
للمرحلة االعدادٌة الفرع العلمً  (تمهٌدي)اسماء الطالب الخارجٌٌن 

 المركز االمتحانً  2020/2019للعام الدراسً  (بنٌن) ((احٌائً))

((حً االسرة))فً بناٌة ثانوٌة االسرة التعلٌمٌة  (2)رلم 

التولداسم االماسم اب الجداسم الجداسم االباالسمالرقم االمتحانيت

1997زهرة راضًدمحمعبٌدفاضلعباس1272041700086

1996نادٌة جوادسهرحسٌنوعدعمٌل2272041700087

1997كواكب دمحمكاظمحسٌنباسمعل3272041700088ً

1992سعدٌة ابراهٌمبرهاندمحمجاسمعل4272041700089ً

1996كمٌلة رشٌدحمٌديغضبانجمالعل5272041700090ً

1995رلٌة عبد الرزاقعبدسلمانحسنعل6272041700091ً

1996زٌنب علًجاسمجبادحسٌنعل7272041700092ً

1995اسماء فاضلحمٌدعلًحسٌنعل8272041700093ً

1993ساجدة سلمانعبدكريحسٌنعل9272041700094ً

1997امل احمدرجبرمضانرحمنعل10272041700095ً

1995سلٌمة داودعطٌهعبد زٌدسالمعل11272041700096ً

1995ابتهال حمٌدجمٌلعبد الحمٌدطالبعل12272041700097ً

1994سهام اسماعٌلحاتمكثٌرعبد الحسٌنعل13272041700098ً

1994فاطمة جاسمدمحم شرٌفاحمدكاظمعل14272041700099ً

1996ساجدة احمدعلًحسندمحمعل15272041700100ً

1997خٌرٌة خضٌرجاسمحسٌندمحمعل16272041700101ً

1999سهول محسنحسٌنلندنوريعل17272041700102ً

1995البال برغوثجاسمدمحمٌحٌىعل18272041700103ً

1990حنان عباسمطرودمحسنعبد الرحمنعمار19272041700104

1998اسٌل دمحم علًعلًفتاحٌاسرعمار20272041700105

1995حكٌمة رهٌفمطشرمعٌوفٌاسرعمار21272041700106

1994عبٌر حسٌندمحمحسٌنعلًغٌث22272041700107

تكلٌف مطلك الدعمً

مدٌر االمتحانات



للمرحلة االعدادٌة الفرع العلمً  (تمهٌدي)اسماء الطالب الخارجٌٌن 

 المركز االمتحانً  2020/2019للعام الدراسً  (بنٌن) ((احٌائً))

((حً االسرة))فً بناٌة ثانوٌة االسرة التعلٌمٌة  (2)رلم 

التولداسم االماسم اب الجداسم الجداسم االباالسمالرقم االمتحانيت

1994شعاع حسٌنعودهفاضلعباسفراس23272041700108

1997لبٌلة كرٌمحسٌنعبدباسمفرلد24272041700109

1992جمهورٌة حسٌنموسىعمرانكرٌملاسم25272041700110

1991امٌرة عبدالكاظمعطشانعبد مسلمدمحملاسم26272041700111

1991امل رضاراشدكرٌديحسنكرار27272041700112

1990نوال علًمحسنكاظمحٌدركرار28272041700113

1993فائزة هاديحسٌنجعفرصادقكرار29272041700114

1995مرٌم حاتملفتهسالمعاٌدكرار30272041700115

1994حمدٌة علوانحسٌنناصرغازيكرار31272041700116

1996زكٌة راضًصالححمزهمالنكرار32272041700117

1990حمٌدة حسٌنجدوعكاظمحسنماجد33272041700118

1998منى فاضلطاللناهًعثمانمامون34272041700119

1994البال طهطاهرسعدونرائدمجتبى35272041700120

1998بشرى مهديالسٌدحجازيالسٌددمحم36272041700121

1998عبٌر دمحمنجمكاملاحمددمحم بالر37272041700122

1996رزٌمة جلٌلحسنرشٌدحامددمحم38272041700123

1991فاطمة صاحبكاظمابراهٌمحبٌبدمحم39272041700124

1997هدى كاظمحاتمسرحانعلًدمحم حسٌن40272041700125

1996هناء طالبكاظمجوادشاكردمحم41272041700126

1993صبٌحة عبٌدشمخًاسودشاٌعدمحم42272041700127

1994اٌمان جعفرحسونجوادصاحبدمحم43272041700128

2000شٌماء هاديكاظمعبٌدعباسدمحم44272041700129

تكلٌف مطلك الدعمً

مدٌر االمتحانات



للمرحلة االعدادٌة الفرع العلمً  (تمهٌدي)اسماء الطالب الخارجٌٌن 

 المركز االمتحانً  2020/2019للعام الدراسً  (بنٌن) ((احٌائً))

((حً االسرة))فً بناٌة ثانوٌة االسرة التعلٌمٌة  (2)رلم 

التولداسم االماسم اب الجداسم الجداسم االباالسمالرقم االمتحانيت

1998فرات علًمهديعبد هللافاضلدمحم45272041700130

1997نورٌة جاسمحسٌنمحلكرٌمدمحم46272041700131

1990فاطمة دمحمابراهٌمكاظمعالءدمحم مهدي47272041700132

1994ابتسام دمحمعبد الرضاناصرمهديدمحم48272041700133

1989فاطمة هاشمصالحعزٌزولٌددمحم49272041700134

1987صبٌحة عدايزغٌرونعبد هللاعبد الرضامحمود50272041700135

1995حٌاة مهدياسماعٌلخضٌرعودهمحمود51272041700136

1998ندٌمة عبد الكرٌمعبد الزهرهسالمحٌدرمرتضى52272041700137

1996كرٌمة عبد الحسنسلمانجهادراشدمرتضى53272041700138

1992حٌاة طاهرعباسحسٌنعبد الكرٌممرتضى54272041700139

1997ابتسام عبد الكاظمحسنعبد الزهرهمحسنمرتضى55272041700140

1997غصون مكًحسنعبد الكرٌمعبد اللطٌفمسلم56272041700141

1989فضٌلة هاديمصحفصباحناصرمسلم57272041700142

1994رسالة هاديعلوانعبد مسلماحمدمصطفى58272041700143

1998سعاد جبارجواددمحمباسممصطفى59272041700144

1996فوزٌة خلٌلهترعبد السادةسعٌدمصطفى60272041700145

1997فاطمة علًعٌدانحسنعلًمصطفى61272041700146

1996صدٌمة جابرعلوانعبددمحممصطفى62272041700147

1994لٌلى جعفردمحم علًعبد هللامظفرمصطفى63272041700148

1993نوال مسعدمسعدفاضلمنٌرمصطفى64272041700149

1995فاطمة مظلومعبدحسٌنناصرمنتصر65272041700150

1995بلمٌس حسٌنشٌاعستارجبارمنتظر66272041700151

تكلٌف مطلك الدعمً

مدٌر االمتحانات



للمرحلة االعدادٌة الفرع العلمً  (تمهٌدي)اسماء الطالب الخارجٌٌن 

 المركز االمتحانً  2020/2019للعام الدراسً  (بنٌن) ((احٌائً))

((حً االسرة))فً بناٌة ثانوٌة االسرة التعلٌمٌة  (2)رلم 

التولداسم االماسم اب الجداسم الجداسم االباالسمالرقم االمتحانيت

1994حمدٌة عبد عوندمحمشاكرحاتممنتظر67272041700152

1992ماجدة حسٌنكاظماسماعٌلحامدمنتظر68272041700153

1998فاطمة طالبحماديحسٌنعبد االمٌرمنتظر69272041700154

1998لٌلى حمٌدحداويعبٌددمحممنتظر70272041700155

1996فاطمة حسٌنحماديهاشمصالحمهدي71272041700156

1990نظٌمة محًجعفرعبد الحسنصادقمهند72272041700157

1994فٌحاء جاسممدلولكرٌمعبد االمٌرنجم73272041700158

1996نجالء فؤاداحمدعدنانغساننواف74272041700159

1996ازهار عالوةدرٌعًحمزهاحمدنوح75272041700160

1989سناء عبودسدخانجعفرضٌاءنور76272041700161

1995حنان عباسحتحوتعبد الحسٌندمحموسام77272041700162

1995زهرة داٌخحسٌنعلًخالدولٌد78272041700163

1998هٌام دمحمدمحم علًهاشمدمحم حسٌنٌوسف79272041700164

تكلٌف مطلك الدعمً

مدٌر االمتحانات


