
 انطاتك انثاًَ (1رلى انماػح )

 انثانثح )ادٍاء يجهزٌح + تماَح(انًزدهح   25/4/2222 الدذالائًح جهىص طهثح لظى ػهىو انذٍاج نٍىو 

 ) صثادً(    

 يالدظح: انجهىص دظة انتظهظم
 انثانثح ادٍاء انًزدهح  خ

 صثادً

 انخظ االول

  انثانثح / تماَحانًزدهح 

 صثادً

 انخظ انثاًَ

 انثانثح ادٍاء انًزدهح 

 صثادً

 انخظ انثانث

انثانثح / تماَحانًزدهح   

 صثادً

 انخظ انزاتغ

 انثانثح ادٍاء انًزدهح 

 صثادً

 انخظ انخايض

انثانثح / تماَحانًزدهح   

 صثادً

 انخظ انظادص

  زٌنب سعد علً عبد  حنٌن ماجد غنتاب مال هللا  احمد داود سلمان علٌوي 1

 جعفر نجم هالل كطامً  بٌداء عطٌة منهل خشان  االء كرٌم فرحان هوٌدي  2

  زٌنب فطٌس جابر صٌوان  حوراء فالح ٌاسٌن عبٌد  اسراء زهٌر سعٌد لفتة 3

 دعاء عبد النبً جاسم موات  تبارك رحٌم علً عبٌد  اٌالف فالح مهدي دمحم  4

  زٌنب هاشم كاظم عبد  دٌار علً رحمن دمحم  شلوش آٌات دمحم عبد الرزاق 5

 رحاب وناس مطٌر حمٌد  تبارك رحٌم دمحم شمخً  اٌاد حاكم دبعن  6

  سكٌنة لفتة كاظم علً  رواسً ساجت عوٌد ناصر  اٌة دمحم حسٌن عبد 7

 رحمة رشٌد كزار علً  تبارك علً ثابت جبار        باقر عارف علً عبد  8

  سهاد دمحم نعٌم علً  رؤى فاضل سالم صخً  اٌمان قاسم مٌد صحن 9

11 
  بنٌن حٌدر نعمة حسٌن 

تبارك مهدي عبد العباس 

 علٌوي
 

 رٌتاج عباس فاضل جاسم

 

 طانة 25= / ادٍاء يجهزٌح / صثادً ثانثحانًزدهح ان                       طانة  25 = / صثادً  انثانثح / تماَحانًزدهح 

 
 طانة  02انًجًىع 

 



 انطاتك انثاًَ (2رلى انماػح )

 انثانثح )ادٍاء يجهزٌح + تماَح(انًزدهح   25/4/2222دذااللائًح جهىص طهثح لظى ػهىو انذٍاج نٍىو 

    ) صثادً(    

 يالدظح: انجهىص دظة انتظهظم
 انثانثح ادٍاء انًزدهح  ت

 صثادً

 انخظ االول

انثانثح / تماَحانًزدهح   

 صثادً

 انخظ انثاًَ

 انثانثح ادٍاء انًزدهح 

 صثادً

 انثانثانخظ 

انثانثح / تماَحانًزدهح   

 صثادً

 انخظ انزاتغ

 انثانثح ادٍاء انًزدهح 

 صثادً

 انخظ انخايض

انثانثح / تماَحانًزدهح   

 صثادً

 انظادصانخظ 

  صكر علً جبر كربول  رٌام حسٌن جاسم مطٌر  تبارك علً حسٌن عٌدي 1

 كرٌمعلً جعفر جودة   سرى عدنان مزعل عارف   رٌم مطلك حاكم مطلك  2

3 
 زمن جبار دمحم محً  جنان جبار سلطان مٌمون

 
 غفران رضا صعٌو ناٌف

 

 علً حٌدر عبد التاج كطان  سهام عواد حلو ثامر  زهراء سعد جاسم دمحم  4

  غفران قاسم رحم صوٌدج  زهراء هالل عباس الغالً  حسٌن إبراهٌم علً حسون 5

 علً كرٌم صكبان عنصول  صنٌبرشهد نعٌم سعٌد   زهراء فالح حسن روٌضً  6

  فاطمة خضٌر عباس خشان  زهراء هٌثم منصور نعمة  حنان رحٌم شمٌدل حلٌو 7

 غفران بادي زعون حطب  ضٌاء هلٌل عبد عون كلٌو  زٌنب كاظم جودة عباس  8

  فاطمة علً هاشم سهر  زٌنب حسٌن علً رضا  حنٌن حسٌن علً مجلً 9

 فاطمة حامد إسماعٌل ابراهٌم  علً جاسم دمحم عامر  سجود جاسب كاظم عطٌة  11

 

 طانة 25طانة                        انًزدهح انثانثح/ ادٍاء يجهزٌح / صثادً =  25 = / صثادً  انثانثح / تماَحانًزدهح 

 طانة 02انًجًىع 

 

 



 انطاتك انثاًَ (0رلى انماػح )

 )ادٍاء يجهزٌح + تماَح(انثانثح انًزدهح  25/4/2222 دذااللائًح جهىص طهثح لظى ػهىو انذٍاج نٍىو 

 ) صثادً + يظائً (    

 يالدظح: انجهىص دظة انتظهظم
 ادٍاء /  انثانثحانًزدهح  ت

 صثادً

 انخظ االول

انثانثح / تماَحانًزدهح   

 صثادً

 انخظ انثاًَ

 انثانثحادٍاء انًزدهح 

 صثادً

 انخظ انثانث

انثانثح / تماَحانًزدهح   

 صثادً

 انزاتغانخظ 

 انًزدهح انثانثح ادٍاء

 + يظائًصثادً

 انخظ انخايض

انثانثح / تماَحانًزدهح   

 +يظائً صثادً

 انظادصانخظ 

  هذٌز ػهً جاطى ػثاص  هدٌل مطلك كالن همٌم  فاطمة لطٌف صادق صكبان 2

 هادي حردان عبد الحسن وشٌح  منار حسٌن نعٌمة ناٌف  فاطمة كاظم عجاج منٌهل  2

  يُتهى سايم ػىٌذ ٌاطٍٍ  نبأ خالد جمعة فرحان  مهدي عزٌز داخلفاطمة  0

 هبة تركً حسٌن جبر  زٌنب كرٌم رشٌد علٌوي  كىثز ػذي صانخ دنفً  4

   / م احٌاء اسراء علً جلوب ناصر  نبأ ماجد راهً خلف  لٌلى عبد الكاظم عبد الحسن  5

 تقانهم /  /هدى شاكر موسى   يُتظز دمحم غاَى يذٍظٍ  دمحم كرٌم شاوي فري  6

  اسماء منعم سلمان حمد  نور عبد المحسن علً   محمود شاكر عبد الرزاق  7

 آدم دمحم كاظم هلٌل  يٍاطح ياجذ ػثذ األيٍز ػىٌذ  مرتضى تحسٌن حسٌن   8

 هدى جواد كاظم عناد  مرٌم حسن كاظم عبد الحسٌن 9
 

  الهام نعمه شخٌر موسى

 آٌات كرٌم عٌدان حمد  نور الهدى دمحم عطٌة عبٌد  عنٌن مرٌم قاسم دمحم  22

 

                                                        يظائً 0+ طانة  22/ صثادً = تماَحانًزدهح انثانثح/                       يظائً 0+ طانة   22 = / صثادً  ادٍاء يجهزٌحانثانثح /انًزدهح 

 طانة 02انًجًىع  

 

 

 



 انطاتك انثاًَ (4رلى انماػح )

 )ادٍاء يجهزٌح + تماَح(انثانثح انًزدهح  25/4/2222 دذااللائًح جهىص طهثح لظى ػهىو انذٍاج نٍىو 

 + انًزدهح انزاتؼح ادٍاء يجهزٌح ) صثادً ()يظائً (    

 يالدظح: انجهىص دظة انتظهظم
 انثانثح انًزدهح ت

 ادٍاء / يظائً

 انخظ االول

انثانثح / تماَحانًزدهح   

 يظائً

 انخظ انثاًَ

 انثانثح انًزدهح

 / يظائً ادٍاء 

 انخظ انثانث

انثانثح / تماَحانًزدهح   

 يظائً

 انخظ انزاتغ

 انثانثح انًزدهح

 / يظائً تماَح

 انخظ انخايض

انثانثح / تماَحانًزدهح   

 يظائً

 انظادصانخظ 

  اٌمان قاسم حنش كاظم 2

 عبد الحسٌن بدنزٌنب خلف 

/ وسام حاتم حسٌن عٌدان 

 احٌاء / م / ثالثة

 

 اٌح دمحم راضً دمحم  علً حسٌن ناصر حسن  رشا رحٌم شخٌر عبٌد  2

  عمار رفعت علً ٌعقوب  سجاد كرٌم عمران موسى  حسٌب سلطان غند كرٌم 0

 تتىل فزداٌ ػثاص ػىدج  زهراء دمحم عبد الرضا  حسنة مزعل  حسٌن عبد  4

  غفران حسٌن ٌلود كرٌدي  فاطمة جاسم دمحم علود  حسٌن نعٌم دمحم محسن 5

 تتىل َصٍف جاطى ػثٍذ  عباس وثٌر كاظم عبد العالً  حوراء حٌدر داود  6

/ آٌاخ ػاٌذ يذًىد ػهٍىي  كوثر نعمة شخٌر موسى  حكٌم ناصر شمخً راضً 7

 و/ ادٍاء / راتؼح 

 

 تثارن ػهً دههح شُاوج  حسٌن حٌدر عٌسىعالء   دعاء نعٌم شالكة دمحم  8

  آٌاخ َاصز وانً فزٌخ  مرتضى مطشر غالب حمد  رباب كاظم جاسم دمحم 9

 خًائم يذظٍ رداد ػكار  علً احمد محسن عالوي  رحاب احمد حسٌن حبٌب  22

 

 ةطان 22=  يظائًانًزدهح انثانثح/ تماَح /  طالب      22/ يظائً =  ادٍاءانًزدهح انثانثح /                                                                    

 طالب 7انًزدهح انزاتؼح / ادٍاء / صثادً = 

 طانة 02انًجًىع 

 

 



 

 ثانثانطاتك ان (5رلى انماػح )

 انًزدهح انزاتؼح )االدٍاء انًجهزٌح( 25/4/2222دذااللائًح جهىص طهثح لظى ػهىو انذٍاج نٍىو 

 ) صثادً(    

 يالدظح: انجهىص دظة انتظهظم
ادٍاء /انًزدهح انزاتؼح  خ

 صثادً/ يجهزٌح 

 انخظ االول

ادٍاء /انًزدهح انزاتؼح 

 صثادً/ يجهزٌح 

 انخظ انثاًَ

ادٍاء /انًزدهح انزاتؼح 

 صثادً/ يجهزٌح 

 انخظ انثانث

ادٍاء /انًزدهح انزاتؼح 

 صثادً/ يجهزٌح 

 انخظ انزاتغ

ادٍاء /انًزدهح انزاتؼح 

 صثادً/ يجهزٌح 

 انخظ انخايض

ادٍاء /انًزدهح انزاتؼح 

 صثادً/ يجهزٌح 

 انخظ انظادص

  يزتضى جثار ػثذانذظٍٍ   شهالء َجى ػثٍذ جفجٍز  دػاء ػايز شًخً رطٍ 1

 َىر ػثاص ػثذانذظٍٍ دمحم  ػهً دظٍٍ جاطة جثار  سهزاء ػًاد خهف َىار  2

  يزٌى ػثذ انكزٌى تُىاٌ   صاتزٌٍ داكى وانً خضز  رطم َىر خضز دمحم 3

 َىرص لاطى دمحم ػثذ ػىٌ  ػهٍاء دُىٌ دظٍٍ تذر  سهزاء دمحم كاظى خضٍز  4

    ػثذ شؼالٌَثا ادًذ   ضذى تاطى غانً كاطغ  رغذج دثٍة خهف ٌاطٍٍ 5

 هثح ػهٍىي ػىٌذ ػذٌفح  فاطًح يشتاق ػثذ انصادة   سٌُة كزٌى فهٍخ دظٍ  6

  َثأ ياجذ دظٍٍ ػثزج  طه دظٍٍ ػكال طهىيً  سهزاء دظٍ طانة ههٍم 7

 ٌىطف سياٌ جثار رهٍف  نماء كزٌى تشٍز دداو  طثأ ػمٍم جؼفز خًٍض  8

   َىر ػثاص دظىًَ كزكه  اٌذاوػذراء صادق  جذٍم   سهزاء ردٍى يُصىر خهٍم 9

 ٌىطف طهًاٌ دمحم طهًاٌ  نٍث تالطى َؼٍى ػهً  طجاد دمحم دظٍ غاَى  11

 

    طانة 02 = / صثادً / ادٍاء يجهزٌح  انزاتؼحانًزدهح 

                      

 طانة 02انًجًىع = 

 

 



 نثانطاتك انثا (6رلى انماػح )

 انًزدهح انزاتؼح )االدٍاء انًجهزٌح( 25/4/2222 دذااللائًح جهىص طهثح لظى ػهىو انذٍاج نٍىو 

 يظائً (  )

 يالدظح: انجهىص دظة انتظهظم
انًزدهح انزاتؼح /ادٍاء  ت

 يظائًيجهزٌح / 

 انخظ االول

انًزدهح انزاتؼح /ادٍاء يجهزٌح / 

 يظائً

 انخظ انثاًَ

انًزدهح انزاتؼح /ادٍاء 

 يظائًيجهزٌح / 

 انخظ انثانث

انًزدهح انزاتؼح /ادٍاء يجهزٌح / 

 يظائً

 انخظ انزاتغ

 يزٌى ػايز تزهاٌ دُىاٌ ػال ضٍاء ظالل يذٍظٍ سٌُه رػذ ردًاٌ ػاشىر يظائً/ االء َؼًح دمحم يذظٍ 2

2     

 يصطفى هاشى دمحم ػفص شًزاٌ فزداٌ ػهً دافع دٍٍُ ادًذ فٍاض دمحم افزاح َاجً يذخىر فتخ ػهً 0

4     

 يُى ػثذ انهادي ػثذ وَاص ػهً طؼذ ػُكىد ػىاد دػاء ػهً يذظٍ ػثٍذ اٌاخ جىاد َجى دمحم 5

6     

 َذاء طانى ػثاص دظىًَ يذظٍ خهٍم جؼاس ضاتظ دػاء غاَى شؼٍث فهٍخ اٌالف غاسي خضٍز طهًاٌ 7

8     

 َىر جًٍم شاٌغ داخم يذظٍ ردٍى نفته جثز كاظى ػثذانذظٍٍ ادغٍىرطم  اًٌاٌ فزداٌ تاٌه جىال 9

22     

 َىرانذٌٍ ػثذ انذظٍ طاليح  دمحم دظٍٍ ٌاطز خشٌ طجاد صانخ هادي طهًاٌ تٍٍُ ػايز ػظٍى شاتً 22

 هذٌم ػثذ انؼظٍى خهف ػشٌش يزتضى لاطى طهًاٌ طذاب طجاد ػهً خشػم شغٍذل  22

 والء دًٍذ يهاوع روضاٌ يزوج يظهىو ػُاد خًاط جاطة صكز تٍُه طذز دظٍٍ دمحم ريهً دُظم 20

    طانة 02=   يظائًانًزدهح انزاتؼح/ ادٍاء يجهزٌح /                                                                

 طانة 02انًجًىع = 


