
student IDالطالب أسم#

11001                   مهدي حسين احمد1

11002حسون درويش احمد2

11003قاسم عادل شوقي احمد3

10001مولود صالح احمد4

11004 ياسين عاد احمد5

11005حسن محمد غيث احمد6

11006عبدهللا عمر اكرم اركان7

11007محمد كاظم جواد ازل8

11008 حميد صالح اسامة9

11009محمد قاسم عادل استبرق10

99109صالح جبير اسراء11

11010محمد جسام هللا عبد اصيل12

11011جاسم نصيف الغفار عبد امجد13

11012 احمد عامر امنة14

11013ناصر االمير عبد ان15

10002فرج طالب انوار16

99110حسن ضياء انور17

99111عبيس الحسن عبد ايالف18

11014علي حسن ايناس19

10003ناجي عماد ايهاب20

11015الرزاق عبد خالص بسمة21

11016ناصر عامر بنان22

11017 خميس جبير حسام23

11018حسن محمد بشار الحسن24

11019جواد زهير حسن25

11020 جبار هادي حسن26

11021 خضير اياد حسين27

11022بالسم مجيد حسين28

11023الحسين عبد مطلك حسين29

11024 علي حسين حنان30

11025جاسم صباح حنين31

11026 كاظم كريم حيدر32

11027 حسين هشام داليا33

10004حسان كامل دعاء34

11028محمود حسين دينا35

11029جبير محمد الفقار ذو36

11030 حسن جمال رانية37

11031عدنان غسان راية38

11032الطيف عبد الودود عبد رسل39

11033محمد هشام رسل40

11034 قيس صباح رشا41

السادسة المرحلة



11035حسين عبيد رغد42

11036المناف عبد رياض رفل43

99112عزت عماد رفل44

11037علي تحسين رفلة45

11038رشيد سمير رلى46

10005حميد الواحد عبد رند47

11039عماش امين رؤى48

11040الحافظ عبد احمد رويدة49

10006 حسن فالح ريام50

11041نعومي صالح زهراء51

11042مجبل مهدي زهراء52

99113محمد عبد حامد زينب53

11043 هادي علي محمد زينة54

10007االمير عبد حازم سارة55

99114 رفيق سعد سارة56

11044 ناصر الكريم عبد سارة57

11045ناجي طالب سجى58

11046 علي كاظم سجى59

11047جبار باسم سرى60

11048احمد فارس سمية61

11049ناظم سنان سنار62

11050وهيب مولود سنار63

11051 مرزة هادي سؤدد64

11052كريم الحسن عبد شهد65

11053جعفر نصير شهد66

11054الوهاب عبد يعرب شهد67

11055صادق االله عبد صادق68

11056كاظم عباس صبا69

11057جاسم عبد محفوظ صفا70

11058نايف وليد صفا71

11059محمد جاسم ضحى72

11060المحسن عبد علي ضحى73

11061صاحب مناف عبدهللا74

10008شكر باسل علي75

11062 باقر حيدر علي76

99115مسير سرحان علي77

11063عبيد صباح علي78

11064 ياسين طه علي79

11065كاطع محمد علي80

11066ابراهيم هادي علي81

11067عدنان يعرب علي82

11068عبدهللا عادل عمار83

11069رضا الكريم عبد فاتن84

11070 علوان محمد سعد فرح85



11071خليل يونس فرح86

11072مطر طه قبس87

11073القادر عبد مؤيد لبنى88

11074احمد برهم لندا89

11075 اكرم وسام لينا90

11076الحميد عبد جمال لينة91

11077علي قيس مبشر92

11078الكريم عبد صالح محمد93

11079محمد الصمد عبد محمد94

11080القادر عبد مدني محمد95

11081محمد مصطفى محمد96

11082حماد نايف محمد97

11083هاشم ياسر محمد98

11084عباس محمدفوزي99

10009الكريم عبد خلدون محمود100

11085 صالح محمود شاكر محمود101

11086 كمال محمد مروة102

11087كاظم ايسر مصطفى103

11088 ماهر خالد مصطفى104

11089الرزاق عبد صفاء مصطفى105

11090الحميد عبد صالح مصطفى106

11091 ابراهيم ضياء مصطفى107

11092 جابر الصمد عبد مصطفى108

11093قاسم هشام مصطفى109

11094عزيز صبار مصعب110

10010ممدوح صباح مهند111

99116 ياسين معتمد مهند112

11095محمد احمد ميس113

11096عباس صباح مينا114

11097محمد رحيم نبراس115

10011عبداللطيف محمد بشير نسمة116

11098الرضا عبد انور نمارق117

11099الحسن عبد حسن نمارق118

11100 امان احمد نور119

10012حسن الهدى نور120

11101 نافع جعفر نور121

11102عالوي رحمن نور122

11103محمد رعد نور123

99117حميد عباس نورا124

11104صادق خالد نورهان125

11105عدنان قحطان نورهان126

11106محمود محمد نورهان127

11107مخلف ابراهيم هاجر128

11108نعمة الجبار عبد هاجر129



11109علي عبد ضياء هبة130

11110 فاضل باسل هدى131

11111يوسف رياض هدير132

11112احمد حسين هديل133

11113نعمان ثابت هال134

11114صدقي امين همسة135

11115محمد هللا عبد هند136

11116عباس محسن هيام137

11117المنعم عبد مصطفى يسر138

11118 شهاب خالد يسرى139

11119جورج ابداع يوسف140

11120علي عبد احسان يوسف141

99118هادي حسن اسامة142

99119هادي صالح اسامة143

99120صالح محمد سامي حنين144

99121محمد ابراهيم جزيل دالل145

99122حامد الدين عالء ريم146

99123 الرحمن عبد العابدين زين147

99124احمد سلوان زينب148

99125قاسم ثامر سنان149

99126يحي منير الرحمن عبد150

99127 اسماعيل القادر عبد151

99128الغني عبد جمعة هللا عبد152

99129حامد السالم عبد محمد153

99130 محمود شاكر مصطفى154

99131محمود الباري عبد ميادة155

99132علي محمود ميسرة156

99133خالد محمد نبأ157

99134سلمان مصطفى هديل158

99135 محمد الغفور عبد اوراد159

99136 قاسم باسل صفوة160

99137 جاسم نصيف ضحى161

99138 جميل علي يسر162


