
student IDالطالب أسم#

16001زعنون احمد أسامة احمد1
16002إبراهيم عبدالجليل ايسر احمد2
16003احمد علي روكان احمد3
16004زغير حوري طاهر احمد4
16005كاظم عزيز احمد5
16006سعدون خلدون احمد6
15147حسن يحيى أخالص7
16007محمد إبراهيم أنور استبرق8
16008زغير حمودي هيكل اسراء9

16009عبدالرحمن عبدالسالم عصام اسالم10

16010 اكرم احمد اسماء11
16011غيدان سليم صالح افنان12
16012حسن محمود احمد انفال13
16013احمد إبراهيم حارث أوس14
16014عبدهللا عبدالجبار ارشد أيا15
16015خليل عباس حسام ايالف16
16016حمدي سالم مهند ايناس17
16017حسن نافع احمد ايه18
16018عبدالرحيم ناظم حسام ايه19
16019خان علي إبراهيم خليل ايه20
16020كاظم جرو عبد ايه21

16021عبدالعال طارق ايه22
16022سلمان عبدالصاحب اياد إيهاب23
16023محمد جعفر صادق باقر24
16024صيوان يسر عبدالمنعم بان25
16025إسماعيل عبدالرسول اياد بسمة26
16026فنيخر ملحان صالح بشرى27
16027سعيد حازم غزوان بلسم28
16028عبدالحسن الدين نصر ياسر بهاء29
16029محمد احمد بسمه30
16030محمد جاسم جالل تبارك31
16031خصير رزاق صابر تبارك32

16032محمد كنعان علي تبارك33
16033كريم عبيد محمود تبارك34
16034خميس رحم سعيد تقى35
16035فتحي فتيان وائل تقى36
16036الرحمن عبد المجيد عبد عامر تمارا37
16037عبد نجم حيدر تهاني38
15148 نجم علي تيسير39
16038ساجت حسين هاشم هللا ثار40
16039عبدهللا علي عبدالكريم جمانه41

االولى المرحلة



16040مشاري عبد عبدالنبي حسن42
15149مهدي علي الحسن43

16041عبود نجم عبدالكريم حسنين44
16042نعمة حسين حيدر حسين45
15150شهاب سمير حسن46
15151إبراهيم محمد الحمزة47
16043لطوفي عبد حسن حنين48
16044داخل كريم حاتم حوراء49
16045حسين خالد محمد حيدر50
16046عباس لطيف جمعه داليا51
16047عبدالكريم صبيح صالح دانيه52
16048يابر جمعة جاسم دعاء53
16049محمد إبراهيم محمد ديما54

16050مريح عمار احمد ذوالفقار55
16051نجم مزهر محمد رأفت56
16052جعفر باقر غسان رتاج57
16053إسماعيل داود جمال محمد رحيق58
16054عبدهللا عبدالجبار عبدالرحمن رقيه59
16055رسن سعدون علي رقيه60
16056هوير كامل محمد رهام61
16057صالح محمد يونس واثق رؤى62
16058حسين طه اياد ريام63
16059حسن جليل حسن الزهراء64
16060مدب محمد حسين زهراء65

16061جواد الصاحب عبد رعد زهراء66
16062عبدالساده ارحيمة زامل زهراء67
16063رسن حامد صالح زهراء68
16064داود كاظم ضياء زهراء69
15152مولى جاسم عباس زهراء70
16065عليوي محسن عبدالرزاق زهراء71
16066عباس هادي حسين محمد زهراء72
16067غالي عبدالحسين فاضل زيد73
16068حماد محمد زيد74
16069منادي جمعه باسم زينب75
16070احمد إبراهيم تميم زينب76

16071إبراهيم خليل صادق زينب77
16072مبارك أنور عماد زينب78
16073الجبر عبدالوهاب علي زينة79
16074فياض علي حكمت زينه80
16075حسين صالح ظافر سارة81
16076عبدالقادر عبدالغني فائز سارة82
16077عبدالقادر صالح سعد ساره83
16078محمود شاكر عماد ساره84
16079كاظم صاحب صالح سجاد85



16080عزيز كريم طارق سجى86
16081ناصر عزيز عماد سالمة87

16082حمد عبدالحميد مالك سمية88
16083نوقل جاسم حسين سوسن89
16084مجيد سامي احمد شهد90
16085غلوم علي حسين عمار شهد91
16086عبدالخالق عبدالمهدي عماد شوق92
16087محمد حميد بشار صفى93
16088جاسم كاظم مرتضى ضراح94
16089رسول شاكر عالء ضرغام95
16090جاسم عبود رباح طيبة96
16091كاظم هاشم طيبة97
16092عبدالسادة جبار كريم طيبة98

16093كاظم هادي حازم طيبه99
16094احمد محمد عبدالرحمن100
16095سلمان عادل عوني عاليه101
16096شالل محمد فاضل عباس102
16097حسين عبدالحميد رياض عبدالرحمن103
16098جاسم نايف غازي عبدالرحمن104
16099سلمان يحيى رائد عبدالعزيز105
16100فرحان حميد عبدالمناف عبدالعزيز106
16101حمادي فاضل طالل عبدهللا107
16102يوسف نمير عمر عبدهللا108
16103حمد إسماعيل محمد عبدهللا109

16104سعيد محمد عدنان محمود عبدالوهاب110
16105عبود إبراهيم عبود عبير111
16106عبد كاظم عامر عال112
16107فرمان هادي حسين السجاد علي113
16108طه حميد باسم علي114
16109مكي طارق حسين علي115
16110زنون جبار عبدالرحمن علي116
16111حسين احمد عزالدين علي117
16112لفته زيد عبد محمد علي118
16113سعيد تركي اياد عمار119
16114حسن عبدالرزاق عبداللطيف عمار120

16115علي قدوري منذر غصون121
16116سعيد طاهر محمد باسم فاروق122
16117محمود حسن سالم فاطمة123
16118جخير كاظم عبدالحكيم فاطمة124
16119حمد متعب علي فاطمة125
16120محمد محل فرج فاطمة126
16121علوان عباس مؤيد فاطمة127
16122عبدالرزاق صبيح خالد فاطمه128
16123احمد ثامر فاطمة129



16124عبدعلي هادي عدنان فرح130
16125عرفان جميل ماجد فرح131

16126احمد ويس عبدالرزاق كبرى132
16127مراوح جوده محمود كريم133
16128شمام عبدهللا حسين كوثر134
15153حمود العزيز عبد لقاء135
16129عبدالقادر صافي محمد ماريا136
16130موسى محسن علي مجتبى137
16131محسن فاضل إبراهيم محمد138
16132حسين مسلم حسين األمين محمد139
16133مصلح هالل حامد محمد140
16134مكي طارق حسين محمد141
16135محمد سلمان داود محمد142

16136كاظم علي عباس محمد143
16137صبر عبدالواحد عبدالنبي محمد144
16138حسين عبدالمطلب عصام محمد145
16139عبدالكريم فرحان علي محمد146
16140عباس فاضل مناضل فاضل محمد147
16141حسناوي الكريم عبد ليث محمد148
16142عبود سوادي ناظم محمد149
16143عبدكاظم نجم محمد150
15154موسى نعمان محمد151
16144حسن إبراهيم إسماعيل مريم152
16145عناد محمود سالم مريم153

16146محمد سامي نمير مريم154
16147زينل عدنان ثائر مصطفى155
16148ذيب فاضل حسين مصطفى156
16149صالح احمد محمد مصطفى157
16150مهدي عباس مضر مالك158
16151حمادي خلف محمد منى159
16152كريم علي كريم موج160
16153عمران فياض عبدالسالم مياده161
16154راضي جبار سالم ميامي162
15155كاظم عماد مينا163
16155فاضل عبدالرضا محمد مينا164

16156 محمد ماجد مريم165
16157مخلف ستار مروة166
16158زعنون احمد أسامة نبأ167
16159جريد جويد رحيمه ندى168
16160جاسم حسين محمد ندى169
16161احمد محمود بشار نسرين170
16162صابر عبدالمهدي محمد الهدى نور171
16163الكريم عبد فيصل بشار نور172
16164كاظم جواد حبيب نور173



16165عبدالحسين ناجي علي نور174
16166لفته جبار عمار هاله175

16167محمود احمد إبراهيم هبة176
16168عياده نصيف إسماعيل هللا هبه177
16169فياض عبدالحميد هدى178
16170ثجيل سلمان حمود هشام179
16171مطلوب احمد اثير وجد180
16172محمد حسن عبدهللا وديان181
16173علوان عبدالجبار طه ورود182
16174عليوي إبراهيم غانم وليد183
16175حسون كاظم نجاح ياسر184
16176حميد مالك هللا خير يوسف185
16177هاني كوثر ياسر186

16178صالح مهدي ياسمين187
16179 نايف اسماعيل يوسف188
16180محمود عامر اسامة189
99000عبيد ثائر غادة190
99001رياض رشيد رفل191
99002جبار خالد رند192
99003عبد محمد جاسم براء193
99004علي هشام علي194
99005عبدالرزاق رائد علي195
99006عبد فريح كريم الحوراء زينب196
99007كوتي عماد حوراء197

99008جاسم حميد هدى198
99009احمد اياد اديان199
99010كامل فائز زهراء200
99011هاشم جواد أسماء201
99012محمد جمال حسن202
99013دنون جمال حسين203
99014خليل الدين صفاء تسنيم204
99015محمد سعد حمزة205
99016مطر جبار اسراء206
99017عبيد حمد على مرتضى207
99018هللا مال رافع مروة208

99019نعمة محمد احمد209


