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       االولالصف :                                   4102-4102           دراست صباحٍت                               
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  .1 احمد ابراهٌم حبٌب عباس 51  52  96 

  .2 احمد حمد حسٌن مهدي 52  52  03 

  .3 احمد عبد الخالق حمٌد مجٌد 51  55  92 

  .4 احمد عدنان زٌدان عبود 50  51  94 

  .5 احمد علً حسٌن كاظم 52  52  03 

  .6 احمد سعٌد صالح          50  52  95 

  .7 اسراء جالل علً عطٌة  54  52  09 

  .8 اسراء خلٌفة اسماعٌل احمد 52  50  95 

  .9 اسراء صالح حسن كاظم 50  52  95 

  .11 أسماء حمٌد أسوٌد مخلف 51  54  05 

  .11 اسماء محمد مهدي صالح 52  53  05 

  .12 اسماء جواد كاظم 50  56  09 

  .13 اشواق طالب حسن علوان 51  53  91 

  .14 افراح احمد صٌهود داود 54  50   03  

  .15 افراح عادل ابراهٌم حسٌن 59  51  93 

  .16 االء اسماعٌل حمٌد 55  50  91 

  .17 االء صالح مهدي 55  55  03 

  .18 امل علً عبٌد مرمً 53  51  03 

  .19 امنة عماد محمد مرهون 53  51  03 

  .21 جاسمانتظار علً حسٌن  50  52  95 

  .21 انسام عادل محمود علوان 55  54  95 

  .22 انمار عامر محمود عبد جاسم 51  59  93 

  .23 اٌات علً جاسم طعان 50  50  93 

  .24 اٌاد موسى قادر  52  50  95 

  .25 اٌة احمد امٌن سمٌن 52  53  92 

  .26 اٌمان عبد الكرٌم عباس جاسم 53  56  02 

  .27 اٌمان علً حسٌن عبود 59  54  96 

  .28 اٌمان عماد محمد رضا 50  51  94 

  .29 بارق واثق حسٌن محمد 52  54  09 

  .31 بنٌان شالل حسٌن      

  .31 بهار جبار رضا علً      
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  .32 بٌان محمد نوري سعٌد محمود      

  .33 بٌداء جواد كاظم علوان 59  53  95 

  .34 تقى هٌثم حسٌن عبد هللا 51  53  03 

  .35 تقوى باسم ٌوسف احمد 53  52  05 

  .36 ثمن ذٌاب محمد كاظم 50  54  03 

  .37 الحسن محمود مسعود عبد 50  52  95 

  .38 حسٌن سعد مطر حردان 52  52  03 

  .39 حسٌن عبد الرضا سبع خمٌس 54  53  94  

  .41 حسٌن هاشم كرٌم 52  51  96 

  .41 حمزة رعد احمد عباس 53  53  93 

  .42 حنٌن سعد محمود كمر 59  56  05 

  .43 قاسم حسٌن سلمانحنٌن  52  51  96 

  .44 حوراء سالم محمد سٌالً 59  53  99 

  .45 حٌدر حمٌد ابراهٌم جعفر  51  52  96 

  .46 حٌدر صباح محسن حواس 59  50  92 

  .47 حٌدر غانم ردام دٌمً 51  50  96 

  .48 حٌدر محسن احمد عبد 50  52  95 

  .49 خدٌجة فرحان صكب علً 50  53  96 

  .51 احمدخدٌجة كرٌم شهاب  52  51  96 

  .51 دانٌه حسٌن ناصر حسٌن 59  51  93 

  .52 دحام ثائر عزٌز محمد 52  54  09 

  .53 دعاء شرٌف حسٌن حمودي 59  54  96 

  .54 رانٌا توفٌق عبد الحكٌم سلٌمان 52  54  09 

  .55 رسل  احمد درزي جبل 52  53  05 

  .56 رسل احمد محمد ولً 51  50  94 

  .57 رسل عالء مجٌد علً 55  54  02 

  .58 رسول حسٌن علً مهدي 53  50  90 

  .59 رشا كاظم حسن عبد 50  54  03 

  .61 رعد جواد كاظم 50  55  91 

  .61 رغد قاسم عبد هللا عسل 52  55  00 

  .62 رفل عبد علً حسٌن موسى 52  59  94 
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  .63 رفل مهدي لطٌف نجم 52  59  94 

  .64 رقٌة سعد محمود كمر 54  53  00 

  .65 رنا سامً حمد محمود 54  53  00 

  .66 رهام فٌصل شهاب احمد 51  54  05 

  .67 رهام محمد فاضل عطٌه 53  51  91 

  .68 رٌام ابراهٌم جاسم محمد 50  53  96 

  .69 زمهار كرٌم زمهار كرٌم  50  51  94 

  .71 زهراء حسٌن كامل احمد 53  53  09 

  .71 زهراء عبد القادر عباس شطب 50  52  95 

  .72 زهراء غسان جابر عبود 53  51  03 

  .73 زٌنب عادل حمادي جواد 52  53  05 

  .74 زٌنب عبد الحسٌن مجٌد ابراهٌم 55  53  94 

  .75 هبة لٌث عبد الكرٌم 50  50  93 

  .76 زٌنب علً حسٌن خلف 52  53  05 

  .77 زٌنب نصٌر علً اسماعٌل  52  53  05 

  .78 زٌنب هادي متعب محمود 52  52  03 

  .79 زٌنب ٌعرب ابراهٌم عنٌز 53  53  93 

  .81 سارة حسٌن كامل سلمان 53  53  93 

  .81 سارة فرج احمد فلٌح 54  52  09 

  .82 سارة قاسم اسماعٌل محمد 52  53  05 

  .83 سجى حسن صالح عبد 59  55  90 

سجى عبدالرزاق عبداالمٌر  55  53  01 
 عبدالوهاب

84.  

  .85 سمٌر زبٌد مظلوم محمد 52  53  92 

  .86 سعاد حسن دفله 50  53  96 

  .87 سهٌر اٌاد جامل سعٌد 53  54  00 

  .88 سٌف عقٌل رفعت محمد 52  52  03 

  .89 شامل غازي فٌصل 59  51  93 

  .91 شهد ابراهٌم خلٌل ابراهٌم 53  52  05 

  .91 شهد ابراهٌم فهد حمد 50  52  95 

  .92 شهد فرحان دحلوس ثجٌل 54  52  09 
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  .93 شهد قٌس شاكر علً 53  51  03 

  .94 شهد محمد سامً حمٌد 53  53  93 

  .95 شٌماء غضبان عبد محمد 52  53  05 

  .96 صادق جعفر عبد عباس 50  54  03 

  .97 صالح ماهود اسماعٌل كٌطان 53  53  09 

  .98 صفٌة محمد عبد الكافً حمودي 52  53  92 

  .99 صالح محمود ادرٌس هالل 54  51  05 

  .111 ضاري سرحان ذٌاب 54  53  94 

  .111 عباس طارق جاسم محمد 52  59  94 

  .112 عباس فالح مهدي علً 53  59  95 

  .113 عبد االله برٌسم عبد هللا صالح 51  55  92 

  .114 عبد الحسٌن جابر ابراهٌم خضٌر 51  53  91 

  .115 عثمان محمود عباس 53  5  91 

  .116 عصام ٌوسف ناصر اسماعٌل 53  3  99 

  .117 عالء الدٌن هادي رشٌد جبارة 55  53  01 

  .118 عالء شاغً مخٌبر تلوز 50  51  94 

عالء صالح حسن ) مستضاف من  52  53  92 
 جامعة كركوك (

119.  

  .111 علً حمٌد سامً عباس 52  50  95 

  .111 علً ماجد مزهر برجس      

  .112 علً مثنى حسٌن سالم  54  55  95 

  .113 علً نجٌب اسماعٌل علً 52  53  92 

  .114 عماد علً حسٌن حمد  54  53  00 

  .115 عمر حمٌد جاسم خضٌر 53  53  93 

  .116 عمر جمال حمد حنظل 50  50  93 

  .117 عهود زٌدان خلف علً 54  50  03 

  .118 غدٌر عامر محمد حمد 55  53  01 

  .119 غصٌب برهان عبد ابراهٌم 52  51  96 

  .121 غفران مشتاق طلب 53  55  01 

  .121 غٌداء لٌث خالد جمٌل 55  55  99 

  .122 فارس فاٌق حمٌد عاشور      
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  .123 فاطمة محمود حسٌن محمد 53  54  00 

  .124 فاطمة ناصر رٌاء دحلوس 54  53  00 

  .125 فرح باسم حقً حسن 55  53  01 

  .126 فالح محمود حٌدر مزعل      

  .127 كاظم علً حاتم حسٌن      

  .128 كرار حٌدر حسٌن علً 54  55  02 

  .129 كمال كرٌم علٌوي حسن 52  53  92 

  .131 لمى سالم محجوب حسٌن 55  56  04 

  .131 لمٌاء علً عباس كرمش 52  53  05 

  .132 ماهر سعد عبد هللا منهل 55  52  00 

  .133 محمد برهان محمود عبده 53  53  93 

  .134 محمد خضٌر شٌرزا عزٌز        

  .135 محمد سعٌد غازي محمد 50  5  95 

  .136 محمد شفٌق محمد خمٌس 52  59  94 

  .137 محمد عاٌد مطلك مهدي 59  53  95 

  .138 محمد عباس فاضل  52  55  93 

  .139 ٌاسٌن خضٌر محمدمحمد  52  51  96 

  .141 مرتضى غالب عبد الكاظم 59  59  91 

  .141 مرٌم علً عباس عبد 52  53  92 

  .142 مرٌم محمد عبد الصمد حسن 50  50  93 
  .143 مصطفى ابراهٌم محمد شحل 50  51  94 

  .144 مصطفى رحٌم علٌوي حسن 51  51  95 

  .145 مصطفى رٌاض سٌد غنً معروف 50  52  95 

  .146 قاسم جاسم محمدمصطفى  59  51  93 

  .147 مصطفى مظهر حسٌن مخلف 55  53  95 

  .148 منى عبد علً محمد احمد 59  52  94 

  .149 مهند حمزة سلمان عبد 54  52  09 

  .151 مؤٌد عبد الكرٌم خلف سلمان 55  52  00 

  .151 مٌسم طه خزعل عبد 50  51  94 

  .152 ندى داود سلوم شكٌر 51  51  95 

  .153 نشأت صالح جلوب شطب 54  6  93 
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  .154 نعٌم محمد شهاب احمد 52  52  03 

  .155 نعٌمة عبد هللا رمضان احمد 50  52  95 

  .156 نهلة سكران احمد محمد 54  52  09 

  .157 نور احمد سعدون حمودي 52  59  94 

  .158 نور الهدى توفٌق مزهر عبد هللا 52  55  93 

  .159 نور ٌحٌى حسن علوان 52  51  96 

  .161 هارون حمٌد فهد حمد 59  52  94 

  .161 هبة حٌدر احمد مهدي  53  54  00 

  .162 هبة مال هللا حسن خرنوب 55  50  05 

  .163 هدٌر طالل خضٌر عباس   53  52  05 

  .164 هدٌل مجٌد حبٌب 53  52   05 

  .165 عبٌر طالل خضٌر عباس 53  52  05 

  .166 هند عبد المحسن سلطان ٌحٌى  50  50  93 

  .167 هند مالك علً محمد 50  59  92 

  .168 هٌثم ثامر جبار جاسم 50  50  93 

  .169 وائل داود ابراهٌم علً 52  5  90 

  .171 ودٌان والس جاسم محمد 53  55  01 

  .171 ورود حاتم عبد االمٌر حسٌن       

  .172 وسام صباح فتاح مخلف 50  50  93 

  .173 والء خضر متعب عباس 55  55  03 

  .174 ولٌد مجٌد حسن نصر هللا 50  55  05 

  .175 علوان وئام رشٌد حسن 53  50  96 

  .176 ٌاسٌن كفاح خلٌل مصطفى 50  53  96 

  .177 امٌمة رعد حمدان شهاب      

  .178 )مؤجل (حامد كرٌم حسٌن علً      

  .179 )مؤجل (حسٌن هادي محمد سعٌد      

  .181 )مؤجل (حٌدر مهدي حسن محمد      

  .181 )مؤجل (زٌنب جلٌل ابراهٌم عوٌد      

  .182 )مؤجل (عال ٌاسٌن جواد كاظم      

  .183 )مؤجل (علً ابراهٌم عباس عبد      

  .184 )مؤجل (علً رمضان علً عبد      
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  .185 )مؤجل (لقاء كرٌم عبد هللا حسٌن      

  .186 )مؤجل (ماهر محمد حسٌن خلف      

  .187 )مؤجل (محمد حسٌن علٌوي      

  .188 )مؤجل (نهى خلف حسٌن مخلف      

  .189 )مؤجل (وسام فٌصل وادي عبد      

  .191 )مؤجل (حمٌدبلسم محمد عطٌة       

  .191 هدٌر محمود خلف)مؤجل (      

  .192 )مؤجل (وجدان عبٌد جاسم محمد      

  .193 شاكر محمود جاسم)مؤجل (       

  .194 منن مقداد علً محسن      

  سهٌلة احمد كٌطان لطٌف      
 )نقلت الى كلٌة اخرى(

195.  

  .196 رفاه طالل أحمد        

  .197 رائد هاشم محمد لفته      

 


