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 المالحظات اسم الطالب الرباعً واللمب ت

  ابتسام حامد كاظم خلف الكروي  1

  ابراهٌم عبد الرزاق عبود هاشم   2

  اثٌر لاسم علً غزال الجنابً  3

  احمد اٌوب حسٌن علً الساعدي  4

  احمد جمعة داود سلمان الربٌعً  5

  احمد حسن منصور وهٌب السعدي  6

  وياحمد داود سلمان حسٌن الموس  7

  احمد سلمان صالح نعمان   8

  احمد صالح عبد الزم الالمً  9

  احمد ظاهر عزاوي نجم اللهٌبً  11

  احمد عباس كرٌم محمود العزاوي  11

  احمد عبد الجلٌل طعمه دمحم  12

  احمد عبد الوهاب ٌاسٌن محمود الحربً  13

  احمد عٌسى جاسم دمحم الجواري  14

  احمد ماهر جبار حسون المعمري  15

  د محسن محمود علً الطائًاحم  16

  احمد مهدي ابراهٌم محٌسن العزاوي  17

  احمد نبٌل كاظم مدب    18

  ارلى عمار سعٌد خلٌل  19

  اسامة ثعبان مظهر داود الداٌنً  21

  اسامة حامد متعب جواد الطائً  21

  اسامه عبد الرزاق عباس الكروي  22

  اسراء باسم غانم دمحم حسن الدلٌمً  23

  حسٌن العزاوي اسراء راضً كاظم  24

  اسراء عبد الحمٌد رشٌد غبد جواد الجمٌلً  25
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  اسراء مؤٌد ٌاسٌن علً الدلٌمً  26

  اسماء احمد حمٌد مصطفى  27

  اسماء ظاهر حسٌن وادي الدلٌمً  28

  اكرم حازم احمد دمحم النعٌمً  29

  االء عبد الهادي شاكر هادي الجبوري  31

  ًبامانً حسٌن علً حٌدر العت  31

  امنه نومان علً حسٌن   32

  برزنجًامٌر صباح صالح خلٌل ال  33

  انفال عامر اسماعٌل خلٌل المجمعً  34

  انوار دمحم علوان ظاهر الترغٌلً  35

  انور منعم دمحم مهدي الصافً  36

  اٌة عاٌد عباس ابراهٌم الزهٌري  37

  اٌة مزهر عباس فارس الكروي  38

  اٌة مولود صالح هزبر الكرخً  39

  اٌفا عبد االمٌر علً حسن الطائً  41

  العبٌدياٌالف طارق دمحم شالل   41

  اٌالف طه ٌونس دمحم العزي  42

  اٌمان عناد كاظم حسٌن الكرخً  43

  اٌناس سعد خلٌل فاضل السعدي  44

  اٌناس عدنان ٌاسٌن صالح التمٌمً  45

  اٌه فاروق عبد هللا احمد البرزنجً  46

  براء دمحم عباس نصٌف المجمعً   47

  بسام عباس جسام دمحم العزاوي  48

  الحٌالًبسعاد ماجد ابراهٌم خلف   49

  بكر زٌاد سلمان علً العامري  51

  تبارن رعد علً حسن العباجً  51

  تبارن عبد الكرٌم عبد الجبار المره غولً  52
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  تمى عماد سلمان دمحم الهاشم  53

  جواد حامد سلطان جواد السعدي  54

  حسام فزع حمد خضٌر الزٌدي  55

  حسام دمحم خلٌفة علً العزاوي  56

  لعبٌديحسن خلٌل عبد هللا داود ا  57

  حسن علً محمود داود العامري  58

  حسٌن حامد شكر محمود   59

  حسٌن شالل دروٌش علوان التمٌمً  61

  مهدي العزاوي حسٌن علً خضر  61

  حسٌن علً خطاب عمران   62

  حسٌن لاسم حسٌن كرٌم  63

  حمزة حامد نصٌف جاسم الدهلكً  64

  حمزة حمٌد مطلن سلطان الزٌداوي  65

  د غضبان طاهر الزٌديحنٌن اسع  66

  حنٌن فاضل جرجس عطٌه   67

  حنٌن لصً لاسم كرجً الجبوري  68

  حٌدر الكرار مهٌب ناصر دمحم الشمري ح 69

  حٌدر ثاٌر فالح حسن العنبكً  71

  حٌدر سالم لفتة خلف  الشمري  71

  حٌدر محمود جبارعلوان السعدي  72

  ختام عدوان حردان عواد الصعبً  73

  الحدٌديداود حسن احمد حسن   74

  دعاء ابراهٌم عبد صالح الزهٌري  75

  دعاء عمار فٌصل عبد هللا الطائً  76

  دعاء لحطان هاشم محمود العانً  77

  دٌار ارشد سالم ثامر الساعدي  78

  دٌنا عبد الرضا محٌد فهد المجمعً  79
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  ذر انعام خلٌل ابراهٌم الكنانً  81

  رافت مرزوق جمعة سعٌد العبٌدي  81

  احمد خمٌس الدلٌمً رحمه بدران هدرس  82

  رحمه محمود لطٌف نصٌف البٌاتً  83

  رسل صفاء الدٌن ٌاسٌن عباس المٌسً  84

  رسل دمحم وٌس علً المصلحً  85

  رسول حسن خلٌفة عبد الوهاب التمٌمً  86

  رشا عبد ٌاسٌن صالح  87

  رشٌد جاسم خالد مجٌد الزٌدي  88

  رعد جمٌل خلف جمٌل الحٌالً  89

  لكرويرفل خلٌل بوري لادر ا  91

  رلٌة عباس فاضل حسٌن السعدي ر 91

  رلٌة هاشم سلمان صالح الشمري  92

  رنا حامد علً كاظم الدفاعً  93

  روٌده دمحم احمد حسون المعموري  94

  رٌاض سرحان خلف دٌوان العزاوي  95

  رٌاض عبد الرافع خلف علً التمٌمً  96

  زبٌدة طلعت عزت كاظم الزبٌدي  97

  ريزهراء حسن احمد كاظم الحمٌ  98

  زهراء حسن هادي كاظم السعدي  99

  زٌاد خلٌفة خزعل احمد الكرخً  111

  زٌاد طارق مجٌد محمود الجبوري  111

  زٌنب اكبر حمٌد صالح السعدي  112

  زٌنب رعد حمٌد محمود التمٌمً  113

  زٌنب ستار سلمان مجٌد الدلٌمً  114

  زٌنب سرى ذٌاب عبد الحسٌن   115

  ان المٌاحًزٌنب عبد الواحد علً فرح  116
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  زٌنب عماد علوان جاسم الزهٌري  117

  زٌنب فاروق فؤاد صالح الزهٌري  118

  زٌنة خالد وهٌب دمحم التمٌمً  119

  زٌنه ٌعموب ٌوسف عبد المجٌد الردٌنً  111

  ًاألرناؤوطسارة اكرم جلٌل امٌن   111

  وس الكرخًبسارة جاسم دمحم دن  112

  ساره رامً مزاحم حسن   113

  لعزاويساالر نزار كرٌم جعفر ا  114

  ساهر سلٌم عواد صحن العزاوي  115

  سجاد ثاٌر احمد دمحم العنبكً  116

  سجاد حسٌن كاظم محسن الخفاجً  117

  سجاد عباس خلٌفة علوان الباوي   118

  سجاد عبد الحسٌن علوش التمٌمً  119

  سجاد لدوري حسن كامل الزبٌدي  121

  سجى جاسم ذٌاب حمدان المجمعً  121

  زٌديسرمد سعد عبد الوهاب دمحم ال  122

  سرى هادي دمحم حمٌد الشمري  123

  سعاد خلٌل محسن علً المكدمً  124

  سعد صالح ابراهٌم عامود االوسً  125

  سعد عامر متعب مجسر الحجازي  126

  سعد دمحم حسٌن احمد التمٌمً  127

  سلمان ثامر جمال كمر الدلٌمً  128

  سلمان عٌسى مدٌر مهدي العبٌدي  129

  يسمر عبد السالم جٌجان سلمان العامر  131

  سمٌر زٌدان خلف جاسم الجبوري  131

  سٌف جهاد طالب غنً   132

  سٌف علً مجٌد عباس التمٌمً  133
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  شاكر غانم محمود عسكر العبٌدي  134

  شهد داٌح ضاحً ذٌاب العبٌدي  135

  شهد زٌاد جٌاد حسن التمٌمً  136

 1 شهد عباس خلٌل ابراهٌم الزٌدي  137

  شهد عدنان علوان عواد الجبوري  138

  د عبد الرحمن المٌسًشهد عدنان عنا  139

  شهد عمار ٌاس خضٌر الجبوري  141

  الزٌدي شهد ٌونس احمد منصور  141

  صالح سنان حبٌب ضرٌر الساعدي  142

  صباح سعد حامد جاسم المجمعً  143

  صدام عبد حماده عطٌة الجبوري  144

  صفا جمٌل حسام حمود المٌسً  145

  صفاء فالح مهدي علً الكروي  146

  ضاري مزهر ضاري رزرلً  147

  حى لاسم دمحم عبد المسعوديض  148

  ضرغام دمحم رشاد جعفر الربٌعً  149

  طه خالد عبد الكرٌم سلٌم الجبوري  151

  طه ٌاسٌن طه خضٌر الخزرجً  151

  طٌبة دمحم خلٌل دمحم حسٌن  152

  طٌف سمٌر كامل علوان الدلٌمً  153

  ظالل احمد ابراهٌم محمود الكٌالنً  154

  عامر عبد حسٌن بطً التمٌمً  155

  عاٌدة عمٌل محسن ٌاسٌن الجوهر  156

  عباس علً عباس صادق الربٌعً  157

  عباس عمران داود ولً  158

  عباس فاضل عباس علوان البٌاتً  159

  عبد الصمد فاضل حسٌن علً العجٌلً  161
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  عبد هللا جاسم احمد حمٌد العزاوي  161

  عبد هللا حكمت احمد ابراهٌم العزاوي  162

  كٌر محمود المجمعًعبد هللا محمود ش  163

  عبدهللا رٌاض عبد دمحم الزهٌري  164

  عبٌر عبد الواحد كاظم فندي المسعودي  165

  عبٌر ممبل دوالب حمادة   166

  لًوغه عبٌر ممبل دوالب حمادي المر  167

  عثمان احمد علوان جمٌل العبٌدي  168

  عثمان شامل عباس محمود الكرطانً  169

  عدنان جسام كطوان   171

  ٌن التمٌمًعدي حاتم سلمان حس  171

  عمٌل حافظ عوٌد فنجان الطائً  172

  علً اكرم عبد علوان العنبكً  173

  الندى فعلً تغلب حسن شنتا  174

  علً جعفر جاسم حمادي العبادي  175

  علً حامد حمود مهدي الخالدي  176

  علً حسن علو حسٌن الزبٌدي  177

  مهدي المرٌشً جعفرعلً حسٌن   178

  علً حسٌن خضٌر عباس العامري  179

  سمٌر شوكت حمٌد علً   181

  علً طالب عبد غاٌب اللهٌبً  181

  علً عبد الكرٌم عبد الرضا السعدي ع 182

  علً عمران ازرن كاظم التمٌمً  183

  علً مجٌد حمٌد عبد هللا الجبوري  184

  علً نبٌل صبحً جاسم دمحم المٌاحً  185

  عمار لٌس محسن سعٌد الزٌدي  186

  عمر سعدون حمزة نجم الجبوري  187
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  خلف السامرائً عمر طالل صبحً  188

  عمر عامر دمحم حسٌن الجبوري  189

  غزوان داود خضٌر جاسم   191

  غزوان لاسم دمحم الٌاس السعٌدي  191

  غصون مهدي كاظم سلمان العبٌدي  192

  غفران احمد كاظم سندان   193

  غٌث كرٌم جوامٌر مراد  الزركوشً  194

  فاطمه حسٌن خلٌل الصالح  195

  فاطمه دمحم رمضان دمحم الونداوي  196

  فاطمه موفك احمد جاسم الربٌعً  197

  فائز نصٌف جاسم علوان العزاوي  198

  فراس طه اسماعٌل ابراهٌم الخزرجً  199

  فهد عدنان عناد عبد الرحمن  211

  كرار عبد هللا طه عبد هللا البٌاتً  211

  كوثر دمحم ٌاسٌن حسٌن المٌسً  212

  مثنى بدر ٌوسف علً الشٌبانً  213

  دمحم احمد محمود حسٌن البٌاتً  214

  دمحم برٌسم عبد هللا صالح  215

  دمحم حامد عبد خلف العلكاوي  216

  دمحم حسٌن حمٌد حسٌن العنبكً  217

  دمحم حسٌن ضٌاء مهدي العنبكً  218

  دمحم صباح جواد كاظم الزهٌري  219

  دمحم صباح حسن محمود الموسوي  211

  دمحم عثمان عبد هللا دمحم  211

  دمحم علً جواد وزة بندر الباوي  212

  ن صكب علً الساعديدمحم فرحا  213

  دمحم لاسم حمً حسن العزاوي  214
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  دمحم لاسم رشٌد سلطان الزركوشً  215

  دمحم لحطان عٌدان عبد الكرخً  216

  دمحم موفك عبد الحسٌن محسن الوٌسً  217

  دمحم ناجً صالح احمد العجٌلً  218

  م عباس دمحم هاشم اكر  219

  محمود عامر دمحم عبد هللا الخٌالنً  221

  ٌر مصطفى العزاويمحمود عباس ام  221

  محمود مجٌد خلف حمود  222

  محً الدٌن خضٌر مصطفى   223

  مر ٌم عباس ابراهٌم نجٌب العزاوي  224

  مرتضى منذر نكه عٌدان البٌاتً  225

  مروان اٌاد غازي كاظم العزاوي  226

  مروان سمٌر خمٌس اسماعٌل الجبوري  227

  مروان فٌصل مجٌد علوان العبٌدي  228

  اهٌم التمٌمًمروة ابراهٌم خلٌل ابر  229

  مروة ثائر ابراهٌم عباس  231

  مروة حامد حكمت دمحم المعموري  231

  ف الدوريٌمروه احمد عبد هللا لط  232

  مروه دمحم مطلن فرج الجبوري  233

  مروه محمود احمد مهجً الحٌالً  234

  مرٌم ابراهٌم محمود طالل العنبكً  235

  مصطفى جاسم عودة وهاب الخزرجً  236

  العنبكًمصطفى زٌد هزبر حسن   237

  مصطفى سامً اسماعٌل ابراهٌم الدلٌمً  238

  م المجمعًظمصطفى ستار عواد كا  239

  مصطفى ضٌاء ابراهٌم دمحم   241

  مصطفى ضٌاء عبد الحسٌن محمود التمٌمً  241
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  مصطفى فلٌح حسن عبد العال الربٌعً  242

  مصطفى لٌث نوري حسٌن   243

  مصطفى دمحم خمٌس علً المٌاحً  244

  ٌب الساعديمصطفى ناٌف عبد وه  245

  مصطفى نجم عبد هللا شامل التمٌمً  246

  مصعب عبد الجلٌل ابراهٌم فرمان الجبوري  247

  منار منٌر رٌسان مطشر المكدمً  248

  منتظر عبدالسالم محمود عبدهللا الشمري  249

  منٌر جاسم دمحم علً العطافً  251

  مها خضٌر عباس عبدهللا الخٌالنً  251

  مها مهدي علً صالح  252

  دمحم حسن الزركوشً مهدي جاسم  253

  مهدي عبد الحسٌن جٌاد زورة   254

  مهدي غالب مهدي عبطان العبٌدي  255

  مهند علً محسن صالح علً الجمٌلً  256

  مٌامً حاتم حبسً حسن الطائً  257

  مٌس لٌس محمود مرٌوش الزهٌري  258

  حسٌن علً دمحم الزهٌري أنب  259

  نشٌمل عبد الرزاق لدوري الزٌدي  261

  عزٌز المٌسً نهاٌة حاتم احمد  261

  نوار لاسم طابور غضب البهادلً  262

  نوح حسٌن علً عذاب النعٌمً  263

  م الدٌن محمود جعلً ننور الدٌن   264

  نور حسن وٌس علً  265

  نور سمٌر احمد خلف العزاوي  266

  نور عامر صالح احمد العجٌلً  267

  نور مجٌد حمد خلف الدلٌمً  268
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  نور مهدي دمحم عباس الكروي  269

  حسٌن خزعل التمٌمً نوره جزاع  271

  هاجر مشتاق طالب علً الجحٌشً  271

  هبة خالد احمد علً الصالحً  272

  هبة نجم اسماعٌل كاظم الزهٌري  273
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