
 (8/9/2019المصادف )يوم )االحد(  اتاختبار

 المجموعة االولى )االدبي(

 اسم الطالب ت

 مصطفى حازم هادي شاكر /       االدبي  .1

 حسين طاهر حمد   /    االدبي  .2

 محمد مرزة مهدي عطية /    االدبي  .3

 /    االدبيمحمد سعد ونان عسكر   .4

 /    االدبيحسين راسم محمد حمزة   .5

 /    العلميعلي صباح مع هللا عبد   .6

 حيدر سعد محسن جودة /    العلمي   .7

 الحسن عدنان عبود حمزة  /    العلمي  .8

 كرار حيدر حسين شران /    العلمي  .9

 نور عقيل نور         /    العلمي  .10

 /    العلمياحمد عبد الحسين عبد السادة   .11

 عباس عامر علي حسين  /   العلمي  .12

عادل فاضل حسين  /العلميعلي   .13  

 علي محمد خضير هادي / العلمي  .14

 هاني منبر طالب عبد /    االدبي  .15

 حسين علي دريس دحام /    االدبي  .16

 حيدر حامد كريم   /  االدبي  .17

 حمزة علي مشكور    / االدبي   .18

 حيدر حاتم شمران   / االدبي   .19



 مقتدى محمد رشيد   /االدبي   .20

 كاطع  /االدبي رضا مالك ناجي   .21

 علي عادل فاضل حسين  /العلمي  .22

 محمد ناظم جواد /  العلمي  .23

 ايثار كاظم جميل /  العلمي   .24

 عباس عامر علي حسين  /   العلمي  .25

 حيدر حامد كريم / االدبي   .26

 محمد سعد دنان عسكر / االدبي   .27

 احمد باسم فرحان يوسف / االدبي   .28

 عبد هللا كريم عزيز / االدبي  .29

 علي رحيم شمخي /  االدبي   .30

 حيدر علي جبار عبد السادة /العلمي   .31

 احمد صبار بدر خضير / /العلمي   .32

 سجاد راجح نعمة شكير /العلمي   .33

 محمد قاسم هاشم عمران /العلمي   .34

 حسين كامل ساير /االدبي   .35

 مؤمل فائق كاظم /االدبي   .36

 

 المجموعة الثانية 

 االدبيتومان /  محمد جاسم مؤمل 1

 عواد عرد / االدبي جاسم احمد 2

 سجاد سعد عباس محمد  /االدبي 3



 عبد هللا عباس جاري مهدي   / االدبي 4

 امجد جاسم عواد / االدبي  5

 مرتضى خليل محسن / االدبي 6

 سجاد سعد عباس محمد / االدبي 7

 عبد هللا عباس جاري مهدي / االدبي 8

 االدبياحمد اياد خالد عطية /  9

 علي حسن حمزة حسين / االدبي 10

 كرار حيدر جاسم محمد/ االدبي 11

 / االدبيسجاد جميل حلواص حسن  12

 / االدبيمقتدى سعد عزيز عبد االئمة  13

 سجاد حسين علي حمزة / االدبي 14

 حسين كاظم جاسم حسن / االدبي 15

 كرار احمد مالك عداي / االدبي 16

 عبد / االدبيعلي حسن راضي  17

 عبد هللا شاكر عبد هللا / االدبي 18

 سجاد مرتضى جبار عاشور / االدبي 19

 حسن حمزة جزار حسن / االدبي 20

 محمد سعيد حمزة نذير / االدبي 21

 علي عبد هللا جاسم محمد / االدبي 22

 حسن غانم سعيد عبود / االدبي 23

 سجاد علي رحيم محمد / االدبي 24

 رياض حسين / االدبيعلي  25



 غيث حسن نعمة كريم / االدبي 26

 احمد يوسف محسن/ االدبي 27

 محمد جابر حسين ظاهر / ادبي  28

 مؤسسة شهداء  –منتظر جاسم محمد عسكر/ االدبي  29

 مؤسسة شهداء –عبد هللا كاظم عبد الحسين االدبي  30

 مؤسسة شهداء –عبد هللا ادريس متعوب  االدبي  31

 ادبي مؤسسة الشهداء  –صادق عداي عبد  32

 عبد هللا عبد الخالق بدري /االدبي  33

 شنين جابر شنين عبود /االدبي  34

 جعفر حميد جالل عالوي /االدبي  35

 ثائر هيثم مسلم جبار /االدبي  36

 

 المهني  (8/9/2019المصادف )اختبارات يوم )االحد( 

 المجموعة االولى 

 اسم الطالب ت
 علي علوان فيصل عبد الحسن /  المهني 1

 زين العابدين عبد االمير /  المهني 2

 حسين حيدر مهدي محسن /  المهني 3

 امين حيدر عبد االلة /  المهني 4

 مقتدى شاكر فاضل /  المهني 5

 منتظر احمد رحمن ياسين /  المهني 6

 حيدر محمد عبد الكاظم /  المهني 7

 عاشور عباس /  المهنيمحمد تركي  8



 مصطفى محمد حمزة كاظم  / المهني 9

 صادق رحيم جبر جالب   /  المهني 10

 حسين ستار مطشر شالكة /  المهني 11

 علي قاسم جميل كاظم /  المهني 12

 احمد واضح محمد سعيد  / المهني  13

 مصطفى محمد حمزة كاظم   /  المهني  14

 مرتضى صالح عبود موسى  /   المهني  15

 مصطفى فاضل عبد كاظم /  المهني  16

 نعيم رحيم كاظم زروك /  المهني 17

 محمد جابر اهويش /  المهني 18

 علي خليل حثاته طراد/  المهني 19

 ابراهيم سالم اسماعيل عبد الحس/  المهني  20

 ضياء عبد هللا حمزة خير /  المهني 21

 القاسم محمد ثامر تركي /  المهنيابو  22

 

 المجموعة الثانية

 اسم الطالب ت
 سالم صالح خضير /  المهني 1

 زياد رياض اسماعيل موحان/  المهني 2

 كرار كريم عطية /  المهني 3

 رضا عبد الكاظم سلمان جويد /  المهني 4

 حسين حمودي عبد الصاحب /  المهني 5



 /  المهني قاسم رضا رميد عايز 6

 عبد الحسين خضير هاني كسار/  المهني  7

 سيف محمد عبد زيد منصور /  المهني 8

 مصطفى عبد الرسول راضي /  المهني 9

 احمد زهير هادي كاطع /  المهني 10

 محمد عبد الحسين عبادي /  المهني 11

 احمد شاكر كطافة /  المهني 12

 حسين مهدي صالح عبد /  المهني 13

 عبد هللا راضي جابر عبد الرضا /  المهني 14

 عباس قاسم خليل شالكة /  المهني 15

 حيدر حمزة حسن حسين /  المهني 16

 هشام عبد االمير محمد /  المهني 17

 حمزة علي محمد عبد /  المهني 18

 علي رياض حمزة عطيوي /  المهني 19

 حسن عبود فرحان جياد/  المهني 20

 الثالثةالمجموعة 

 محمد مجيد حميد/ المهني 1

 سيف سمير محسن علي / المهني 2

 مرتضى طالب هادي عطية / المهني 3

 محمد توزيع نعمة جبار / المهني 4

 منتصر علي كاظم /  المهني  5

 مؤمن دوحان محمد /  المهني  / مؤسسة الشهداء  6



 غزوان كريم محسن /  المهني  7

 محمد /  المهنيابو تراب علي ياسر  8

 حسن هادي شمخي /  المهني 9

 حليم كريم وناس جبارة/  المهني 10

 ياسر حميد كاظم حسين /  المهني 11

 امير كريم كريم علي /  المهني 12

 كرار ثائر غازي /  المهني 13

 احمد مؤيد حاتم     / المهني 14

 حيدر حسين راضي ناصر  /المهني 15

 علي حسن راضي سلمان /   المهني  16

 طه محمد خميس عبد  /    المهني 17

 مرتضى رحمان عاجل عبد / المهني 18

 مرزوك / المهني ذياب علي مؤيد 19

 مرتضى كتاب حسن / المهني  20

 عبد / المهني رحيم علي 21

 علي مؤيد ذياب / المهني 22

 

 المجموعة الرابعة

 المهنيحسين علي كاظم مرتضى/  1

 ابراهيم خليل هير هداوة / المهني 2

 علي زيدان راهي / المهني 3

 مصطفى عبد خضر / المهني 4



 علي حيدر كاظم كاظم / المهني 5

 محمد عمار سالم محمد  / المهني 6

 سالم حميد صالح عبيد /  المهني 7

 امير حيدر خشان طراد/  المهني 8

 محمد بخيت شداد هادي /  المهني 9

 احمد غسان جميل راضي /  المهني 10

 مصطفى عالء حبيب راجي /  المهني 11

 حسين رائد رزاق جاسم /  المهني 12

 رسول نعيم اسماعيل عبد الحسن  / المهني  13

 سجاد حسين جبار حمود  / المهني 14

 تحسين محسن اسماعيل / المهني 15

 علي ضياء عبد ياسر/ المهني 16

 حسن / المهني سامي جبار 17

 حمزة غافل صالح سيود/ المهني 18

 محمد خضير صالح سيود / المهني 19

 عباس جواد عبد عذاب / المهني 20

 محمد علي غضيب / المهني 21

 زمان ياسر خضير عباس / المهني 22

 منتظر مهدي محمد / المهني 23

 هشام احمد جبار صاحب / المهني 24

 / المهني عبد هللا محمد شناوه 25

 


