
 

2023-2022الثانيه المرحلة   

 االسم ت

ن محمد كريم 1  ابو الفضل حسي 

 احمد باسم شيش عباس 2
ن  3  احمد بشي  كامل خشي 

ي هليل 4
ن
 احمد جاسم جون

 احمد جبار عوده الزم 5

يف عبد العظيم عبد 6  احمد شر

 احمد عيىس نعيمه جابر 7
 اديان عفيف وصي موىس 8

ن وريد عوده 9  اشاء حسي 
 اشاء حطحوط سلمان نفيله 10

 اسماء اسعد كاظم عاشور 11
 اسيا عبد الخالق احمد عبد 12

ن كاظم ضهد 13  اطياف امي 

ن حسن محمد حسن 14  ام البني 
ن هادي 15 ن سالم عبد الحسي   ام البني 

ي جالل مجيد كاظم 16
ن
 امان

ي  17
 انعام اياد محمد اكير محمد تق 

 ايات سامي دعيم جيثوم 18

ن  19  ايات قيس عبد الشهيد حسي 
 ايه رائد علوان احمد 20

 ايه عوده ساري عوده 21
 ايه واثق عبد الهادي احمد 22

 أيه عبد الكريم هلوم شيسح 23
 آيات سالم جخي  سلومي  24

 براء خضي  مخيف فارس 25

و 26  براء عباس صعيجر بهي 
ن  27  براء علي خبار حسي 

ن احمد يحي  ابراهيم 28  بني 
ن عبد الكاظم دغمي  خما 29  طبني 

ن فيصل غازي دوش 30  بني 

ن مطشر  فلغوص هيال 31  بني 
 بيداء كريم هادي حسن 32

 تبارك رعد عزيز خلف 33
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 تبارك عدنان صبار ابراهيم 34

 تبارك علي محمد شمي   35
ي عزاره حيذور مري 36

ن
 تهان

ن عبد الحميد كنفذ سلمان 37  ثمي 
ن  38  جنه جواد عيىس عبد الحسي 

ن  39  شاكرحسن محمد ياسي 

ن احمد عبد هادي 40  حسني 
ن احمد طالك فارس 41  حسي 

ن رعد كامل خصاف 42  حسي 
ن سلمان ياش جاسم 43  حسي 

ن شاكر طاهر حسون 44  حسي 
ن عبد االمي  كنير عبيد 45  حسي 

 علي عزيز فاضل 46
ن  حسي 

ن قيس مجباز ضايع 47  حسي 
ن كاظم جواد كاظم 48  حسي 

ن محمد كاظم محمد 49  حسي 
ن وليد محسن خي  هللاحس 50  ي 

ن مخلص صبار مسي   51  حني 

 حوراء جبار محسن فرهود 52
 حوراء حيدر صاحب عمران 53

 حيدر أحمد مطر حسن 54
 حيدر جاسم حميد كريم 55

 حيدر جبار محسن مصاول 56
 حيدر علي حميد احمد 57

 حيدر لطيف زغي  سعد 58

 دعاء عبد جديد بجاي 59
 مرير دياله كاظم رسن 60

 ذو الفقار علي جهاد صالح 61
ن  62  ذو الفقار فاضل جاسم حسي 

 رانيا عالء خليل اسماعيل 63

 رباب عباس فاضل كصاد 64
 رنر طالب نجم عكله 65

 رتاج عقيل عزيز حسن 66
 رسل احمد عويد خضي   67

ن  68  رضا باسم صالح ياسي 
ي عبد الحسن 69

ن
 رنا رياض ثان
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 نرهف فالح حسن علوا 70

 زهراء إسماعيل عبد الرضا نصار 71
ن  72  زهراء باسم نارص حسي 

ي جير  73
 زهراء حسن ماصن

 زهراء حيدر عبد الرزاق مكي  74

 زهراء سجاد كاظم محمد 75

 زهراء صالح مهدي هاشم 76
 زهراء عامر خياط تالي  77

ن  78  زهراء علي عطوان حسي 
 زهراء غزوان عبد األمي  كاظم 79

 ريم هادي حسنزهراء ك 80
 زهراء لؤي محمد هويدي 81

 زهراء محمد عبد هللا حميد 82

 زين العابدين احمد نعمه فارس 83
 زينب الحوراء سالم علي جباره 84

ى علي ستار شياع 85  زينب الكير
 زينب رافد جبار محمد 86

 زينب رستم احمد نريمان 87

 زينب رياض عبد الحر محمد 88
ن زينب سجاد باق 89  ر هني 

 زينب عباس نارص جابر 90
 زينب عطيو ربيع ظاهر 91

 زينب عالوي زيدان نارص 92
 زينب فالح حسن حميد 93

ن  94  زينب نارص جويت حسي 

 ساره حكيم جير جاسم 95
 ستار جابر زويد عليوي 96

 سجاد احمد جايد مجلي  97
 سجر ناظم خميس عباس 98

 سدن مهند جميل محمد 99

غام باقر عباس سمانه 100  رصن
ي جاسم 101

ن
 شمس لفته صاف

 صادق جليل ردام شيبان 102
 صادق رعد علي جير  103

 صفا علي هادي احمد 104
ن جعفر 105  ضج رزاق عبد الحسي 
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 طفوف ضياء كاطع سبهان 106

 عبد علي  107
ن  طيبه طارق ياسي 

 عباس عبد الرسول حسون هليل 108

ي جير ضيدان 109  عباس عبد النير
 عباس مسلم رديف محسن 110

 عبد الرحمن حسن محمود كريم 111

 عبد هللا حسن سلمان رداد 112
 عبد هللا وضاح مهدي صالح 113

ن  114  عذراء قصي عبد الرضا حسي 
 علي احمد عبد االمي  مرهج 115

 علي حاتم كاظم غضيب 116
 علي حسن طارش شاله 117

يف ناهي علي ح 118 ن شر  سي 

ي اسماعيل احمد 119
 علي حق 

 علي سمي  عبد الرضا حماس 120

 علي طالب مهدي خليف 121
 علي قاسم مجي يونس 122

 علي كاظم كريم محسن 123

 علي محسن جبار فهد 124
 علي محمد صادق تعيب نبات 125

 علي نزار محمود حسن 126
 علياء علي جليل غضبان 127

 كريم عليوي  عمر قحطان 128
 عيىس رزاق مطرود مزعل 129

 غدير عدنان جليل خي  هللا 130

 غدير عزيز عبد زوير 131
 غدير عماد عبد الجبار حسن 132

 غسق اشم خضي  داخل 133
 فاطمه احمد جاسم حمادي 134

 فاطمه الزهراء رائد جميل علي  135

 فاطمه حامد بناي خضي   136
 ه سلمانفاطمه عبد الرزاق لفت 137

 فاطمه عصام مرتصن عاشور 138
 فاطمه علوان عبد فضل 139

 فاطمه علي داغر حبيب 140
 فاطمه فيصل غازي جابر 141
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 فاطمه قاسم عمران موىس 142

 فاطمه محسن نصيف جاسم 143
 فاطمه ياس عبد الخضن حاجم 144

 فرح مشتاق طالب مطشر  145
 فضائل خريبط مردان مزهر 146

 م احمد مهدي صالحقاس 147

 قاسم عقيد جلود شلش 148
ن  149  كوثر عماد عجيل حسي 

ن  150  مجتير امجد عباس ياسي 
 محسن عباس محسن عداي 151

 محمد امجد حمادي محيسن 152
 محمد باقر احمد منىسي غالي  153

ن حيدر الزم محيبس 154  محمد حسي 

ن  155  هاشم علي حسي 
ن  محمد حسي 

 وسفمحمد خالد احمد ي 156

 محمد رضا ميثم زاهي حسن 157
 محمد علي فزع جير  158

ي  159
 محمد نصار حميد غين

 محمد نعيم عبد محمد 160
 محمد ياس خضي  احمد 161

ي  162
 مروه صفاء شاكر راصن

 مريم احمد سعيد رومي  163

ن عبد االمام 164  مريم توفيق حسي 
 مريم عدنان خليل عبد الزهره 165

 ليل ابراهيممريم عقيل خ 166

 مريم نادر جمعه لفته 167
 مشه علي اكرم محمد 168

ن  169  مسلم احمد علي حسي 
 احمد محمد علي خضن  170

 مصطقن

 مصطقن باسم ابراهيم احمد 171

 مصطقن حازم مجيد لفته 172
 مصطقن عالء صبيح سلمان 173

 مصطقن وسام خلف عبيد 174
 ملك مجيد يونس يعقوب 175

 توفيق عبد الحكيم سليمانمنار  176
 منار حازم عبد هللا يوسف 177
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 منتظر وليد محمد عبد هللا 178

 مهدي قاسم حنيش مري  هج 179
ي مطر جابر 180

ن
 مهدي هان

 مهيمن سليم كريم علوان 181
ن عداد 182  مواعظ نارص حسي 

 مؤمل جهاد عبد هللا جالب 183

 مؤمل علي كامل هاشم 184
 يد محمدمؤيد قاسم مج 185

 ميسم احمد كاظم موزان 186
 نارص صبيح غضبان 187

 نبا جاسم هاشم محيسن 188
 نبأ جليل اسماعيل سلمان 189

 نبأ رياض مكي عبود 190

 نبأ عياد مهدي علي  191
ي  192

ن
ن جون  نبيل رعد عبد الحسي 

 نور الهدى اقدس هادي عبد الكريم 193
 نور الهدى حبيب عبد الجليل رجب 194

 نور الهدى مخلص صابط عباس 195

 نور خالد طه محمد 196
 نور زيد نصيف حمادي 197

 نور عباس ثجيل موىس 198
 نور عبد الكاظم هندي هادي 199

 نوراء عدنان مطلك عبد الواحد 200
 نوران ساجد مجيد هندول 201

 هاجر هيثم عبد المطلب نعمه 202

 هاله خضن رزاق سلمان 203
  عالء رحيم ديريهبه هللا 204

 هدى عبد الجاسم علوان عبد 205
 هديل مجبل تهلوك صيوان 206

 هناء عباس نجم بديوي 207

 ورود عبد هللا فالح عبد المحسن 208
ن عبد الكريم شاهباز عبد الكريم 209  ياسمي 

 يحي  كريم قاسم جير  210
 يوسف عبد القادر كاظم عبد 211

 


