
الدورالجنساسم الطالبالفرع/ القسمت

االولذكردمحم عبد العباس توفٌكاتصاالت1

االولذكروسام عبد جاسماتصاالت2

االولذكرحٌدر جواد كاظماتصاالت3

االولذكرحٌدر علً حسناتصاالت4

االولذكروالء حمزة مزعلاتصاالت5

االولذكرباسم دمحم عذبًاتصاالت6

االولذكرماجد تاٌه شخٌراتصاالت7

االولذكردمحم ذٌاب طراداتصاالت8

االولذكردمحم احمد عبد النبًاتصاالت9

االولذكرموسى مهدي صالحاتصاالت10

االولذكرنصٌر عباس عبٌداتصاالت11

االولذكرعماد جبار حسناتصاالت12

االولذكرعلً جلٌل ابراهٌماتصاالت13

االولذكردمحم حمٌد حداوياتصاالت14

االولذكرعماد كرٌم جرواتصاالت15

االولذكرخالد سعدي سلماناتصاالت16

االولذكراحمد عبد اللطٌف طهاتصاالت17

االولذكرحسن رحمن فرحاناتصاالت18

االولذكرحكٌم عبد الزهرة مرزوقاتصاالت19

االولذكركرار حسٌن حمٌدياتصاالت20

االولذكرباسم سوادي موتاناتصاالت21

االولذكرمحسن احمد محسناتصاالت22

االولذكرانور صبٌح خلفاتصاالت23

االولذكرلاسم دمحم حسٌن علواناتصاالت24

االولذكرلاسم عبد الحسن صاحباتصاالت25

االولذكرحٌدر مطر لفتهاتصاالت26

االولذكرفارس عبادي كدراتصاالت27

االولذكرعلً حبٌب كاظماتصاالت28

االولذكرسجاد هانً كاظماتصاالت29

االولذكرحٌدر رضا ٌوسف اتصاالت30

االولذكراسعد رزاق دمحماتصاالت31

االولذكرحمٌد ماجد ضاحًاتصاالت32

االولذكرحسن مشعل دبساتصاالت33

االولذكراٌاد فاضل كاظماتصاالت34

االولذكرعمار طالب عمراناتصاالت35

االولذكرغسان مسلم عبٌداتصاالت36

االولذكرعمار عزٌز حسناتصاالت37

االولذكرعلً نعمه سعٌداتصاالت38

االولذكرعباس فاضل كاظماتصاالت39

االولذكرعلً اسماعٌل علًاتصاالت40

االولذكرحسن عبد الجلٌل رسولاتصاالت41

االولذكرحسنٌن كامل صاحباتصاالت42

االولذكرامٌر فالح عبد الواحداتصاالت43

االولذكروسام كرٌم خلٌلاتصاالت44

االولذكرولٌد كاظم اسماعٌلاتصاالت45

االولذكردمحم عبد الكرٌم محموداتصاالت46

االولذكرحٌدر حٌاوي خضٌراتصاالت47

االولذكرسالم جبار عبد الحسناتصاالت48



االولذكرعالء عادل داوداتصاالت49

االولذكركرار كرٌم ناصراتصاالت50

االولذكرحسام حسٌن حمزةاتصاالت51

االولذكرفالح عبد الحسن كاظماتصاالت52

االولذكركفاح عبد الهادي عبداتصاالت53

االولذكرصاحب مظهر عٌالاتصاالت54

االولذكرحارث جوٌد كاظماتصاالت55

االولذكراحمد لاسم حمزة اتصاالت56

االولذكرموسى عبد الكاظم عبد الزهرةاتصاالت57

االولذكرعلً بدران سلماناتصاالت58

االولذكراحمد عبد الحسٌن علًاتصاالت59

االولذكرعباس عبد االمٌر ابراهٌماتصاالت60

االولذكررافت رٌاض حسٌناتصاالت61

االولذكرعالء عناد عبٌداتصاالت62

االولذكرنعمان صالح عسكورياتصاالت63

االولذكرابراهٌم ٌحٌى محسناتصاالت64

االولذكرسالم علً هادياتصاالت65

االولذكرحٌدر احمد حسٌناتصاالت66

االولذكرثابت جوٌد كاظماتصاالت67

االولذكرمحمود حٌدر خضٌراتصاالت68

االولذكرحسن هادي دمحماتصاالت69

االولذكرمنصور كرٌم نصٌفاتصاالت70

االولذكرحسن نعمه عبداتصاالت71

االولذكراسالم علً عبد العالاتصاالت72

االولذكرحٌدر فالح حسناتصاالت73

االولذكراحمد عبد العزٌز وناساتصاالت74

االولذكرعلً حسن عبد االمٌراتصاالت75

االولذكرعماد شاكر جباراتصاالت76

االولذكرامجد رشٌد عاجلاتصاالت77

االولذكرحٌدر لاسم حرجاتصاالت78

االولذكرجالل كرٌم سلماناتصاالت79

يذكرعباس احمد محسناتصاالت80
الثان 

يذكرحسن فاهم ٌوسفاتصاالت81
الثان 

يذكردمحم عبد االله عباساتصاالت82
الثان 

يذكركاظم عزٌز عبد الحسناتصاالت83
الثان 

يذكرعادل فٌصل عبدهللااتصاالت84
الثان 

يذكرحسن طاهر زغٌراتصاالت85
الثان 

يذكردمحم طه ٌاسٌناتصاالت86
الثان 

يذكرشهاب احمد دمحم كرٌماتصاالت87
الثان 

يذكراحمد كرٌم جاسماتصاالت88
الثان 

يذكرعلً عبد المنعم علًاتصاالت89
الثان 

يذكرماهر تكلٌف عبد زٌداتصاالت90
الثان 

يذكرمنصور حمزة عٌسىاتصاالت91
الثان 

يذكراحمد هشام عبد المهدي اتصاالت92
الثان 

يذكرهادي كاظم دلًاتصاالت93
الثان 

يذكرادرٌس تركً لطٌفاتصاالت94
الثان 

يذكررشٌد سلطان عبٌداتصاالت95
الثان 

يذكرمرتضى عٌدان عبد الحسٌناتصاالت96
الثان 

يذكرعباس كاظم حسناتصاالت97
الثان 

يذكرصالح عامر حنوناتصاالت98
الثان 



يذكرهانً عبد المهدي عبد الرحٌماتصاالت99
الثان 

يذكرعباس عبد حسٌناتصاالت100
الثان 

يذكرعمار حمد خضراتصاالت101
الثان 

يذكر رافد فاضل عبد هانًاتصاالت102
الثان 

يذكرسمٌر عبد الزهرة دمحماتصاالت103
الثان 

االولذكرحسٌن علً عبد الزهرةااللكترونيك1

االولذكرمهند جواد عبد الرزاقااللكترونيك2

االولذكرعلً ماجد دمحم جاسمااللكترونيك3

االولذكررٌاض عبد زٌد لوريااللكترونيك4

االولذكرهٌثم كاظم حسنااللكترونيك5

االولذكرحٌدر غالً برهانااللكترونيك6

االولذكرعماد عبد الحسن لفتهااللكترونيك7

االولذكردمحم سلمان نعمهااللكترونيك8

االولذكررباح عبد سٌوس راضًااللكترونيك9

االولذكروسام تحسٌن عبد الرضاااللكترونيك10

االولذكرعلً مزهر جخٌمااللكترونيك11

االولذكرعالء اعناج عٌدانااللكترونيك12

االولذكرثائر ارحٌم كاظمااللكترونيك13

االولذكررائد غانم عودةااللكترونيك14

االولذكروسام عبد علً شالكةااللكترونيك15

االولذكرحامد رحٌم عبد الحسٌنااللكترونيك16

االولذكراحمد عباس عبد نورااللكترونيك17

االولذكرحسٌن عبد النبً ٌاسرااللكترونيك18

االولذكرصبحً سلمان عبد الحسنااللكترونيك19

االولذكرامجد جواد كاظمااللكترونيك20

االولذكرحٌدر عبد الحسن هاشمااللكترونيك21

االولذكرلصً شهٌد طالب االلكترونيك22

االولذكرمرتضى فاخر عبد العباسااللكترونيك23

االولذكرنعمان جزار ناجحااللكترونيك24

االولذكرمثنى فاضل محسن االلكترونيك25

االولذكرعلً مهدي عبد المادرااللكترونيك26

االولذكرحٌدر جاسم دمحمااللكترونيك27

االولذكراحمد دمحم علً سكرااللكترونيك28

االولذكراحمد خضٌر ٌحٌىااللكترونيك29

االولذكررٌاض محمود علًااللكترونيك30

االولذكرمحسن شالل جاسمااللكترونيك31

االولذكرحسٌن عمرو العال طالبااللكترونيك32

االولذكرعلوان جرٌر علوانااللكترونيك33

االولذكرجالل عاصً نٌروزااللكترونيك34

االولذكرحسٌن جعفر كحٌطااللكترونيك35

االولذكرنوري حمادي عجهااللكترونيك36

االولذكرحٌدر صالح مهديااللكترونيك37

االولذكروسام محمود خشانااللكترونيك38

االولذكرعالء خلٌل علٌويااللكترونيك39

يذكراحمد ٌاسٌن سعدونااللكترونيك40
الثان 

يذكرسرمد عبد الهادي غازيااللكترونيك41
الثان 

يذكربهاء عباس سلمانااللكترونيك42
الثان 

يذكرسامً جواد نعٌمااللكترونيك43
الثان 



يذكرهشام تموز عبد الحسنااللكترونيك44
الثان 

يذكرعلً سعد جعفرااللكترونيك45
الثان 

يذكردمحم رزاق محسنااللكترونيك46
الثان 

يذكرحاشد جابر محمودااللكترونيك47
الثان 

يذكرحبٌب مدلول عبد موسىااللكترونيك48
الثان 

يذكرصادق جعفر عجٌلااللكترونيك49
الثان 

يذكرذو الفمار صاحب صالحااللكترونيك50
الثان 

يذكرسٌف علً حسٌنااللكترونيك51
الثان 

يذكرمضر لفته فزاعااللكترونيك52
الثان 

يذكرمكً فرحان كاظمااللكترونيك53
الثان 

يذكرازهر ٌحٌى عبد علًااللكترونيك54
الثان 

يذكرحٌدر لواء حمٌدااللكترونيك55
الثان 


