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 ت
 (1الشعبة )

 ت
 (2الشعبة )

 ت
 (3)الشعبة 

 ت
 (4)الشعبة 

 اسم الطالب اسم الطالب اسم الطالب اسم الطالب

 سجى سامي وهيب عبيد 1 اق يعكوبرونق ميثم رز 1 تبارك عون مجيد عزيز 1 ابراهيم رضا محمد داود 1

 سجى غازي خميس اسماعيل 2 رؤى قاسم مهدي عباس 2 تبارك محمد سالم شلتاغ 2 ابراهيم عدنان عبد ثامر 2

 سجى محمد منعم حسني 3 زهراء احمد خضري عباس 3 تحريرناجي طالب كاظم 3 ابراهيم يوسف حسن عودة 3

 سجى مؤيد جبار شاه عيل 4 زهراء احمد عبد الكاظم حمزة 4 مزهرتمارض حامد احمد 4 احمد باسم حميد رايض 4

 سجى نجاح حسن مطرود 5 زهراء جواد حسن محسون 5 تمام ابراهيم مدلول حسني 5 احمد ثامر نعمه محمد 5

 6 جعفر حيدر حسن عبد الكاظم 6 احمد حسني خليل هاشم 6
 زهراء حسني خليل هاشم

 سعيد خالد عباس عطيه 6

 7 جنات اديب عباس جواد 7 مر حسن كزاراحمد عا 7
 زهراء حسني زياد عبيد

 سالم عيل مرهون عبد 7

 سليمة مجيد عزيز نارص 8 زهراء حسني عبد الصاحب محسن 8 حسام عبد الحسني مظلوم عفصان 8 احمد عيل جميل حبيب 8

 حمد عطشان عطيةسيف ا 9 زهراء خالد كاظم عودة 9 حسام عيل غماس غياض 9 احمد محسن نايف لفته 9

 سيف كاظم خليفه غياض 10 زهراء رحمن عباس مظلوم 10 حسن مهدي هادي عبد الحميد 10 اروى قحطان نزار حميد 10



 سيف محمد زغري مهدي 11 زهراء رحيم كشاش كاظم 11 حسن نوماس محمد حمزة 11 ازهار رسحان طراد عبد الرضا 11

 سيف هاشم سلمان محمد 12 زهراء سليم عبد الزهرة حسني 12 ر حسنيحسني باسم مط 12 ازهار محمد عزيز هادي 12

 رشوق جعفر جبار فشاخ 13 زهراء عباس حمزه جعفر 13 حسني خالد عبد الجليل جثري 13 ازهر منصور خدام عبد 13

 عجمي حمزهصابرني احمد  14 زهراء عبدالحليم عبدالحافظ حمد 14 حسني عامر جاسم حلو 14 ارساء صفاء عبود هويدي 14

 صبا جميل فاضل عبهول 15 زهراء عقيل حسن اكرب 15 حسني عدي رحمن عبيد 15 اسعد محمد عطشان عبد اهلل 15

 حسني موىس عمران رحمان 16 ارشاق محمد عيل احمد حسن 16
16 

 زهراء قاسم كاظم جمعة
16 

صفاء عبدالحر عيل عبدالحسني 

 ال غايل

 رضغام سمري حسني عباس 17 زهراء ماجد عزيز مجيد 17 ادي عايت عبودحسني ه 17 اطياف حسني فاهم نايف 17

 ضياء عبد الزهرة مزعل عيل 18 زهراء ماجد فاهم جعفر 18 حسني يوسف احمد علوان 18 افراح جاسم محمد مراد 18

 عباس رحيم صالح مهدي 19 زهراء محمد نعمه فرحان 19 حنان جعفر حميد عباس 19 امجد موىس محسن عيل 19

20 
امنة عباس عبد الرسول عبد 

 حنان رايض خلف عباس 20 اليمة
20 

 زهراء مزهر جواد كاظم
 عباس رياض حسن مليحم 20

 عباس عبد الخرض عباس صالل  21 زيد شايف هادي سلمان الجبوري 21 حنان صادق عيل عباس 21 امري رضا عبدالزهرة عوده 21

 زي حسنيحنني عايد غا 22 امري كاظم احمود صكبان 22
22 

زني العابدني محمد عبداالمري 

 نايف
22 

 عباس كاظم عبد رايض



 عبد الحميد سحاب رميح كاطع 23 زني العابدني مؤيد خليف عبد 23 حنني عيل تومان غازي 23 امري موىس بدر نادوس 23

 حوراء جابر عوده مجيبج 24 ايات عالوي جاسم علوان 24
24 

 زينب احمد مجيد رحيم
24 

تاح عبد الحليم عبد عبد الف

 الجبار جاسم

 عبد اهلل رايه بايش طالب 25 زينب جبار جاسم سلمان 25 حوراء عادل عبد الصاحب حريب 25 اية صالح عبد المهدي مجبل 25

 عبد اهلل رسمد عبد اهلل امانه 26 زينب حسني منعم عيل 26 حيدر حامد احمد مزهر 26 ايمان سعد جرب حمد 26

 عبد اهلل عبد االمري عيل حطاب 27 زينب شاكر جليل شايف  27 حيدر مظهر بندر محسن 27 طرش سعيدايمان طالب م 27

 عبد اهلل عقيل طالب كاظم 28 زينب عادل جاسم عيدان 28 خديجه حمزه مطرش فخري 28 ايمان عادل جودي عبد الكاظم 28

 عبد المهيمن موفق رعد سليمان 29 حسني مهدي عباسزينب عبدال 29 دنيا حيدر محمد مهدي 29 ايمان كاظم حمود فرهود 29

 عبداهلل جالل حسني عبود 30 زينب عقيل عبد الهادي شاطي 30 رباب حيدر فاضل ظاهر 30 ايناس حمزة عبد حسني 30

 عبري سعد عبد السادة حران 31 زينب فاضل عزيز 31 رتاج حازم عبد حمزة 31 ايناس عادل جياد محمد 31

 عبري محمود طعمة كاظم 32 زينب محمد حسني محمد 32 رحمة عيل حسني محمد 32 زة سهيلايه سالم مر 32

 عذراء صالح محمد حمزه 33 زينة عيل جويعد لعيبي 33 رسل حاتم صاحب حمادي 33 باسمه كاظم حمود فرهود 33

 عمه طالب محمدعقيل ن 34 سارة عباس حسني عبد 34 رسل حازم جابر سلمان 34 بان عبدالكريم فاضل جازع 34

 عال عبد اآلله عبد الحسني سلمان 35 ساره قاسم محمد عبدالنبي 35 رشا رسول ناجي محمد 35 بنني اركان عبد الكاظم حميد 35



 

 

 

 

 

 

 عال وحيد جاسم عبود 36 سجاد احمد ابراهيم طراد 36 رضا محمد عبد زيد محسن 36 بنني خالد حتوم صوني 36

 عيل اكرم دخيل عليوي 37 سجاد جبار كرجي حميد 37 رقية جواد كاظم موىس 37 بنني زهري عبدالحسن مهدي 37

 عيل باسم ذياب عبد الحسني 38 سجاد حسني جرب وناس 38 رقية منصور محسن ابولويطة 38 بنني عباس كاظم جواد 38

 زغري لفتهعيل جاسم  39 سجاد سمري زعويل ناجي 39 رقيه جواد رايض حسون 39 بنني عبداالمري حسن رسحان 39

 عيل حاكم عبد الرسول جاسم 40 سجاد صدام عبد عيل حمزة 40 رقيه مصطفى عباس حميدي 40 بنني محسن جرب حمد 40

 عيل حسني عليوي كاظم 41 سجى حسني ابراهيم طراد 41 رهام صباح عبدالحسن عيل 41 تبارك احمد محسن محمد 41

       تبارك جعفر عباس حسون 42

       نوري عجرشتبارك صباح  43
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 ت
 (5الشعبة )

 ت
 (6الشعبة )

 ت
 (7)الشعبة 

 اسم الطالب اسم الطالب اسم الطالب

 سني حماديمنتظر عبد االمري ح 1 كتاب حوشان عميش دخيله 1 عيل راسم غنيص حسون 1

 منتظر عيل جبار عبد السادة 2 كرار خالد رايض حسني 2 عيل سالم رشيف عيل 2

3 
عيل سالم عبد العظيم عبد 

 كرار قاسم علوان يوسف 3 الحسني
3 

 منتهى عيل محمد حمود

 مها طالب محسن سلطان 4 كرارعيل حمود عبود 4 عيل سمري نارص بدر 4

 مها نايف كريس حمزه 5 عيل حمزة كوثر خريي 5 عيل صفاء صبيح هادي 5

 6 كوثر نور حمزة راجي 6 عيل عارف عبد مسلم مخيف 6
 مهدي صالح غانم محمد

 7 ماجدة حميد رشيد كاظم 7 عيل عبد الحمزه عبود عبيس 7
 مهند جفات اهميم فنان

 محمد سعدي حسني كاظم 8 عيل عبد اهلل صكبان خنياب 8
8 

ميسم عبد الجاسم عباس عيل 

 اهلل



 ميالد عبد الرضا فاضل محسن 9 محمد سلمان حوشان عميش 9 عيل عزيز طالب حسني 9

 نبا رحيم نعمه فرحان 10 محمد شوقي قاسم محمد 10 عيل عقيل خري اهلل حمدان 10

 نبأ تايه شدهان عبيد 11 محمد طاهر ناجي محمد 11 عيل فاقد عبد الحسني مكطوف 11

 نبأ غانم وحيد عجيل 12 د الرحيم حمزة عيلمحمد عب 12 عيل ماجد جبار خلف 12

 نبأ ناظم مزهر مهدي 13 محمد عبود عناد شنشول 13 عيل محمد حسني نجم 13

 نجاة عادل عبد الصاحب حريب 14 محمد عالوي مطر جودة 14 عيل مختار حبيب عبد الحسني 14

  عباس صكباننجاح عيل 15 محمد غالب عباس جار اهلل 15 عيل ناهض عبد الحمزه جاسم 15

 نجالء صباح صايف وايل 16 محمد ليلو خرض خنياب 16 علياء محمد حمزه نادر 16

 نرجس نعيم حمود فرهود 17 محمد محسن عليوي عبد اهلل 17 عمران فارس عمران حمزة 17

 نور رحيم عبد الحسن هاشم 18 محمود تكليف حمزة زبالة 18 غدير محمد عبد االمري خليفه 18

 نور صخر يوسف هندي 19 مرتىض خليل صربي حسن 19 عادل عباس شنانغسان  19

 نور عذاب محمد كاطع 20 مرتىض رعد رايض مخيلف 20 غفران شهاب احمد غاوي 20

 نور مهدي عيل حداد 21 مرتىض محمد خماط ابو حريجة 21 غفران عيل عبد الحسني خرموش 21

      



 22 فانت حسن عبد الزهرة عيل 22

 

  ي شخريمرتىض محمد هاد

 ((2مطالب بمادة..)تفتيش ورقابة صحية+تطبيقات الحاسوب) 

 نور هادي هداد حبيب 22

 نور هاشم جبار حمادي 23 مروة عادل شاكر رشيد 23 فاطمة الزهراء احمد هاشم حمزة 23

 نورالهدى اسماعيل مردان هادي 24 مروة عيل موىس حسني 24 فاطمة سالم اموري عبود 24

 نورهان سعد محمد عبد الرضا 25 مروه مجيد مزهر عبود 25 بد الجبار خليلفاطمة طالب ع 25

 هبة صباح نوري عجرش 26 مريم احمد عبد عيفان 26 فاطمة منعم كريم موىس 26

 هبه عالوي مهدي جواد 27 مريم صائب جاسم غزال 27 فاطمه احمد جميل احمد 27

 هدى عباس نواف كاظم 28 مريم قاسم اكرب حسني 28 فاطمه احمد عامر نعمه 28

 هدى كاصد شالش عبيد 29 مريم نارص جبار حسن 29 فاطمه جبار حسن حسني 29

 هدير جاسم محمد عبد 30 مصطفى بجاي سلمان حاجم 30 فاطمه رحمن شمران فرحان 30

 هديل سالم جاسم حلو 31 مصطفى خلف عطيه جاسم 31 فاطمه رحيم كشاش كاظم 31

 هديل عبدالكريم عيل ابراهيم 32 مصطفى سامي عبد سلمان 32 طرودفاطمه عباس مظلوم م 32

 هيلني حاتم عبد االمري حسني 33 مصطفى طلب مهدي رايض 33 فاطمه عيل حسني سوادي 33

 ورد رضا شاكر عبد الواحد 34 مصطفى عبد الحسن وداي حسني 34 فراس عيل حمزه حسن 34



 وفاء صالح مهدي عبد الرضا 35 ان كسارمصطفى كاظم عيد 35 فرقان حميد هادي عبد 35

 يارس حسني كاظم حسن شويلة 36 مقتدى سلمان داود سلمان 36 فيصل عايد عبد اهلل عبود 36

 يارس عمار غضيب حمود 37 مقدس ستار مهدي صالح 37 قاسم رحيم نعمه صكوك 37

محسنياسمني سمري كامل  38 منال كاظم نارص حسون 38 قاسم عبود حسني نعيمه 38  

 ياسمني عبد الحسني بادي كاظم 39 منتظر حيدر ميسون تايه 39 كاظم حامد كاظم عبيس 39

 يوسف موىس عبد فارس 40 منتظر رعد داخل كاظم 40  40

 يونس سالم كاظم عبد 41 منتظر رياض طعيمة شيشخان 41  41

 


