
 (5/9/2019المصادف ) يوم )الخميس(  اتاختبار

 المجموعة االولى

 اسم الطالب ت

 مصطفى فاضل حميد صاحب /       االدبي  .1

 ذو الفقار علي كاظم ظاهر/       االدبي  .2

 حسين فاضل حميد حسين/       االدبي  .3

 االدبي      /حسين كامل ساير            .4

 االدبي/       زيد جبار عطية حسن  .5

 /       االدبيعلي مسافر ملوح شهد   .6

 /       االدبيحميد فاهم هالل حلو برش  .7

 علي شهيد جبر حسين/       االدبي  .8

 /       االدبيمحمد وليد خالد علي الجبوري   .9

 حيدر رحيم هاشم جعفر /       االدبي  .10

 سجاد كاظم فاضل سعيد/       االدبي  .11

 االدبي       /احمد جواد معيوف جواد  .12

 /       االدبيكريم حميد كريم   .13

 /       االدبيعلي رحيم حمزة حمادي   .14

 امير كاظم محمد  حمود/       االدبي  .15

 /       االدبيمحمد صادق رياض هاتف   .16

 /       االدبيشنين جايز شنين عبود   .17

 /       االدبيجعفر حميد جالل عالوي  .18

 االدبي     /  جليل حيدر جليل جبار   .19

 /       االدبيسجاد حيدر محمد حسين   .20



 لمجموعة الثانية ا

 اسم الطالب ت
 /       االدبيمرتضى ماجد مزيد فرحان  1

 امير حسن كاظم /       االدبي 2

 /       االدبيزين العابدين هاشم محسن  3

 /       االدبيصادق فاهم عبد عون حمزة 4

 جواد/       االدبيخليل ستار جبار  5

 /       االدبيعرفان جبار اسماعيل عبد 6

 /       االدبيثائر هيثم مسلم جبار  7

 انمار محمد شاكر /       االدبي 8

 حسين عباس عبد االمير واوي/       االدبي 9

 محمود غاسي عاجل كاطع /       االدبي 10

 االدبيعبد هللا علي رشيد عبد الحسين /        11

 حسين نعيم عزيز علي /       االدبي 12

 جعفر سلمان عبد الحسين /       االدبي 13

 /       االدبيعلي سليم مهمدي كاطع 14

 مؤمل فائق كاظم /       االدبي 15

 /       االدبيرضا خالد احمد مطلك 16

 /       االدبيعبد الرزاق جاسم عباس  17

 الحسن /       االدبي علي صالح مهدي عبد 18

 امير رحيم مطشر صخر   /  االدبي 19

 امير فارس عبد علي  /االدبي 20

 

 



 المجموعة الثالثة 

 اسم الطالب ت
 مصطفى تعبان عبيد /       االدبي 1

 عبد هللا عبد الخالق بدري / االدبي  2

 سيف مالك جابر       / العلمي  3

 العلمي/ علي وادي جفات كاطع 4

 / العلميسلمان صباح محسن  5

 / العلميمحمد رعد عكال عبادي  6

 / العلميمنتظر جبار منهي محمد  7

 / العلميزين العابدين عالء حسن  8

 حسين علي عبيد عباس / العلمي 9

 بسام ساجت حسن عبد السادة / العلمي 10

 عبد ثابت عبد هللا بخيت / العلمي 11

 / العلميمرزوك كاظممهدي فالح  12

 / العلميعلي محمود نعيمة حسون  13

 / العلميبراء صفاء شاكر فاضل  14

 / العلمياحمد كاظم شالل صاحب 15

 مصطفى جبار خلف كريم / العلمي 16

 علي جبار عبد السادة / العلميحيدر  17

 زين العابدين اسعد شاكر / العلمي 18

 العلميحسين عباس جبر عمران /  19

 حسين عبد هللا عناد         / العلمي 20

 

 



 المجموعة الرابعة 

 اسم الطالب ت
 / العلمي       مذو الفقار محمد  عزيز ابراهي 1

 احمد صبار بدر خضر   / العلمي 2

 مصطفى رزاق جبار عبد الرضا         / العلمي 3

 حسين علي محمد نذير          / العلمي 4

 حسين  علي كاظم         / العلميعلي  5

 مؤمل حيدر علي كاظم        / العلمي 6

 كاظم صادق كاظم  / العلمي  7

 سجاد حافظ جاسم حمادي       / العلمي 8

 امير عبود علوان منديل            / العلمي 9

 حسين حسن فاضل كاظم         / العلمي 10

 / العلمي احمد صبار بدر خضر             11

 سجاد راجح نعمة شكير             / العلمي 12

 محمد قاسم هاشم عمران          / العلمي 13

 سلمان قاسم رحمن عبيس         / العلمي 14

 محمد جابر عبيد حمزة         / العلمي 15

 نهاد يونس عبد الزهرة            / العلمي 16

 

 

 

 

 

 



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

 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

 محمد تركي عاشور عباس /  المهني 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

 عبد هللا حمزة خير /  المهني ضياء 21

 ابو القاسم محمد ثامر تركي /  المهني 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

 عبد الصاحب /  المهني حسين حمودي 5

 قاسم رضا رميد عايز /  المهني 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

 المهني احمد شاكر كطافة /  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

 


