
القسمالمجموعاسم الطالب
 كٌمٌاء679انعام خمٌس مطر حسٌن 

 كٌمٌاء626مرٌم محمد لفته عبد 
 كٌمٌاء620زهراء عماد برزان محسن 
 كٌمٌاء620فاطمه عالء ناصر حسٌن 
 كٌمٌاء620زٌنب نجم عبد الجبار نجم 

 كٌمٌاء618تبارك عبد الحسٌن نعٌم جبر 
 كٌمٌاء615مفلح ٌاسر حسٌن عٌسى 

 كٌمٌاء613رسل محمد ٌوسف عزٌز 
 كٌمٌاء594زهراء قاسم عبد سعدون 

 كٌمٌاء594دعاء كرٌم معود منشد 
 كٌمٌاء594فاطمة جواد كاظم عوده 
 كٌمٌاء593زهراء نعٌم عبٌد عكار 

 كٌمٌاء593جمانه ناجً لفلوف عباس 
 كٌمٌاء593استبرق هانً محسن هانً 
 كٌمٌاء593دور ثالث / زهراء جواد كاظم انبٌت 

 كٌمٌاء592هدى سعد مرٌهج عبد علً 
 كٌمٌاء590ودٌان هداوي خركان كرٌم 

 كٌمٌاء590زٌنب لفتة عزال حمد 
 كٌمٌاء590اٌه عبد الرحمن خلف مداح 

 كٌمٌاء590نعدٌل ترشٌح / علً راجً محمد نعاس
 كٌمٌاء590ام البنٌن هٌثم عبد الخضر خلف 

 كٌمٌاء589مروه فلٌح كاظم علً 
 كٌمٌاء589رباب راشد صٌوان لفتة 
 كٌمٌاء589علً حسٌن كاظم محمد 
 كٌمٌاء589زهراء فالح حسن كرٌم 
 كٌمٌاء588امامه عبود خلٌف عطٌه 
 كٌمٌاء587حسٌن عباس هادي بندر 

 كٌمٌاء587براء مرتضى نعٌم عبد الرزاق 
 كٌمٌاء587بلسم سالم حسن ناٌف 

 كٌمٌاء586ناصر احمد ضاحً ناصر 
 كٌمٌاء586علً حسٌن ناصر رغٌف 

 كٌمٌاء586مرٌم شطراوي زامل منخً 
 كٌمٌاء586سعد كامل رغال كزار 

 كٌمٌاء586مرٌم حسٌن حسن مسعر 
 كٌمٌاء586حوراء صبر بدر صبر 

 كٌمٌاء586منال عجٌل عبد السادة سالم 
 كٌمٌاء586سٌف الدٌن نجم عبد كاظم 
 كٌمٌاء585زٌنب صادق علً كشٌش 

 كٌمٌاء585احمد خضٌر عباس محسن 
 كٌمٌاء585زٌنب حسٌن ناصر حسن 

 كٌمٌاء585مصطفى مطشر روٌح علً 
 كٌمٌاء585علً محمد جلٌل      
 كٌمٌاء585دعاء حربً ناٌف    

 كٌمٌاء584ملك جاسم شاٌش عوض 
 كٌمٌاء584زهراء مجٌد كاظم سوٌلم 
 كٌمٌاء584االء صبري عبد عسكر 
 كٌمٌاء584زٌنب جعفر باقر ناهً 

 كٌمٌاء584فاطمه عدنان كامل جلٌل 
 كٌمٌاء584نعدٌل ترشٌح / حوراء عبد الحسن  

 كٌمٌاء583عملٌات حربٌة /غدٌر علً ناجً عبد 
 كٌمٌاء583زهراء عبد العزٌز خضٌر حسن 

 كٌمٌاء583حسٌن هاشم جهٌد خضر 



 كٌمٌاء583زٌنب محمود شاكر جخٌور 
 كٌمٌاء583فاطمة حسٌن بدري غزٌل 
 كٌمٌاء583مرٌم جواد كاظم ضاحً 

 كٌمٌاء583حٌدر ماجد ٌاسٌن عبد 
 كٌمٌاء583نعدٌل ترشٌح / محمد عاٌد خطار 

 كٌمٌاء582كوثر فرحان صاحب حسن 
 كٌمٌاء582مسلم حاكم جٌاد كرٌم 
 كٌمٌاء582نور مازن جبار كزار 

 كٌمٌاء582زٌنب صبٌح حمود علً 
 كٌمٌاء582زهراء سمٌر حسن  

 كٌمٌاء581طٌبه عباس حسن مرزوك 
 كٌمٌاء581تبارك عباس حسٌن رهٌف 

 كٌمٌاء581فرح موسى حمد حٌاوي 
 كٌمٌاء581كرٌمه محسن طاهر عبد الواحد 

 كٌمٌاء581اٌات مضفر عبد هللا 
 كٌمٌاء580حنان سعد مشنً مطر 
 كٌمٌاء580حوراء نجم عبد كاظم 

 كٌمٌاء579زهراء عدنان خضٌر عودة 
 كٌمٌاء579فاطمه لطٌف خٌون فجر 

 كٌمٌاء579ٌعقوب ٌوسف جبار كرٌم 
 كٌمٌاء579هدى ثامر فالح حسن 
 كٌمٌاء574نعدٌل ترشٌح / بنٌن محمد كاظم عبٌد
 كٌمٌاء573نعدٌل ترشٌح / حسٌن عباس عوٌش 

 كٌمٌاء507موازي / علً احمد درٌس حسن


