .........كتابة (
)  .........كتابة (

علي سامي زيد
3ع

ريم حسين
سعد
1ع

ريمه حسوني
سلطان
1ع

) .......كتابة (

عبدالله فرج
كمر
3ع

).
).

اسم وتوقيع مسؤول القاعة االمتحانية

كرار ماجد رحيم
3ع

اول علوم حياة)14(...
اللجنة االمتحانية المركزية في كلية العلوم

اول كيمياء)76(...
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قاعة رقم (())15
زينب علي رسول

حوراء جبار بشين

1ك

1ع
سامي سعود تركي

صباح صبيح غالي

1ع

مروة رياض حميد

سوزان حسن باقر

1ك

محمد يوسف عبد
الهادي

محمود عباس عبد
الغني

1ك

1ك

مريم سعد سيف

مصطفى لقاء
عبدالحسين

1ك

1ع

1ك

مهند محسن داهي

نرجس حاتم مالك

نسرين زهير عبد الله

1ك

1ك

1ك

1ع
طيبه حمزة كاظم

سجاد ماجد ثجيل

1ك

1ع

1ك

1ك

1ع

محمد فاضل ساهي

1ع
سجى قيس حميد

سارة عبد الكريم
شذر

حيدر موسي علي

محمد علي حسين

خديجة عزيز شنداخ

ذوالفقار حسين محمد

1ك

1ك

رسل حمد محسن

رسل عبدالنبي جهاد

1ك

1ك

روان عقيل عباس

زهراء رحيم خالوي

1ك

1ك

علي سيف الدين
حسن

زهراء عبد زغير

زهراء علي عطيوي

1ك

1ك

علي عنتيل داخل

زينب رحيم عرمش

زينب عقيل عبد النبي

1ك

1ك

سالم مرداس بدر

سجاد زماخ خضير

1ك

1ك

سجود محمد عايد

سرور محمد نعيمة

1ك

1ك

1ع
عبدالله فاضل بدران

1ع
عدنان حسن عبد
كايم

1ع

1ع
1ع
علي ناصر جواد

1ع
عماد رحيم ناصر

1ع
عدد الطلبة الكلي .......رقما ً (

) .......كتابة (

*عدد الطلبة الحاضرون  .........رقماً(

) .........كتابة (

).
).

*عدد الطلبة الغياب  .........رقما ً (

)  .........كتابة (

).

اسم وتوقيع مسؤول القاعة االمتحانية

