
2020/2021Group 4قوائم املرحلة االولى 

التوقيعاسم الطالب 

ابراهيم عالء عبد االمير صبيح1

ابراهيم علي حسين عبعوب الجنابي2

اثمار ابراهيم جبار زاهي الحسناوي3

احمد عدي محمد عباس البوذبحك4

احمد علي سالم حسين 5

احمد عماد فاهم جواد العامري6

احمد محسن وشيل لويخ زياد7

احمد محمد عبد عبد الحسين ابوصيبع 8

اديان رضا فرج صبح9

اسامه طه ناصر حسون التميمي10

اسراء نبيل محمد عبد الزهره11

اطياف عماد علي عبد الواحد12

امال زيد مخيف فارس الغانمي13

امير سالم علي املحمود14

امير علي حسون مجيد العطار15

امير علي عبد االمير نجم البو نواص16

ايات حميد عبد علي حمزه االعرجي17

ايات عباس راهي كاظم الشبلي18

ايات عبد الكاظم جيثوم مرزوك العابدي19

ايات ناصر حسين حمود20

ايمان حسن علوان صبر حنشل   21

ايه فارس شريف جهادي الشمري22

تبارك محمد رحمن هادي23

ثامر جبار سوادي عباس البختري24

حسن وضاح عبد الحسين جعفر25

حسين احمد جبار راض ي الكرعاوي26

حسين جفات صليبي رحيمه الفرطوس ي27

حسين حازم محمد وحيد الجبوري28

حسين حيدر عبدالحسين مير زوين 29

حسين سمير هاشم ابراهيم الحبوبي30

حنان احمد عطه مهدي31

حوراء حيدر محمد عبود32

حوراء كريم حسن كريم33
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حيدر حسين علي فاخر34

حيدر راهي طالب عدنان35

حيدر عبد املحسن هاشم محمد36

درالحسن جاسم حسن طعمه القره غولي 37

رسول احمد عبد علي حسين مطرود38

رسول ستار جبار عبد الحسين الشمرتي39

رقيه ابراهيم اسماعيل محمد علي40

روان سليم عبد الكريم راض ي 41

زالل علي لواء عبد املهدي الزركاني 42

زهراء حسن علي عبدالحسن الحميداوي43

زهراء حسين محمد حسون44

زهراء عدنان جيثوم دجن45

زهراء عماد جاسم حسن العقبي 46

زهراء غسان كاظم خضير الزجراوي47

زهراء محمد حمزه مطرود الحسناوي48

زيد حسين كامل جايل الطربوش49

زين العابدين مكي جليل غانم خوير50

زينب حيدر كاظم ابراهيم ال فتله51

زينب عاصم كزار عبيد الجبوري52

زينب علي عبد الصاحب53

زينب علي كاطع خلف54

زينب ماجد حميد كاظم55

زينل باقر زين العابدين خليل56

سارا محمد علي حسين عزيز املوسوي57

ساره رجاء عبد االمير محسن58

ضحى هادي عبد جبر فتلي59

عالء احمد كزار بشان 60

علي حسن راض ي عيس ى61

علي حسن هادي يوسف زيني62

علي حسين رزاق حسين63

علي رافد حسين علي املحناوي64

علي رائد حميد جياد الفلح65
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علي سجاد حسين جبر البهادلي66

علي كامل جبر جاسم67

علي محمد جميل زيدان الكعبي68

علي محمد حسين سعيد اسماعيل فخر الدين69

علي مهند محمد عبد الحسين 70

علي هيثم علي عبد االمير الكالبي71

فاتن ثامر حمزه بشبوش شمس الدين72

فاطمة الزهراء سامي عباس مغير العماري73

فاطمة علي عبد الواحد عبد الحسن علي74

فاطمة فيصل غازي مهيني الخفاجي75

فاطمه عباس رشيد اليح البغدادي76

فاطمه عبد الحر تركي سلمان الفتالوي77

فاطمه مهدي بربري كشموش البو محمود78

فاطمه وسام تقي صادق زيني79

فراس حمدان حميد حمدون80

فرح عبد الجبار محمد عبد األمير81

فرقان عقيل جليخ سلمان الفتالوي82

فهد عاصم رحيم غراب السالمي83

قطر الندى محسن رضا محمد العلوي84

كرار حيدر حسن هاشم85

كوثر صاحب طاهر محمد الحارس 86

محمد امجد احمد عبود الكناني87

محمد تقي احمد88

محمد جاسم صبر عبيد مطرود      89

محمد رافد ستار عبد االمير املوسوي90

محمد سعيد بالسم عبد الحافظ محمد الجنابي91

محمد عبد الرضا عبد نور جبر الجنابي92

محمد ماجد طالب مضهد93

محمد مشتاق طالب كريم العيساوس94

مرتض ى محمود شاكر نعمه جبري95

مرتض ى يحيى محمد امين عبد الحسين الوائلي96

مريم حيدر علي عبد الرضا الشنون97
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مريم زكي عبد القادر محمد98

مريم صادق عبد الصمد خلف99

مريم ناصر عبد عليوي اللهيبي100

مريم هيثم جوادشاكر زبيبه101

مصطفى فاضل محمود عيس ى الطبطبائي102

مصطفى فائق والي جالب ابو غنيم103

مصطفى محسن هادي حسين الركابي104

مالك علي حسين كريم105

مهدي واثق هالل عويد106

مهيب محمد برهان داود العباس ي107

مؤمل عادل محمد عبد هللا الخرسان108

مؤمل نوري هاشم حسن109

نرجس شهاب احمد غلوم رضا التميمي110

نور الهدى حسن رزاق جليل ابو غنيم111

نور اياد حميد كريم112

نور برزان طارش نعمه ابو اجمع113

نور رياض راهي عبود114

نور عدنان نعمه حسين الشويلي115

نور كفاح علي كاظم العابدي116

نور محمد جاسم عباس البو جواد 117

نور محي محسن خضير البو سلطان118

نورهان صالح مهدي مصطفى الخفاجي 119

والء احمد سلمان والي120

ياسر ضياء مجيد كربول البراجع121

يوسف ميري حسن عبد عصيبي122


