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رابع بيئة وتلوث)9(...

قاعة رقم (())401

احمد عواد سنود

ابتهال حسين محمد

7ع

4ب

اسماء كاطع غالي
4ع

7ع

احمد رحيم حبيب

7ك

اطياف نجم مهدي

بشار مطر حميد

احمد عبد الي ٌمة

4ر

4ب

حنان خيري جار الله

افراح تكليف بدهي

4ب

4ع

احمد كامل حسن

7ك

دعاء عبد االمير رزاق

4ب

زينب حسين رحيم

جهاد عزال صديان

رابع رياضيات وتطبيقات الحاسوب)2(.....

اديان قاسم ياسر

اسراء حسن ساجت

4ر

حبيب مظاهر حيدر

7ك

4ب

باسم جواد كاظم

اسماء طالب زويد

4ر

7ع

انعام علي حسن

4ع

احمد ماجد محمد

بدر صالح دحام

انوار ناصر محمد
4ع

7ك

4ر

4ر

زينب عدنان هالل

اكرام رزاق عالوي

4ب

7ع

سجاد جمال عذيب

4ب

استبرق فالح عبد الجليل

ايات عبد طحيور حمزة
4ع

حسين طالب كاظم

افراح عبد هالل حسي ٌن

أسراء كويني محمد
4ع

امجد نجم عبد

شهد خالد كاظم

امير تحرير شريف

خديجة عبد االمير راضي

7ع

4ب

7ع

4ر

4ب

7ك

*عدد الطلبة الكلي .......رقما ً (

*عدد الطلبة الغياب  .........رقما ً (

4ر

بان محمد ثامر
4ع

) .......كتابة (

*عدد الطلبة الحاضرون  .........رقماً(

7ك

).
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انتصار عور سراب

شيماء عبد الله كريم

7ع

4ب

بنين عادل عزيز
4ع

7ع

اكرم حميد كاظم

7ك

دالل حسن غازي

غزوان نجم عبدالله

ايناس مسافر محمد

فرح باسم حلبوص

4ر

4ب

7ع

4ب

أيات محمد رسول
2ع

فرح صبيح طخاخ

رند تركي جساب

بان سعد صالح

4ب

4ر

7ع

بدور علي خلف
4ع

فرح طالب صالح

بنين فيصل ظاهر
4ع

مصطفى محمد شاكر

بسعاد حمزه واشي

زهراء شاكر حميد

4ب

7ع

4ر

بنين جاسم محمد

سارة حيدر ناجح

جنان رضا جهيد

بنين جبار مجلي

معتز فهد عبد الجليل

7ع

4ب

4ر

تبارك عباس جاسم

7ع

حسنين غازي حميد
4ع

وليد عماد طاهر

حسين شوقي كاظم

صابرين ناصر مهول

4ب

7ع

4ر

4ب

4ر

4ع

هيفاء عفريت جحيل

سعد كاظم حسن

7ع

امنه محسن كول

7ك

4ب

جهاد هيجل دعاش

حسين حميد فلو
4ع

7ع

*عدد الطلبة الكلي .......رقما ً (
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ايمن علي حسون

خيري ناظم ابو الجيج

4ر

).
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رابع كيمياء)9(.....
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ثاني رياضيات وتطبيقات الحاسوب)6( ....

رابع علوم حياة)2(.....

رابع رياضيات وتطبيقات الحاسوب)6(....

حسين طعيم جبير
4ع

احمد رائد محسن
7ف

االء فالح حسن
4ك

ابتهال فاضل حسوني
7ر

احمد شهاب مأمون
4ف

االء كريم حمزة
4ك

ازهار عياش عطشان
7ر

احمد عبد العالي عبد الرضا
4ف

انوار اياد جابر
7ك

صفاء حبيب سعد
4ر

اآلء جواد كاظم
4ف

ايات احسان محمد
7ك

طيبة عباس جابر
4ر

حنين تايه سوادي
7ع

حسين عبد علي عباس
4ع

عبير قاسم هداد
4ر

حوراء ابراهيم يوسف
7ع

حسين علي درسون
4ع

احمد عبد الحمزة مرهون
7ف

احمد سامي كريم
4ك

حمزة هادي صعيجر
4ع

احمد عطا الله ناشي
7ف

اديان عماد صبحي
4ك

اسعد ثجيل كاشي
7ر

ام البنين رعد عباس
4ف

اسراء عبدالرضا عبداالمير
4ك

اسيا كريم هاشم
7ر

انعام غالي صياح
4ف

ايالف صالح هادي
7ك

فيصل سلمان غريب
4ر

أطياف كاصد ونان
4ف

بتول علي خزيان
7ك

كواكب فرج عبد
4ر

حوراء حسن حسين
2ع

حنين عبد الكاظم محيسن
4ع

كوثر علي عبد الحسين
4ر

حوراء شكر كاظم
7ع

حوراء ناصر حمزة
4ع

افراح منشد موسى
7ف

اسعد عمارياسرحسين
4ك

حوراء نعيوش طالب
4ع

امل حسن بجاي
7ف

اسماء عبود شاهر
4ك

االء باسم كشيش
7ر

بتول محمد محيسن
4ف

اطياف طالب طريخم
4ك

امنة كامل عبدالحسين
7ر

بسمة علي حسن
4ف

حوراء علي عبد
7ع

اكرم سلمان حنظل
4ك

*عدد الطلبة الكلي .......رقما ً (
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قاعة رقم (())001

ثاني رياضيات وتطبيقات الحاسوب)6(...

رابع كيمياء)2(.....

رابع رياضيات وتطبيقات الحاسوب)2(....

حيدر ضياء جاسم
4ع

ايوب رواي خشان
7ف

انتظار حازم ارحيم
4ك

ايات حازم سوادي
7ر

بنين عبد الكريم جبار
4ف

بتول علي حساب
4ك

ايالف علي حسين
7ر

تبارك سالم سهر
4ف

بنين علي طحيور
7ك

ليث علي فاضل
4ر

حسن عباس كاظم
4ف

بنين كريم عيسى
7ك

مثنى شنان لوفي
4ر

حيدر هربد كاظم
7ع

دعاء ايوب هادي
4ع

محمد يوسف وناس
4ر

دعاء بجاي بزون
7ع

4ع

باسم خضير عبيد
7ف

بتول كريم زاجي
4ك

دعاء جبار غصاب
4ع

بنين سالم حوطي
7ف

تبارك رزاق عبد الرضا
4ك

ايمان قاسم فرحان
7ر

حسين وعد جايد
4ف

حسن داخل حمزة
4ك

ايوب حيدر نايف
7ر

حنين حيدر عبد عوفي
4ف

تبارك علوان فهد
7ك

مرتضى نايف باعي
4ر

خالدة عبد الله عويد
4ف

تقى باقر حسن
7ك

مروة اسعد محل
4ر

دعاء نعمه ذاكر
7ع

دعاء رحيم رسول
4ع

مروة رعد شريف
4ر

رباب مطشر عبود
2ع

دعاء عبد الحميد عبد العباس

4ع

بنين كريم متعب
7ف

حسين هادي جابر
4ك

تغريد فيصل مطشر
7ف

حنين سعد حيدر
4ك

بنين مجيد خضير
7ر

داليا قيس جعفر
4ف

حسن ناصر حسين
7ر

دعاء جبار رهيف
4ف

رسل علي متعب
7ع

نبا سعد عبد الحسين
4ر

دنياي باقر جواد
4ع
حوراء سعد كاظم
4ك
*عدد الطلبة الكلي .......رقما ً (

) .......كتابة (

*عدد الطلبة الحاضرون  .........رقماً(
*عدد الطلبة الغياب  .........رقما ً (
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) .........كتابة (
)  .........كتابة (
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ثاني فيزياء)9(......
ثاني رياضيات وتطبيقات الحاسوب)2(....

رابع رياضيات وتطبيقات الحاسوب)7(......
رابع علوم حياة)9(....

احمد هاشم دخل
4ع

تقى حسين محمد
2ف

حيدرجميل فلو
4ك

حسين رحيم حسان
2ر

رائد نعيم فنجان
4ف

ثائر لفته حاجم
2ك

حيدرحسن طالب
4ك

حسين علي كريم
2ر

رنين ناجي عودة
4ف

جالل فليح منشد
2ك

خالد رحيم جبار
4ك

دعاء كميل عبد الهادي
2ع

زهراء مالك محمد
4ف

جواهر محمد مكي
2ك

رسل علي متعب

رواء جاسم حميد
4ع

تهجد عبدالمهدي كامل
2ف

نمر سعد صحن
4ر

رويده رافع لفته
2ع

ريام جميل خوادار
4ع

جنان فاخر زويني
2ف

دعاء رسول غايب
4ك

دعاء احمد عبد الغني
2ر

زهراء رعد منديل
4ع

جوان عبد الحسين جاسم
2ف

رحاب صاحب هادي
4ك

رسل فاهم فضل
2ر

زينب عبد الرزاق فالح
4ف

جوهرة رشيد حميد
2ك

رحاب فيخر محيل
4ك

رياض ياسين عبد االله
2ر

زينب منعم علي
4ف

حسين احمد علي
2ك

رعد جساب خضر
4ك

زرقاء عادل عبد الكريم
2ع

سماح محمد قنبر
4ف

حسين خالد جابر
2ك

رغد كريم رحيم
4ك

زهراء باسم صبحي
2ع

زهراء سالم جبار
4ع

حسن رحيم حسان
2ف

هدى عبد الحسين هادي
4ر

زهراء باسم عبد
2ع

زهراء سعد كاظم
4ع

حسين علي زاجي
2ف

رياض شمخي شالكه
4ك

زهراء درويش شاني
2ر

زهراء محمد جابر
4ع

حيدر حربي عطشان
2ف

زهراء قصي حسين
4ك

زهراء عباس عبد الكريم
2ر

سمير عبد الحسين جبر
4ف

زهراء خميس خريجان
2ع

زهراء كريم حسن
4ك

زينب رزاق لعيبي
2ر

صالح غازي عطية
4ف

زهراء خميس خريجان
2ع

زينب جواد عبدالله
4ك

حيدر صادق حسين
2ف

صهيب حسن حمد
4ف

حسين عبد االمير موات
7ك

زينب ابراهيم مهدي
4ع

حيدر عبد الجليل علي
7ف

زينب مطشر عبد
4ع

حسين عبد حمزه كري ٌم
7ك

3ك

عدد الطلبة الكلي .......رقما ً (

2ع
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*عدد الطلبة الحاضرون  .........رقماً(
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)  .........كتابة (
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رابع كيمياء)09(......
رابع فيزياء)07(.....

سجاد جاسم علك
4ع

حيدر عبدالرضا
راشد
7ف

سجاد محمد عكلو
4ك

زينب عبد الكريم علي
7ر

طيبة علي شريف
4ف

حنين عبد االمير جبر
7ك

سالم ناجح سلمان
4ع

سجى ماجد سيار
4ك

سارة صالح جودة
7ر

عباس ابراهيم محمد
4ف

خالد عباس عكاش
7ك

سهى حسن مجهول
4ك

زهراء سالم ناصر
2ع

عبد الرحمن حسين عبد
السادة
4ف

علي اسماعيل
ناظم
4ف

رسل حيدٌر نعمه
7ك

صالح محسن حمزة
4ك

زهراء علي جاسم
7ع

سهاد حسن هادي
4ع

حيدر هادي حسان
7ف

عدنان عبدالحمزة صكبان
4ك

عالء شالل دعار
4ك

زهراء ياس خضير
7ع

4ع

دعاء صالح فهد
7ف

علي حبيب جودة
4ك

سجى خضير عبادي
7ر

سيف رهيف عطية
4ع

سيف سعد علي
4ع

ديباج موسى محسن
7ف

غفران شعالن
عجمي
4ك

سالم جاسم كحيط
7ر

علي حسين خضير
4ف

رسل علي حميدٌي
7ك

كرار عبدالحسين هدهود
4ك

كرار ناظم حمود
4ك

سلوى سلمان كاظم
7ر

فاضل ناظم خضير
4ف

رسول عواد علي
7ك

محمود محمد
عبدالجبار
4ك

زينب كاظم لفته
7ع

فاطمة محمد خضير
4ف

فائق داخل
سعدون
4ف

رقيه ستار جبار
7ك

مروة لفتة عشعش
4ك

ساره جبار نعيم
7ع

شروق رشيد محمود
4ع

ذوالفقار محمد مزيهر
7ف

منذر نعيم جواد
4ك

مهند مالك نجم
4ك

كرار غازي سمير
7ع

شهب ابراهيم مزهر
4ع

رزاق عبد العباس جبير
7ف

نور طاهر عنيد
4ك

شيماء حيدر سلهو
7ر

صفا حسن جويد
4ع

صفا فوزي علي
4ع

رائد ياسر خليوي
7ف

هاجر حميد فنجان
4ك

عادل عبد السادة
7ر

كمال عبدالله محمد
4ف

سجاد زايد سوادي
7ع

هشام ناصر عبد
4ك

وفاء خالد جابر

علي حسين جودة
7ر

محمد عوض حسن
4ف

سكنه سعد حاجم
7ع

والء احمد شاكر
4ك

زهراء بهلول فرهود
7ف

مالذ ريسان جابر
4ف

منتظر جفات غبن
4ف

زيد احمد حسن
7ك

سماح فهمي محمد
7ع

زهراء حيدر حسون
7ف

صفاء عبدالحسين
عبدالله
4ع

زينب كاظم ارحيم
7ك

ضفاف يعقوب مكي
4ع

4ك
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ثاني رياضيات وتطبيقات الحاسوب)5(...

طالب رحيم خزيوي
4ع

زهراء عبدالكريم
جبار
7ف

عذراء رسول فرحان
4ع

فاطمة حيدر محمد
7ر

والء احمد شاكر
4ك

كرار عبد االمير
غويض
7ر

مها مدلول زغير
4ف

سارة محمد خضير
7ك

مهدي حبيب كامل
4ف

سجاد راتب كامل
7ك

شكران شاكر ثجيل
7ع

4ك

شكريه بجاي رهيف
7ع

علي صبار عزارة
4ع

ساره رزاق حسين
7ف

منتظر رهيف سالم
4ف

سارة تحسين عبد
7ك

سكينة حسين رزاق
7ع
عقيل علي عبدالله
4ع

سارة رياض نعيم
7ف
ماجد عباس بدر
7ر

علي محسن مهدي
4ع

ساره اليذ اجباره
7ف

نريمان جبار
عبدالكريم
4ف

محمد جاسم عطية
7ر

نور صباح مطشر
4ف

سجاد رحمن ساجت
7ك

حسام هليل عبد
7ع

محمد حسين عبد
العالي
7ر

علي مناف عبد
الخالق
4ع

سجى سمير منصور
7ك

علي نجم عبد
4ع

شهد باسم رحيم
7ع

عدد الطلبة الكلي .......رقما ً (

) .......كتابة (

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

).

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

).
).

اسم وتوقيع مسؤول القاعة االمتحانية

اللجنة االمتحانية المركزية في كلية العلوم
ثاني علوم حياة)01(......
االمتحانات النهائية  /الفصل الدراسي االول /الدور االول للعام الدراسي 7102-7102

ثاني كيمياء)6(.....

رابع فيزياء)1(....

قاعة رقم (())431

ثاني فيزياء)5(.......

رابع علوم حياة)9(......

وتطبيقات  /الثاني
علوم الحياة
الحاسوب)5(....
ثاني رياضيات

علي يحيى محمد
4ع

سجاد حامد صكبان
7ف

علياء ماجد عبد
4ع

محمد حيدر عاصي
7ر

عماد حسن عبد
4ع

سرى جواد كاظم
7ك

شهد حسين فاضل
7ع

مريم رسول نعمة
7ر

هند هاشم هول
4ف

صابرين عوده كاظم
7ع

سعد نعيم حمزه
7ك

ضحى طالب راضي
7ع

ود محمد كامل
4ف

ضياء سالم عبد الله
7ع

سهاد عبد الكاظم
حسن
7ك

طارق حمدان عبد
الكريم
7ع

فاطمة محمد شلش
4ع

سالم رحيم واجد
7ف

فرح رحيم عواد
4ع

طيبه شاكر حسن
7ع

قاسم حربي هويدي
4ع

طالب فاضل ناصر
7ف

طيبه نصير ياسين
7ع

مريم علي حسين
7ر

عباس طالب خضير
7ع

عباس فاضل عبد زيد
7ف

عبد االمير طالب
مطلب
7ع

مهدي كامل عجيل
7ر

قاسم هاتف غالي
4ع

سهام محمد ضيول
7ك

علي احمد شهيب
7ع
4ف

نور صباح طعمة
7ر

يوسف احمد
4ف

عماد نايف تركي
7ع

ضحى رحيم كنبر
7ك

غدير علي سعد
7ع

عباس محمد عبد
الرضا
7ك

كرار مرزوق عبد
حمادي
4ع

غفران حميد منشد
7ع

محمد صالح مهدي
4ع

عبير كامل عبود
7ف

عدد الطلبة الكلي .......رقما ً (

) .......كتابة (

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

).

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

).
).

اسم وتوقيع مسؤول القاعة االمتحانية

اللجنة االمتحانية المركزية في كلية العلوم
ثاني علوم حياة)01(.....

االمتحانات النهائية  /الفصل الدراسي االول /الدور االول للعام الدراسي 7102-7102

ثاني كيمياء)6(.....

رابع علوم حياة)07(.....

قاعة رقم (( ))431

ثاني فيزياء)5(.......
ثاني رياضيات وتطبيقات الحاسوب)5(...

مريم ثامر وحيد
4ع

عتاب سلمان نعيم
7ف

مريم حامد عربي
4ع

نور فاضل غضب
7ر

فاطمه قاسم ياسر
7ع

وسام عكاب شراد
7ر

فاطمه كريم عاجل
7ع

عبير سهيل نجم
7ك

منى حاتم عبد الكاظم
4ع

عال سعد عبد
الحسين
7ك

منى عالء نوري
4ع

مريم علي صكبان
4ع

عبير سمير عاقل
7ك
فاطمه محمد رضا
7ع

فاطمه نعمه كركوز
7ع

ميامي احمد
اسماعيل
4ع

علي عبدالحسين
قايد
7ف

فاطمه وليد كاظم
7ع

علي كريم محمدعبد
7ف

فرح عادل حسن
7ع

وسام وحيد شنير
7ر

ميالد يوسف حمزة
4ع

عمار حيدر محمود
7ف

4ع

وفاء سعد جبير
7ر

نبأ جميل عاجل
4ع

علي راضي هاني
7ك

فرح عبد علي محسن
7ع

والء عباس ساجت
7ر

فيصل يوسف عبد
7ع

علي كامل مشكور
7ك

دعاء سالم جبار
4ع

علي يعقوب جبار
7ك

نعمت سالم عباس
4ع

مازن نجاح منصور
7ع

عدد الطلبة الكلي .......رقما ً (

) .......كتابة (

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

نور نجم عبد الله
4ع

).

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

ليلى طهماز عبيس
7ع

).
).

اسم وتوقيع مسؤول القاعة االمتحانية

غزوان راضي
عبادي
7ف

ثاني علوم حياة)01( .....

اللجنة المتحانية المركزية في كلية العلوم

ثاني كيمياء)6(.....

االمتحانات النهائية  /الفصل الدراسي االول /الدور االول للعام الدراسي 7102-7102

ثاني فيزياء)5(.....

نورة ابراهيم رؤوف
4ع

قاعة رقم (())012

فاطمة جاسم
محسن
7ف

نوره علي جبر
4ع

محمد علي حمزة
7ك

واثق هاشم دويج
4ع

فرح صبار داخل
7ف

جاسم محمد جواد
4ع

مؤمل عباس جواد
7ك

عدد الطلبة الكلي .......رقما ً (

) .......كتابة (

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

نغم لفتة عبد حمادي
4ع

مناهل مهدي خشيش
7ع

وسام جاسم
هجان
4ع

فاطمة نبيل بدر
7ف

وسام عقيل عيسى
4ع

ناهده عصام
محمد
7ع
زهراء محمد
ديثان
4ع

نهايه ياسر عواد
7ع

محمد ناجح صفر
7ك

شجن كاظم محمد
4ع

نور حسين
عبدالله
7ع
ياسر فرات علي
4ع

نور فاضل عبد الله
7ع

فالح حسن
راضي
7ف

).

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

علياء حسين
صليبي
7ك
مالك سعد
اسماعيل
7ع

منتظر سعي ٌد عطية
7ك

نوال حمودي عبد
7ع

الرا رائد كريم
4ع

مريم احمد عبد
اللطيف
7ع

فاطمه حسين حنيحن
7ف

مهند كريم عبد الله
7ع

اسالم عماد ظاهر
4ع

هالة عماد محمد
4ع

كوثر رسول صخير
7ك

مصطفى عباس
جبار
7ع
هدى حسين جابر
4ع

رابع علوم حياة)05(....

).
).

اسم وتوقيع مسؤول القاعة االمتحانية

احمد محسن رحيم
4ع

ثاني علوم حياة)01(....

اللجنة المتحانية المركزية في كلية العلوم

ثاني كيمياء)6(....

االمتحانات النهائية  /الفصل الدراسي االول /الدور االول للعام الدراسي 7102-7102

ثاني فيزياء)5(.....

اسراء باسم عبد الزهرة
4ع

قاعة رقم (())079

كرار اسعد رحم
7ف

نورا محمد عبد
الحسين
7ع

االء عبد الزهرة
جبار
4ع

هاني صاحب كريم
7ك

هبه الله ظاهر
حبيب
7ع

انور فالح ذجر
4ع

مالك حمزة كاظم
7ف

أديبة شاكر صالح
4ع

ود باسل بسي ٌ
طه
7ك

عدد الطلبة الكلي .......رقما ً (

بدر ناصر عبد
المحسن
4ع

احمد علي جميل
7ع

) .......كتابة (

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

ايات سامي فاضل
4ع

أسراء علي حسن
4ع

هبه احمد جبار
7ك

أمجد نعيم صكبان
4ع

احمد عالء شريف
7ع
براء محمد باقر
4ع

منار كاظم عطيه
7ف

جالل كاظم عبد
الجاسم
4ع

).

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

مصطفى صالح
مهدي
7ف

أحمد جواد محمود
4ع

هدى عياش غالي
7ع

هدير حسين عطية
7ك

ورود محمد سالم
7ع
باقر رحيم كاظم
4ع

هدى كاظم صلبوخ
7ع

نبأ جابر عبد المنعم
7ك

امير علي عاصي
4ع

هاجر جاسم دليل
7ع

مصطفى مديح
بهلول
7ف

هبه حسين موحان
7ع

أحمد سالم عبدوش
4ع

االء عبد ناصر
حسين
4ع

نورة فهد قاطع
7ك

نورس عباس حسين
7ع
انوار فرج عبد
4ع

رابع علوم حياة)06(....

).
).

اسم وتوقيع مسؤول القاعة االمتحانية

ثاني علوم حياة)01(....

اللجنة االمتحانية المركزية في كلية العلوم

ثاني كيمياء)2(.....

االمتحانات النهائية  /الفصل الدراسي االول /الدور االول للعام الدراسي 7102-7102

ثاني فيزياء)2(......

جالل كاظم عبد الجاسم
4ع

قاعة رقم (())71

منى مسير غالي
7ف

حسنين محمد
جاسم
4ع

يوسف هالل
جيجان
7ك

حنين محسن
مزهر
4ع

نور علي عبد
الحسين
7ف

دعاء ناظم
جفجير
4ع

هبه نور شاهين
7ف

عدد الطلبة الكلي .......رقما ً (

رسل عزيز
غالي
4ع

بنين شاكر حامد
7ع

جعفر سالم
ثجيل
7ع

) .......كتابة (

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

حنين وحيد
حربي
4ع

دينا محسن
حميد
4ع

خالده مايح
داخل
4ع

اصيل يونس
شجاي
7ك

رشا حسين
راضي
4ع

هجران بدر
مشكور
7ف

احمد محمود
عبد
7ك
بلسم محمد
متعب
7ع

ذو الفقار علي
منصور
4ع

تقى رائد فاضل
7ع

نورتكليف جحيل
7ف

جسام رحيم
متعب
7ع
رشا نعيم راضي
4ع

).

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

نواف بندر
سرهيد
7ف

ميثم موسى
كاظم
7ف
المهدي عبد
الجليل عبد
7ع

بلسم محمد علي
7ع

امير ياسين
كاظم
7ك

بنين عبد النبي
جباري
7ع
رائد كاظم عبد السادة
4ع

آيات اسعد
فرحان
7ع

والء فزع عطيهٌ
7ك

حسين عبد علي
جبح
4ع

االء مهند طالب
7ع

نور عبداللطيف
غناوي
7ف

بسملة جواد
كاظم
7ع
دعاء عبد الكريم عبد
الزهره
4ع

احمد فليح حسن
7ع

حسنين محمد
مظلوم
4ع

يقين ستار جبار
7ك

اقبال مالك
صحن
7ع
حسين هادي عبد الله
4ع

رابع علوم حياة)41(...

).
).

اسم وتوقيع مسؤول القاعة االمتحانية

حسن حمادي
وهين
7ك

ثاني علوم حياة)43(......
ثاني كيمياء)41(.....

رابع علوم حياة)41(..

اللجنة االمتحانية المركزية في كلية العلوم
االمتحانات النهائية  /الفصل الدراسي االول /الدور االول للعام الدراسي 7102-7102

قاعة رقم (())70

زهراء زهير عبد
4ع

حوراء رحيم هويدي
7ك

زهراء عايد ليسة
4ع

ريام رافد محمد
7ك

حسن عبدالكريم
حسن
7ع
زينب جبار عواد
4ع

سجاد محمد رضا
7ك

زينب حميد جابر
4ع

زينة عيدان مطر
4ع

سجاد ناظم عبد
4ع

طف كاظم مزهر
4ع

زينب علي
ساجت
4ع

دعاء نعمة سوادي
7ع

عباس مالك مطر
4ع

عدد الطلبة الكلي .......رقما ً (

) .......كتابة (

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

زهراء كريم دبال
7ع

سعد مطرود
حاجم
4ع

زينب كاظم كنان
4ع

علي عزيز
جابر
7ك

عالء عوده جبار
4ع

محمد نغيمش
باش
7ك

عباس عبد
الحسين
7ك
حسين محسن
عطية
7ع

شكران مهدي
دينار
4ع

رواء داخل هيل
7ع

علي يوسف
شنوت
7ك
رؤى حسن
مهدي
7ع

عالء كامل عبد
حسين
4ع

).

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

سجاد مهدي
محمد
7ك

حسنين عقيل
حسين
7ع

حسين علي
اموري
7ع

مالك هاتف خماط
7ك

رضا حسن داخل
7ع

محمد حسين صغير
7ك

حسين ابراهيم
محمد
7ع

حسن مثنى
قابل
7ع

عبد الله فرقد عبد
الرزاق
7ك

حسين رحيم حسين
7ع

عدي جاسم محيميد
7ك

حسام داخل نافع
7ع

زهراء علي
معارج
4ع

رقية باسم عبد
7ك

زهور سوادي
براز
4ع

رنا جعفر مهدي
7ك

).
).

اسم وتوقيع مسؤول القاعة االمتحانية

نوران حيدر
كاظم
7ك

