
نهائي % 50سعي %50سعي الفصل االول %20العملي %30السعي اسم الطالب

19173636ابرار صباح جبار غانم

13102323احمد سعد هللا خضير

18163434احمد صالح جندي علي

15122727احمد كريم عبد الكاظم سلمان

1692525احمد ماجد دهش

18153333احمد محسن ضبع شالل

14122626احمد محمد عناد ابراهيم

24204444استبرق عادل محمد ياسين 

16112727اسحاق حاكم عبد العباس شطنان

16163232االء محمد علي حسين فياض

22153737امجد طاهر حميد حمزه

18173535امل حسن جاسم حسن

16112727امير خالد هادي خضير

16122828امير عبد الستار جبار عباده

18123030امير عبد السالم عبد الجبار عبد

18153333امير عالء حسين هديب

20123232امير هشام عايد صفوك

21163737انمار مجيد كاطع عبيد

17143131انوار فراس رضا حسين

19143333ايات رسول حاتم كاظم

23174040أمير حمزه جبر عباس

19153434باسم محمد علي هادي

20183838بنين مهدي صالح جاسم

19153434تبارك عماد عبد الجبار حميد

18143232جعفر احمد حسين علي

14173131جيهان عبد الواحد باهض ثامر

15102525حازم علي عبد زيد عبيس

21153636حامد جعفر صادق صباح

20113131حسن طالب عبد زيد عبد الرضا

17112828حسن علي محمد حسين عبد الكريم

17112828حسن مهدي عالوي عبيد



17122929حسين جاسم محمد جهادي

18143232حسين صباح حبيب ظاهر

16122828حسين صباح رشيد علي

18123030حسين عبد الجليل غالي حسون

14132727حسين علي حسين عبد

18112929حسين علي حسين كاظم

18153333حسين فاضل محمد علي عبود

20133333حسين كامل يوسف إبراهيم

1492323حنين محمد حمزه إسماعيل

16163232حوراء سعد هاشم عبيد

16102626حوراء نعمه احمد حمزه

9101919حيدر عباس احمد صكبان

18133131حيدر عبدهللا نايف

1592424حيدر معن كاظم صنكور

18123030حيدر نايف عكموش عيدان

22194141حيدر ياسين حسين مياح

20153535خضر عبد هللا خضر محمد

20163636خضر عبد زيد عبد الحسين علوان

18173535داليا مرتضى حمزه ناهي

1572222رائد زكي كامل مهدي

21103131رائد نجاح عبد الكاظم حسن

19183737رسل صادق رحيم كاظم

17122929رياض علي خضير جالب

15112626ريام رعد طالل ابراهيم

22143636زهراء احمد محمد حسين

18153333زهراء عادل سالم مبارك

16132929زين العابدين دافع مهدي بدر

19102929زينب جواد نعمه طراد

15142929زينب حسين صقر

15142929زينب عبد االمير صالح مجيد

21194040زينب علي نجم عبد هللا

23174040زينب محمد جواد كاظم



8132121زينة باسم ابراهيم عبادي

18133131سجاد يوسف عطيه خضير

16132929سعد قاسم كاظم نجرس

1892727سيف صاحب حبيب

16112727سيف كاظم ناصر حسين

17133030صفا سالم مشذوب

1772424ضياء عبد عون علي عبد عون

18112929طارق زياد مرموص منصور

18143232طه محمد عبد الرضا نعمه

20143434عباس محمد حمزه راضي

18153333عباس منعم ريا حديد

19163535عبد العزيز عدنان خضير املح

20133333عبدهللا جبار عبدهللا

17102727عصام حمود عليوي متعب

17122929عقيل حمزه صبح عناد

18173535عالء كاظم جدوع علي

18143232علي احمد ياسين حسين

17133030علي بريسم جندي نزال

18143232علي حميد مجهد هادي

1692525علي رسول حاتم كاظم

17112828علي زينل جاسم محمد

18102828علي صاحب حمود ذياب

15102525علي ضاحي مطر إبراهيم

21143535علي عبد اللطيف داهي عطشان

20153535علي كاظم دفار سالم

16112727علي وناس كلف حسين

17133030عيسى علي عاشور حمد

1592424غدير عدنان حيدر حسون

22133535غيث جواد كاظم علي

19113030فاضل عباس صكبان عبود

17143131فاطمه كامل عليوي عباس

19133232فاطمه محمد حسن علي عبد



19143333فائز خليل عليوي طويرش

16122828فؤاد محمد عواد عويف

19143333ليث علي عمران حسين

20153535محمد حسين علي محسن

18123030محمد حمزة علوان حميد

18102828محمد خضير ياس خضير

20173737محمد خليل جاسم عطيوي

14142828محمد طالب خضير افندي

20153535محمد علي حسن فهد

20143434محمد كريم زايد جابر

16112727محمد محسن ضبع شالل

15102525محمد هادي عبد الرضا حمد

19143333محمود علي مهدي صالح

16102626مرتضى جبار محمد مساعد

17143131مريم عبد الشكور عمران

20153535مصطفى حسين عبيد خلف

20163636مصطفى شاكر فاضل عزيز

16112727مصطفى محمد جاسم

19133232منتظر عيسى مهدي صالح

18143232منتظر كاظم كريم برهان

17143131منتظر محمد زينو

18173535منتظر نزار عطيه علي

17122929مهدي حاتم عبد الكريم هاشم

20143434مهيمن جمال كاظم املح

21173838موسى هاشم عباس احمد

13132626مؤمل ماجد عباس مهدي

16153131نادية شهاب حمزة هبول

991818نبأ عبد االمير

20163636نور سامي حسن رسول

16112727نور ظافر محمد حسين عبد المجيد

15132828نور عبد الكريم عواد سلطان

17143131نور هادي عباس سلمان



23163939هبه رعد هادي كاظم

18133131هبه ستار جبار علي

20163636هدى عقيل جعفر كاظم

20153535هدى محمد زبالن رحم

19143333وسام عباس جابر جياد

17122929وئام رعد طالل ابراهيم

18133131ياسر عباس هادي صالح

16112727ياسين عبد الكريم صلبوخ علوان

1492323يوسف سالم مهدي صالح


