
ــــخاليومالوقتاألختصاصاالسم الثال ت التار
7/28/2020االثنين10:00القانون ابتهال غازي مهدي حسن الحجيمي1
7/28/2020االثنين10:00حاسوباحمد رحيم كاظم عبد زيد الخفاجي2
7/28/2020االثنين10:00بكالوريوس تحليالت مرضيةاحمد عبد الكاظم جيثوم مرزوك العابدي3
7/28/2020االثنين10:00صيدلةازهر عماد عبدالزهرة برهان العامري4
7/28/2020االثنين10:00لغة انكليزيةاستبرق مبدر خلخال حسين اليساري5
7/28/2020االثنين10:00لغة انكليزيةاسراء سليم علي غيدان التميمي6
7/28/2020االثنين10:00قانوناسراء شكري عزالدين محسن االسدي7
7/28/2020االثنين10:00علوم البيئةاسالم تحسين رسول محمد رضا محي الدين8
7/28/2020االثنين10:00حاسوباسماء عبد االمير صالح محيل االبراهيمي9

7/28/2020االثنين10:00هندسة مدنياكرم عزالدين كريم10
7/28/2020االثنين10:00الجغرافيهاالء كاظم هادي علي الفحام11
7/28/2020االثنين10:00علوم مالية ومصرفيةاالء محمد عبد االمير محمد المرشد12
7/28/2020االثنين10:00اللغة العربيةالزهراء جميل صالح علي صالح13
7/28/2020االثنين10:00احياء مجهريهامير صادق ياسر محسن العذاري14
7/28/2020االثنين10:00التربية البدنية وعلوم الرياضة امير صباح مهدي اسماعيل الدنكجي15
7/28/2020االثنين10:00اللغة العربيةامير علي عبيد عبد الشيباني16
7/28/2020االثنين10:00علم النفسانعام كامل عويد كاظم الغانمي17
7/28/2020االثنين10:00هندسه مدنية انور جاسم شعالن لطيف البديري18
7/28/2020االثنين10:00علوم اسالميةاياد عبد الرزاق عبود عويد العنبكي19
7/28/2020االثنين10:00العلوم السياسيةايالف هاشم نيشان خلفيه االسدي20

7/28/2020االثنين10:30تاريخايمان عبدالرضا يوسف عكض الفتالوي1
7/28/2020االثنين10:30لغة انكليزيةايمان كاظم عبد الحسين جواد العلياوي2
7/28/2020االثنين10:30التربية الرياضية ايناس عباس حميد عبد جنابات3
7/28/2020االثنين10:30هندسهإبراهيم سالم إبراهيم حسن شربه4
7/28/2020االثنين10:30علوم كيمياءأحمد يحيى محمد أبراهيم الربيعي5
7/28/2020االثنين10:30صيدليأزهر عماد عبد الزهرة برهان العامري6
7/28/2020االثنين10:30بكلوريوس طب وجراحة عامةأسماء علي نعمان امين االمين 7
7/28/2020االثنين10:30فسلجة حيوان أطياف صالح حسين حمزة الموسوي8
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7/28/2020االثنين10:30طب األسنان أكرم عبد الرزاق عبد علي مشكور الوائلي 9
7/28/2020االثنين10:30التربية البدنية وعلوم الرياضة أمير عباس جبر عباس زرفي 10
7/28/2020االثنين10:30 ادخل التخصصأمير علي هادي عبد العذاري11
7/28/2020االثنين10:30اعالم /اذاعة وتلفزيون أمير منصور ضياء حسين الشمري 12
7/28/2020االثنين10:30طب بيطريأنور عباس عزيز عبدهللا الزاملي13
7/28/2020االثنين10:30هندسة الكترونيك واتصاالتآجام ليث سليم عبد الحسين الخليلي14
7/28/2020االثنين10:30اللغة العربية باسم غانم هادي عبدالحسين الخزاعي15
7/28/2020االثنين10:30فنون جميلة بشير عباس شنين كحامي العلياوي16
7/28/2020االثنين10:30علوم كيمياء بنين سامي ترف عبيد الحچيمي17
7/28/2020االثنين10:30اللغه العربيه بنين عبد محمد جاسم الشباني 18
7/28/2020االثنين10:30تخطيط عمرانيتقى احمد موسى نعمة الصوافي19
7/28/2020االثنين10:30الهندسة الكهربائيةجعفر داخل كامل حسين السالطنة20

7/28/2020االثنين11:00الفيزياءحاتم كريم حسين عبيد الغريباوي 1
7/28/2020االثنين11:00حاسوبحارث عبدالكريم عبدالمنعم موسى الشميساوي2
7/28/2020االثنين11:00صيدلهحسام عبدالعالي سلمان عبدالحسين الكريطي3
7/28/2020االثنين11:00انكليزيحسن كاظم محمد عبد الرضا العبيدي4
7/28/2020االثنين11:00بكلوريوس اعالمحسن هادي مشيري عويد العويد5
7/28/2020االثنين11:00حاسوبحسنين جواد عبد مزعل العبودي 6
7/28/2020االثنين11:00ادارة واقتصادحسين عبد االمير محمد رزاق الكيشوان7
7/28/2020االثنين11:00ادارة اعمالحميد مهدي كاظم احمد البديري8
7/28/2020االثنين11:00علوم حياة/احياءمجهريةحنان خالد دايخ حسون الضالمي9

7/28/2020االثنين11:00ماجستير شريعة وعلوم اسالميةحنان عبدالعالي حسين حمد أبو الجاز10

7/28/2020االثنين11:30العلوم التربويه والنفسيه حنين حسين عسكر سلمان الهاللي 1
7/28/2020االثنين11:30وقاية النباتحنين عبد الحسن جري مظهر الجبوري 2
7/28/2020االثنين11:30تربية رياضيةحوراء جدعان محيل ثاير الخزعلي3
7/28/2020االثنين11:30وقاية نبات حوراء رزاق ظاهر حمد العبودي4
7/28/2020االثنين11:30لغة انكليزيةحوراء كريم كاظم منسي العباسي5
7/28/2020االثنين11:30زراعةحيدر جواد نقي جواد البو سعيد6
7/28/2020االثنين11:30قانونحيدر حميد غريب عبود الكرعاوي7



7/28/2020االثنين11:30 ادخل التخصصحيدر رشيد مدلول عمران الشريس 8
7/28/2020االثنين11:30تخطيط استراتيجيحيدر محسن سلمان محمد ابوغنيمة9

7/28/2020االثنين11:30ادوية وعالجياتحيدر محمد ذياب كاظم الشمري10

7/28/2020االثنين12:00اللغة العربية حيدر هادي سلمان شاهين االسدي1
7/28/2020االثنين12:00قانونداليا محمد مشكور وليد الزيادي2
7/28/2020االثنين12:00لغة انكليزيةدعاء ميثم محسن حسون العميدي3
7/28/2020االثنين12:00اللغة العربيةدنيا جميل كاطع عبد يساري4
7/28/2020االثنين12:00اللغة العربيةدنيا عباس عبد الرضا عبد االمير العامري5
7/28/2020االثنين12:00علوم الحياةذكرى غالي يوسف خمامة التميمي6
7/28/2020االثنين12:00حاسوبذوالفقار فاضل عبد الحسين عبد علي الدباغ7
7/28/2020االثنين12:00التربية االسالميةرايد فاخر سلطان كايم الجبوري8
7/28/2020االثنين12:00جغرافيهرسل ابراهيم مردان موسى ابوجزره9

7/28/2020االثنين12:00التربية االسالميةرسل صباح نعمه عبود الجنابي10

7/28/2020االثنين12:30جغرافيّة رسل مسلم رزاق عبدهللا الگرعاوي1
7/28/2020االثنين12:30كليه التربيه البدنية وعلوم الرياضه رشاد احمد عبد الرضا كاظم الشمرتي2
7/28/2020االثنين12:30هندسة ميكانيك رعد حمزة عبد حسون الخماسي3
7/28/2020االثنين12:30الشريعة والعلوم اإلسالمية رعد عبد أحمد سلطان الشمالي 4
7/28/2020االثنين12:30لغة انكليزيةرغد عبد الرزاق عبداالمير سعيد السيالوي5
7/28/2020االثنين12:30اللغة العربيةرواء محسن مجيد راضي الموسوي6
7/28/2020االثنين12:30طب وجراحه عامهرؤى علي سرور صادق البغدادي7
7/28/2020االثنين12:30اللغة العربيةرؤيا عبد الجواد حسين عزيز العذاري8
7/28/2020االثنين12:30اداره اعمالزمان عبد االمير خومان جبار ال شبل9

7/28/2020االثنين12:30كليه الطبزهراء حامد محمد حسين عباس الموسوي10

7/28/2020االثنين1:00تربية فنيةزهراء حميد حسن عاجل1
7/28/2020االثنين1:00هندسة مدنيةزهراء حميد ناجح فليح العوادي2
7/28/2020االثنين1:00علوم التحليالت المرضية زهراء رزاق حاتم مدلول العبودي 3
7/28/2020االثنين1:00كيمياءزهراء رشيد حساني طاهر الحارس4
7/28/2020االثنين1:00اللغة العربيةزهراء سعد محسن عباس الحميداوي 5



7/28/2020االثنين1:00حاسوبزهراء علي عبد الرزاق مجيد مرزه6
7/28/2020االثنين1:00صيدلةزهراء عماد عبد الزهرة7
7/28/2020االثنين1:00قانونزهراء لطيف عزيز عبد الرسول تويج 8
7/28/2020االثنين1:00تربيه فنيه زهراء محمد باقر محمد جواد جعفر الحكيم 9

7/28/2020االثنين1:00تربية فيزياءزهراء محمد مشكور وليد الزيادي10

7/29/2020الثالثاء10:00هندسة مواد زهراء نعيم محمد ابراهيم البخاتي 1
7/29/2020الثالثاء10:00حاسباتزين العابدين جواد كاظم2
7/29/2020الثالثاء10:00فنون جميلة /فنون تشكيلية /خزفزينا سلمان مهدي موسى ابو جزره3
7/29/2020الثالثاء10:00 التربيه البدنيه وعلوم الرياضهزينب صالح كاظم مطر العتيجاوي4
7/29/2020الثالثاء10:00طب وجراحة عامةزينب عادل حسن جوان الزيدي5
7/29/2020الثالثاء10:00قانونسجاد عودة جبار حسين الساعدي6
7/29/2020الثالثاء10:00علوم القرانسجى عبد االمير محمد رزاق الكيشوان7
7/29/2020الثالثاء10:00الفقه وأصولهسحر فرحان كاظم مزهر الظويهري8
7/29/2020الثالثاء10:00بكلوريوس تربيه /قسم التاريخ سرى عبد الها دي دعبول سلمان الحجيمي9
7/29/2020الثالثاء10:00حاسوبسري حامد عطشان عنتيك الياسري10

7/29/2020الثالثاء10:30قانون سعد ثامر حميد سلمان شير علي 1
7/29/2020الثالثاء10:30علوم حياة سالم علي عبد عواد حجيمي 2
7/29/2020الثالثاء10:30تربية فنيةسهير حسين عدنان مهدي الفحام 3
7/29/2020الثالثاء10:30هندسه مدنيسيف سعد عبد الزهره صكبان المحولي4
7/29/2020الثالثاء10:30التربية البدنية وعلوم الرياضةسيف فاضل خليل عبد الربيعه5
7/29/2020الثالثاء10:30علوم اغذيهشرف علي هادي الشيخ6
7/29/2020الثالثاء10:30هندسه االلكترونيك واالتصاالت صابرين عبد الكريم جابر عبد الرضا النجفي 7
7/29/2020الثالثاء10:30التاريخصادق تدبار دالي راضي الزيادي8
7/29/2020الثالثاء10:30قانون عامصبا مهدي هادي شعالن السالمي9
7/29/2020الثالثاء10:30الفقه واصولهصبا نوماس حمادي كاظم الكيماوي10

7/29/2020الثالثاء11:00الكيمياءصفا حميد محمد حميد الحكيم1
7/29/2020الثالثاء11:00كلية الفنون الجميلة_التربية الفنيةصفاء سرمد حسين شمران حسين2
7/29/2020الثالثاء11:00لغة انكليزيةضحى صكر جبوري عجمي العابدي3



7/29/2020الثالثاء11:00علوم بايلوجيضحى عبد االمير محمد رزاق الكيشوان4
7/29/2020الثالثاء11:00تربية فنيةضي غازي مهدي عبيد الجنابي5
7/29/2020الثالثاء11:00تربية رياضيةطيبه نجاح محمد موسى الكالبي6
7/29/2020الثالثاء11:00طبيب (خريج كلية الطب) طيف علي محمد علي درويش الالمي7
7/29/2020الثالثاء11:00صيدلةطيف محمد حسن محمد سعيد المخزومي 8
7/29/2020الثالثاء11:00إدارة أعمالعاجل سرحان عاجل محمد الفتالوي9
7/29/2020الثالثاء11:00قانونعادل حسين عبد محمد كاتب10

7/29/2020الثالثاء11:30فيزياءعادل فاضل عبد الزهرة سلمان الزاملي1
7/29/2020الثالثاء11:30القانونعبد االمير محمد رزاق محمود الكيشوان2
7/29/2020الثالثاء11:30علوم سياسية عبد الرزاق كامل حسين حمادي السالطنة3
7/29/2020الثالثاء11:30جغرافيةعبير غانم عبيد عيدان البجري 4
7/29/2020الثالثاء11:30صيدلةعذراء علي هاني محمد الخزعلي5
7/29/2020الثالثاء11:30زراعةعقيل عبد الكريم عبدهللا محمد ال محمد6
7/29/2020الثالثاء11:30تاريخعقيل محمد رضا ناجي عساف الدكسن7
7/29/2020الثالثاء11:30 إدارة واقتصاد عالء داخل عبيد والي ال علي8
7/29/2020الثالثاء11:30هندسة مدني عالء سلمان عباس حسين الكريطي9
7/29/2020الثالثاء11:30قانونعالء عبد االمير عبد السادة10

الوي1 ةعالء فاهم محمد مجهول الش 7/29/2020الثالثاء12:00اللغة الع
اظم مهدي خلف السلطا 2 7/29/2020الثالثاء12:00ادارة واقتصادعالء 
ساري3 7/29/2020الثالثاء12:00أدارة االعمال ع حس ع نا ال
د حسون األبراه 4 ةع سالم ع 7/29/2020الثالثاء12:00المحاس
رعاوي 5 اس ال د الحسن رسول ع اء ع ع م 7/29/2020الثالثاء12:00علوم ال
د الحسن نعمه سلمان الجنا 6 ــــخ ع ع 7/29/2020الثالثاء12:00التار
اوي عطيوي العبودي7 7/29/2020الثالثاء12:00اداب / مجتمع مد ع عبود ح
يور جهادي الصا 8 7/29/2020الثالثاء12:00قانونع فالح ش
اس محمد صالح الحما 9 7/29/2020الثالثاء12:00حاسوبع فؤاد ع
اظم حمزه الخفا 10 اةع مطرود  ة علوم ح 7/29/2020الثالثاء12:00ت

د فضل الفضل1 اء ز سع ه عل الت مرض 7/29/2020الثالثاء12:30تحل



ز جاسم الحسناوي2 ل ع اء مج ــــخعل 7/29/2020الثالثاء12:30تار
د ع محسن الموسوي3 اء نوفل ع 7/29/2020الثالثاء12:30علوم القرآنعل
د الحسن النجار4 ةغدير عالء ازهر ع ائ ه 7/29/2020الثالثاء12:30الهندسة ال
ب ال محمد5 د حب د المج ةغزوان حامد ع عة االسالم 7/29/2020الثالثاء12:30ال
ه6 ةغفران احمد سلمان حنون العط الت المرض ه قسم التحل ه طب 7/29/2020الثالثاء12:30تقن
عقوب ع الموسوي7 7/29/2020الثالثاء12:30حاسوبغفران يوسف 
اضهفارس عبود ع حس االعر 8 7/29/2020الثالثاء12:30ال
ا 9 دهللا الع د الحسن ع ةفاضل حس ع 7/29/2020الثالثاء12:30لغة ع
دالزهرة ع الخفا 10 ةفاضل ع ع 7/29/2020الثالثاء12:30المحاس

اس حسن خلف الخفا 1 7/29/2020الثالثاء1:00علوم القرآن فاطمه ع
ب2 د العا محسن جاسم البوشيخ حب ة فاطمه ع ة جغراف 7/29/2020الثالثاء1:00ت
د الحس حنظل صنكور المحمد 3 اءفردوس ع 7/29/2020الثالثاء1:00هندسة كه
د4 7/29/2020الثالثاء1:00هندسة زراعة قاسم احمد رسول صاحب حم
7/29/2020الثالثاء1:00قانونقاسم عبود خض حسن الغانم5
اةقاسم محمد ع جاسم سلمان الدع 6 7/29/2020الثالثاء1:00علوم الح
اتقاسم ناظم مو حسن االبراه 7 اض 7/29/2020الثالثاء1:00ر
ادي8 اس ال د ع دالهادي ول 7/29/2020الثالثاء1:00القانونق ع
صل عنون محمد حس البو نا9 ةكرار ف 7/29/2020الثالثاء1:00اللغة الع
ادي10 ةمال جندي محسن محمد ال 7/29/2020الثالثاء1:00جغراف

د ها محمد الموسوي1 قكوثر حم س 7/30/2020االربعاء9:00ادارة االعمال/ادارة 
اةلقاء هادي نا حس الزر 2 7/30/2020االربعاء9:00علوم ح
7/30/2020االربعاء9:00القانونل احمد جاسم حمزه الجبوري3
7/30/2020االربعاء9:00قانونلؤي تر شم لفته الحدراوي4
ب5 د العاج اس ع دالع در ع 7/30/2020االربعاء9:00القانونماجده ح
د الرحمن ع الشاوي 6 ةمث محمد حسن ع ل 7/30/2020االربعاء9:00لغة ان
د االم 7 د ماط ال ع ة . مجت سم ج وس هندسة مدن 7/30/2020االربعاء9:00لور
اوي 8 اسم محمد را  يمحمد  ط ح 7/30/2020االربعاء9:00تخط
دالساده الجنا 9 اءمحمد جواد حامد محمد ع م 7/30/2020االربعاء9:00علوم ك
7/30/2020االربعاء9:00حاسوبمحمد حاتم جواد عسل الجنا 10



دي 1 ار العا اس حسن ع 7/30/2020االربعاء9:30هندسه محمد ع
ف العنكو 2 ة الفقه / قسم أصول الفقه محمد ع م نظ 7/30/2020االربعاء9:30ل
مت3 اس ح وس طب وجراحة الفم واألسنان محمد فالح حسن ع 7/30/2020االربعاء9:30الور
7/30/2020االربعاء9:30هندسهمحمد مسلم نعمه طاهر الموسوي4
ةمروة عادل هاشم سالم الال 5 ة األسالم 7/30/2020االربعاء9:30ال
دالحمزه6 دالحمزه حس ع ة اآلداب/قسم الفلسفهمروه راشد ع 7/30/2020االربعاء9:30ل
د7 م ال حم م ك م ارح م حك ط عمرا م 7/30/2020االربعاء9:30تخط
دي8 ت أم العب م طه ن ةم 7/30/2020االربعاء9:30الهندسة المدن
ساوي9 ضمصط رعد ع مو الشم 7/30/2020االربعاء9:30تم
اس الجح 10 حان ع ةمصط غزاي  ائ ات األح 7/30/2020االربعاء9:30التقن

ادي هاون الثائري1 7/30/2020االربعاء10:00حاسوبمصط قاسم 
ا 2 ار الم م ج 7/30/2020االربعاء10:00هندسة مد مصط هاتف ك
اس محسن الهال 3 7/30/2020االربعاء10:00فقهمنال عواد ع
د الرضا الحلو4 اس حسن ع د الع ةمنتظر ع ات اء الح م 7/30/2020االربعاء10:00ال
د مسلم مهدي كزار الفتالوي 5 ة مهدي ع 7/30/2020االربعاء10:00اللغة الع
ز هادي صالح نعمه6 اءميثم عالء ع 7/30/2020االربعاء10:00ف
س المحنه7 سون معد محسن ادر ضم 7/30/2020االربعاء10:00تم
ار الفتالوي8 اظم ج دال أ محمد ع اةن 7/30/2020االربعاء10:00علوم ح
ان الغزا 9 دالحس ج م فليح ع 7/30/2020االربعاء10:00قانونند
اس نفاش الفتالوي10 ةنغم هاتف ع ة االسالم 7/30/2020االربعاء10:00علوم القرآن وال

ا سائل المو1 ات نور الدين محسن  اض ة ر 7/30/2020االربعاء10:30ت
د الرضا ص الحسناوي 2 ةنور خالد ع 7/30/2020االربعاء10:30محام
د3 دز د بناي ع دز ةنور عادل ع ل 7/30/2020االربعاء10:30لغة ان
الل4 ش  اض ضاري  ةنورا ر ل 7/30/2020االربعاء10:30لغة ان
7/30/2020االربعاء10:30قانون نورس حسن جاسم فرهود الموسوي 5
ل المت 6 ه هاجر نزار هاشم حس ح دالن 7/30/2020االربعاء10:30ص
ل حس العار 7 7/30/2020االربعاء10:30حاسوبهاشم محمد هب
د الحس تر 8 د الرزاق ع 7/30/2020االربعاء10:30علم النفسهالة جعفر ع



داوي9 ة هللا ناظم حس حسن الف 7/30/2020االربعاء10:30ال يوجد تخصصه
الوي ع الحسناوي 10 م ش ة ك 7/30/2020االربعاء10:30القانون ه

داوي1 ل الحم ةهدى سعد نا صخ او م 7/30/2020االربعاء11:00هندسة ك
اس محمد صالح الحما 2 اة هدى فؤاد ع 7/30/2020االربعاء11:00علوم الح
ماوي3 اظم ال 7/30/2020االربعاء11:00علوم القرآن هدى نوماس حمادي 
ه المحنه4 7/30/2020االربعاء11:00هندسه هدير فؤاد نوماس عط
د طالل الفتالوي 5 7/30/2020االربعاء11:00حاسوبهدير ماجد ع
ز العذاري6 اس ع اسم ع ل  7/30/2020االربعاء11:00حاسوبهد
ل بهجت رزاق جعفر رزاق7 دلة هد 7/30/2020االربعاء11:00ص
اظم مهدي مراد8 7/30/2020االربعاء11:00طب عام هنادي زه 
رعاوي9 دي حس ال 7/30/2020االربعاء11:00قانونهيثم خض حم
ةوسام حامد محسن سعد الخالدي10 7/30/2020االربعاء11:00اللغة الع
ة وسن محسن عليوي جواد الخفا 11 7/30/2020االربعاء11:00اللغة الع
ادي12 ةوضاح رجاء محسن مج ال 7/30/2020االربعاء11:00الجغراف
اس نا جاسم13 اءا  7/30/2020االربعاء11:00ف


