
الدورالجنساسم الطالبالفرع/ القسمت

1انثىاٌالف يكً صادباتصاالت1

1ذكرجعفر دطٍ رضًاتصاالت2

1ذكرضعد ٌاضٍٍ دمحماتصاالت3

1ذكرفؤاد دًٍد جدراٌاتصاالت4

1ذكرعهً فاروق اٌداواتصاالت5

1ذكريهُد تىفٍك يُعىاتصاالت6

1ذكردعاء شعالٌ عبداتصاالت7

1ذكردمحم جاضى دمحماتصاالت8

1ذكردٍدر نطٍف عسٌساتصاالت9

1ذكريرتضى ياجد هادياتصاالت10

1ذكرغفراٌ عبد انذطٍٍ صانخاتصاالت11

1ذكررغد فرداٌ كايماتصاالت12

1ذكرعًار جبار دطٍٍاتصاالت13

1انثىهُد يهدي جباراتصاالت14

1انثىفرح هاشى شرلًاتصاالت15

1ذكردمحم يذًىد عسٌساتصاالت16

1ذكربهاء اندٌٍ عباش خشافاتصاالت17

1ذكريرتضى عهً لُبراتصاالت18

1انثىاالء ابراهٍى عهىاٌاتصاالت19

1انثىيُى دمحم َاجًاتصاالت20

1ذكرعالء كرٌى دمحم دطٍاتصاالت21

1ذكردمحم عهً دًٍداٌاتصاالت22

1انثىدُاٌ راجخ دًسةاتصاالت23

1ذكرزٌد كايم عبد االيٍراتصاالت24

1انثىضارة طانب عُىٌاتصاالت25

1انثىاضٍم جبار َهاداتصاالت26

1انثىزٌُب لاضى هاتفاتصاالت27

1انثىبٍداء جبار َعًهاتصاالت28

1ذكردٍدر فاضم ضهطاٌاتصاالت29

1ذكرعهً دمحم رضا يرتضىاتصاالت30

1ذكرعهً طانب عبد انسهرةاتصاالت31

1ذكرخاند ياجد جعفراتصاالت32

1ذكردمحم َاصر دطٍٍاتصاالت33

1ذكردطاو لذطاٌ ٌاضٍٍاتصاالت34

1ذكردطٍ هادي دطٍاتصاالت35

1ذكرادًد جىاد كاظىاتصاالت36

2ذكرعباش صباح دمحماتصاالت37

1ذكرعالء كايم عبداتصاالت38

1انثىزهرة انعال ضرغاو دطاواتصاالت39

1ذكراكرو هالل عبد االيٍراتصاالت40

1ذكريٍثى صبذً ابراهٍىاتصاالت41

1ذكرنٍث عابر جباراتصاالت42

1ذكردطٍٍ يهدي ياهًاتصاالت43

1ذكررايً ضانى عباشاتصاالت44

1ذكريصطفى غانب عطٍهاتصاالت45

1ذكرادًد دًسة دطٍاتصاالت46

1ذكرطه كرٌى جاضىاتصاالت47

1انثىبتىل يهدي صانخاتصاالت48



1انثىَبراش صادب يهدياتصاالت49

1ذكردمحم رٌاض جباراتصاالت50

1ذكرايٍر عهً دطٍاتصاالت51

1ذكرزٌُب دازو صادباتصاالت52

1ذكرادًد ضالو يىضىاتصاالت53

1ذكرخاندعبد انسهرة خطاراتصاالت54

1ذكردبٍب عبد انهادي صانخاتصاالت55

2ذكرعهً عباش عبىداتصاالت56

2ذكردٍدر عبد االيٍر يجٍداتصاالت57

1ذكرزٌد عهً يجٍداتصاالت58

2ذكردطٍٍُ يكً عبد انسهرةاتصاالت59

1انثىَىر رعد دنًًٍاتصاالت60

2ذكروعد عدَاٌ خاجًاتصاالت61

1ذكريصطفى دًسة طهاتصاالت62

1ذكرعباش خاند كاظىاتصاالت63

2ذكريذًىد شاكر هُاوياتصاالت64

2ذكريُتظر عهً بعٍىياتصاالت65

2ذكريهًٍٍ صادب عبد انسهرةاتصاالت66

2ذكروضاو كرٌى عًراٌاتصاالت67

2ذكريُتظر دطٍ عهًاتصاالت68

2انثىجُاٌ دايد كاظىاتصاالت69

1ذكرعهً عبد انهطٍف عبد انرضااالنكتروٍَك1

1ذكرضرغاو دمحم عبداالنكتروٍَك2

1ذكردٍدر يدنىل عبد طاللاالنكتروٍَك3

1ذكرضرغاو ضعد خضٍراالنكتروٍَك4

1ذكريصطفى يرتضى دمحماالنكتروٍَك5

1ذكركاظى جىاد كاظىاالنكتروٍَك6

1ذكرايٍر رزاق دطٍٍاالنكتروٍَك7

1ذكريرتضى دبٍب غازياالنكتروٍَك8

1ذكربهاء يىضى عبد انكرٌىاالنكتروٍَك9

1ذكراركاٌ اَىر ادًداالنكتروٍَك10

1ذكردٍدر دًسة دبٍباالنكتروٍَك11

1ذكرعبدهللا دطٍ وَاشاالنكتروٍَك12

1ذكرعباش دًىدي دطٍاالنكتروٍَك13

1ذكرزياٌ صادب عٍداٌاالنكتروٍَك14

1انثى يروة كايم عبد انىادداالنكتروٍَك15

1ذكرادطاٌ جبار يذطٍاالنكتروٍَك16

1ذكراَىر ضعد عبد انًجٍداالنكتروٍَك17

2ذكرازهر خضٍر عباشاالنكتروٍَك18

1ذكردطٍٍُ يىداٌ عبد عهًاالنكتروٍَك19

1ذكرعهً دطٍٍ دطٍاالنكتروٍَك20

1ذكرعبدهللا دبٍب عهًاالنكتروٍَك21

1ذكرعباش طانب شًراٌاالنكتروٍَك22

1ذكرادًد عهً دًادياالنكتروٍَك23

1ذكردطٍٍ ضعد جىاداالنكتروٍَك24

1ذكرصادق عًاد عبد عهًاالنكتروٍَك25

2ذكرشاكر يذًىد شُاٌاالنكتروٍَك26

1ذكركرار عبد االيٍر عٍداٌاالنكتروٍَك27



1ذكريُتظر عاير عبد انسهرةاالنكتروٍَك28

2ذكردمحم عبد انسهرة خاكهاالنكتروٍَك29

2ذكرٌىَص فٍصم ضاجتاالنكتروٍَك30

1انثى زٌُت عبد انكاظى دطٍٍاالنكتروٍَك31

1ذكردٍدر كايم صانخاالنكتروٍَك32

1انثى ضذر فاضم عباشاالنكتروٍَك33

1ذكركاظى َاظى عباشاالنكتروٍَك34

1ذكردطٍٍ كرٌى جًٍماالنكتروٍَك35

2ذكردطٍٍ عبد انهادي صانخاالنكتروٍَك36

1ذكردٍدر عبد انذطٍٍ هادياالنكتروٍَك37

1ذكريثُى هادي عبد انذطٍٍاالنكتروٍَك38

1ذكردمحم عبد انرضا دطىٌاالنكتروٍَك39

2ذكرعباش خضٍر َعًهاالنكتروٍَك40

2ذكرعبدهللا صباح َبهاٌاالنكتروٍَك41

1ذكرٌاضر عهً كاظىاالنكتروٍَك42

2ذكردمحم عدَاٌ شٍٍُاالنكتروٍَك43

1ذكرضٍف عبد االيٍر دهٍىاالنكتروٍَك44

1ذكردٍدر َجى عبد يذطٍاالنكتروٍَك45

1ذكريهدي اٌاد عبد انجباراالنكتروٍَك46

1ذكرياهر عطٍه خهٍفاالنكتروٍَك47

2ذكرٌىَص ٌىَص عبد انذطٍٍاالنكتروٍَك48

1ذكرتٍطٍر صانخ ودٍداالنكتروٍَك49

2ذكرايٍر جًال ٌذٍىاالنكتروٍَك50

2ذكرايٍر ضعد فاضماالنكتروٍَك51

2ذكريذًىد كطراٌ عىٌشاالنكتروٍَك52

2ذكريظر دمحم راضًاالنكتروٍَك53


