
 الطاتق الثاني (1رقن القاػح )

 الثالثح )احياء هجهريح + تقانح(الورحلح   15/4/0201 خويسالقائوح جلىس طلثح قسن ػلىم الحياج ليىم 

 ) صثاحي(    

 هالحظح: الجلىس حسة التسلسل
 الثالثح احياء الورحلح  خ

 صثاحي

 الخط االول

  الثالثح / تقانحالورحلح 

 صثاحي

 الخط الثاني

 الثالثح احياء الورحلح 

 صثاحي

 الخط الثالث

الثالثح / تقانحالورحلح   

 صثاحي

 الخط الراتغ

 الثالثح احياء الورحلح 

 صثاحي

 الخط الخاهس

الثالثح / تقانحالورحلح   

 صثاحي

 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 15= / احياء هجهريح / صثاحي ثالثحالورحلح ال                       طالة  15 = / صثاحي  الثالثح / تقانحالورحلح 

 
 طالة  02الوجوىع 

 



 الطاتق الثاني (0رقن القاػح )

 الثالثح )احياء هجهريح + تقانح(الورحلح   15/4/0201 خويسالقائوح جلىس طلثح قسن ػلىم الحياج ليىم 

    ) صثاحي(    

 هالحظح: الجلىس حسة التسلسل
 الثالثح احياء الورحلح  ت

 صثاحي

 الخط االول

الثالثح / تقانحالورحلح   

 صثاحي

 الخط الثاني

 الثالثح احياء الورحلح 

 صثاحي

 الخط الثالث

الثالثح / تقانحالورحلح   

 صثاحي

 الخط الراتغ

 الثالثح احياء الورحلح 

 صثاحي

 الخط الخاهس

الثالثح / تقانحالورحلح   

 صثاحي

 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  سجود جاسب كاظم عطٌة  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  زينب كريم رشيد عليوي  11

 

 طالة 15طالة                        الورحلح الثالثح/ احياء هجهريح / صثاحي =  15 = / صثاحي  الثالثح / تقانحالورحلح 

 طالة 02الوجوىع 

 

 الطاتق الثاني (0رقن القاػح )



 )احياء هجهريح + تقانح(الثالثح الورحلح  15/4/0201 خويسالقائوح جلىس طلثح قسن ػلىم الحياج ليىم 

 ) صثاحي + هسائي (    

 هالحظح: الجلىس حسة التسلسل
 احياء /  الثالثحالورحلح  ت

 صثاحي

 الخط االول

الثالثح / تقانحالورحلح   

 صثاحي

 الخط الثاني

 الثالثحاحياء الورحلح 

 صثاحي

 الخط الثالث

الثالثح / تقانحالورحلح   

 صثاحي

 الخط الراتغ

 الورحلح الثالثح احياء

 + هسائيصثاحي

 الخط الخاهس

الثالثح / تقانحالورحلح   

 +هسائي صثاحي

 السادسالخط 

  هذير ػلي جاسن ػثاس  هدٌل مطلك كالن همٌم  فاطمة لطٌف صادق صكبان 1

 هادي حردان عبد الحسن وشٌح  نعٌمة ناٌفمنار حسٌن   فاطمة كاظم عجاج منٌهل  0

  منتىه زامل عويد ياسي     نبأ خالد جمعة فرحان  فاطمة مهدي عزٌز داخل 0

 هبة تركً حسٌن جبر  ضٌاء هلٌل عبد عون كلٌو  كىثر ػذي صالح دلفي  4

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

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

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

 آدم دمحم كاظم هلٌل  هياسح هاجذ ػثذ األهير ػىيذ  مرتضى تحسٌن حسٌن   8

 عنادهدى جواد كاظم   مرٌم حسن كاظم عبد الحسٌن 9
 

  الهام نعمه شخٌر موسى

 آٌات كرٌم عٌدان حمد  نور الهدى دمحم عطٌة عبٌد  مرٌم قاسم دمحم عنٌن  12

 

                                                        هسائي 0+ طالة  10/ صثاحي = تقانحالورحلح الثالثح/                       هسائي 0+ طالة   10 = / صثاحي  احياء هجهريحالثالثح /الورحلح 

 طالة 02الوجوىع  

 

 

 

 الطاتق الثاني (4رقن القاػح )



 )احياء هجهريح + تقانح(الثالثح الورحلح  15/4/0201 خويسالقائوح جلىس طلثح قسن ػلىم الحياج ليىم 

 + الورحلح الراتؼح احياء هجهريح ) صثاحي ()هسائي (    

 هالحظح: الجلىس حسة التسلسل
 الثالثح الورحلح ت

 احياء / هسائي

 الخط االول

الثالثح / تقانحالورحلح   

 هسائي

 الخط الثاني

 الثالثح الورحلح

 / هسائي احياء 

 الخط الثالث

الثالثح / تقانحالورحلح   

 هسائي

 الخط الراتغ

 تقانح+ الثالثح الورحلح

+ راتؼح  / هسائي احياء

 /احياء /صثاحي

 الخط الخاهس

راتؼح /احياءاالورحلح   

 صثاحي

 السادسالخط 

 اٌمان قاسم حنش كاظم 1
 

 زٌنب خلف عبد الحسٌن بدن

/ وسام حاتم حسٌن عٌدان علً حسٌن ناصر حسن

 احٌاء / م / ثالثة

 

ي دمحم    رشا رحٌم شخٌر عبٌد  0
 اية دمحم راض 

  رفعت علً ٌعقوبعمار   سجاد كرٌم عمران موسى  حسٌب سلطان غند كرٌم 0

 بتول فرحان عباس عودة  زهراء دمحم عبد الرضا  حسنة مزعل  حسٌن عبد  4

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

 بتول نصيف جاسم عبيد  عباس وثٌر كاظم عبد العالً  حوراء حٌدر داود  6

/ آيات عايد محمود عليوي  شخٌر موسىكوثر نعمة   حكٌم ناصر شمخً راضً 7

 رابعة / احياء / م

 

 تبارك علي دهلة شناوة  عالء حسٌن حٌدر عٌسى  دعاء نعٌم شالكة دمحم  8

  آيات نارص والي فري    ح  مرتضى مطشر غالب حمد  رباب كاظم جاسم دمحم 9

 خمائل محسن رداد عكار  علً احمد محسن عالوي  رحاب احمد حسٌن حبٌب  12

 

 ةطال 10=  هسائيالورحلح الثالثح/ تقانح /  طالب      11/ هسائي =  احياءالورحلح الثالثح /                                                                    

 طالب 7الورحلح الراتؼح / احياء / صثاحي = 

 طالة 02الوجوىع 

 



 ثالثالطاتق ال (5رقن القاػح )

 الورحلح الراتؼح )االحياء الوجهريح( 15/4/0201 خويسالقائوح جلىس طلثح قسن ػلىم الحياج ليىم 

 ) صثاحي(    

 هالحظح: الجلىس حسة التسلسل
المرحلة الرابعة /احياء  ت

 مجهرية / صباحي 

 الخط االول

المرحلة الرابعة /احياء 

 مجهرية / صباحي 

ي 
 
 الخط الثان

المرحلة الرابعة /احياء 

 مجهرية / صباحي 

 الخط الثالث

المرحلة الرابعة /احياء 

 مجهرية / صباحي 

 الخط الرابع

المرحلة الرابعة /احياء 

 مجهرية / صباحي 

 الخط الخامس

المرحلة الرابعة /احياء 

 مجهرية / صباحي 

 الخط السادس

ي رسن 1
  مرتض  جبار عبدالحسي     شهالء نجم عبيد جفجي    دعاء عامر شمخ 

 نور عباس عبدالحسي   دمحم  علي حسي   جاسب جبار  عماد خلف نوارزهراء   2

  مريم عبد الكريم بنوان   صابرين حاكم والي خض    رسل نور خض  دمحم 3

 نورس قاسم دمحم عبد عون  علياء حنون حسي   بدر  زهراء دمحم كاظم خضي    4

    شعالننبا احمد عبد   ضخ باسم غالي كاطع  رغدة حبيب خلف ياسي    5

 هبة عليوي عويد عذيفة  فاطمة مشتاق عبد الصاحب   زينب كريم فليح حسن  6

 عكال سلومي   زهراء حسن طالب هليل 7
ة  طه حسي     نبأ ماجد حسي   عير

 يوسف زمان جبار رهيف  لقاء كريم بشي  دحام  سبأ عقيل جعفر خميس  8

ي كركه  عذراء صادق  جحيل ايدام  زهراء رحيم منصور خليل 9
 
   نور عباس حسون

 يوسف سلمان دمحم سلمان  ليث بالسم نعيم علي   سجاد دمحم حسن غانم  11

 

    طالة 02 = / صثاحي / احياء الراتؼحالورحلح 

                      

 طالة 02الوجوىع = 

 

 



 لثالطاتق الثا (6رقن القاػح )

 الورحلح الراتؼح )االحياء الوجهريح( 15/4/0201 خويسالقائوح جلىس طلثح قسن ػلىم الحياج ليىم 

 هسائي (  )

 هالحظح: الجلىس حسة التسلسل
الورحلح الراتؼح /احياء  ت

 هسائيهجهريح / 

 الخط االول

الورحلح الراتؼح /احياء هجهريح / 

 هسائي

 الخط الثاني

الورحلح الراتؼح /احياء 

 هسائيهجهريح / 

 الخط الثالث

الورحلح الراتؼح /احياء هجهريح / 

 هسائي

 الخط الراتغ

ي  1
 مريم عامر برهان حنوان عال ضياء ظالل محيسن زينه رعد رحمان عاشور االء نعمة دمحم محسن/ مسان 

0     

ي مذخور فتح علي  0  مصطف  هاشم دمحم عفص علي حافظ شمران فرحان حني   احمد فياض دمحم افراح ناحر

4     

 من  عبد الهادي عبد وناس علي سعد عنكود عواد دعاء علي محسن عبيد جواد نجم دمحمايات  5

6     

ي  محسن خليل جعاز ضابط دعاء غانم شعيث فليح ايالف غازي خضي  سلمان 7
 نداء سالم عباس حسون 

8     

 شايع داخلنور جميل  محسن رحيم لفته جير  رسل كاظم عبدالحسي   ادغيم ايمان فرحان تايه جوال 9

12     

ي  11
 
 نورالدين عبد الحسن سالمة  دمحم حسي   يارس خزن سجاد صالح هادي سلمان بني   عامر عظيم شان

 هديل عبد العظيم خلف عزيز مرتض  قاسم سلمان سحاب سجاد علي خزعل شغيدل  10

 مهاوش روضانوالء حميد  مروة مظلوم عناد خماط سحر جاسب صكر بنيه حسي   دمحم رملي حنظل 10

    طالة 01=   هسائيالورحلح الراتؼح/ احياء هجهريح /                                                                

 طالة 01الوجوىع = 


