
 الطاتق الثانً (1رقن القاػح )

 الثالثح )احٍا  هجهرٌح + تقانح(الورحلح   12/4/1212رتؼا االقائوح جلىس طلثح قسن ػلىم الحٍاج لٍىم 

 ) صثاحً(    

 هالحظح: الجلىس حسة التسلسل
 الثالثح احٍا  الورحلح  خ

 صثاحً

 الخط االول

  الثالثح / تقانحالورحلح 

 صثاحً

 الخط الثانً

 الثالثح احٍا  الورحلح 

 صثاحً

 الخط الثالث

الثالثح / تقانحالورحلح   

 صثاحً

 الخط الراتغ

 الثالثح احٍا  الورحلح 

 صثاحً

 الخط الخاهس

الثالثح / تقانحالورحلح   

 صثاحً

 الخط السادس

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

2 
 

/ هوٌدياالء كرٌم فرحان 

 تقانه ص
  بٌداء عطٌة منهل خشان 

 جعفر نجم هالل كطامً

  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

  هاشم كاظم عبدزٌنب   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

 

 طالة 21= / احٍا  هجهرٌح / صثاحً ثالثحالورحلح ال                       طالة  21 = / صثاحً  الثالثح / تقانحالورحلح 

 
 طالة  02الوجوىع 

 



 الطاتق الثانً (1رقن القاػح )

 الثالثح )احٍا  هجهرٌح + تقانح(الورحلح   12/4/1212 رتؼا االقائوح جلىس طلثح قسن ػلىم الحٍاج لٍىم 

    ) صثاحً(    

 هالحظح: الجلىس حسة التسلسل
 الثالثح احٍا  الورحلح  ت

 صثاحً

 الخط االول

الثالثح / تقانحالورحلح   

 صثاحً

 الخط الثانً

 الثالثح احٍا  الورحلح 

 صثاحً

 الخط الثالث

الثالثح / تقانحالورحلح   

 صثاحً

 الخط الراتغ

 الثالثح احٍا  الورحلح 

 صثاحً

 الخط الخاهس

الثالثح / تقانحالورحلح   

 صثاحً

 السادسالخط 

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

 علً جعفر جودة كرٌم  مزعل عارف سرى عدنان   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  شهد نعٌم سعٌد صنٌبر  روٌضً زهراء فالح حسن  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

 

 طالة 21طالة                        الورحلح الثالثح/ احٍا  هجهرٌح / صثاحً =  21 = / صثاحً  الثالثح / تقانحالورحلح 

 طالة 02الوجوىع 

 

 الطاتق الثانً (0رقن القاػح )



 )احٍا  هجهرٌح + تقانح(الثالثح الورحلح  12/4/1212 رتؼا االقائوح جلىس طلثح قسن ػلىم الحٍاج لٍىم 

 ) صثاحً + هسائً (    

 هالحظح: الجلىس حسة التسلسل
 احٍا  /  الثالثحالورحلح  ت

 صثاحً

 الخط االول

الثالثح / تقانحالورحلح   

 صثاحً

 الخط الثانً

 الثالثحاحٍا  الورحلح 

 صثاحً

 الخط الثالث

الثالثح / تقانحالورحلح   

 صثاحً

 الخط الراتغ

 الورحلح الثالثح احٍا 

 + هسائًصثاحً

 الخط الخاهس

الثالثح / تقانحالورحلح   

 +هسائً صثاحً

 السادسالخط 

  هذٌر ػلً جاسن ػثاس  هدٌل مطلك كالن همٌم  فاطمة لطٌف صادق صكبان 2

 هادي حردان عبد الحسن وشٌح  حسٌن نعٌمة ناٌفمنار   فاطمة كاظم عجاج منٌهل  1

  هنتهى زاهل ػىٌذ ٌاسٍن  نبأ خالد جمعة فرحان  فاطمة مهدي عزٌز داخل 0

 هبة تركً حسٌن جبر  زٌنب كرٌم رشٌد علٌوي  كىثر ػذي صالح دلفً  4

   / م احٌاء اسراء علً جلوب ناصر  نبأ ماجد راهً خلف  لٌلى عبد الكاظم عبد الحسن  1

 تقانهم /  /هدى شاكر موسى   هنتظر دمحم غانن هحٍسن  دمحم كرٌم شاوي فري  6

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

 آدم دمحم كاظم هلٌل  هٍاسح هاجذ ػثذ األهٍر ػىٌذ  مرتضى تحسٌن حسٌن   8

 كاظم عنادهدى جواد   مرٌم حسن كاظم عبد الحسٌن 9
 

  الهام نعمه شخٌر موسى

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

 

                                                        هسائً 0+ طالة  21/ صثاحً = تقانحالورحلح الثالثح/                       هسائً 0+ طالة   21 = / صثاحً  احٍا  هجهرٌحالثالثح /الورحلح 

 طالة 02الوجوىع  

 

 

 

 الطاتق الثانً (4رقن القاػح )



 )احٍا  هجهرٌح + تقانح(الثالثح الورحلح  12/4/1212 رتؼا االقائوح جلىس طلثح قسن ػلىم الحٍاج لٍىم 

 ) صثاحً ( الورحلح الثانٍح+ )هسائً (    

 حسة التسلسلهالحظح: الجلىس 
 الثالثح الورحلح ت

 احٍا  / هسائً

 الخط االول

الثالثح / تقانحالورحلح   

 هسائً

 الخط الثانً

 الثالثح الورحلح

 / هسائً احٍا  

 الخط الثالث

الثالثح / تقانحالورحلح   

 هسائً

 الخط الراتغ

 الثالثح الورحلح

 / هسائً تقانح

 الخط الخاهس

  نٍحالثاالورحلح 

 صثاحً

السادسالخط   

  اٌمان قاسم حنش كاظم 2

 زٌنب خلف عبد الحسٌن بدن

/  وسام حاتم حسٌن عٌدان 

 احٌاء / م / ثالثة

 

 آٌه حسن علً شدهان  علً حسٌن ناصر حسن  رشا رحٌم شخٌر عبٌد  1

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

 بتول مزهر محسن جاسم  دمحم عبد الرضا زهراء  حسنة مزعل  حسٌن عبد  4

  غفران حسٌن ٌلود كرٌدي  فاطمة جاسم دمحم علود  حسٌن نعٌم دمحم محسن 1

 براء زهٌر عبد األمٌر عباس  عباس وثٌر كاظم عبد العالً  حوراء حٌدر داود  6

 اسراء عباس حمٌد منصور  كوثر نعمة شخٌر موسى  حكٌم ناصر شمخً راضً 7

 / صباحً ثانً

 

 حىرا  تاسن دمحم غشٍن  عالء حسٌن حٌدر عٌسى  دعاء نعٌم شالكة دمحم  8

  أمنه حٌدر سعدون ٌونس  مرتضى مطشر غالب حمد  رباب كاظم جاسم دمحم 9

 حسٍن شاكر زػال ناٌل  علً احمد محسن عالوي  رحاب احمد حسٌن حبٌب  22

 

 ةطال 21 = هسائًالورحلح الثالثح/ تقانح /  طالب      22/ هسائً =  احٍا الورحلح الثالثح /                                                                    

 طالب 7صثاحً =  الثانٍحالورحلح 

 طالة 02الوجوىع 

 

 

 



 ثالثالطاتق ال (1رقن القاػح )

  ثانٍحالورحلح ال 12/4/1212 رتؼا االقائوح جلىس طلثح قسن ػلىم الحٍاج لٍىم 

 ) صثاحً(    

 هالحظح: الجلىس حسة التسلسل
 ثانٍحالورحلح ال خ

 صثاحً

 الخط االول

  ثانٍحالورحلح ال

 صثاحً 

 الخط الثانً

  لثانٍحالورحلح ا

 صثاحً 

 الخط الثالث

  لثانٍحالورحلح ا

 صثاحً 

 الخط الراتغ

 ثانٍحالورحلح ال

 صثاحً

 الخط الخاهس

  لثانٍحالورحلح ا

 صثاحً 

 الخط السادس

  ضٌاء مالك علً سلمان  زٌنب حسٌن كاظم مسٌر  حوراء نعٌم سرحان حبٌب 1

2 
  رقٌه دمحم رشٌد حسٌن 

زٌنب موسى عبد الرضا 

 ضوٌان
 دمحم جاسم كاظم محٌسن 

  عذراء كامل صبر حسون  زٌنب خٌرهللا ناهً عبٌد  حوراء ٌوسف ٌعقوب ٌوسف 3

 دمحم علً حسن علً  سجاد عامر عباس حرٌب  زهراء ثامر سعدون ٌدام  4

  علً مظفر سالم حسون  زٌنب كاظم عاكول عوفً  ختام هادي صگبان حسون 5

 مرٌم طراد كاظم ولً  سجى جواد كاظم غافل  زهراء جعفر جناح حسن  6

  كوثر ساهً عطٌة جودة  زٌنب كرٌم هادي غافل  رسل كرٌم لفته روٌح 7

 مرٌم عالء محسن صكب  ضحى خلف شعٌوط بحٌتً  زهراء حسن علً عبدالرضا  8

  محسن حمٌد حنش دمحم  زٌنب مهدي هاشم عوده  رغد مجٌد كاظم عبد 9

 مرٌم فهد علً عبدالهادي  ضحى منذر ابراهٌم خلف  زهراء عباس عبد الستار دمحم  11

 

    طالة 02 = / صثاحً لثانٍحاالورحلح 

                      

 طالة 02الوجوىع = 

 

 



 لثالطاتق الثا (6رقن القاػح )

  الثانٍحالورحلح  12/4/1212 رتؼا االقائوح جلىس طلثح قسن ػلىم الحٍاج لٍىم 
 هسائً ( صثاحً +   )

 هالحظح: الجلىس حسة التسلسل
  الثانٍحالورحلح  ت

 صثاحً

 الخط االول

  الثانٍحالورحلح 

 هسائًصثاحً +  

 الخط الثانً

  الثانٍحالورحلح 

 هسائً

 الخط الثالث

  الثانٍحالورحلح 

 هسائً

 الخط الراتغ

 علً دمحم عرٌبً رمٌض شٌماء حكٌم جاسم جخٌور ٌقٌن علً عوٌد معٌوف مرٌم ناصر راهً 1

 فاطمة غالب جمٌل جاسم حسٌن  ٌوسف حنون فرج جبر مالك محسن فرحان انبٌت 2

  صادق عمران عبود شفلح  بوريمها رسن عودة  3

 كرار شوٌطً كٌطان عٌسى  / مسائًاسٌل جبر ناهً زغٌر نبأ علً سركً عبود 4

  صالح خلٌل ابراهٌم داود أمل شهٌد مجٌد سلمان نورالهدى أحمد عبد الحسن قند 5

 دمحم عبد الكاظم جواد أصغر  اٌات احمد عبٌد داود نور كامل حسٌن خرنوب 6

  عبد الكرٌم رٌاض كرٌم موسى تبارك علً عبدالغنً عبدالكرٌم نعٌمه شخٌترنور علً  7

 مرتضى عٌال والً درواخ  تقى مثنى جابر نجم  8

  عذراء كرٌم شعالن كاظم  نورالهدى طالب شراد كاظم 9

 مظاهر محسن كاظم شوٌر  حسٌن مهند عبدالحسٌن علً  11

  شبٌبعقٌل علً حسٌن   هاجر علً جمٌل عباس 11

 نور الهدى عمارعبد الزهرة حسٌن علً شمخً وحل فرهود حٌدر كرٌم حسٌن مكطوف هدى صادق كامل سعٌد 12

 هاجر ٌاس خضٌر جعفر علً كرٌم عبد حبٌب رٌتاج فاضل مهدي شناوة هدٌل جابر عبود وحٌد 13

                               14الورحلح الثانٍح / هسائً =       20   الثانٍح/ صثاحً =الورحلح                                                                

 طالة 07الوجوىع = 


