
 

 (االوىلالمرحلة  جلوس الطلبة)

 2021/ 4/ 20الموافق  الثالثاء ليوم 

 

 (35كيمياء   4 + قاعة70 قاعة النادي )طالب    105صباحي =  االوىلالمرحلة  

= االوىلالمرحلة  ي
  (24كيمياء   3+قاعة 30=2طالب+ قاعة 30=1طالب ) قاعة   84مسائ 

 

 

 

 

 



ي األول مساالمرحلة 
 ( / قسم التحليالت المرضية / الطابق الثالث 1قاعة رقم )  ( طالب      30: العدد )  ئ 

 ت اسم الطالب  ت اسم الطالب  ت اسم الطالب  ت اسم الطالب  ت اسم الطالب 

ن جميل عكار   29 زهراء ستار جبار محيسن  حسني 

 حسون الصيادي 

تبارك اياد هادي عبد   22

 الباري الرساي 

 1 إبتسام ورد غاىلي  8 ه ميذاب امي  لفته حمز  15

 علي كاري حمود 30 زهراء ستار رحيم هظل 
ن ن رجا   23 حسي  تبارك هادي حسي 

 السعدي 

 2 أحمد خالد حسن عبد  9 أنتصار صالح عبيد جابر  16

ن عبد السالم عبود     سالم علي حسن   24 حني 
تقى

 الفهدي 

ن كاظم   10 انفال كامل زبون عصفور  17 احمد عبد الحسي 

 نهاب

3 

حيدر غسان محيسن    

 جعاز 

 4 احمد كاظم كطيف عداي  11 ايات لفته سعيد غضيب  18 جاسم ربل قاسم وشيل  25

عبدهللا     خديجه جير

 سلمان 

ايناس احمد صبيح   19 جنات عباس علي تومان  26

 عطيه 

 5 أرساء فاضل عبيد علي  12

ذوالفقار فرج عاصي موىس    

 اوىل

حمزة كاظم  باسم محمد  20 حسن عائد شهيب رسن 27

 البديري 

 6 افراح علي كامل شيال  13

ن عزوز    حسن كعيد عبد راهي  28 رقيه قاسم ياسي 

 الزاملي 

بتول بشار حسن صالح   21

 الدريعي 

 7 امنه صالح ساهي كاطع  14

 

 

 

 



ي  : العدد )
 ( / قسم التحليالت المرضية / الطابق الثالث2قاعة رقم )   ( طالب        30المرحلة األول مسائ 

 ت اسم الطالب  ت اسم الطالب  ت اسم الطالب  ت اسم الطالب  ت اسم الطالب 

 1 زينب كريم جابر 8 سجاد محمد طالب  15 عبدهللا طعيمه عجه 22 باقر عبد الرزاق حمزه  29 محسن سمي  حميد 

 2 زينب مكي جودي  9 سجر جبار جالب 16 علي حسن خضي   23 غيث فؤاد عباس موىلي  30 محمد شاكر مظلوم 

 3 زينب مهدي جميل  10 سناء جواد كاظم 17 علي حسن قاسم نحيو 24 فاطمة مصطقن علوان   

 4 زينه عماد عبادي 11 سيف علي رحيل  18 علي محمد عبدالرضا  25 فاطمة نبيل خليل   

ن مجيد ضياء  19 عماد يارس عبدالرضا  26 الق جميل بدوي حمد     5 سارة عباس جبيش  12 حسي 

 قيس عبيد شنه شمي    

 .  الزاملي

عمار حميد خزي   27

 يوسف

طيبة حيدر نهي    20

 بريسم

 6 سارة مهدي خلف  13

عباس فاضل كطوف  21 عهود رشاد مرزه جير  28 كرار نعيم نصار عرس  

 هاشم

ساره ابراهيم علوان   14

 جابر

7 

 

 

 

 

 

 



ي  األوىلالمرحلة 
 مجاور قاعة النادي ( / 3)رقم الكيمياء  ( طالب                   قاعة 24: العدد )  مسائ 

 ت اسم الطالب  ت اسم الطالب  ت   اسم الطالب ت اسم الطالب  ت   اسم الطالب

محمد علي رزاق كريم  

 ذويب 

02 ي  
ن
ي علي  15 زهراء علي جاسم عوف يجر موىس عباس جعفر   11 نورعلي رسر

 محمد 

مريم سعد درويش   6

 صگب 

1 

محمد عمار نصيف  

 جاسم

زهراء علي نعمه   21

ن   عبدالحسي 

61 ي   7 نبأ سعد عيس  شبيب  12 نرجس علي جياد  
مريم غازي عذيب بائن

 اليوداوي

2 

مرتضن رحيم خلباص  

ن   عبدالحسي 

ي   22
زهراء قاسم صالح  سنن

 رساي

ي جابر   17
هبه ستار شمجن

 الغريباوي

ي ذباح   8 نبأ عبدالسالم يارس 13
مريم كريم راصن

 الشمري 

3 

مروة كريم جوالن خلف  

ي المرحلة 
 مسائ 

بيس قاسم كزهراء  23

 عليوي

نغم اعالن محسن   14 هدى علي حميد راهي  18

 شمران

منتظر جعفر عباس   9

 عيس

4 

مريم جاسم صاحب  

 جودة

ي  24 نورا محمد سلمان     19 زهراء محمد قيس ناحر

 داود 

مهند محمد رشيد   10

 مسلم 

5 

 

 

 

 

 

 



 / قسم التحليالت المرضية   النادي  ( طالب                   قاعة  70: العدد )  صباحي األول  المرحلة 

 ت اسم الطالب  ت اسم الطالب  ت اسم الطالب  ت اسم الطالب  ت اسم الطلب  ت اسم الطالب 

ن   61 زينب كاظم جواد   ن حوراء  37 روز علي فاضل عماش  49 زهراء محمد حسي   1 أحالم حمزه لفته فزاع  13 ايات طعمه كريم سيل  25 صادق عبد الحسي 

ي  62 زينب ماجد خضي    2 احمد شاكر يونس تايه  14 ايات لؤي علي مطرسر  26 حوراء صالح الهادي  38 ريتاج فائق عبد الجبار  50 زهراء موىس محمد كوحر

ن  27 حيدر علي داود   39 زمزم علي جبار صير  51 زهراء نجم عبدهللا  63 زينب نعيم كامل   علي  15 ايه جليل علوان حسي 
ن  3 اديان كريم حسي 

ي  16 ايه عدنان دريول  28 ختام طالب سلمان  40 زهراء حسن سعد  52 زينب حازم محمد  64 سجر رسن علي 
 4 اديان محمد راصن

ي  65 سجر نعيم عبد
ن خليل ابراهيم   29 دنيا زياد طارق حسن 41 زهراء حيدر فاضل  53 زينب حسن ضمد راصن  5 ارساء عالء صالح  17 بني 

ن عواد مشاي  66 رسور بشار جبار  6 اسالم جاسم طاهر  18 تبارك عقيل محسن  30 رانيا حازم شاكر  42 اء رائد منعم شاكر زهر  54 زينب حسي 

نمار عباس  43 زهراء رضا مويش  55 زينب دريد عبد الجبار  67 سماح محسن  
َ
 7 اسيل عباس سامي  19 تقى گمر علوان  31 ِرتاج أ

ن عباس  20 تكتم علي محمد علي  32 عباس جير  رتاج حيدر  44 زهراء رياض كاظم  56 زينب رعد عجم مطرسر  68 شهد عباس حميد   8 اكرم عبد الحسي 

ن  57 زينب سليم حسن علي  69 شهد فليح حسن ن ميثم محمد  33 رزق علي جبار زغي   45 زهراء زيد حسي   9 امنه سلمان خلف  21 حسي 

ن   10 امنه عبد علي كلف عكله  22 حمزه خضي  عباس  34 رسل حسن عبد واىلي  46 زهراء سعيد عبد الكاظم  58 زينب عبد الهادي صالح 70 شهد محسن حسي 

 علي دهدار  23 حمزه كاظم جواد   35 رقيه حسن عبد الساده 47 زهراء طالب خليف ايوب  59 زينب علي شوندي   
ن  11 آيات حسي 

 12 ايات رشيد سوزه عبد  24 حوراء بالل شعيل   36 رقيه فريق حاكم كاطع  48 زهراء عمران فرمان  60 زينب فراس طالب   

 

 

 

 



 

 مجاور قاعة النادي  ( / 4رقم )الكيمياء  قاعة     ( طالب          35: العدد )  صباحي  األوىلالمرحلة 

 ت اسم الطالب  ت اسم الطالب  ت اسم الطالب  ت اسم الطالب  ت سم الطالب 

 1 ب عاجل صادق شها 8 علي نذير محمد  15 فاطمه محمد عرنوص  22 محمد حيدر صبيح  29 نبأ نعيم كاظم بطاط

ي  23 مرام مثنن حميد  30 عباس عليوي نور الهدى  ي باسم إبراهيم  9 عيس جبار تاىلي  16 فاطمه نصي  خي 
 2 صن

ي  17 اىلي تقمرالزمان قاسم  24 مروه علي لوكي نويف  31 نور الهدى فالح خضي  
 3 عباس ناظم طراد  10 غدير شاكر حسوئن

ي جابر  25 مرسه خضي  عبد الرضا  32 نورالهدى صالح عبد
 4 عذراء خضي  عباس  11 غفران عدنان وهيب  18 كرار علي غنن

 5 علي جبار غنتاب علي  12 فاتن عايد مكحول 19 كرار قاسم محمد  26 موىس عمار موىس  33 هاجر حسن حمزه 

02 كوثر حيدر رجب  27 مؤمل محمد شمال  34 هبة هللا عباس نعمة   6 علي صالح جاسم  13 فاطمة عبد الكريم 

ييوسف برس الحسن   ماجد عبد  28 عبدالكريم مهدي نبأ  35 م خي 

ن محان   حسي 

 7 علي محمد كامل  14 فاطمه عمار عدنان  21

 


