
الطالب اسمت

أحمد بشير عبود حسن1

أحمد جواد كاظم عطية2

أحمد حافظ عبد كلهام3

أحمد سعيد نايف يوسف4

أحمد طالب زايد علي5

أحمد عارف عيدان مشرف6

أحمد نايل هندال عوفي7

أرغد جباري عودة حمود8

أستبرق جميل عبدالحسين مفتاح9

أسعد عبدالباري حامد فزع10

ألطاف حسن عباس خضير11

أم البنين محمد علي شامت ياسين12

أمنة عبد الرحمن داود صالح13

أنفال محمد داود سلمان14

أيمان حسن بدر عبد الصاحب15

أيناس عبد المحسن صباح مونس16

آالء  فرج محمد فرج17

آالء فيصل چلوب ثابت18

آمنة فاضل علي  نيسان19

باسم خالد جاسم جبر20

باقر جواد علي نور الدين21

باقر محمود كريم حسين22

بتول حسن كاظم معيوف23

بتول سالم شلش هالل24

بلسم مؤيد نديم گصيل25

جاسم مايح رعيد ذباح26

حسن ستار جبار بشارة27

القاعات مجمع /  1 ك/  ص الرابعة المرحلة طلبة اسماء  



حسين اركان حميد يعَكوب28

حسين اسماعيل ساجت غازي29

حسين باقر عبد الزهرة عريبي30

حسين شمخي عطية مطر31

حسين عبد الكريم عبد الزهرة خلف32

حسين هشام حسين صعيبر33

حنان سمير مشط علي34

حوراء مكي جخيور مشاي35

حياة ناظم ضهيد حسين36

حيدر حامي غتر شخير37

ختام جليل ياسين ياسر38

القاعات مجمع /  5 ك/  ص الرابعة المرحلة طلبة اسماء

الطالب اسمت

دالل حسين ناصر حسون1

ذوالفقار واثق غياض بديوي2

رائد جابر مطشر مهوس3

رسل جاسم محمد خضر4

رسول سمير عبدعلي مشرف5

رقيه علي شريف مزهر6

زمن كاظم طربوش احمد7

زهراء جاسم خزعل مكي8

زهراء خزعل شالش خيرهللا9

زهراء خيون عبد عبدالسيد10

زهراء عبد الرحيم محمد عبدالحسين11

زهراء عبد هللا مهجر فهد12

زهراء فالح عبدالحسن13

زينب خليل ابراهيم بدن14



زينب عباس فاضل كاظم15

زينب عقيل مزيد عبد هللا16

زينب علي عبود ابراهيم17

زينة خليل ابراهيم عبد هللا18

سارة حسن سالم حسن19

سارة الفي ياسر عبيد20

سجاد جبار عطية رحيل21

سجاد زامل صيوان معيوف22

سجاد سعد عگاب لغط23

سجى عباس محمد طاهر24

سالم طارش مزيد دريعي25

سيف حيدر محمد جاسم26

سيف سامي شيشخان شرشاب27

شذى اسامه عامر فالح28

صادق عبد العالي غنام مغامس29

صبيحة احمد عبدعلي حسج30

صالح سدخان حمد حذير31

ضياء باسم صالح عبيد32

عباس عمار كاظم كريم33

عباس فاضل شالل سالم34

عباس كاظم عبدهللا علوان35

عبدالخالق محمد رضا عودة36

عبدهللا اصبيح هادي سفاح37

عبدالمحسن فياض عبدالزهره38

القاعات مجمع /  8 ك/  ص الرابعة المرحلة طلبة اسماء     

الطالب اسمت

عذاري غازي عبدهللا حمدان1

علي جاسم محمد محيسن2

علي رضا عريبي منخي3



علي شاهر مظلوم برغوث4

علي عبدالحسين شويل عودة5

علي قصــي حميد صيهود6

علي كاظم لفته كيطان7

عمر عبداللطيف هباد راشد8

عمران عقيل عمران محمد9

غفران عبد الحسن حميد عطيه10

فاطمة اسامه عبد العزيز نديم11

فاطمة حيدر حسن عبد الرضا12

فاطمة صالح شهاب عطوان13

فاطمة عبداللطيف جبار زعيبل14

فاطمة غانم مهاوي رسن15

قاسم اكريم بجاي راضي16

كوثر سالم عبدالحسين نزال17

لينا خلف غضبان عبدالحسين18

محمد خيرهللا عنبر بصري19

محمد عبد الزهرة عبد عاتي20

محمد عبد الهادي عايد سلطان21

محمد عالء الدين يحيى عبد22

محمد علي سدخان ورش23

محمد مهدي جاسم حمادي24

مروة شعبان رمضان صالح25

مروه علي حمدي ضيدان26

مريم رياض عبدالحسين علي27

مصطفى جواد عبد الكاظم28

منار عماد يعقوب يوسف29

منتهى صباح محمد جاسم30

مهند ماضي بديح جبار31



ناديه خلف نجم عبدهللا32

نبا عقيل حمود علي33

نور الهدى كاظم مونس ساجت34

نوره كاطع سعد جراح35

هدى جعفر عبد اللطيف36

هناء سجاد عبد خيون37

الطالب اسمت

اباء جميل مكي يوسف1

أبراهيم خلف هدهود صالح2

أحمد حامد خريبط كاظم3

أحمد حسن عطيه عياده4

أحمد حمود مرزوك حمود5

أحمد خميس طبق جارهللا6

أحمد رحيم عبد القادر كاظم7

أحمد صباح عنتيك كاصد8

أحمد عبدالحسين محسن شبيب9

أحمد عزيز لطيف علوان10

أحمد عالء جارهللا كريم11

أحمد ماجد عبدهللا تايه12

أحمد ناجي عزال خليبص13

أديان قاسم حاتم سلطان14

أيمان عالء بخيت عبدهلل15

أيمان كامل منصور عبود16

أيوب صباح عبد الكاظم مهدي17

بتول جواد عبدالرضا غضيب18

بشرى سعد لفته دبش19

بنين عبد اللطيف ناصر ساچت20

مجمع القاعات /  9ق/   اسماء طلبة المرحلة الرابعة مسائي 



تبارك الرحمن عبدالباري حاتم21

جابر لفته هندي بدر22

حسن حسين صالح محسن23

حسن عبدالباري صباح غازي24

حسن علي يوسف كعيد25

حسن مهدي باهض مزعل26

حسن مهدي زامل أحمد27

حسين جبار عبادي ابيج28

حسين ذياب عويد حذية29

حسين شمخي حسن واعي30

الطالب اسمت

حسين عبد الزهره عبد عاتي1

حسين عبداالمير ساجت عباس2

حسين عبدالكريم مزبان حسين3

حسين مؤيد عباس حميد4

حسين ناجي عبد الحسين خضير5

حسين يعقوب يوسف ضاحي6

حكيم حميد صالح محمد7

حنين عقيل خميس جابر8

حنين محمد صادق نمر عباده9

حوراء ثائر سعيد علي10

حوراء داود كاطع ثجيل11

حوراء رعد مزيد عبد الكريم12

حيدر عباس يوسف جاسم13

حيدر عبد المطلب عبد العزيز14

حيدر فالح علي خضير15

خلود علي كاظم جبر16

مجمع القاعات /  10ق/  اسماء طلبة المرحلة الرابعة مسائي 



دانيه محمد جليل علي17

دعاء حسين عبدهللا خليفه18

رشا طالب جليل عساف19

زهراء خالد حسن خنجر20

زهراء شريف خريبط صالح21

زهراء طارق ياسين الزم22

زهراء عقيل أحمد عبد الزهرة23

زهراء علي عاشور عباس24

زهراء علي عداي ازغير25

زهراء محمد علي عبد الساده شهيب26

زين العابدين صباح مير علي محمد حسين27

الطالب اسمت

زين العابدين عبد الحسين هارون بنيان1

زينب سامي حسن جاسم2

زينب صباح علي محمد3

زينب عبد الرضا عزيز مهلهل4

زينب قصي مطشر طالب5

زينب ماجد كباشي عبد الكريم6

زينب موسى عبد غياض7

ساره حسين كاظم جابر8

سجاد مزهر ياسين عناد9

سحر يوسف كريم عبد علي10

سعد جبار ورد محيل11

سيف عبدالعباس معتوق لفتة12

سيف ماجد يعقوب يوسف13

شمس الضحى علي محسين عذاري14

مجمع القاعات /  11ق/   اسماء طلبة المرحلة الرابعة مسائي 



شهد باسم حميد مجيد حسان15

صكر رافد نعمان سراج16

ضحى سمير صابر أرشيج17

ظالل القران علي حسن علي18

عادل فاضل عباس خلف19

عباس منير جبار امين20

عبدالخالق داخل راشد بزون21

الطالب اسمت

عبدهللا حسين ابراهيم بوهان1

عبدهللا حيدر مجوت عبد2

عبدهللا عبدالنبي خلف فيصل3

عبدهللا محمد جادر عبدالعباس4

عبير حسن عوض مجلي5

عقيل علي عيدان محسن6

عقيل لطيف شولك عباس7

علي الهادي حسين علي محسن8

علي جبار روين محمد9

علي حسين علي جاسم10

علي حسين فدار صبيح11

علي حيدر مجوت عبد12

علي داود ابراهيم خليل13

علي صالح عبدالكريم عيسى14

علي عبدالعظيم منصور عواد15

علي عدنان كاظم ياسين16

علي قصي علي حسين17

علي كاظم هنيدي ديوان18

علي محمد رمضان محمد عبد العزيز19

مجمع القاعات /  12ق/   اسماء طلبة المرحلة الرابعة مسائي 



علي نذير عطيه محمد20

علي نوري محمد هاشم21

الطالب اسمت

غدير احمد قنديل عبيد1

فاطمة توفيق طعان نجم2

فاطمة عامر عبد الوهاب غفوري3

فاطمة فالح احمد فرعون4

فاطمة قيس عبدهللا خلف5

فاطمة مهدي شرامة طاهر6

فاطمة هشام جواد عبد الكاظم7

فرقان علي وهاب كبر8

قاسم علي محسن ظاهر9

كرار خميس مهدي كاظم10

كرار صالح جاسم جبر11

ماهر محمد عبد الحسين گاصد12

مجتبى مجيد بناي عبدهللا13

محسن ماضي حسين عبد علي14

محمد عادل عبد الحسين دهيك15

محمد محمود معتوك محمود16

محمد نادر عبد القادر مجيد17

محمد نافع سعيد ثجيل18

محمد هيثم شاكر عبد الرزاق19

محمد ورد محيل ثجيل20

مرتضى اشنيشل العيبي أذياب21

مريم أحمد رسن صحن22

مريم صالح احمد حمود23

مصطفى عبدعلي مسعد لعيبي24

قسم الرياضيات / 1قاعة ر/  اسماء طلبة المرحلة الرابعة مسائي 



معالي مزيد عبد الرزاق حسين25

مقتدى فالح حسن فاضل26

مالك حيدر حميد نعيم27

منار عبدالجبار كاظم زكي28

الطالب اسمت

منتظر رعد طالب عبد الزهره1

منتظر محمد نجم زوري2

منتهى جبار شبيب چثير3

مهند كامل عاصي جابر4

نور الهدى عبد الحسن كاظم حسن5

نور أحمد شعالن عبد العباس6

نور محمد رسول سبتي7

نورهان امين عبادي عبدعلي8

هاني عبد الرحيم عبدهللا داود9

هبة سالم حسين بصري10

هبة ميثم عبد العباس سلطان11

هدى عبد الحسن مطشر حسن12

هدى عمار محمدعلي محمدجواد13

هديه خالد جلوب حسن14

هنادي ستار جابر لفته15

وسام سمير جعفر فالح16

ياسر مكي باقر غالي17

يوسف محمد حطيحط عليخ18

19

الرياضيات قسم / 5ر قاعة/  مسائي الرابعة المرحلة طلبة اسماء 


