
8102-8102 لمادة الفقرياث النظري الدراست الصباحيت المرحلت الثانيت  درجاث  

الركابً رهٌف فالح جهٌد احمد 25  1 

العبٌد وادي عذافة جٌجان احمد 29  2 

الجبر صغٌر صبٌح نوري احمد 7  3 

االمارة عباس فاضل احمد اخالص 22  4 

الروضان الرضا عبد صابر ولٌد ازهار 14  5 

المسٌم علً شاكر عادل البنٌن ام 11  6 

المٌاحً موسى عبود  عودة امل 9  7 

السكٌنً بناي حسٌن رحٌم اٌمان 12  8 

 الوصً عبد الكرٌم عبد عالء بتول 32
 المظفر

9 

العبٌد رمضان وهٌب كرٌم تبارن 7  10 

الجبارة كاطع خشان جمعة تمى 21  11 

االسدي حسن كرٌوش ضٌدان جعفر 22  12 

هللا عبد ال دحام دمحم لاسم جمٌل 8  13 

العاٌدي سفٌر نعٌمة دمحم حازم 23  14 

النور شحت جاسم احمد حسن 14  15 

العبادي زوٌر عبد احمد حسن 22  16 

الهواش صٌنخ حنف الحسٌن عبد حسن   17 

الكعبً خلٌف جابر جمٌل حسٌن 3  18 

الموسوي زبن رحٌم دمحم حسٌن 5  19 

الشبٌب محسن هاشم عدنان حوراء 17  20 

العلٌخ الزم مري جمٌل حٌدر 11  21 

السعٌدي عسكر مطشر صالح حٌدر 5  22 

الحبٌش عباس جاسب مٌثم حٌدر 23  23 

الشحرور منخً خضٌر جاسم دالل 23  24 

شعٌت حدٌد داخل دٌانا 20  25 

الٌعكوب جاسم زٌارة نعٌم رسل 23  26 

المالكً جاسم كماش جمٌل رلٌة 8  27 

البزونً حسون دمحم حسن رلٌة 12  28 

الزٌاره مشاري مظلوم عاشور رلٌة 12  29 

 الحسٌن عبد معروف اٌاد زهراء 11
 السلمان

30 

 طاهر عبٌد الكاظم عبد عالء زهراء 18
 الطاهر

31 

هللا عبد شبٌب فهد كرٌم زهراء 13  32 

بدر ال ناصر سامً نبٌل زهراء 2  33 

الفضل صدام فالح حسن زٌنب 5  34 



العلً رزٌج الحر عبد شاكر زٌنب 8  35 

المنصوري خلف دراج هللا عبد زٌنب 19  36 

الفٌاض حنون لاسم عدنان زٌنب 18  37 

االسكله مناتً حسٌن علً زٌنب 19  38 

المنصوري عباس حمزة علً زٌنب 12  39 

الموسوي ناصر مصطفى علً زٌنب 19  40 

 عبد الحسٌن عبد األمٌر عبد سارة صفر
النجم المحسن  

41 

الخنٌاب الزهرة عبد عادل عماد سارة 13  42 

 الصمد عبد الخالك عبد توفٌك ساره 18
 الكرماوي

43 

الثامر عبد اوحٌد دحام ساره 17  44 

سرحان جبر كرٌم حسن سجى 19  45 

الخنٌاب دمحم شمٌل صالح سعاد 9  46 

المٌاحً جاسم خشان حسٌن سلوان 2  47 

الحسن دمحم خلف حسن سماح 21  48 

الربٌعً حمادي جاسم سلمان صابرٌن 9  49 

السوٌعد جٌاد جبار علً صفاء 7  50 

المحمٌدي طوفان وادي سند صالح 11  51 

البخٌتاوي  كبٌش جارح هللا عبد صالح 17  52 

المسعود جابر طعمة حسن ضحى 4  53 

الزٌداوي حسن دمحم كاظم عباس 11  54 

العلوان سلمان الزهره عبد حٌدر عذراء 24  55 

الحمود السٌد عبد ٌعموب صادق عذراء 10  56 

المٌاحً عجرش حسٌن امٌن علً 5  57 

النور داغر جابر حسٌن علً 9  58 

الساعدي طاهر حنون حمٌد علً 10  59 

العلً حسٌن علً الكرٌم عبد علً 10  60 

العلً مرسول هللا خٌر اسماعٌل علٌاء 4  61 

عامر حسٌن مظلوم كاظم عمار 9  62 

المشعل بهانً حسن عماد غدٌر 17  63 

المنصوري كاظم طاووس شاكر غفران 18  64 

الحٌدري زاٌر شاكر حٌدر فاطمة 5  65 

الحسن خلٌل هللا عبد خلٌل فاطمة 11  66 

الدٌراوي الجبار عبد سعٌد فاطمة 2  67 

األحمد علٌخ عوٌد صالح فاطمة 23  68 

المالكً سعٌد حمود الرسول عبد فاطمة 19  69 

الزٌدي ماضً فرهود حٌدر كرار 5  70 

الشوٌلً دمحم جاسم كرٌم كرار 4  71 



حمٌد ال هندال فاخر حبٌب كوثر 2  72 

السعداوي ثجٌل كامل رٌاض دمحم 13  73 

الحمٌد عٌال دمحم نوري دمحم 6  74 

عبٌد مهدي رعد محمود 9  75 

العزي عوٌز طعٌمة سٌف مرٌم 16  76 

البشاوي سالم خلف لفتة مرٌم 13  77 

الزامل مفتن هللا خٌر احمد مصطفى 7  78 

االسدي ناصردوٌج احمد مصطفى صفر  79 

العبٌد عودة حواس الرضا عبد معصومة 14  21 

) الحماد دمحم هاشم الكاظم عبد مكارم 21
 (استضافة

20 

المالكً كطان حمٌد علً نجاة 25  28 

العٌادة كاغد احمد المادر عبد هاجر 18  28 

الفرطوسً خنجر سالم صالح هادي 16  28 

المالكً شاهٌن عادل هبه 13  28 

نور عباس خضر احمد هدى 23  28 

المخٌالت نغٌمش ثوٌنً صبٌح هدٌل 11  28 

مرٌان ال حردان غالب فالح هند 7  22 

الحسٌن خرباش داود جعفر هٌفاء 12  22 

المنشد منشد مكطوف جواد وائل 12  21 

الحمٌد عٌال دمحم نوري دمحم   20 

المرزوق خضٌر احمد جعفر دعاء   28 

الكاظم الهٌل أبو شرٌف طه االء   28 

عبود حمد لاسم دمحم   28 

البوغزالن الزهرة عبد داخل احمد صفاء   28 

نعٌس ارمانً صباح ستار مرتضى   28 

خظراوي عاتً مكصود ناصر حمٌد   28 

 22                                  دعاء جعفراحمد 16

   

                طلبة العبور 

  اٌات لٌس رحٌم 12

  طٌبة صالح عبد 8

  حسن حمٌد جاسم 13

  رلٌة عودة عبد االمٌر 9

  رهام حامد مكً 8

  اٌناس سلمان نجم 6

  اسراء نعمة عبود 11

  ادٌان حسن عبد الخالك 8



  صالح عبد الدائم جبر 9 

   


