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 األول انصف
قراءج  ذهفظ ذقهُذٌ َحى  انطانة خ

 واسرًاع

يهاراخ  كراتح 

 ذىاصم 

 حقىق إَساٌ حاسىب  نغح عرتُح  نغح فرَسُح  يذخم شعر

 يقثىل          طه محمود ابو بكر جالل 1

      يقثىل     اثار نوري خلٌفة محٌسن 2

 يقثىل          ازهار سلمان داود سلمان 3

    يقثىل  يقثىل     اسماء ناجً صالح فرحان 4

      يقثىل     اٌالف علً فرحان زغٌر 5

        يقثىل   بشرى صبري فصٌح مزعل 6

      يقثىل     حذٌفة عٌادة عجٌمً عجٌل 7

 يقثىل          حسن كنعان رؤوف رجب 8

     يقثىل      سارة صابر مهدي خلف 9

     يقثىل      سارة عماد عواد حسن 10

    يقثىل       شوقً وحٌد ابراهٌم علً 11

     يقثىل      عبد القادر احمد علً دمحم 12

          يقثىل عبد هللا دمحم غربً خلٌفة 13

 يقثىل    يقثىل     يقثىل عبد هللا نبٌل عبد الرزاق  14

     يقثىل      عمر دمحم صدام دمحم 15

    يقثىل       دمحم جاسم دمحم عبد 16



    يقثىل       دمحم عبد الستار محمود  17

         يقثىل  محمود منعم خلف 18

          يقثىل مرٌم دحام خلٌفة دمحم 19

 يقثىل        يقثىل  باح حمادي مصطفى ص 20

       يقثىل    مصطفى ظاهر فرج جفال 21

     يقثىل      مغفرة عبد الحمٌد عباس  22

    يقثىل       مٌسم خمٌس صالح منصور 23

          يقثىل جاسى نسرٌن مصطفى 24

       يقثىل    نور الدٌن دمحم فرج 25

    يقثىل  ليقثى     نور صباح عكلة نده 26

        يقثىل   نور عبد الوهاب غازي  27

    يقثىل       هٌام عبٌد كرحوت علوان 28

         يقثىل  ٌوسف عالء عسكر عبود 29
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 انصف انثاٍَ
 نغح فرَسُح رواَح يسرح شعر إَشاء واسرُعاب صىخ َحى  انطانة خ

    يقثىل    احمد جبٌر ناصر احمد الطائً 1

  يقثىل      دمحمياحمد كرٌم حسن داود ال 2

     يقثىل   أنسام دمحم خلف عبدهللا الدمحمي 3

       يقثىل براء بدٌع حنوش علً الفهداوي 4

       يقثىل حنٌن خالد عبد حمادي الفالحً 5

  يقثىل      رقٌة ماجد كاظم شارع الحلبوسً 6

      يقثىل يقثىل رٌهان حكٌم حرب خلٌفة العبٌدي 7

 يقثىل      يقثىل نجم عبد الدلٌمًزٌاد طارق  8

  يقثىل      زٌنه عبد الستار زكً عبداللطٌف 9

    يقثىل    سارة أحمد حماد عساف العبدلً 10

    يقثىل    سٌف دمحم مجٌد حمود العانً 11

     يقثىل   ضٌاء كمال محمود ابراهٌم الدلٌمً 12

    يقثىل    طه ناظم عباس إبراهٌم النعٌمً 13

       يقثىل عبد الرحمن خمٌس حمٌد تاٌه الدلٌمً 14

     يقثىل   عبد الوهاب رزاق منسً أحمد العانً 15

 يقثىل       مسربت الجنابً عذراء طالب عجٌمً 16

   يقثىل     دمحم بدٌع دمحم إبراهٌم الكربولً 17

     يقثىل   دمحم حمدي نجم صاٌل الحلبوسً 18

  يقثىل      مروة خالد إبراهٌم صالح الفهداوي 19



    يقثىل    مصطفى زٌاد خلف زٌدان الفهداوي 20

    يقثىل يقثىل   يًُ اسًاعُم يخهف  21

  يقثىل     يقثىل منى عذاب مطر دخٌل العٌساوي 22

     يقثىل   منى مطر رمٌض ابردان الجمٌلً 23

       ثىليق نسرٌن خمٌس رشٌد أحمد الجمٌلً 24

       يقثىل نور إسماعٌل عبد الكرٌم عبد الرحمن العانً 25

  يقثىل      نور مشرف عبدهللا عبد الفهداوي 26

    يقثىل    هبة ٌاسٌن نافع ٌاسٌن الهٌتاوي 27

      يقثىل  هدٌر دمحم حمٌد نجاد العلوانً 28

  يقثىل      وفاء هشام عباس احمد الجبوري 29

    يقثىل    باسم دمحم منصور السامرائً ٌعلى 30

 

 

 انرحًُم
 

 نغح فرَسُح رواَح يسرح شعر إَشاء واسرُعاب  صىخ َحى  انطانة خ

    يقثىل    اثُر حسٍ عثذ دنٍ  1

    يقثىل    اَح دمحم كايم 2

 يقثىل       وجذاٌ حًُذ عُادج  3
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 انصف انثانث
 خ
 

 نغح فرَسُح رواَح يسرح شعر عهى انهغح ذرجًح َحى انطانة

    يقثىل    احمد اٌوب ناظم احمد السعدي 1

      يقثىل  نًأحمد جمعة عبد دمحم الحٌا 2

 يقثىل       أسامة أحمد ستٌر شالل الطائً 3

  يقثىل      حذٌفة حامد عواد دمحم العبٌدي 4

     يقثىل   روئ باسم دمحم حسٌن السامرائً 5

   يقثىل     زٌنة عارف نجم كروت السوٌداوي 6

  يقثىل      سارة محسن خلف حسن الحلبوسً 7

 يقثىل   يقثىل    الدمحميسراج سلٌمان حمد صالح  8

    يقثىل    سمر كاظم امٌن  9

     يقثىل   شٌرٌن عماد دمحم صالح النعٌمً 10

 يقثىل       شٌماء شكٌب عبد المحسن حمٌد الكبٌسً 11

  يقثىل      صفا مثنى عبد هللا حمود الكبٌسً 12

     يقثىل   ضحى ماجد حمٌد عبد الفالحً 13

   يقثىل     المعاضٌدي عبد الرحمن دلٌان حنوش سعٌد 14

   يقثىل يقثىل    عبد الوهاب دمحم رجب مصطفى العانً 15

 يقثىل       علً حسٌن علً حمد الفهداوي 16

       يقثىل فضل الدٌن فاضل نومان صالح الدلٌمً 17

     يقثىل   د مهٌدي الكربولًٌدمحم حمد ع 18



 يقثىل       مطر الجنابً مصطفى حسن خلف 19

  يقثىل      مهجة عبد الجبار سعٌد الذٌابً 20

       يقثىل نذٌر سعدون عاٌد حسن المساري 21

   يقثىل     هنادي أحمد كامل هدٌب الكبٌسً 22

       يقثىل وجدان حمٌد عٌادة رثٌع الدلٌمً 23

 

 انرحًُم 
 خ
 

 نغح فرَسُح واَحر يسرح شعر عهى انهغح ذرجًح َحى انطانة

    يقثىل    اثُر عثذ االنه ثاتد  1

       يقثىل عهٍ كرجٍ خهُفح  2

    يقثىل    وساو حًذ عهىاٌ 3
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 نغح فرَسُح رواَح يسرح شعر رجًحذ َحى ذحىَهٍ انطانة خ

 يقثىل      أثٌر عبد األله ثابت دمحم العانً 1

    يقثىل   كاتآسٌا دمحم حسٌن عودة البٌ 2

  يقثىل     هللا خلٌل إبراهٌم  اآللوسًا أسٌل عط 3

   يقثىل    أوس عبد الرحٌم تركً حمادي الجلٌباوي 4

    يقثىل   سارة محمود حسٌن عباس الجمٌلً 5

     يقثىل  سلٌمان حبٌب سلٌمان صبار الجمٌلً 6

   يقثىل    شٌماء حمٌد عفتان شالل الفهداوي 7

   يقثىل    غانم دمحم حسٌن الدمحميضحى  8

 يقثىل      طه دمحم فرحان زٌدان الجمٌلً 9

  يقثىل     فهد دمحم غرٌب عبد اللطٌف الحدٌثً 10

     يقثىل  دمحم سمٌر سلمان دمحم العانً 11

 يقثىل   يقثىل   مروان شهٌد صبر سعٌد المرسومً 12

      يقثىل مروة احمد سالم سوٌد الطائً 13

    يقثىل   مرٌم عبد الكرٌم خطٌب عكاب العنزي 14

    يقثىل   منار قحطان حمودي حسون الجبوري 15

  يقثىل     نائل مكً غزاي رشٌد المعاضٌدي 16

    يقثىل   َىر عاير جاسى غضُة انشُرٍ 17

      يقثىل هذي نقرح عثُذ حسىٌ انطائٍ 18

    يقثىل   وساو حًذ عهىاٌ يحُسٍ انعهُاوٌ 19

 


