
 (9قاعــة رقم )
 اول رياضيات ثاني بايو اول رياضيات ثاني بايو اول رياضيات ثاني بايو اول رياضيات

 احمد رحيم عطية

 أحمد حسن محمد 

 اميره ناصر حسين

 بنين قاسم علوان 

 بيداء عالوي عبد

 رحاب علي عبد 

 حنين عبد كومان

 احمد علي حسين

 أحمد ناصر عواد 

 انغام محمود حسن

 حسن أحمد جاسم 

 حوراء رحيم خضر ريام شنان ناجي جعفر عطيه عوازه

 احمد عواد عبد 

 إسراء حسين عودة 

 ايات امان حميد

 حسين ريسان تالي 

 جهاد صالح خضير

 زمن غانم حطحوط 

 حوراء عبد الحسين 

 ازهر عبد املهدي صالح

 إسراء علي ثامر 

 اياد حسين بودان

 حسين عدنان بريج

 عليلحسام توفيق 

 زهراء علي مهدي عباس

 حوراء ناصر عباس

 ايالف رعد عباس اسيل جواد كاظم اسماء حسن فتنان

 حنان كاظم جواد 

 حسن حسين حمزة

 سارة هداوي مرهج 

 حيدر خالد ياسين 

 اسماء ماجد عباس

 آيات كاطع موحان 

 ايمان هاتف فاهم

 حنين ستار جبار 

 حسن ريحان شيحان

 سعد مالح رديني 

 سعد سويدحيدر 

 افراح صادق كاظم

 إيالف نجم عبد

 أحمد فيصل كريم

 حوراء حسين 

 حسن سعد حنيت

 صابرين علي عور 

 خديجة مجبل زرزور

 االم جادر عباس

 بشائر ياسر مشعل 

 باقر شبالوي نعيمة

 حوراء حسين محل 

 حسن محسن عويز

 ضحى حسن شنين 

 دينا محمد ناجي

 بنين حسان عبد  فاتج  فليحبنين  امجد ابراهيم حسن

 رامي يونس حسين

 رقية حيدر عبد دامج عدنان حسين عبد  حسين صفاء عباس



 (7قاعــة رقم )
 اول رياضيات ثاني رياضيات اول رياضيات ثاني رياضيات اول رياضيات ثاني بايو اول رياضيات

 صالح سلطان لهمود

 لينا هادي جاسم حمزة

 غسان قابل نعيمه

 توفيق حسن  ابتهال

 محارب غصاب محارب

 إيمان بستان مهدي 

 مسلم ناجح عطشان

 عباس كاظم عطية

 محمد عبد الحسين 

 غفران ماجد بشيت

 أحمد حامد نعيم 

 محسن كريم سفر

 بشائر يوسف فرم 

 مصطفى عزيز عبيد

 عزيز موس ى راض ي

 مصطفى حسين عبد 

 فارس فواز عوفي

 أحمد ياسر شهد 

 محمد عباس عاشور 

 بنين هادي جاسم 

 مصطفى هادي محمد

 علي جاسم تجي

 املعتز عبد الرزاق جبر 

 فاطمه خالد معين

 طالب عباس أركان

 محمد عبد الكريم عامر

 تبارك عبد الخالق 

 مظر رياض جبير

 علي زياد مظلوم

 منتظر انور جفات 

 فرح سلمان نعمه

 إستبرق باسم محمد 

 محمد ناظم دهش

 تبارك محمد كامل 

 منار مديح شاني

 عبد مسلم كريمعلي 

 معادي بريج مروة 

 فريال جواد هالسة

 أسراء عبد األمير 

 محمد يعقوب يونس

 جعفر فاضل كريم 

 منتظر تيمول راهي

 علي كشيش حامد

 نور هويدي عبد بريد

 فالح حسن عفريت

مرتض ى حسن عبد  ونيأسماء عظيم ح

 الحسين

 حسام اياد غازي 

 منتظر كالف اجيمس

 علي هادي صاحب

 هدى وعد  فضالة 

 كرار فرج موحان

 أفراح جميل جبار 

 مرتض ى محمد علوان

 حسن دواس كشاش 

 منتهى ريسان عطشان

 



  (8قاعــة رقم )

 بايو اول ثاني رياضيات بايو اول ثاني رياضيات اول رياضيات

 نبأ علي نجم
 زهراء حسين كاظم

 احالم حميد داخل
 لعيبي  زينب كريم

 جابر عابرايمان 

 نجاح غانم راجي

 زهراء رحيم شريدة

 احمد سعد سعران

 سارة جالوي عبد عاجل

 أحمد محمد كاظم

 نور ياسر جبير

 زهراء صالح بشير مفتن

 اسراء ماجد عبد هللا

 سجاد عمار مكطوف

 بدور فاضل عبد الزهرة

 نورس عبد مسلم مشكور 

 زهراء فاضل عبد العباس

 اطياف حميد ريكان

 االمير كدرسحر عبد 

 بشائر عايد حسين

 هبه حيدر عبيس

 زينب باسم صبحي

 اكرم بشير عبد الواحد

 سعد رحيم بخيت

 تبارك جاسم فيصل

 أحمد حسن محمد فليح
 زينب حيدر عبد دامج

 االء كاظم سوادي
 سيف أحمد نافع شعالن

 تقى كاظم محمد

 أحمد ناصر عواد باجي
 زينب ساجد دعبول 

 انوار كاظم جبر
 حسين جميلصبا 

 تهاني صافر مذبوب

 إسراء حسين عودة دافر
 زينب عبد عوسة سلمان

 انور غالب علوان
 عامر فاضل هندي

 ثريا صالح جابر

 إسراء علي ثامر شارع
 زينب قاسم عبد نور مطشر

 اياد علي شنين
 عبد الحسن جبير كاظم هليل

 جمال ابراهيم عبيد

يو
با
ل 

او
 



  (6قاعــة رقم )
 بايو اول ثاني رياضيات بايو اول ثاني رياضيات بايو اول ثاني رياضيات

 عبد العباس محسن جابر

 حسن حسين حمزة

 غانم كامل سعد هول 

 رسل خضير عطوان

 محمد مرتض ى عبد الكريم

 سجاد داخل شريف

 يونسعبد العزيز أحمد 

 حسن رياض حسن

 فاطمة قاسم محمود

 رندة نعيم عجه

 محمد مطلب طريخم بدخ

 سناء علي كمر

 توفيق مرهجعالء 

 حسن علي حسين

 فاطمة محمد رسام

 زهراء عبد املحسن عبد 

 محمد موحان

 سيف كاظم مجبل

 علي حسين عليوي 

 حسين حميد محمد

 فاهم عواد شليب 

 زهراء محمد شريف

 مرتض ى علي سوادي

 شفاء محمد عبد الرضا

 علي حلو محمد فرج

 حكيمة طارش سلمان

 فايز جاسب خضير

 زيد جابر حسن

 جاللمروج 

 شهالء نديم نغيش

 علي سعيد سرهيد 

 حمادي عايد محل 

 محمد حبيب  سعد عبود

 زينب سعد حسن

 مريم توفيق رحيم 

 صالح حسن راض ي

 عهود فاضل دغيم

 ختام عبود حسن

 محمد عامر عطية كنوش

 زينب سليم نصيف

 مريم جاسم محمد

 طيبه علي عبد العظيم

 عهود ناجح عبد الحمزة

 دعاء محسن حاصود

 محمد كاظم حسين فدار

 زينب علي شخير

 مسلم عقيل جبار محمد

 عباس ماجد صالح

 



 (5قاعــة رقم )
  اول رياضيات  اول رياضيات ثاني بايو اول رياضيات

 زينة سعد حسن

 علي محمد خضير 

 صالح عبد الحسين
 

 بنين علي محمد
 

 زينه مشروم جبار

 عهود مجيد رحيم 

 غدير باقر غويلي

 

 عباسحسين كريم 
 

 زهراء رحيم خضر

 غيداء حسن عذاب 

 كرار مزهر رحيم
 

 
 

 سالم صبيح نجم

 فاطمة عبد الكريم 

 مسلم حداوي جابر
 

 
 

 زهراء عبد الكاظم

 فرقان برهان 

 موس ى جابر هالل
 

 
 

 سليم رعد حميد

 قائم محمد رحيم 

 ريسان عزيز نفات
 

 
 

 زينب نجم عبد الهادي

 كوثر صالح صبر 

 رواء قاسم رسن
 

 
 

 صالح سعد عبيد

 كوثر مزهر هويجل 

 
 

 
 

 

 ليلى محمد شروم 

 
 

 
 



 (4قاعــة رقم )
 بايو اول ثاني رياضيات بايو اول ثاني رياضيات بايو اول ثاني رياضيات بايو اول

 عذراء رياض ياسين
 نبأ رحيم شنوب 

 ليث عصام جوده
 حوراء ستار كريم

 محيسنهاجر صبيح  زهراء جاسم كاظم منى فهد حنون 

 عقيل جليل ساجت

 نبأ ناجح كاظم 

 متقي حاكم برهان 

 حيدر كريم غدير عبد

 هبه حميد عطية أفنان هادي هليل نجاح رياض نجم

 علي عبد هللا لفته
محمد عبد الحسن  نور عبد االمير رحيم 

 حبيب
 خزعل نافع محمد دريول 

 هدير مؤيد حسن حمود شتيوي حسين ندى هادي تايخ

 علي هادي كاظم
 هارون سعد حسيني 

 مروه مالك جابر
 رائد رزاق مثكال مطشر

 هذال عادل حسن منى محسن جاسم نرجس رياض عبد الكاظم

 عماد كاظم هاني
 هدية عطية عباس

 مسلم رشيد عكموش

رزاق حسين جفات 

 هند عبد الزهره كريم   نعمه جبار نهاي مبارك

غسان عبد الكاظم 

 رحمان
 هنادي هشام خضير 

 حميد عموشمصطفى 
 رزاق نايف دارم راض ي

 وصال كامل مشكور   نوارس جواد بعيوي 

 فاطمه عوده غاطي
مصطفى عبد الحسين  هيثم سالم كامل 

 حبيب
 رند رحيم حنيوي زويد

 يقين عدنان شاكر  نور خليل حسين

 كرار كاظم جخيم
 زهراء إبراهيم محمد عبد مصطفى كاظم ناصر وسن محمد راض ي

  نوره مالك نعيم
 عداي عبد الباري كتاب

 ليث حسين عناد

 
  منار عبد علي هادي

  
 

 


