
 (9قاعــة رقم )

 رياضيات ثالث بايو رابع رياضيات ثالث بايو رابع رياضيات ثالث بايو رابع رياضيات ثالث

 صابرين لطيف  زهراء عبد هللا كريم رحمه باسم محمد  تحسين محمد حسين بنين شاكر جبير  احمد جاسم محمد أحمد حاكم كاظم 

 صالح ضاحي هاشم  زينة كريم فاضل رفل باسم محمد جعفر موسى منشد بنين عبد الكاظم  احمد عاجل سالم أحمد رحيم جبار 

 طارق عبد الجليل  هداويستار جابر  زهراء علي ابراهيم  حسين خليف محمد جاسم محمد رحيم  احمد عجة عيدان احمد عبد الجبار 

 عبد االمير جابر  سجى علي هاتف زهراء عواد حسين  حسين مراد عنيد جاسم نغواص نفه  احمد محسن صالح أحمد عالء سلمان 

 عبد هللا عواد متعب  سالم فرج بلكت زينب جالب والي  حسين مطر لزام حسام أعالن نور  احمد ناجي عبد أحمد يحيى يونس 

 كاظم عدنان سعد عادل سايب  مرود زينب حسين جاسم  حنان هاشم جودة حسن جاهل خزيان  اسماء عبد الرضا أسراء فاضل كركة 

 عذراء حامد كامل  عالء محمد  رضا زينب مزهر فنجان  حيدر رشاك شنيدخ حسن جمال مهدي  مطشراسيل جبير  أسماء حسن رحيم 

 عدنان حبيب محمد علي عبد الرضا  زينب صالح ظاهر  رائد شاكر عبد  حنين فاضل عبد  افراج شاني مرهج آالء حسين معود 

 سارة ستار كاظم عبود رحيم غالي كاظم حوراء باسم كاظم  اماني حيدر جواد أميرة هادي عطشان 

علياء صاحب عبد 

 عال رائد محمد  االمير

 عالء محمد عبد  غفران حسن عبد  سارة علي حسين رسل سعد محمد حيدر عبد السادة عبد  امل حميد فتنان انوار حسين علوان

 عالء جميل شعيوط غفران كامل عبد  سجى حامد ساجت  رسل شاكر جالب دعاء فهد جهيد  باسم فرج زغير آيات ناجح ناصر 

 علي حسن مطر  سرى حسين جميل سرور سوادي براز زهراء حسن كامل دالل صالح محان  بتول اياد رحيم أيهاب أحمد موسى



 (8قاعــة رقم )

 بايو رابع رياضيات ثالث بايو رابع رياضيات ثالث بايو رابع رياضيات ثالث

 هدى حسون جاسم ماجد طارق عبد  ميادة ناجح مهدي فاطمة رحيم عبد  فاطمة مجيد صالح علي حسين مري 

 هدى مهدي راجي مراد عبد جبار علي ميسون مجيد عبد  فاطمة عباس نوري  كرار رحيم عويد علي رعد فيصل 

 هند كامل صالح مراد محمد شاكر  ناطق هاشم دويج فرقان حسين شريف  كرار ناجح غافل علي سالم عباس 

 ورود محمد الوي ميثم رياض هادي  ندى مكي فضل قايد فرحان مدلول  محمد حسن صاحب علي عبد الحسن كاظم 

  ميثم عناد فرج  نور رياض خلف كرار عبد المطلب  محمد راضي منشد علي نعيم فرحان 

  نور اسماعيل صاحب نور كريم شاكر كرار علوان حسن  محمود فرهود  عبيد عمران حاشي لهيمد 

  نور العيون محمد عبد  نور نافع عواد كوثر ناجح ظاهر  مروة كاظم هياع عمار محمد عبد الكاظم 

  نور عاصي نعيمه  نوره جبير حمزة ليث عبد الحسن عباس منتظر محمد هاشم فاطمة رحيم عطية 

 



  (7قاعــة رقم )

 رابع  رياضيات ثالث بايو رياضيات ثالث ثالث بايو رياضيات ثالث

 إبراهيم حمزة كماز أزهار أسماعيل فيصل  هديل هادي ابو السود  ابرار عبد الكريم جبار  نور مثنى قابل جبر

 احمد حسن مهدي أسراء صبار ناظم  واثق شهيد عاجل زغير أثير فضل داخل كاظم محمد اسماعيل صالح

 احمد حميد مظلوم أسراء علي حسين  وجود فرحان تومان  أحمد حمزة جابر عبد هللا محمد جامل صكر 

 اسعد راضي سيار اسراء وفي حامد  وفاء حمزة غازي أحمد حميد عيسى غموس محمد رحيم ثامر 

 امجد ادريس ثامر أفراح جاسم محمد  وهالء عباس عاجل  احمد قاسم حسن محمد علي حسون

 انوار جبير حامد آالء مجيد سوادي   ارشد كريم شذر محمد كريم محسين 

 ايمان عواد جبار آالء ناهي حويزة   أركان صالح صباح  محمد علي نجاح

 ايمان هادي جبير أنوار ناظم عبد الخضر   أزل باسم محمد عبد محمود ذياب حمود

 



  (5قاعــة رقم )

 ثالث بايو رابع  رياضيات ثالث بايو رابع  رياضيات ثالث بايو

 زياد كاظم دحل  حمزة تركي عطية  دالل مجيد ناجي عبد  إسالم سعد شنان حسين رزاق عبد سوادي

 زينب سفيح فهد  حيدر علوان مهدي رائد كريم سفاح  أسراء سلطان  عابد حسين عباس نجم 

 زينب صاحب حبيب  حيدر مالك شاكر رندة نوري شاهين  أسراء كاظم هاشم حنان حسن مكركم 

 زينب علي حسين  دعاء خالد كاظم ريسان عدنان عبد جواد بشير فاهم حمزة حنين كاظم جاسم محمد

 سارة رزاق نجم عبد رسول عادل صبار زهراء عبد الحمزة هالسة جاسم غثيث مثور حوراء ابراهيم عبد الستار

 سارة رياض نعيم كريم رشيد يوسف مايح زهراء عقيل عبد الجليل جعفر حسن عاتي حوراء وهاب طالب 

 سماء عدنان هاشم  رضوان جاسم رشيد زهراء مجيد ناجي  حسام عماد غريب حيدر عبود جهادي 

 شيماء محمد شالل  زهراء راضي داخل زهراء مطرود عبد الباري  حسين علي طالب دالل عليوي حمزة 

 



 (6قاعــة رقم )

 رابع  رياضيات ثالث بايو رابع  رياضيات بايوثالث  رابع  رياضيات ثالث بايو

 هبة طالب رمضان قطرس جمال خضير  مروه محمد عبد  علي ناصر رويضي  عذاري كاظم ساجت عائشة حسن عبد 

 هيلين عارف حريجة كرار أحمد فليح حسن مروى توفيق عبد  علي نجاح مجيد  عقيل عبد الحكيم عزيز عباس علي شنين 

  محمد طالب جواد  معتز باسم عبد الزهرة علياء ماجد سعد  علي احمد عالوي عساف ماجد عبد 

  محمد كريم نعاس  مهند جابر شليب غفران راضي محيسن علي مطشر عبد  عالء جميل حمود لطي

  محمد مهدي صالح  مهند فاضل سدخان غيداء عدنان شنان  غفران حسين ساجت علي حبيب حامد بردان

  محمود نغواص نفه  نبأ مسلم عبود فاطمة قاسم منشد غيداء طعيمة هليل علي حسن ظاهر 

  مخلد موسى مكي  نورا عبد هللا موازي فاطمة نغيمش حمدان  محمد حسين فرج علي حسين نفل 

  مرتضى جاسم خضر  نور ضياء بريد  فرح لطيف كاظم  محمد كريم عبد علي علي رحيم كعار عجيل

 علي محمد علي جابر

  مروة حافظ عبد السادة  هاجر راتب نعيم قاسم جاسم خضير  محمد محان خزي 



 (4قاعــة رقم )

  ثالث بايو رابع  رياضيات ثالث بايو رابع  رياضيات ثالث بايو

  هدى علي حسن  عدنان عوض عودة حسين داخل جابر  زينب عادل جبار ايالف عماد علي 

  هند كريم عزيز محي  مريم سامي نجم سامر عزيز شالل آيمان جواد كاظم 

 مصطفى جواد كاطع  سمية عبيس عبد هللا بشرى حسين علوان 
 

  

    مصطفى محسن هجان شهد لزام تركي جابر خواف جابر 

    معصومه أحمد عباس  شهالء عالوي عبد جاسم محمد محيسن 

 نور كريم شاكر صبا عبد الكاظم عطية جراح سالم عبد 
 

  

  هدى عبدالجليل اشويني  ضياء خضر عباس  وصفي جميلحسن 
 

 

 

  



 

 

 

 
 9قاعــة رقم 

 اعداد الطلبة القسم والمرحلة
 48 رياضيات ثالث
 36 علوم حياة رابع

 

  



 

 

  

 8قاعــة رقم 
 اعداد الطلبة القسم والمرحلة

 24 رياضيات ثالث
 20 علوم حياة رابع



 

 

 

 

  

 7قاعــة رقم 
 اعداد الطلبة القسم والمرحلة

 13 رياضيات ثالث
 16 علوم حياة ثالث

 8 رابع  رياضيات



 

 

 

 

  

 5 قاعــة رقم
 اعداد الطلبة القسم والمرحلة

 24 علوم حياة ثالث
 16 رابع رياضيات



 

 

 

 

 

  

 6 قاعــة رقم
 اعداد الطلبة القسم والمرحلة

 27 علوم حياة ثالث
 20 رياضيات رابع



 

 

 
 

 4 قاعــة رقم
 اعداد الطلبة القسم والمرحلة

 16 علوم حياة ثالث
 8 رياضيات رابع


