
القسمالمجحموعاسم الطالب

 الفٌزٌاء594عملٌات حربٌة /احمد رٌاض سالم جبر 

 الفٌزٌاء593فاطمة عفات محمد ظاهر 

 الفٌزٌاء593نعدٌل ترشٌح / اصٌل جابر راهً فرحان

 الفٌزٌاء589محمود رضٌوي داخل عطٌه 

 الفٌزٌاء588نور الهدى ستار عذافة محمد 

 الفٌزٌاء584دعاء قاسم حسن حسٌن 

 الفٌزٌاء578حسٌن عباس عبٌد دخٌل 

 الفٌزٌاء577سكٌنه حسن نعٌم عثمان 

 الفٌزٌاء577الزهراء ظافر صاحب فٌصل 

 الفٌزٌاء576.9منتظر حسام علً شهاب 

 الفٌزٌاء574حسٌن علً حسٌن مخٌط 

 الفٌزٌاء573علً عبد هللا فاضل مشاي 

 الفٌزٌاء573روان راشد حسٌن ٌعكوب 

 الفٌزٌاء573اسراء فلٌح داود حسٌن 

 الفٌزٌاء572عملٌات حربٌة /حنٌن علً شنشول عبد 

 الفٌزٌاء571كوثر كرٌم خفٌس زبٌدي 

 الفٌزٌاء570جنان مبارك زماط سباهً 

 الفٌزٌاء569زٌنب هاتف ابراهٌم نعمه 

 الفٌزٌاء569زٌنب محمد حسن جاسم 

 الفٌزٌاء569نعدٌل ترشٌح / ساره حنون علً حسن

 الفٌزٌاء568ادٌان ٌونس محمد غٌاض 

 الفٌزٌاء568ذلفاء عبد الوهاب عبد االمٌر طاووس 

 الفٌزٌاء567مرتضى عواد كرٌم طاهر 

 الفٌزٌاء561عادل جعفر منشد عطشان 

 الفٌزٌاء531حسٌن محسن علً نعمه 

 الفٌزٌاء528هاجر علً عبد الحسن عبود 

 الفٌزٌاء522نعدٌل ترشٌح / حٌدر جمعة عواد مطشر

 الفٌزٌاء522نعدٌل ترشٌح / ٌحٌى موسى نجم سلمان

 الفٌزٌاء519نعدٌل ترشٌح / عبد العزٌز سعدون جبر عكل

 الفٌزٌاء516مصطفى كرٌم معلً معلو 

 الفٌزٌاء516زهراء علً جواد سالم 

 الفٌزٌاء515انعام شوقً حسٌن جعاز 

 الفٌزٌاء514رجاء نعٌم محًٌ زبٌر 

 الفٌزٌاء514نعدٌل ترشٌح / فاطمه عبد الرضا جبار بداي

 الفٌزٌاء513عبد هللا حسٌن عبود عوده 

 الفٌزٌاء511ابراهٌم كامران رحٌم محمد 

 الفٌزٌاء507زهراء عالء عبد الحسٌن حمود 

 الفٌزٌاء506نور كرٌم عزٌز عجٌل 

 الفٌزٌاء505ازل حسون سواك عزٌز 

 الفٌزٌاء505زٌنب محمد ردام طهماز 

 الفٌزٌاء504مٌساء رحٌم عطٌه معٌوف 

 الفٌزٌاء503حمٌد حسٌن حمٌد كاظم 

 الفٌزٌاء503رؤٌا عبد موسى عجٌل 

 الفٌزٌاء503نعدٌل ترشٌح / احمد صعٌوج سمٌر معجل

 الفٌزٌاء500نعدٌل ترشٌح / االء موحان جابر علك

 الفٌزٌاء499جعفر حسٌن علً رمٌض 

 الفٌزٌاء496سناء نبٌل مري محمد 

 الفٌزٌاء493علً هانً عباس عبد الرزاق 

 الفٌزٌاء493مجتبى عباس حسن كاظم 

 الفٌزٌاء493زهراء احمد جمٌل حٌدر 

 الفٌزٌاء492زٌنب علً حمد جبر 

 فٌزٌاء492دور ثالث / احمد عبد الحسٌن عدنان 



 الفٌزٌاء489احمد حبٌب ٌاسر مسعد 

 الفٌزٌاء489فاطمه حسٌن داخل راضً 

 الفٌزٌاء488حسٌن خلف عبد الحسٌن طلٌب 

 الفٌزٌاء485حسنة حسٌن علً جاٌد 

 الفٌزٌاء484مهدي موسى حمود حٌبً 

 الفٌزٌاء484زٌنه صادق صالح فارس 

 الفٌزٌاء484احمد حسن عطشان مجٌد 

 الفٌزٌاء484على رٌكان حمود كون 

 الفٌزٌاء483زٌنب علً عبد القادر جبر  

 الفٌزٌاء483عذراء اسعد عبد االمٌر عزٌز 

 الفٌزٌاء483مرٌم صادق هادي كاظم 

 الفٌزٌاء482محمد علً عبد الحمٌد حسن علً 

 الفٌزٌاء482فاطمه جهاد ثقٌل حٌال 

 الفٌزٌاء482محمد عبد الكرٌم نعٌمه حسن 

 الفٌزٌاء481فاطمه صالح عبد االله عبد هللا 

 الفٌزٌاء481حسن رٌاض مهلهل معارج 

 الفٌزٌاء481ضحى كاظم كرٌم محمد 

 الفٌزٌاء479امانً شهٌد حسب بلط 

 فٌزٌاء478دور ثالث / مٌالد عادل عبد الحسٌن 

 الفٌزٌاء477غفران عبد الحسٌن حسن مكطوف 


