
student IDالطالب أسم#

13001 علي الرزاق عبد إبراهيم1
13002مسلم كامل بهجت أحمد2
13003 سلومي حسن حربي أحمد3
13004جابر نوري رباح أحمد4
13005عبد نجم سهيل أحمد5
13006 عالوي حسين عادل أحمد6
11133مهدي هاشم احمد7
12156حمزة خلدون أسامة8
11134ابراهيم ضياء أحمد9

13007حسن ضياء احمد10

13008عناد حامد ضياء إستبرق11
13009الرزاق عبد الوهاب عبد أسراء12
13010فهد أحمد حافظ أسماء13
13011قاسم يحيى مخلد أسمى14
13012صالح نبيل أفنان15
13013عبيد زيد عبد عادل آمنة16
13014زيدان خالد أمنية17
13015األمير عبد حازم أمير18
13016محمد ياسر أمير19
13017 هللا عبد حمدان سعد انمار20
13018جواد حسن أمين آيات21

13019 غالب علي الجبار عبد حسين آية22
13020رسول علي أية23
13021حسين علوان حسن إيالف24
13022 جواد سعود علي إيالف25
12157عيسى محمود ايهاب26
12158 حمدان عمر أيمن27
12159محسن إبراهيم براء28
13023 خضير الجبار عبد مؤيد براء29
13024 محمد حسن عباس بشائر30
13025إسماعيل عادل حسين31
13026 علي حسين غضنفر حسين32

13027عودة أحمد حنين33
13028توفيق محي رائد حنين34
13029حسن محمد حوراء35
12160حميد حسين حيدر36
13030جاسم علي حيدر37
13031مهدي رائد خمائل38
13032هادي عزيز ضياء دانيا39
13033هللا عبد مهدي دعاء40
12161 يصغ عبد محمد الفقار ذو41

الرابعة المرحلة



13034حسن جميل محمد رسل42
13035عيدان حسن حسين رفاه43

13036 عبيد مخلف علي رواسي44
13037إدريس نعمة هاشم رؤى45
13038 القادر عبد أكرم زهراء46
13039الجبار عبد سمير زينب47
12162ولي علي ماجد سارا48
13040ناجي مدلول أحمد سارة49
13041علي حسين سارة50
12163مهدي رياض سجى51
13042عبيد غازي علي سجى52
13043ضاحي عبيد أحمد سما53
13044صالح الصاحب عبد نمير سما54

13045محمد يعقوب قيس سمية55
13046نعوم األحد عبد عامر سنر56
13047الكريم عبد بهجت غسان شمس57
13048غافل جبار حسين شهد58
13049 جواد محمد عالء عدي شهد59
13050محسن مرهون علي شهد60
13051عليوي الحسن عبد أحمد شيماء61
13052طاهر ماشاف فالح صفا62
13053 سطم خاشع سعد صهيب63
13054 حسين هادي جمال طيبة64
12164محمد سعد عائشة65

13055عباس فاضل عباس66
13056 خلف هللا عبد الرحمن عبد67
13057خضر إبراهيم عادل العزيز عبد68
13058جواد طارق قصي الكريم عبد69
13059حسن فالح عامر هللا عبد70
13060الرحمن عبد الستار عبد الرحمن عبد71
13061دحام جبر خضير عبير72
13062العظيم عبد فاضل عباس الدين عز73
13063 حامد كمال علي عال74
13064حسين فزع الخالق عبد علي75
13065خليل إسماعيل مصلح علي76

12165زبون محمد حامد غادة77
12166محسن ناظم غسق78
13066علي رزاق علي غيث79
13067يوسف نمير عمر فاطمة80
13068 علي حديد ريكان فرح81
13069نائل احمد موئل فرح82
13070إبراهيم خليل ساالر الفه83
13071مخلف عليوي عادل لبنى84
13072ناشي فنجان أسعد محمد85



13073زهراو حسن محمد86
13074صالح مجيد رشيد محمد87

13075إسماعيل طه محمد88
13076سعيد إسماعيل نزيه محمد89
13077جبار عباس مرتضى90
13078 الحسن عبد عزيز سعد مسرة91
13079الياس متي قيس مسرة92
11135سعود أحمد مصطفى93
13080 الدين شمس سعد معتصم94
13081 مشكور مجيد ماهر موج95
13082 حمدان الجبار عبد عمر مينا96
13083 حمادي فاضل طالل نادية97
13084 نصيف عادل نبأ98

13085الدين محي الدين شمس أحمد نور99
13086 عبد نعمة عباس نور100
12167هللا عبد لطيف نور101
13087 علي عباس محمود نور102
12168حسن فالح هاجر103
13088 خلف حسين صفاء هبة104
13089اللطيف عبد بهجت هللا عبد هبة105
13090الهادي عبد محمد هبة106
13091 الرزاق عبد ياسين ياسر هبة107
13092محمد علي أحسان هدى108
13093الرضا عبد محمد أياد هدى109

13094محي الرحمن عبد عصام همسة110
13095الرضا عبد علي طالب هيا111
13096فاضل نجيب وداد112
13097 علي محمد رزوقي قاسم وفاء113
13098بنون يوسف جمال والء114
13099شحاذه هللا سعد مقداد والء115
13100 الوهاب عبد األمير عبد ياسمين116
13101خان علي إبراهيم مصطفى يسرى117
99055الدين عز زيد رند118
99056هللا سعد الرضا عبد زكريا119
99057أحمد فائز شذى120

99058صالح صفاء الرحمن عبد121
99059حسن محمد خالد بكر122
99060رؤوف الحكيم عبد انس123
99061ابراهيم ناظم فاطمة124
99062سالم مروان كرم125
99063أديب عائد محمد126
99064 بشير ظافر نور127
99065 سالم عماد يوشيا128
99066الغفور عبد خالد دعاء129



99067هللا عبد أحمد مروة130
99068جاسم طارق اسامة131

99069محمود الوهاب عبد علي132
99070ابراهيم خليل مصطفى133
99071حسن زيدان كاظم محمد134
99072حافظ حميد مصطفى135
99073علي عامر سجاد136
99074الخالق عبد جهاد ابراهيم137
99075ياسين عبود جمال علي138
99076فاضل حميد رؤى139
99077 حسين حيدر صبا140
99078راضي ناجي هللا عبد141
99079كاظم فيصل أوس142

99080زعال اسماعيل ايالف143
99081خلف محمود قتيبة144
99082حسين علي العابدين زين145


