
student IDالطالب أسم#

12001هللا فرج السادة عبد جاسم ابراء1
12002بالل علوان ثامر ابراهيم2
12003محمد عبدالكريم ابراهيم احمد3
12004شاطي فيصل اياد احمد4
12005حميد جاسم احمد5
12006عبداللطيف بهجت عبدهلل احمد6
12007غالي عبدالحسين فاضل احمد7
12008احمد محمد احمد8
12009محمد جاسم علي محمد احمد9
12010عبدالمجيد عثمان عبداالله اسالم10

12011اكبر علي محمد حسن اسماء11
12012عبداللطيف الغفور عبد سداد افنان12
12013جياد زبار علي امنة13
12014حوشي عبد مجيد امين14
12015جميل الجبار عبد ايمن15
12016حسين علي انمار ايه16
12017عبدالرضا مهدي صالح ايه17
12018عبدالرسول سلمان عقيل ايه18
12019عبدالرحمن وجيه عزام بدر19
12020خدر جمعه ابراهيم بسمه20
12021موسى عباس احمد بشار21

12022تقي محمد احمد خالد تانيا22
12023خليل مصطفى باسم تبارك23
12024جاسم بدر صباح تقى24
12025مهدي صاحب الدين حسام25
12026عبدالهادي عالء حسام26
12027عبدالكريم طارق زياد حسن27
12028سرحان سلمان حامد حسين28
12029حسين علي حسن حنان29
12030شرقي عطية علي حنين30
11121نصرت فارس حنين31
10013جاسم محمد حنين32

12031جبار فاضل غايب حوراء33
99083عبد جمعة دعاء34
12032خضير عباس خضير دعاء35
12033محمد كنعان رياض دعاء36
12034حسين محمد جواد محمد عالء دينا37
12035عزيز سعد رانية38
12036سعف جابر خضير رحمن39
12037علي عباس عبدالوهاب رسل40
12038حسن نعمه علي رسل41

الخامسة المرحلة



12039علوان غيدان كريم رسل42
10014اسماعيل لطفي رسل43

10015عبدالوهاب عبدالرزاق رغده44
12040علوان مجيد رياض رفل45
12041محمد عطاهلل باسل رنا46
12042حكمت سلمان داود حكمت اياد رند47
12043حسين صبري عبداالمير رهام48
12044علي عبدالرضا عادل رواء49
12045عباس حلمي روان50
12046حمودي طالب حيدر روناس51
12047ناجي الزهرة عبد رؤى52
12048علوان سلمان فايق ريم53
12049خشيت كاظم عباس ريهام54

12050حسين محيسن عزيز زهراء55
12051داود علي سعد زيد56
12052عبدالكريم ثائر زينب57
12053حمزة خالد زينب58
12054حسين عباس خضر زينب59
12055محمود يوسف ضياء زينب60
12056خضر خالد يونس زينب61
12057عبدالصاحب هادي حسن زينه62
12058حنتوش كاظم جعفر ساره63
12059محمد طه دريد ساره64
12060محمد عدنان ساره65

12061خضير كاظم فؤاد ساره66
12062صباح يعقوب سالي67
12063محسن سلمان حيدر سجد68
12064حمادي ناصر مداح سرمد69
12065صريم كاظم علي محمد سرور70
12066حميد عبدالحسين سرى71
12067كامل عالء سنان72
12068عبدالحسين حسن محمد غيث سيف73
12069كامل شامل شهد74
12070سلمان شعالن عادل شهد75
12071مراد زوراب سمير شيرين76

12072ناجي عبدالعالي سنان شيماء77
12073علي حسين محمد علي صادق78
12074جدوع منسي جمال صفا79
12075خلف سالم ضحى80
12076خطاب عباس عالءالدين عباس81
12077فحل طالب عبدالرحمن82
12078زغير حوري طاهر عبدهللا83
12079مهدي عبدالرزاق عبدهللا84
12080هادي عباس غالب عبدهللا85



12081عارف عادل فاضل عبدهللا86
12082شاكر جمال عبدالمهيمن87

12145حسن قاسم حسن علمدار88
12083حسن علي احسان علي89
12084علي تحسين علي90
12085شغناب عبد جاسم علي91
12086حسين حاكم علي92
99084شفيق خليل عماد علي93
12087كريم غريب حمة كريم علي94
12088هاشم مالك علي95
10016محمد ناجي عمر96
10017عبدالعباس مؤيد غيث97
12089ناجي صبحي وسام غيث98

12090ابراهيم عبدهللا احمد فتون99
12091محمد عبدالكريم حازم كرار100
12092هادي علي لبنى101
12093احمد برهم لينا102
10018عبدالرحمن عوف لينه103
11122نجم حسن جالل محمد104
12094فرحان احمد حسين محمد105
12095علي عبد سعد محمد106
11123شاكر احمد شهاب محمد107
12096امين صاحب صباح محمد108
12097معتوك جمعه ضاري محمد109

12098رشيد انور فارس محمد110
12099كريم جعفر عبدالكريم محمود111
12100حمد عايش محمد محمود112
12101هاشم احمد مرتضى113
11124نعمه حمزة المرتضى114
12102خضر ناجي حيدر مرتضى115
12103هادي رؤوف باسم مروة116
12104ذهب ثامر مروة117
99085ابراهيم رسول مروة118
10019حسن عباس صفاء مروة119
12105عزوز جاسم سعيد مريم120

12106حميد مجيد مؤيد مريم121
12107عبدالغفور ابراهيم مصطفى122
12108حسن فليح ثامر مصطفى123
12109سلمان علي عبدالحميد مصطفى124
12110عبدهللا عباس عبدهللا مصطفى125
12111حبيب عبدالحسن عويد مصطفى126
12112حسين عبيد ناظم مصطفى127
12113ثابت عبدالرحيم شفيق معاذ128
12114جلوي فاروق معن129



12115عطيوي قدوري عصام مالذ130
12116ناموس علي حسين منى131

12117جعفر مهدي صالح مهدي132
12118حسن مرعي عبدالرحمن ميس133
12119عباس عبود باسل مينا134
12120علوان حميد فارس نبأ135
12121عبدالرزاق ياسين نبأ136
12122عيسى حسن ندى137
12144حسين محمد حيدر نرمين138
12123مشهد هامل محمد نسرين139
12124صبار احمد نوال140
12125مصطفى جميل نور141
12126عبد عمران حسين نور142

12127مطير نايف رحيم نور143
12128قادر احمد عبدالمطلب نور144
12129عبود علي هاجر145
12130مهدي ياسين سامر هبه146
12131عزت احمد احسان سرمد هدى147
12132عبدالجبار عامر هدى148
12133هاشم مالك هدى149
11125حسن عبدهللا عبداالمير هديل150
12134مشرف عماد همام151
12135احمد فخري ستار هيثم152
12136مرهج كريم كمال وديان153

12137طه رعد وسام154
12138عناد كامل عدنان وعد155
11126ابراهيم حسين ياسر156
12139عبدالرحمن فرمان عباس ياسر157
11127عبدالرزاق زكي فارس ياسمين158
12140معتوك علي سجاد يحيى159
12141عبدالرزاق طارق يسر160
12142ناجي عبدالعالي سنان يوسف161
11128 عامر جمال احمد162
12143رشيد سمير سما163
99086عبدالحسين علي إبراهيم164

99087الصمد عبد إسماعيل احمد165
99088محمود  بشير احمد166
99089محمد قيس احمد167
99090موسى علي بشرى168
99091عباس خضر بهاء169
99092حسين فالح حسين170
99093عزيز سمير ريه171
99094فوزي امجد زكريا172
99095باكوس سعد شهد173



99096عادل عمار ضحى174
99097عباس جبار ضياء175

99098محمد ابراهيم طيبة176
99099طه محمد غيث177
99100فيصل فراس فاروق178
99101جواد محمد االمير عبد فاطمة179
99102فيصل الهام كرم180
99103ابراهيم باسل محمد181
99104ابراهيم الكريم عبد مروة182
99105علي اسماعيل نور183
99106طه ضياء نور184
99107محسن عماد مصطفى185
99108عباس عمار سمارة186


