
 اسم الطالب ت

 ابتهال غني عبد الخالق غالب 1

 احالم ماجد فاضل جبار 2

 احمد فالح هادي سلمان  3

 احمد محمد تقي محمد حسن علي  4

 احمد مطرود كوماني شيال  5

 ارزاق خزعل غني عباس 6

 ازهار علي ماضي جابر 7

 اسامة عبدالسالم عبدالستار صالح 8

 االء امجد اسماعيل مكي 9

 ام البنين عبدالدائم جبر كريم 11

 امير حيدر عصمت عبد اللطيف  11

 ايات جاسم احمد جاسم 12

 ايات حسين خضير  رواد   13

 اية علي شهاب نجم  14

 ايالف وليد علي حسين  15

 ايمان نجاح حسن محمد 16

 ايوب سعد فاضل مطير   17

 بتول رائد صبيح ماجد 18

 عبدالرزاقبتول صادق شاكر  19

 بتول محمد مطرود محمد  21

 بالل سلطان سبهان سلطان  21

 بنين احسان عكرف يوسف 22

 بنين احمد عبدالكريم حيدر 23

 بنين امين محمد راضي 24

 تبارك جمعه عزيز عطيه  25

 تقوى مؤيد منصور قاسم  26

 جاسم محمد هاشم جدوع  27

 جعفر طالب جبار ضمد 28

 جواد كاظم وديع مطر  29

 حامد خيرهللا عنبر بصري 31

 

 

 

 

 4ق (مجمع القاعات)    –االمتحان النهائي –صباحي  2م

 2م

 صباحي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالب ت

 حبيب شاكر ناصر جاسم  1

 حبيب شريف عداي فالح 2

 حسن جواد كاظم حمزة 3

 حسن حسين جاسب مدلول 4

 حسن خلف جبار عبود 5

 سلمان خضرحسن طالب  6

 حسن عبدالسالم عباس عيسى  7

 حسن علي عزيز كزار 8

 حسن غانم عيسى حمد  9

 حسن مالك هاشم  11

 حسن وهب ريسان حميد  11

 حسناء هالل عبدهللا نجم 12

 حسين برزان عجيل كاطع  13

 حسين خالد كاظم خلف 14

 حسين علي شاكر حاتم  15

 حسين غضبان مذكور حسين 16

 حسين كامل جياد فرعون 17

 حسين كامل فهد مطير 18

 حسين مالك هاشم  19

 حسين يوسف جريوي صاحي  21

 حميد عيدان فليح حسن 21

 حنين عالء حسين علي 22

 7ق (  مجمع القاعات)    –االمتحان النهائي –صباحي  2م

 2م

 صباحي



 

 اسم الطالب ت 

 حنين فالح حسن احمد 1

 حنين نزار عبدالقادر جمعه 2

 محمد سهمحنين ياسر  3

 حيدر صباح زوري غيالن 4

 حيدر عبدالحسين محسن هندي 5

 خديجة محمد سلمان محمد 6

 خديجه فالح ديري ماضي 7

 دعاء رحيم عبودي علي 8

 دالل عقيل صبري حسين 9

 رباب حسين عبدالنبي جويد 11

 رحاب حسن صايل جراب  11

 رسل نوزي محاول كعيبر 12

 رسل ياسر محمد يوسف 13

 رعد علي حسين فياض 14

 رفد عارف نجم عبود 15

 رقية عباس مهدي داود 16

 رمله ميثم كامل كريم 17

 روان لؤي جاسم محمد 18

 فاضلرؤى علي جواد  19

 رؤى محمد عبدالجبار سند 21

 زمن داخل كاظم محمد 21

 زهراء حامد خماط محان 22

 زهراء حيدر حسين علي 23

 زهراء سامي عبد عليوي 24

 زهراء شاكر عبدهللا عذبي 25

 زهراء طارق عبد حاتم  26

 زهراء عامر شعبان رجب 27

 زهراء عزيز مزيد حسون 28

 عبدالحميدزهراء علي شنشول  29

 زهراء فالح عبدالحسين شنون 31

 

 

 

   6ق     (مجمع القاعات)  –االمتحان النهائي –صباحي  2م

 2م 

 صباحي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اسم الطالب ت

  زهراء مزبان عباس خلف 1
 

 

 

 

 

 2م

 صباحي

 زهراء مهند عباس حمادي 2

 زهراء هيثم مكي طعيمه 3

 زينب ازهر فوزي هاشم 4

 زينب جاسم مروح نصير 5

 زينب حسين عبد عويد 6

 زينب داود خميس داوود 7

 سالم دويريزينب رعد  8

 زينب فاضل علي غانم 9

 زينب قاسم جبر صالح 11

 زينب مناف عبدالصاحب هاشم 11

 زينب ميثاق ناظم عبدالكريم 12

 زينب يوسف سلمان احمد 13

 زينة ستار صالح عقيد  14

 ساجد حميد ثجيل نجم 15

 سارة سلمان ياسين عبدالهادي 16

 عبدالكريمساره حسنين نزار  17

 ساره علي حسين صخي 18

 سجاد شهاب حمد بارج 19

 سجاد عبدالرضا زبالة عبدالخضر 21

 سجاد فالح خلف عيدان 21

 13 ق (مجمع القاعات)  –االمتحان النهائي –صباحي  2م



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اسم الطالب ت

  سجود محمد شايش جاسم 1
 

 

 

 

 

 2م

 صباحي

 سجى حميد كاظم بغيلي 2

 سجى خليل ابراهيم غضبان 3

 سحر علي كاظم علي  4

 سالم طالب دخيل خليف 5

 سلسبيل قاسم عبدالوهاب محمد 6

 سلمان عبدالزهرة خلف فيصل 7

 سيف كاظم عيسى حمد  8

 شاه زنان كريم كطافه بشيت  9

 شمس الضحى محمد عاشور درجال 11

 شهد ضايف هاشم محمد 11

 صادق عبدالكاظم مشكور  12

 صفا علي عبدالقادر عبدالباري 13

 صفاء خير هللا حاتم سلمان  14

 ضحى حمدان حسين علوان 15

 ضحى عبداالمير حسن يوسف 16

 ضحى علي عبدالباقي 17

 ضحى كريم مجيد بناي 18

 ضحى نشأت كاظم جواد 19

 ضرغام شاكر عبداالمير عباس  21

 عايد عبد العزيز عبد الرزاقطيبه  21

 14 ق (  مجمع القاعات) –االمتحان النهائي –صباحي  2م



 

  اسم الطالب ت 

  عباس جاسم غركان كاطع 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 2م

 صباحي

 عباس كاظم راضي محمد 2

 جعفرعباس محمد عبدالحسين  3

 عبدالرحمن عباس جاسم ديوان  4

 عبدالرحمن عبدالرزاق مهلهل رمضان 5

 عبدالكريم ناجي كحيط جاسم 6

 عبدهللا اسماعيل محسن شياع 7

 عبدهللا حسين علي نويجي  8

 عبدهللا عبدالكريم هادي طعمة 9

 عبدهللا عمير ضاحي عويد 11

 عبدهللا محمد كامل حنيش 11

 عثمان عمار مالك خيون 12

 عصام كيف هللا حران صيهود 13

 علي بدر حنون عالو 14

 علي حسين علي حسين 15

 علي حميد حنون خضر 16

 علي حميد خضير شمير 17

 علي زامل حسن كاطع 18

 علي صبار برهان محي 19

 علي صبري كاظم علي  21

 علي طالب كامل رزاق  21

 ونان شريدةعلي طعمه  22

 علي عبد جابر صيوان 23

 علي عبداالمام عودة مطر 24

 علي عواد حديد عكال 25

 علي مرتضى جابر طاهر 26

 علي هليل عباس ماهود 27

 عماد كاظم علوان دخيل  28
 

 

 

 

 

 

 15 ق ( مجمع القاعات)  –االمتحان النهائي –صباحي  2م



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اسم الطالب ت

  عمار عبدالكريم عاشور مزعل 1
 

 

 

 

 

 2م

 صباحي

 غدير غانم عبداالمير نجم 2

 غدير محمد عبدالرضا عاجب 3

 فاطمة اسماعيل هاني حسين 4

 فاطمة جعفر عبدالنبي ناصر 5

 فاطمة سامي عبد جابر 6

 فاطمة شعبان فدعم عوده 7

 فاطمة فالح مهدي صالح 8

 فاطمة كاظم مكطوف طعان 9

 فاطمه ثجيل عويز غافل 11

 فاطمه حسن علي موسى 11

 جليل جبارفاطمه حسين  12

 فاطمه صابر عبدالرضا جابر 13

 فاطمه فاضل حكيم خليفة 14

 فاطمه هاني كاظم علي 15

 فرقان حسن وطن ثوين 16

 فهد يعقوب يوسف فرحان 17

 كرار علي خير هللا مطلك 18

 كرار مجيد كامل سكر  19

 كوثر ورد عوده حسين 21

 ليلى خالد سعد حزام 21

  جاسم محمد حمودمحمد  22

  محمد حسين علي عجيل 23

  محمد رضا مهاوش شيحان 24

 2 ق (  مجمع القاعات)  –االمتحان النهائي –صباحي  2م



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اسم الطالب ت

  محمد سعيد كاظم كاكه هللا 1
 

 

 

 

 

 2م

 صباحي

 محمد كريم عبدهللا علوان   2

 محمد مطرود كوماني شيال 3

 محمود عجيل علي مسير  4

 مرتضى جابر محمد يونس 5

 مرتضى حسن عبدالكريم اسحاق 6

 مريم جاسب عمار محيل 7

 مريم جبار عبد السادة عبود 8

 مريم لؤي صمد يحيى  9

 مريم هاني امين هاشم 11

 مسلم رزاق حسن محمد 11

 مشعل عيسى عجيل كاظم  12

 مصطفى عطية جاسم سماري  13

 مصطفى علي خضير هاشم 14

 مصطفى كريم قاسم خلف 15

 مصطفى مكي عبيد جهلول  16

 مقتدى ناظم حسين عويد 17

 منار عبدالباقي عبدالمنعم محمد 18

 منتظر حمادي منصور محسن 19

 منى احمد حافظ فليح 21

  مهدي جليل شنون نصار 21

  مؤمل قاسم مالح شكندح 22

  بدن عليمؤمل نعمة  23

  ميالد مهند عبدالحسين بايش 24

 3 ق ( مجمع القاعات) –االمتحان النهائي –صباحي  2م



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اسم الطالب ت

  نبأ مصطفى كامل نبهان 1
 

 

 

 

 

 2م

 صباحي

 نداء داخل داغر راشد 2

 ندى عبدالكريم سالم علي 3

 نرجس كريم توفيق عبدالحسين 4

 جبار عبدالسادةنور الهدى ستار  5

 نور الهدى قصي غالي العيادة 6

 نور الهدى كاظم عبدهللا حمود 7

 نور جاسم ابراهيم راضي 8

 نور حسن عاجل غزاي 9

 هبة نجيب حسن عبداللطيف 11

 هجران علي خليف فليح 11

 هدى رشيد جاسم محمد 12

 هدى سالم جاسب عباس 13

 سلمانهنادي عزيز عبدالحسين  14

 وجدان فيصل عبود راضي 15

 وسام مالك حميد حمدان 16

 وفاء صباح صافي خزعل  17

 وليد سعيد هزام عامر 18

 يقين عباس جاسم محمد 19

 يقين هادي كامل عباس 21

 3(   ب قسم علوم الحياة ) –االمتحان النهائي –صباحي  2م



 

  اسم الطالب ت 

  محمود راضي نعمهابرار  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2م

 مسائي

 ابراهيم خضير عباس عبد 2

 ابراهيم محمد عبدالرزاق عبدالوهاب 3

 ابراهيم مصطفى عبدالقادر يوسف 4

 احمد حسب عجرش طهماز 5

 احمد سعدي خلف عايد 6

 احمد سهل حمد عبداالمام 7

 احمد ضياء خير هللا عاتي 8

 منصور فرحاناحمد عبد الخالق  9

 احمد محمود عبدالرزاق معتوق 11

 احمد نزيل حاشوش شاهر 11

 اخالص خيكان عبداالمير مهودر 12

 اديان احمد حسن شلش 13

 اسماء داخل سلمان بندر 14

 اسيل باسم فاضل الصالحي 15

 المنتظر غانم عبود جاسم 16

 امجد كامل جاسم علي 17

 جنيح حمدايات عبد هللا  18

 ايات عدي عياده خليفه 19

 ايمان رافع مصعب عبدالرضا 21

 بتول علي صالح يوسف المحمد 21

 بنين عباس صالح سويد 22

 بهاء عبدالحسن علي يوسف 23

 تبارك محمد حريب مبارك 24

 جسام ناصر حسن خلف 25

 حماديجعفر قاسم جاسم  26

 جمال عبدالحسن شامخ حساب 27

 حسن ابراهيم محمد مكي 28

 حسن احمد خيري عبدالزهرة 29

 حسن جمال عبدالرحيم عبدالصمد 31

 

 

 

 6(   ب قسم علوم الحياة ) –االمتحان النهائي – مسائي 2م



 

  اسم الطالب ت 

  حسن خيون سفاح خفي 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2م

 مسائي

 حسين احمد صالح عبيد 2

 حسين عبد االمير اسماعيل صالح 3

 حسين عبد الخضر شهل رومي 4

 حسين عبد هللا طالب شهاب 5

 حسين عالء خصاف حسن المشعل 6

 حسين هاشم محمد جاسم 7

 حوراء جواد كاظم مهدي 8

 حيدر حسين ابراهيم بوهان 9

 حيدر حميد جبار خشان 11

 حيدر يوسف عيسى يوسف 11

 ختام عبد جادم عطوان 12

 رسول كاظم علي حسين 13

 رقية عباس حمادي عبد الكريم 14

 رقية عبد الرسول عبد الجليل موسى 15

 رياض شميل عريثم هدان 16

 زكي حميد سلطان سهر 17

 زينب راضي داود سلمان 18

 زينب عادل صالح زهير 19

 فياض ماضيزينب عباس  21

 زينب محمد مطير حسن 21

 زينب نوري كاظم موزان 22

 زينب هاني سعيد عبد علي العباس 23

 ساره سلطان عطا هللا سلطان 24

 ساره محمد احمد اسماعيل 25

 سجاد جواد كاظم ذياب 26

 سجاد عبد الزهرة صالح حسن 27

 سجى سهيل نجم عبد 28

 العباديسجى وصفي حنتوش  29

 سلمى حامد عبدالوهاب محمد 31

 

 

 

 7(   ب قسم علوم الحياة ) –االمتحان النهائي – مسائي 2م



 

  اسم الطالب ت 

  صادق جعفر عبدالنبي ناصر 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2م

 مسائي

 صالح هيثم سامي عبد 2

 صغرى عبد الحافظ حسين ميرزا علي خان 3

 ضياء عبد الزهرة ناصر محسن 4

 عباس زكي عبد محمد 5

 عباس مجيد عوده حسن 6

 عباس ناظم محمد ظاهر 7

 عبد العزيز محمد هادي فيصل 8

 عبد النبي طالب فلس شمالن 9

 عالء حسين كاظم محيبس 11

 علي ابراهيم هادي ابراهيم 11

 علي حسن رمضان حاذور 12

 علي رياض راغب عبد 13

 علي ستار عباس محمود 14

 علي عبد الستار عبد الرزاق كاطع 15

 علي عزيز بغيل داود 16

 علي محمد فليح حسن 17

 علي نزار محمد شريف عبد النبي 18

 عماد رحيم مزبان غالب 19

 عمار سامي حاتم عبد هللا 21

 عمار طارق كاظم العبد الحسن 21

 عهد باسم محمد 22

 عيسى علي جبر سرحان 23

 عبد هللا نجم عبيدفاروق  24

 فاطمه حامد حسين علي 25

 فاطمه عدنان مزعل نايف 26

 فاطمه قصي جاسب ناصر 27

 فاطمه كاظم جاسم اسماعيل 28
 

 

 

 

 

 6 ر (  قسم الرياضيات ) –االمتحان النهائي – مسائي 2م



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اسم الطالب ت

  فاطمه ماجد عبد االمين ياسين 1
 

 

 

 

 

 

  2م

 مسائي

 فؤاد عماد داود يوسف 2

 كاظم جواد جاسم محسن 3

 سلطان صالحكرار خليل  4

 كرار عبد الحسين علي عذيب 5

 كرار عبد الكريم الزم طالب 6

 كرار لفته مجيد معتوق 7

 كريم بليبص خليف بدير 8

 كميل عبد النبي محمد جريد 9

 محمد حسين اسعد هادي 11

 محمد رائد يوسف طه 11

 محمد عباس جوالن رشك 12

 محمد عبد الناصر جميل محمد 13

 محمد فاضل علوان عباس 14

 محمد كريم مطير عبدهللا 15

 محمد ناجي ناصر قادر 16

 مروة سلمان عبد الزهرة  17

 مريم برزان سلمان حمد 18

 مريم جاسم حسين عداي 19

 مريم مزهر عذافه عباس 21

 مسلم زغير حسين حسن 21

 مصطفى احمد كاظم شنين 22

 8 ر  (قسم الرياضيات ) –النهائي االمتحان – مسائي 2م



 

  اسم الطالب ت 

  منتظر ضياء شاكر ضهد 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2م

 مسائي

 منى محسن طاهر ناصر 2

 مها رحاب مجيد حميد 3

 مهدي صالح مهدي كاطع 4

 نبأ  صالح هادي الحسن 5

 نرجس حسين مصطفى جاسم 6

 نرجس عارف غالب كيطان 7

 نور الدين عبد الحسين عبدهللا عليوي 8

 نور الهدى عدنان كاظم احمد 9

 نور الهدى ماجد شالكه بريج 11

 نور خالد عبداالمام نجم 11

 هادي مزهر قاسم محمد 12

 هاني فاخر جيجان بشاره 13

 هدى خالد كاظم غالي 14

 هدى عماد عبد الحسين عباس المهنا 15

 وسن عوده حسون صياح 16

 

 

 

 3 ف (   قسم الفيزياء ) –االمتحان النهائي – مسائي 2م


