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 كيميبء/ ثبلث
 علوم حيبة / ثبلث

 االول/  بيئة
 االول/  حيبة علوم

 كيميبء / ثبلث
 حيبة/ ثبلثعلوم 

 االول/  بيئة
 االول/  حيبة علوم

 كيميبء/ ثبلث
 علوم حيبة /ثبلث

 االول/  بيئة
 االول/  حيبة علوم

 دٛساء ػثاط ػا٠ذ خذ٠جٗ ٘ادٞ جٛاد واظُ اط١اب واًِ واظُ ؽٕاٚج اث١ش ػادي ػ١ذ دشداْ أفشاح طاٌة دغٓ
ص٘شاء ؽالي ػثذ اٌىاظُ 

 ٔاجٟ

 أفاي اسد١ُ دغٓ جثاس ت١ٕٓ ػٍٟ واظُ ػْٕٛ اعشاء ٘اؽُ جاعُ ِٛعٝ ا٠ّاْ دغٓ ػثذ ص٠ذ دغٓ ػٍٟ ؽؼالْ عاٟ٘اث١ش  ادّذ ػثذ اٌىاظُ دا٠خ ؽٙذ

 ت١ٕٓ جٛاد ؽؼالْ صافٟ ادّذ ػثاط ِاٌه واظُ أ١ِش ِٕٙذ د١ّذ
دػاء ػم١ً جث١ش ػثذ 

 اٌذغٓ
 ص٘شاء دغ١ٓ ػض٠ض صٍف دػاء جاعُ دمحم ِٕٙا

 ا٠ح اعّاػ١ً إتشا١ُ٘ ثج١ً اد٠اْ د١ذس تٕذس ِغ١ش
ا٠ٕاط ٔاظُ وش٠ُ ػثذ 

 اٌذغٓ
 ا٠اخ داوُ ػٛاد دغٓ ت١ٕٓ ِمذاد فشداْ واظُ اعّاء ػثاط وٛوض دّضج

 ذّاسج سد١ُ ١ِضس دمحم اد٠اْ ِٛعٝ جاعُ ػط١ٗ إ٠ّاْ جثش ػالٚٞ دغْٛ
دػاء ِطؾش دغ١ٓ 

 ِشجاْ
 ص٘شاء سد١ُ ٘ادٞ صثاح دػاء ؽ١ٙذ جثش ػٍٛاْ

خ١ًٍ اعشاء اتشا١ُ٘ 

 اتشا١ُ٘

اعرثشق دّذ ػ١ٍٛٞ 

 ساضٟ
 أالء واظُ دمحم اعّاػ١ً

إِٗ ػالء ػثذ اٌؼض٠ض ػثذ 

 دّضج
 ا٠اخ دغ١ٓ ٘اؽُ تذس ذّاضش ثاتد واًِ ػثذ

 إ٠ٙاب ػثاط جذٚع
إِٗ خض١ش ػط١ٗ 

 ػثذػٍٟ
 سؤٜ سضا دمحم ِذغٓ سػذ ٔٙاس جثش ِجثً جاعُ لاعُ ؽ١اي ؽ١ٍؼ

ص٘شاء عٛادٞ صاٌخ 

 جاتش

 ػثذ جٛدٖإِٗ عؼ١ذ 
اعشاء صثشٞ دغٓ 

 دّادٞ

تالش واظُ ػثذ اٌذّضج 

 ِطش
 جٛاد واظُ ٔاصش دغ١ٓ ا١ِشج ٠اعش خض١ش ػثاط

ا٠اخ ػثذ اٌغراس جثاس 

 ػىٍح

  سٔا ٔث١ً جٕاَ ٔضاي سعً فاضً صافٟ ِٙذٞ دغ١ٓ فاضً جثش صِاط ت١ٕٓ ٌط١ف دث١ة سض١ٛٞ اع١ا دمحم ِشٚد دشجاْ

 ا١ِش ٔاصش دغ١ٓ دّضٖ
عؼذْٚ اعشاء ػٍٟ 

 ػثاط
  دغٓ ػثذ االئّٗ ػثذ ػٍىُ أرصاس د١ّذ دّضج دّذ تشاء عؼذ جاتش عاٌُ

 دٛساء خ١ًٍ دّضج جاعُ د١ٍُ ٔٛسٞ ػثذ دٍٛ دٛساء دغاَ ِذغٓ
سؽا د١ذس اتشا١ُ٘ 

 وشوٛػ
  ص٘شاء دّٛد دغ١ٓ ِرؼة
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 كيميبء/ ثبلث
 علوم حيبة / ثبلث

 االول/  بيئة
 االول/  حيبة علوم

 كيميبء / ثبلث
 علوم حيبة/ ثبلث

 االول/  بيئة
 االول/  حيبة علوم

 كيميبء/ ثبلث
 علوم حيبة /ثبلث

 االول/  بيئة
 االول/  حيبة علوم

 ػٍٟ دمحم ِطؾش جٛاد  عٍّاْ ػذٔاْ ؽ١شَ ػزاب ع١ّح ػثاط ػض٠ض ِٙذٞ ص٠ٕح أدّذ دغٓ ٘ادٞ ص٘شاء لصٟ داِذ ٘ادٞ ص٘شاء ػثذ هللا وش٠ُ جثاس

 دغ١ٓ لاعُ ؽ١اي ؽ١ٍؼ
ا٠الف دغ١ٓ  ِاٌه ػثذ 

 اٌؼثاط
 سعً تاعُ دمحم ػّشاْ

ت١ٕٓ ػم١ً ١ِشٞ ػثذ 

 ػٍٟ
 ذمٝ ػٍٟ ج١اد ػط١ٛٞ ص٘شاء عؼذ دغٓ ػٍٟ

 ص٘شاء دمحم ػثذ واطغ
ص٠ٕة اػالْ ػثذ اٌفاضً 

 ػثذ اٌشضا
 ػّش ػذٞ ل١ظ وش٠ُ  عٛصاْ ساجٟ ػثاط ج١اد صفاء ادّذ ج١ًٍ ٔاصش عاسج د١ٍُ ِٛعٝ واظُ

 تشاء صادة د١ًٍ ص١ٍظ دٕاْ وش٠ُ فرالٚٞ واظُ
سؤٜ عؼذْٚ ؽٕغاسٖ 

 ِاؽٟ

ت١ٕٓ دمحم ػٍٟ دغ١ٓ 

 صتْٛ

ص٘شاء ػثاط ػطؾاْ 

 دث١ً

اٌج١ًٍ دغٓ ػم١ً ػثذ 

 جاعُ

 غفشاْ فالح دغٓ ػثذ هللا صفاء أدّذ خٍف ص١اح ض١اء ٔاصش ٚد١ذ دّضج عجاد ساضٟ فٙذ طاسػ ص٠ٕة جاعُ ػ١ذ ػثاط ص٠ٕة ادّذ ٌط١ف ػثذ هللا

 تٙاء جثاس سؽ١ذ طؼّح س٠غاْ سصاق جاعُ اعٛد ت١ٕٓ د١ّذ ١ًٍ٘ صٚدٖ دٛساء دمحم ِٛعٝ ػط١ٗ
ص٘شاء ػذٔاْ واظُ ػثذ 

 هللا
 جفاخ دغ١ٓدغٓ ِاجذ 

 عجاد عاٌُ ٠اعش ِىاح ص٠ٕة عالَ واظُ ؽٕاْ ص٠ٕة دّذ ػثاس غاصٞ
ط١ثح جاعُ ػثذ اٌذغ١ٓ 

 ػثادج 
 فاطّٗ دّضٖ ؽاوش دّضٖ ضذٝ ج١ًٍ عٍّاْ ػثذ هللا

 ت١ٕٓ ساذة جاعُ صثاح د١ذس ٠ٛعف خض١ش ػٍٟ
ص٘شاء د١ّذ ٠اع١ٓ 

 اتشا١ُ٘
 ذثاسن ػذٔاْ ِٕؾذ فٕجاْ

ص٘شاء واًِ وش٠ُ ػثذ 

 اٌذغٓ
 دغ١ٓ ٔجُ ػثذ هللا ستاح

 عجاد ػثاط جاعُ ص٠ٕة فالح ؽش٠ف جثش ص٠ٕة ع١ٍُ دغ١ٓ ساجٟ
ػٍٟ جاعُ ٠ٛعف 

 دٍٛؿ
 ػاِشج ساضٟ خ١ش هللا

فاطّٗ ػثذ اٌشصاق دٕظً 

 ػط١ٗ

 ادّذ ٘ادٞ ػثٛددٛساء  ص٠ٕة سػذ سد١ُ واظُ ذمٜٛ ػادي ػثذ اتشا١ُ٘ ص٘شاء ساعُ ؽاوش سعٛي ت١ٕٓ ػثاط  ٔٙاب ػثاط ستاب ِاجذ ػ٠ٛض ذا٠ح

 ػثاط ػٍٟ ِذغٓ دغْٛ ػٍٟ ػادي واًِ جثاسج عجاد ٔاصش جاعُ دمحم ص٠ٕة وش٠ُ دا٠ُ ػثاط ص٠ٕة فاٌخ دمحم
فذاء اٌذ٠ٓ ٔص١ش واًِ 

 د١ّذ
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 كيميبء/ ثبلث
 علوم حيبة / ثبلث

 بيئة / االول
 علوم حيبة / االول

 كيميبء / ثبلث
 علوم حيبة/ ثبلث

 بيئة / االول
 علوم حيبة / االول

 كيميبء/ ثبلث
 علوم حيبة /ثبلث

 بيئة / االول
 االول/  حيبة علوم

 دمحم رحٌم بعٌوي جاسم فالح حسن جامل شلب هادي جبار حمادي عباس
موسى عبد هللا ٌاسٌن عبد 

 الحسن
منتظر احسان هادي 

 حسٌن
 نجالء لاسم امٌلح حسن

زٌنب محمود طاهر 
 محمود

 ذو الفمار احمد وزٌر امٌن شٌرٌن نوري حٌدر حسٌن حٌدر علً كاظم خلخال
عبد الرحمن جبار حمٌدي 

 محٌسن
 حمزة حسنرنا محسن 

 مروة ناظم عبد صكبان علً حسٌن جبار باجً
مرتضى مجٌد رحمن 

 خلخال
 مها عباس شمران عطٌة مها عمٌل جفات شطب

نور الهدى عبد الرضا 
 مٌري

 دعاء رٌاض عبد علً زٌنب ناظم مهدي زٌاد
صابرٌن كاظم صالح 

 موسى
 عال حسٌن حبٌب محٌسن رباب ناظم وهٌب حٌوان

رواسً ساجت عوٌد 
 ناصر

 مرٌم عبد الستار عباس مرٌم عباس سلمان عبار فاطمة مهند شاكر ٌامر
منتظر كاظم عبد الحسن 

 دمحم
  مٌس ساجد حسٌن حسن

 ضحى احمد صاحب رهٌف زهراء حٌدر حسن دمحم سارة عداي وادي غاوي
رجاء عبد الرضا كاظم 

 جبر 
 رٌهام فلٌح حسن علً علً كاظم حمزه جبر

 فاطمة نزار محً كاظم
دمحم علً عبد الحسٌن 

 كرٌم
 مصعب عمار خلٌفه نمر مرٌم دمحم مشكور خاجً

ناصر حسٌن ناصر عبد 
 الزهرة

 

 طٌف حسٌن علً خشان دٌار علً كاطع عبٌد شمس لاسم دمحم عباس
رسل علً عبد الحسٌن 

 فرحان
غفران فاضل عبد االمٌر 

 دمحم
 زهراء احمد حمزة عبود

 اٌداممرتضى اسامة حامد  كرار علً كاظم
مصطفى عبد الكاظم 

 عباس صالح
  ندى احسان حاتم مغامس نبأ ناظم حمٌد كدس

شمس مصطفى رٌكان 
 رداد

ذكاء عباس كطوف 
 سلمان 

 رسل دمحم حسٌن علً عادل صالح حسن حذافه
غفران دمحم ابو عجه 

 عبٌس
 

 دمحم تحسٌن دمحم علً
مروة عبد االمٌر نور 

 محسن
  نورا راجً نعمة محً جاسم دمحمنور حسٌن  منار عبد السادة جفات
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 كيميبء/ ثبلث
 علوم حيبة / ثبلث

 االول/  كيميبء
 االول/  حيبة علوم

 كيميبء / ثبلث
 علوم حيبة/ ثبلث

 االول/  كيميبء
 االول/  حيبة علوم

 كيميبء/ ثبلث
 علوم حيبة /ثبلث

 االول/  كيميبء
 االول/  حيبة علوم

 أمٌر عماد كرٌم محٌبس أمٌر جابر شاكر منصور علً منذور وسن كرٌم عباس عودة عامر حسٌن ٌوسف دمحم هبة خالد خلف 

 دعاء حسن دمحم
زٌن العابدٌن لحطان جبار 

 عطٌة
 فاطمة عالوي عبد مهدي مٌس سالم حسٌن فرحان حاكم وناس منذورزٌنب  دمحم وعد عزٌز

 كوثر عادل صبٌح غافل هبة رشٌد كرٌم خشوم
ٌاسمٌن غافل حسٌن 

 خضٌر
 االء رحٌم خضٌر طوفان أنس راسم كطوف هدى عبد الرسول

 زهراء دمحم هاتف مال هللا فاطمه توفٌك فلٌح حسن
مرتجى عبد الكرٌم كاظم 

 عباس
 زٌنة حسن علٌوي كحط نور هادي وحٌد دمحم وناس داٌخ زٌنب حلٌبص

 هدى كاظم كرٌم مبدر
علً عبد الحسن والً 

 حوٌلً 
 احمد ابراهٌم مالن عرٌبً حسٌن عالوي جبر هدى هاشم لاسم آمنة وحٌد كامل

 زهراء نجم عبد راضً  فاطمه عامر حسن نجم
مرتضى صباح علوان 

 جعاز
 عٌدان طاهرهانً ادٌب  زٌنب خضر كاظم خضر

سجاد اسعد سفٌر عبد 
 الزهره

 ابتسام سلمان عبد حمزة حسٌن علً حمزة احمد حمزة لعٌبً دٌوان آٌة مٌعاد عبد زٌد كرار دمحم صافً كاظم  هدى نزار مٌران هادي

 زٌنب عادل حسون جبار مصطفى حمزه جاسم مهنا زهراء وفً حسن حنوش فاطمه فاضل رهٌف مخٌف
عبد هدى رفعت ابراهٌم 

 الحسٌن
 سجاد دمحم عبد جري

 خالد سعدون عبٌس ٌونس دمحم علوان جعٌول  أحالم جبار هلبوت نور عادل صبٌح غافل  هدٌل كامل جواد كاظم
احمد عباس صالح عبد 

 علً

 منى توفٌك جابر ترف زٌنب دمحم مدلول سلطان دمحم سامً محٌسن جوده
زٌنب فالح ابو الشون 

 فلٌح
  هدى كامل خلخال جال

  دعاء جواد داخل  أحمد ناظم عزٌز  هٌلٌن عبد االمٌر حسن
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 كيميبء/ ثبلث
 علوم حيبة / ثبلث

 االول/  كيميبء
 االول/  حيبة علوم

 كيميبء / ثبلث
 علوم حيبة/ ثبلث

 االول/  كيميبء
 االول/  حيبة علوم

 كيميبء/ ثبلث
 علوم حيبة /ثبلث

 االول/  كيميبء
 االول/  حيبة علوم

 تٙاء واظُ جالٚٞ دغ١ؼ ط١ف دمحم وش٠ُ ا٠اخ ِٙذٞ سا٠خ دمحم عالَ ػثذ إٌّؼُ واظُ اع١ً جاتش ذا٠ٗ ػاِش دػاء ِٛعٝ ِا٘ٛ

 ؽ١ّاء ػث١ذ ػاِش ػالن ٘ذ٠ش ػالء جاعُ ؽٙذ
اٌذغ١ٓ دمحم اعشاء ػثذ 

 ػٍٛاْ
 ِشٚج ذذغ١ٓ دّضج ػض٠ض د١ذس اتشا١ُ٘ وش٠ُ ِطشٚد غغك جفاخ ػغىش دغ١ٓ

 رٚ اٌفماس ػٍٟ دث١ة
ادّذ ػثذ اٌشصاق ػثذ هللا 

 طا٘ش
 ذثاسن جاعُ دمحم جاعُ ػثاط دغٓ جاعُ تشاء تاعُ دغ١ٓ ػثذ عٍّاْ داٚٚد عٍّاْ

ادّذ واظُ ٘ادٞ ٕ٘ذاي 

 طا٘ش
 ِش٠ُ خ١ًٍ ٘ادٞ صاٌخ رٚاٌفماس ػالء ٔٛسٞ فاطّح ِذغٓ واظُ ٚاجً دغٓ ػٍٟ فاسط تشاء ضّائش دّضج واظُ ػثاط

 ػث١ش جاعُ دّذ ت١ٕٓ دغٓ ٘الي دغ١ٓ ع١ف دغ١ٓ جاعُ اصي دغ١ٓ ػٍٟ ِٕصٛس ستٟ دمحم صاٌخ
ذثاسن دىّد ِذشٚط 

 ػىؼ

 د١ٕٓ دغ١ٓ سد١ُ ِٙذٞ ػزساء تٙاء دمحم ػثذ ادّذ ِاضٟ جاتش ػٍٛاْ
ػثذ فاطّح دمحم غأُ 

 االخٛج
 ِش٠ُ دمحم واظُ ٔؼّح ص٘شاء داوُ دغٓ ػث١ذ

 دغٓ س٠اض ٔؼّح ِىٟ ػٍٟ ر٠اب ٔاصش ت١ٕٓ وش٠ُ عا٠ش دمحم ع١ف دمحم ػثذ اص٘اس فائض د١اٚٞ جّؼح ص٘شاء عؼذ خ١شٞ

ادّذ ٔاجخ داجُ اتٛ 

 ػٛجٗ
 دٛساء ػا٠ذ ػٍٟ دمحم ػٍٟ جاعُ دمحم ػىاس

وٛثش ادّذ ػثذ اٌغادج 

 عذخاْ
 جا٠ؼ عثظص٘شاء داِذ 

ِصطفٝ دغٓ ؽا٘ش 

 دغ١ٓ

 دغ١ٕٓ عؼذ ػثذ ػثادج ػٍٟ عالَ ٔٛسٞ ت١ٕٓ ِٕٙذ ؽاوش ٠اِش ؽٙذ ص١٘ش ٘اؽُ اعّاء فاُ٘ ػٍٛاْ ػٕاد ص٠ذ د١ذس ػثذ

 عّاح فاضً جثش وضاس ص٘شاء دغ١ٓ ػثذ اٌذّضٖ ١ٌٕٗ لاعُ اعّاػ١ً ادّذ ٌمٌن علً عباس هتٌلً ػٍٟ وافٟ ػثذ ػٍٟ اص٘اس طٗ ٠اع١ٓ خض١ش

  ادّذ ػٍٟ ؽاوش  ض١ّاء جاعُ دّادٞ  ص٠ٕة فٛاص دغ١ٓ
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 58كيميبء اول /               85علوم حيبة / اول :(                                   6املركزية                                                        قبعة ) اللجنة االمتحبنية      

 علوم حيبة/ ثبلث
 كيميبء / ثبلث

 االول/  كيميبء
 االول/  حيبة علوم

 ثبلث/  حيبة علوم
 ثبلث/ كيميبء

 االول/  كيميبء
 االول/  حيبة علوم

 / ثبلث حيبة علوم
 كيميبء /ثبلث

 االول/  كيميبء
 االول/  حيبة علوم

ػشٚتح ٔجُ ػثذ اٌغادج 

 دغٓ
 ص٘شاء داٚد وصاد ِٛعٝ فاطّح ػٍٟ ػذٔاْ واًِ سل١ح د١ّذ ِٙذٞ ِٛعٝ ػٍٟ دغٓ ِاٌه ج١ًٍ دغ١ٓ دّضج ع١ّش وطىٛط

 ػٍٟ ػثذ اٌىش٠ُ ٌؼ١ثٟ
دمحم ِٛعٝ ػثذ اٌؼظ١ُ 

 ٠اعش
 جّاْ ٔاظُ ػ١ذاْ ػثادج ِٕرظش ػثذ اٌذغٓ ػٛاد اث١ش دشتٟ ٠اع١ٓ ػثاط  دمحم ّ٘اَ ذثً

 خذ٠جح ؽاوش خغ١ش واظُ ص٠ٕة د١ّذ ٠ٛعف ِؼجْٛ
ػٍٟ ػادي ػثذ اٌذغ١ٓ 

 ػ١ذاْ
 ِا٘ش ِاجذ سد١ُ د١ّذٞ سغذ ػٍٟ طؼّح واظُ

ص٘شاء ػثذ اٌذغٓ ػٕاد 

 ؽشَٚ

 دغٓ لادس دغٓ ِٙاٚػ ِٕرظش ػثذ اٌىش٠ُ جاعُ اَ وٍثَٛ سد١ُ جذ١ً واظُ  ِش٠ُ لاعُ ِظٍَٛ سصاق١ِاِٟ تٙاء طاٌة  ػٍٟ ٠اط خض١ش

 ص٘شاء غأُ صخ١ً خض١ش دمحم دغٓ وٍف عؼذ ص٘شاء د١ذس ؽاوش ػثذ ػٍٟ دمحم ٠ٛعف ػثاط دغ١ٓ واظُ جاعُ دمحم ضذٝ داِذ جثاس صػالْ

 ١ٌث ػثاط دّادٞ
ٔغش٠ٓ ػثاط واظُ 

 عٛادٞ
 دغ١ٓ جثاس ػثذ دّضج  ِٕٝ دٚ٘اْ ػغىش إِٗ صاٌخ دمحم سضا ِشصج ِغٍُ ػم١ً ػثذ

ضشغاَ ػذٔاْ ؽاوش 

 جاعُ

دٛساء ادّذ اوؾاػ 

 صاٌخ
 ص٠ٕة دمحم ٔؼّح صاٌخ دمحم ػظ١ُ دخ١ً جث١ش ص٘شاء ادّذ ٚد١ذ تؼ١ٛٞ فاطّح عاٌُ ػاسف خٕفش

 ١ٌث ٘ادٞ ساضٟ
ٕ٘اء ػّاس ػثذ اٌىاظُ 

 ػٍٟ
 دغ١ٓ صثاح ٚد١ذ دغ١ٓ  ِٕٙذ و١ًّ ػٛاد تٙاء واظُ ١ُ٘ٚ ِخٍف  ِصطفٝ ػٍٟ ػّشاْ

ػثذ هللا دث١ة دغ١ة 

 ؽش٘اْ
 ػّاد ػثذ اٌذغٓ فراْ سعٛي دغ١ٓ ف١ٍخ دغٓ

صِضَ ػثذ اٌىاظُ ػاؽٛس 

 ػثذ
 ص٠ٕة واظُ دغ١ٓ عٍّاْ دمحم فشداْ ٌفرٗ ظا٘ش

 ِؼرض خ١ًٍ د١ّذ دا٠ُ ٔٛسط دغٓ ِٛاخ جثاس طا٘ش ِطٍهجؼفش  ِصطفٝ واظُ ٠اع١ٓ ٠ذ١ٝ دمحم وراب ِٛح دمحم فالح جاتش و١طاْ
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 علوم حيبة/ ثبلث
 كيميبء/ ثبلث

 االول/  كيميبء
 االول/  حيبة علوم

 ثبلث/ حيبة علوم
 

 االول/  كيميبء
 االول/  حيبة علوم

 االول/  كيميبء 
 االول/  حيبة علوم

 دمحم مؤٌد هادي عبد
زهراء دمحم رضا ناصر 

 جعفر
 علٌاء دمحم ٌاسر عبد  شٌماء هاشم لاسم هدٌل كاظم ثامر دمحم

 زٌنب دمحم حسٌن حسن  زهراء احمد عوٌد غانم  حٌدر فاضل مجٌد راضً  هبة دمحم شنون

 عباس لاسم مال هللا عزٌز  شٌماء لاسم دمحم حمزة هند فاضل عباس راضً احمد شاكر مجٌدزٌنب  مخلد عزٌز رباط شوٌلً

 زٌنب نجم عبد غضبان  زهراء علً ناصر خطار   حٌدر هادي حمزة مطر هبة هانً حمزة

مصطفى عبد االمٌر جلو 
 بوالذ

 عبد هللا فرجغدٌر انٌس   ضحى ثامر عبود شانً هوٌدا نزال حسٌن عباس  زٌنب حمٌد اسود هاشم

  ساره كاظم عبد حسن  حنٌن ثامر جبار عبود وائل عباس حاتم
زٌنة عبد الحسٌن غزاي 

 حمزة

مصطفى ناظم مجهول 
 ساجت

 نائل طالب عبد جاسم زٌنب طالب عبٌد فرهود
صابرٌن ظاهر كوشان 

 عباس
 فاطمة جمٌل حمزة مزهر 

   دمحمزٌد احمد كاظم   ر صبري طاهرهدٌانا ما دمحم ِصطفٝ سد١ُ

  شهد فلٌح برهان مرزه دمحم مهدي جاسم دمحم
ضمٌاء ابو زهرة ركبان 

 دمحم
 فاطمة حامد نعٌم حسون 

   زٌنب كرٌم هادي طاهر  رلٌة ولٌد مهدي حسٌن 

   حسٌن علً  اٌوب منصور حمزة نور راجً علً خشان
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 بيئة / ثبلث 
 ريبضيبت/ أول

 االول/  كيميبء
 االول/  حيبة علوم

 بيئة / ثبلث 
 ريبضيبت/ أول

 بيئة / ثبلث  االول/  حيبة علوم     
 ريبضيبت/ أول

 االول/  كيميبء
 االول/  حيبة علوم

احمد لٌس فلٌح عبد 
 الحسن

 فاطمة عبد الرضا عاجل
اٌات عبد االمٌر دغموث 

 كحط
 لاسم كرٌم عبد عمران حٌدر مالن عبود شهاب 

 حسٌن علًشهد علً  اوراس عامر مبدر تهلون سجاد فؤاد كاظم مطر ابتهال علً فرج حاجم
حسٌن سعٌد لطٌف خٌر 

 هللا
 عون علً موحان ماهود

  تبارن كرٌم طعمه عوده فاطمة عدنان جواد اسراء جبار ناصر حسٌن
رنده خالد حنتوش 

 صالح
 فٌصل خالد عبٌدعبد عون

 ضحى سلمان جهاد علوان بالر سالم حمزة عبد سجى حمٌد لفته زغٌر ابراهٌم جواد مشمش عطٌة
دمحم حسٌن عبد االمٌر 

 علً موسى
 فاضل عواد مجهول كسار

 كوثر جواد دمحم مهدي رٌام صابر خٌون عوٌد  حمزه احمد ممداد فرهود فاطمة رحٌم محسن مطر اسراء كرٌم عبد كزار

 سجى علً كاظم جار هللا استبرق علً حسون مجبل
بنٌن مهدي عبد علً 

 برجود
ضحى دمحم عبد الرزاق 

 عبد المطلب
حسٌن دمحم احسونً 

 ناصر
 فاطمه حسن حاجم حمزه

اسعد رزاق عبد الخضر 
 ساجت

فاطمة شعوب حسن عبد 
 نور

  حنٌن سعٌد ذٌاب شاهٌن
زهراء علً عبد النبً 

 جباره
 كوثر بشٌر محمود جبار

االء اسماعٌل عبد العظٌم 
 حمزة

 حنان جبار كاظم صباح علً حسن ٌعموب ٌوسف حسن ضاٌف هادي راهً سحر علً ٌاسٌن غزاي
ابراهٌم عادل فاطمه 
 ردٌنً

 اسماء جبار كهو راضً
فضاء حسٌن ٌونس 

 سموم
 كوثر جابر حسٌن دمحم زٌنب كرٌم ماشً هادي  حنٌن عادل عبد مندل

 حسٌن رزاق كرٌم حسٌن سٌف مهدي نعمه زغٌر امٌر علً عباس جواد
علً عبد الحسٌن برهان 

 دبعون
حنٌن جبار كشمش 

 صٌهود
 

  اسٌل دمحم هارف بجاي
عالوي عسكر حوراء 

 حمٌد
  زٌنب مؤٌد شاكر عٌدان 



 9: اولعلوم حيبة /           98كيميبء / أول :                                    أ                                                          كلية العلوم  /جبمعة القبدسية 
 88اول:  /ريبضيبت                 82ثبلث : / بيئة     (                                 9املركزية                                                        قبعة ) اللجنة االمتحبنية      

 االول/  كيميبء
  االول/  حيبة علوم

 ريبضيبت/ أول
 بيئة / ثبلث

 االول/  كيميبء
 االول/  حيبة علوم

 ريبضيبت/ أول
  األول/  كيميبء بيئة / ثبلث

 احمد دمحم كاظم المً  رباب صالح عبادي ساٌر هدى صبري هادي ناصر حوراء رزاق حمزة حسٌن مرٌم جالل نجم جدوع

  عبد هللا دمحم غازي عبد  نبأ عباس كناوي سالً جبار علٌوي لفته فدن حبٌب فرحان عذاب 

 احمد وحٌد كطاف حمد  زهراء حسٌن علً عٌدان نور الهدى علً ابراهٌم كرٌم رٌاض شاكر رحمحوراء  مرٌم عبٌد فرهود غالً

  عبٌر كرٌم كهو راضً موج هادي كاظم ٌوسف علي كاظم عطية منتظر عبد الرسول عبد الهادي

 خلٌبص عالوي اسعد رحمان  رلٌة حسن خلٌل ابراهٌم هدى باسم هادي جالب حٌدر حامد راضً ناصر مرٌم مهر دمحم دهام

  علً فالح دمحم عبد هللا  هبة حسن عباس عبد علً  شهالء وعد كاظم دمحم دمحم كرٌم محسن حسن 

مصطفى عبد االمٌر عبد الجبار 
 حسون

 انور فاهم تركً مالن  رواء فاضل عبٌس منذور دمحم حسٌن فلٌح دخٌنة حٌدر كرٌم شدٌد سلمان

  علً ناظم سلطان حسٌن ٌحٌى علٌوي كاظم عبٌس شٌماء صالل فٌصل دمحم علي مهدي طالب

 محسن راتب سوادي بجاي زهراء حسن خلف توٌلة اثٌر علً جاسم دمحم دعاء فٌصل كنٌن كاظم مصطفى علً كرٌم مرهج

 ضحى لاسم عبد جابر  
 ٌوسف مولود شاكر محمود 

 
  فاطمه حسٌن عمران مهنه

 ابتهال حسٌن علً  البالر عادل طالب سرحان دمحم دالل مزرة برٌهً صبٌح نبأ ٌوسف راضً عامر

  فٌحاء حاكم جاسم حمزه  عامر راضً عجٌل خنٌزٌر  

     علً عظٌم مال هللا
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 18اول:  /ريبضيبت               7ثبلث : / بيئة(                                   81اللجنة االمتحبنية املركزية                                                        قبعة )      

 االول/  كيميبء
 أولبيئة / 

 ريبضيبت/ أول
 بيئة / ثبلث

 االول/  كيميبء
 أولبيئة / 

 ريبضيبت/ أول
 األول/  كيميبء بيئة / ثبلث

 مرتضى جمٌل جاسم دمحم مرٌم كامل شاطً دخٌل رٌمان عاٌد جواد كاظم  زهراء دمحم كاظم ترٌجً بنٌن فاضل جمعة برهان 

  ٌحٌى هادي عجٌل خنٌزٌر هدٌر رحمن فاضل عواد دمحم منا شٌال حمود نور صباح كامل نوام

 مرتضى محسن باجً مروة طالب عبد علً حمادي زهراء ٌحٌى طاهر مراد  ٌوسف شاكر حسٌنزٌنب  بنٌن لاسم غازي كشمر

  هاجر كامل كاظم تاٌز وئام فالح حسن مهدي مرٌم جواد دمحم عباس نور عطا هللا حسٌن وثٌج

 سجاد تركً جخن كرٌم  علً طاهر صبحً حسن حسنٌن لاسم عبد هللا كاظم
 نور جاسم حمادي حسٌن

 
 جبار عبود دمحم تكلٌف

  وئام مشتاق عبد صفر  مصطفى طارق عبد الكرٌم مجٌد هاتف عبد السادة خشم لفته

حنان عبد العزٌز عبد االمٌر 
 عبد الحمزة 

 سجاد علً خٌون عبد عباس عبد الواحد منشد عكال
نرجس عبد الكرٌم لاسم عبد 

 االئمة
 شهد احمد حسن الٌج

    حسابمنتظر حسٌن عبٌد  هاجر اٌاد كاظم ثجٌل

 رواء عبد الرسول كاطع مطلن علً جابر دامً محسن سنارٌا احمد حمٌد صالح  عذراء فاضل عباس ساجت رهام جمال عبد الزهرة حمزة 

     

     

     



 


