
 ( الكيمياء 1توزيع طلبة المرحلة الثانية والمرحلة الرابعة ) قاعة رقم 

 ثاني  رابع ثاني  رابع ثاني  رابع

بتول كريم جميل   
 ظاهر

اسيا رياض علي   
 شميم 

ابراهيم كاظم محمد   
ينحس  

      

سليم خلف  بلقيس  
 زايد

امير عالوي مشاي   
 زغير

احمد جامل عوفي  
 ي لعيب

      

بنين عبد الحسن   
 كريم جار هللا

امين احمد عبادي   
 حسين

احمد عزيز كريم  
 حمد

      

بنين عدي محمد   
 رضا ابنيه 

احمد عناد كريم   امين زاير عبد شميل  
 مكطوف

      

تبارك اركان عبد هللا   
 نجم

ايات عيدان حميد   
 نشمي 

استبرق فرحان جبار  
 عجيل

      

 



 ( الكيمياء 2توزيع طلبة المرحلة الثانية والمرحلة الرابعة ) قاعة رقم 

 ثاني  رابع ثاني  رابع ثاني  رابع

  جتان راضي رباب 
 غازي

 كسار رزاق حسين 
 هاشم 

  صبري علي تبارك 
 عباس 

      

  علوان حسين زهراء 
 حمزة

  شمال داشور حوراء 
 هداب 

  محسن نصير تقوى 
 راضي 

      

 فرحان صادق زهراء 
 حمدان

 كريدي جبر ختام 
هللا  عبد  

 كنيدر كاظم تقى 
 ماصخ 

      

  هادي كريم زهراء 
 علي

 عبد حميد خديجة 
نعمة  الخضر  

 فزع محمد جاسم 
 سيد

      

  حسون محمد زهراء 
 حسين

  سلطان مزعل خزنه 
 مزعل

 راضي حسن حسين 
 الشاه عبد

      

 



 ( الكيمياء 3توزيع طلبة المرحلة الثانية والمرحلة الرابعة ) قاعة رقم 

 ثاني  رابع ثاني  رابع ثاني  رابع

  عباس شهاب طيبة 
 شهاب 

  حطاب  عنيد سامي 
 شغيت 

  هاشم محمد زهراء 
 حصيدة 

      

زمام  االمير عبد علي   فتحي صالح سحر  
 يابر

  السالم عبد زينب 
 عبد حسن

      

  حسين ياسر علي 
 سنسول 

  سلمان ضياء سيف 
 بطوش

  حميد علي زينب 
 ناصر

      

 فرج عواد فاطمة 
 كرم

  زاير جواد شهد 
 محمد

  جابر ستار زينة 
 يوسف 

      

  هللا  جار ناهي فاطمة 
 حسن

  عذيب جاسم صفية 
 عناد

 جبر هادي سارة 
 كطان

      

 



 ( الكيمياء 4توزيع طلبة المرحلة الثانية والمرحلة الرابعة ) قاعة رقم 

 ثاني  رابع ثاني  رابع ثاني  رابع

 كريم مرتضى 
ناصر عبد  

  مهدي محسن 
 حسون كاظم

  عبد رزاق فرح 
 عبد الكاظم

 الحسين

      

  جمال مريم 
كاظم  اسماعيل  

 حاكم محمد 
 عكيلي  جباري

 مهدي قصي 
 حنتوش  حطيمان

      

  سلمان مريم 
باخي  دويج  

 داود محمد 
بالل  سلمان  

  داود قيصر 
 عليوي  سلمان

      

  عباس مريم 
فرج شبيب  

 عبد محمد 
 فرحان الحسين

 كريم

 سعدون ماجد 
 حنون  ثجيل

      

  شاكر مشتاق 
محيميد  عجيل  

 جاسم مرتضى 
حمزة عبيد  

 جبار مجتبى 
 غويلي  حسين

      

 



 ( الكيمياء 5توزيع طلبة المرحلة الثانية والمرحلة الرابعة ) قاعة رقم 

 ثاني  رابع  ثاني  رابع  ثاني  رابع  ثاني 

 باقر هادي جاسم حمد

  عجيل غانم االء 
 مدب 

  حيدر نورة  
 عبد  بشار

  عباس جعفر  مصطفى  
 كاظم 

 

      

تبارك جمعة كاظم 

 صكر

  حميد  خليل  احمد 
 سدخان 

  حسن  هند 
 غياض  صيوان

  درويش  مندوب  منار  
 حمد 

 

      

تمارا عباس هاشم 

 عبد للا 

  رحمن احمد 
ريس   هزاع  

  شاكر  هيام 
عبود  حميد  

  عبد  محمد   منصور 
 منصور   هللا

 

      

حسين كريم هيلي 

 حنيش 

  فهد رعد  احمد 
 هالل 

  عبد عادل وليد 
 محمد 

 حديد  عويد  سالم نور  

 

      

حيدر كاطع هاشم 

 جبيش 

 
احمد ياسر 

 مطشر صباح 

  حيدر  ياس 
عبد  مالك  

 محمد  كاظم عبد  نور  

 

      

رشيد كاظم ثجيل  

 كشمر 

انوار دايخ حسن  

 حمزة 
  تركي  يونس  

سعيد  كريم  
  

 

 



 ي بالطابق االرض الكيمياءنهاية ممر قاعات ( النادي الطالبي) قاعة توزيع طلبة المرحلة الثانية 

 

 

 ثاني 

 رغد جبار وذيح سهل 

 زهراء حران كوين نعيس 

 زهراء حسين زعالن عبد للا 

 زينب جاسم محسن جابر 

 زينب حميد جاسم محمد 

 زينة خليل تركي عبد 

 صابرين كاظم حميد حسن

 صادق بدر خطار سرحان 

 عامر مهدي عامر حمد 

 عبد للا بشار عبد خيون

 عبد للا وادي زعون حطب 

 علي عبد السادة عطية مظلوم

 علي عزيز حسون فليح

 فاضل محسن ذياب مجبل 

 فالح هادي كمر مطر 

 كريم عبد الحسن عبد عون

 محمد حيدر عودة كاظم



 محمد رضا صعيو نايف 

 محمد رعد غريب حميدي 

 محمد فليح حسن جياد 

 منتظر صفاء حسين احمد 

 عبد للا عباسمهدي فالح 

 نور الهدى علي اعطية خضير 

 والء عبد علي داخل 

 يقين عباس حسن مهدي 

 يونس جبار عفر زميل 

 


