
النتيجةأ- المرحلة الثانية ت

يكًمادًذ أركاٌ عثذانمادر عثذ انًجٛذ1

َاجخادًذ خانذ جٕاد عٛال2

يكًمادًذ ردٛى عطٛح تذر3

َاجخادًذ رٚاض أيٍٛ عثذهللا4

يكًمادًذ عثاش عثذ دط5ٍٛ

يكًمادًذ عران رتاط جثر6

يكًمادًذ كرٚى دذاد درت7ٙ

يكًمإدرٚص عثذ شعٛثث يصأل8

يكًمإضتثرق عهٙ عٕاد خهٛفح9

يكًمأٚٓاب إتراْٛى شاكر دط10ٍ

يكًمتذٔر ْاد٘ جاضى يذًذ11

يكًمترار رعذ جثار يذًٕد12

يكًمجعفر دأد تٕفٛك انٛاش13

يكًمدطٍٛ لذطاٌ عادل إتراْٛى14

َاجخدُاٌ كاظى عثذ هللا دشر15

يكًمدانٛا عثاش فاضم يذط16ٍ

يكًمدعاء جًٛم ادًذ ضائع17

يكًمدعاء شٕٚع إضًاعٛم يعهح18

يكًمدعاء عثذ انكرٚى اصغر رضا19

يكًمرٌَٕ لاضى عهٙ لاضى20

َاجخراَٛح جًعح دطٍ جاتر21

َاجخرتاب دثٛة دُذٔر يذًذ22

يكًمرغذ عثذ انكرٚى إضًاعٛم ٚاض23ٍٛ

َاجخزْراء كرٚى عثذ طع24ًّ

يكًمزُٚة عثذااليٛر عكار دط25ٍٛ

يكًمضارج أيٛذ اضعذ عه26ٙ

َاجخضارج الزو يطهى داخم27

يكًمضارج ٔاد٘ عثذ هللا دًٕد28

َاجخضذر فارش ضهًاٌ دط29ٍ

يكًمضرِٔ ٔعذ جاضى يذًذ30

يكًم ضٕنٍٛ ضعذ ضعٛذ يعرٔف31

يكًمضٛف ادًذ عالٔ٘ فٛاض32

يكًمشٓذ يصطفٗ ادًذ يذًٕد33

يكًمطارق عذَاٌ عطكر دط34ٍٛ

َاجخطٛثح صادق صثٛخ أردًٛح35



َاجخعادل طّ ٚاضٍٛ ادًذ36

يكًمعاير خهٛم ٚاضٍٛ عه37ٙ

يكًمعثاش خانذ داتى يكطٕف38

يكًمعثٛر عثذ انكرٚى دطٍٛ خضٛر39

يكًمعهٙ ادًذ عثاش عثذ40

يكًمعًار إضًاعٛم إتراْٛى لادر41

يكًمعًر عثذ هللا دطٍٛ ضعذ42

َاجخعًر يٓذ٘ كاظى عطار43

يكًمغطك عالء عثذ انخانك كرٚى44

يكًمغفراٌ أكرو زكٙ جاضى45

يكًمغفراٌ ْشاو فانخ دط46ٍ

َاجخفاطًح دطٍٛ عٕدج عثذ47

يكًمكرار ٚذٛٗ يٕضٗ يذًذ48

يكًمنُٛح عهٙ دطٍٛ صانخ49

يكًميذًذ ضعذ يٕضٗ صانخ50

يكًميرتضٗ عثذ عهٙ دط51ٍٛ

يكًميصطفٗ جثار خهف دًاد52٘

يكًميٓجح جًال عُثر رضتى53

يكًميٓذ٘ صالح يرزج دًسج54

َاجخَجالء يذًذ دطٍ تُذر عطٛح55

يكًمَٕر انٓذٖ دطٍ عهٙ جٕاد56

يكًمَٕر صثار عثذ انغفٕر جْٕا57ٌ

َاجخَٕر عهٙ فاضم عثذ عه58ٙ

يكًمَٕرج أردٛى الزو يطٛهج59

يكًمْذٖ صانخ يٓذ٘ خهٛفح60

َاجخْذٚم عثذ انْٕاب ادًذ يذًذ61

يكًمٚذٛٗ ٚاضٍٛ عثذ انرزاق خهٛم62

 

 

 

مكملنورس ماجد رشيد شكر66

ناجحهدى محمد سليمان شاهر67

ناجحهناء عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد68

ناجحوردشان مزهر عكيش مشكور69

مكملوسام هادي صالح كمر70

مكملياسر عامر مكطوف محمد71



مكملياسمين عفيف صادق كاظم72

ناجحياسمين كاظم راعي حضي73

مكملياسمين ياسين صالح عزيز74


