
اسم الطالبتاسم الطالبت

علي جواد حمزه سعدون1احمد جليل إبراهيم محمد علي1

ن2  علي حسي 
ن علي حسون عبدالرزاق مسلم2احمد حسي 

ن عليوي نارص3احمد رزاق عبود عليوي3 علي حسي 

علي فليح ارياح كاظم4احمد عدنان كريم عبدالرحمن4

علي قاسم رحيم عباس5احمد علي عناد مهدي5

علي مازن عباس كاظم6احمد عمران محسن عباس6

ن محان خشان7احمد فاضل عبد خنجر7 علياء حسي 

فرزدق جاسم كاطع جابر8احمد قاسم عبد احمد8

كرار حيدر تركي عطيه9احمد قاسم هاشم محمد9

ي عبيد10
ف صادق راضن كرار عارف عبدالرسول عباس10اشر

كريم علي عصواد عبد11امي  جوده كمر سلمان11

ن12 محمد احمد عبدزيد مهدي12امي  علي هاشم حسي 

محمد المهدي قاسم محمد هاشم13إبراهيم عوده كمر سلمان13

ن14 ن نعمة خفيف حسي  محمد باقر علي  عبدالعباس تايه14بني 

محمد ثامر عبد علي محمد15جعفر جبار هادي علوان15

محمد جعفر عبداالله جميل وطن16جواد احمد يعقوب حسن16

ن17 ن كاظم حسي  محمد حازم ناهي عبدالكريم17حسن حسي 

محمد حيدر عبدالزهرة خلف18حسن شاكر مصحب جاسم18

ن جبار حمدان مجيد19 محمد سالم جعفر خضي 19حسي 

ن حامد علوي محمد20 محمد علي عبدالملك فاخر20حسي 

ن صبيح كاطع عبيد21 محمد علي عوج عجة21حسي 

ن طالب عباس جياد22 محمد عماد كاظم عبد22حسي 

ن طالب فارس عبد العزيز23 محمد موفق هادي ياش23حسي 

ن عادل صاحب عيىس24  علي محمد طاهر24حسي 
مرتضن

ن عليوي جاسم راهي25 ن25حسي  مرتضن محمد حسن امي 

ن عودة عبيد نهار26 مرتضن محمد ظاهر حبيب26حسي 

ن بدر نادوس27 مرتضن محمد عبد األمي  زغي 27حيدر حسي 

ن كريم رحمان28 مرتضن نعيم محمود سلمان28حيدر حسي 

مسلم عبد الزهره علوان حمدي29حيدر فاضل  ملبس بري    ع29

 علي30حيدر ليث عبد الرزاق محمود30
ن مصطفن خلف حسي 

مصطفن كمال إبراهيم كاظم31حيدر ماهر عبدالمحسن كريم31

ي محمد32 مصطفن محمد حسن محمد32رسول احمد ناج 

مصطفن محمد عبيس محسن33سجاد حيدر تركي عطية33

مصطفن مهدي كاظم جبار34سليم علي عبد علي طعمه34

مصطفن هادي لطيف فرج35سيف الدين احمد ليلو صكر35

منتظر حسن عباس هجار36سيف محمد مردان عبيد36

منتظر ماجد جليل محمد37شهالء جاسم محمد محسن37

منتظر يعرب مالك حسن38صفاء علي شاكر عباده38
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مهدي ريسان محمد كريم39طه عالء عبد الحسن جابر39

مهدي عقيل عبد الهادي احمد40عادل جابر عبيد منصور40

نجالء ضياء جرو حسون41عباس ابو شنة شاكر سلمان41

نجم الدين عبدهللا نجم عبدهللا جي 42عباس سالم شاكر عباده42

نور صباح نوري حسن43عبدهللا حسن سلمان تعبان43

وسام احمد نجم عبود44عبدهللا غانم علوان نارص44

ياش ادريس فاضل نعمه45عزيز كريم عبد كاظم45

ن46عل رزاق عبد محمد46 ن حسي  ن طه ياسي  ياسي 

يوسف محمد عبدعلي عطيه47علي السجاد حيدر عبد الكريم ميثم47

عباس عماد فرحان مهدي48علي جمال نارص مرزوك48



اسم الطالبتاسم الطالبت

علي ياس خضير كاظم1ابراهيم تكليف جاسم سلمان1
عمار رياض قحطان سلمان2احمد حيدر عبدالعباس لطيف2
غيث ماهر حميد خلف3احمد شاكر عزيز فرمان3
فارس احسان محمد علي جدوع4احمد عباس محمد مخرب4
ي عبدالواحد عبدالحمزه5احمد عدنان موىس عيىس5 ليث ناج 
مجتب  عبدالحليم كاظم ثامر6احمد محمد عبدالكاظم حسن6
محمد احمد محمد هاشم7احمد مرتضى حسن عزيز7
ى نور عطيه8 ى مشجل8االء حسير  علي ياسير

محمدالمصطفى
ى هادي عبدالسادة9 ي ضياء علي9امير حسير

محمدتف 

ى10امير كاظم كريم محسن10 محمد حيدر حسن ياسير

محمد شهيد حسن خضير11باقر عقيل عبدهللا جواد11
ى12بهاء خالد نعمه محمد12 ي نارص حسير محمد صي 
محمد عامر عبد عباس13جعفر شاكر شنور جوده13
محمد قاسم عبدالرضا ابراهيم14جواد عباس عبدالكاظم نصيف14
ى عمران15 محمد كاظم محمد جابر15جيهان فرات حسير
ي عبيد16 ى صي  محمد هادي جي  جبح16حسن حسير
محمد وناس محي علوان17حسن حميد نعمه طالل17
ى سمير ريسان رزيق18 مرتضى احمد نارص شبيب18حسير
 علي عباس داود19

ى مرتضى عبدالكاظم مخيف كاظم19حسير
 علي عبداليمة صالح20

ى مرتضى مازن جساب كاظم20حسير
 علي عيدان حميدي21

ى مصدق عدنان نعمة جواد21حسير
 فخري حمود فيلي22

ى مصطفى حامد مهدي رشيد22حسير
ى ميثم عبدالزهرة نشمي23 مصطفى محمد عبدالواحد جويد23حسير
ى كريم حسن24 مصطفى ميثم محيسن حسن24حمزه حسير
منذر نعمان كاظم جواد25حوراء صالح عباس جوده25
ميثم ستار عليوي جبار26حيدر قيس كريم جدوع26
اس نجاح فرج كريم27حيدر ميثم حاتم حميد27 ني 
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نبيل عامر علي رشيد28ذوالفقار فليح حسن عبود28
نزار حيدر هادي موىس29رسول حميد مجيد علوان29
ى30رضا صفاء كاظم نارص30 هدى ظاهر جاسم حسير
هيام عبدزيد جي 31رفل حيدر عبدعون سعد31
ى سلمان32زمن عباس حسن حمزه32 وليد عبدالزهره حسير
ى وادي33 يونس عباس محمد علي رؤوف33زهراء غازي حسير
ي34زيد عادل علي عبدهللا34 احسان جبار ادريول العيب 
احمد اياد محمد عبدالحمزة35سجاد احسان علي محمد35
ى36 سجاد جبار زغير عبيد36سجاد علي راشد حسير
مرتضى زهير ابراهيم قزموز37سجاد مشتاق مكي خضير37
كرار محمد عبد العباس شاكر 38سجاد هاشم جبار مرزة38
ى عبيد39 ى جفات خليف39شهم احمد حسير يوسف حسير
سعد عبدالهادي سعيد40صادق يوسف شاكر طاهر40
احمد ياس خضير 41صالح محمد صالح عبدالمجيد41
غام محمد مهدي محمد42 محمد كاظم جابر 42رصى
مجتب  رحمن فالح سعدون43طالب عبدالحسن طالب عبداالمير43
محمد قاسم عبدزيد حميدي44عادل رياض حمزه عبد الزهره44
حسن عبدالكريم حميد45عباس جميل خضير ظاهر45
مصطفى جبار مدلول عبيد46عباس حافظ جبار عطرز46
طاهر غازي فيصل عبدالرضا 47عباس علي حميد عبيد47
يوسف كاظم نايف عمران48عباس علي عباس حنف48
ي كسار49

ى خضير هانى عباس عبيد نايف نارص 49عبدالحسير
ى عمار فليح50عبدهللا مسافر فليح نجيم50 حسير
ى عبود51عذراء ريسان خيون نجم51 عالء حامد عبدالحسير
حيدر كاظم عواد واجد52علي اديب حمد جواد52
ى جوالن53 يارس  عامر عبد علي شاكر53علي بادي حسير
ي سلمان54

54علي حسن راضى

55علي سالم منعم حسب55

56علي صباح عبدالكاظم عبد56

ى57 57علي عباس جلوب حسير

ى محمد58 58علي قضي عبدالحسير

59علي كاظم محمد كاظم59

60علي محمد صاحب عبد60



61علي مؤيد جبار عبادة61

ى62 ى حسير 62علي نارص ياسير
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