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3 السعدي قاسم محمد علي 83

3 ابراهيم حلمي بسام عمر 84

3 هزيم ابو هللا عبد وليد عون 85

3 إبراهيم إبراهيم فرات عيسى 86

3 القالف مهدي عبدالرزاق فاطمة 87



الشعبة الطالب اسم المقعد رقم

المناعة علم مقاعد

3 الصابري عيسى حسن احمد عبدهللا فاطمه 88

3 الخطيب سليمان فراس 89

3 االنصاري محمد جاسم فهد 90

3 العبهول راشد سعد فهد 91

3 المختار فيصل 92

3 نمري تركي بسام فيصل 93

3 الخصيب هللا عبد عصام قصي 94

3 عاصله كارول 95

3 الزعبي سالمه جعفر لجين 96

3 الكبيسي نايف حامد لمى 97

3 الجناعي بدر العزيز عبد لولوه 98

3 الشريقي الدين  تاج الدين ناصر ليث 99

3 قاسم لين 100

3 الخضور احمد غالب لينا 101

3 هلون ماريا 102

3 عضيبات قاسم محمد مجد 103

3 شاور احمد خالد محمد 104

3 البوات مونس خلف محمد 105

3 النشاش احمد سعيد محمد 106

3 الفرا حمد صالح محمد 107

3 عيسى بني علي صقري محمد 108

3 حياتي محمد حسن ابراهيم علي عبدهللا محمد 109

3 العلي فالح عدي محمد 110

3 الدرادكه هللا عبد كمال محمد 111

3 يوسف رضا مصطفى محمد 112

3 العمري لطفي نبيل محمد 113

3 الرواشده العزيز عبد هيثم محمد 114

3 حداد مراد 115

3 الدراوشه ابراهيم احمد مرح 116

3 البيطار الرحمن عبد بشار مرح 117

3 البهادلي عبدهللا جاسم مريم 118

3 العويشير راشد بدر خالد مريم 119

3 حسونه رشدى مامون منار 120

3 العساف محمد سلمان مهند 121

3 جمعه حامد ماهر مهند 122

3 رضوان موسى نزار موسى 123

3 العدوان سلطان محمود مي 124

3 جبري موفق عصام ميرا 125

3 جرايسي ميشيل 126

3 صفيه ابو نايف محمد فائق نايف 127

3 عطا بني علي شوكات نداء 128



الشعبة الطالب اسم المقعد رقم

المناعة علم مقاعد

3 محافظه محمود طارق نسيم 129

3 الدميري محمد هشام نسيم 130

3 المال ابراهبم محمد نوار 131

3 السيوري سعيد محمد نافذ الهدى نور 132

3 حسين تيسير ايمن نور 133

3 العفيف حسين ماجد نور 134

3 المسبحى جاسم عادل نوره 135

3 رائق رائق عامر نيفين 136

3 بورسلى عيسى غانم هاجر 137

3 الجرجيس ابراهيم سعد هاشم 138

3 محمود عبدالرحمن عبدهللا سعد هدى 139

3 محمود ابو احمد ماهر هشام 140

3 الدحدوح سلمان جهاد هيا 141

3 الفضلي فهد اجبير عامر هيام 142

3 سواس جميل محمد احمد وداد 143

3 الشديفات خالد عبدهللا وعد 144

3 ابولباد سعيد احمد وليد 145

3 عوده يحيى سعد يارا 146

3 حمد علي صدام يارا 147

3 برغوثي راغب عدوان يزن 148

3 الحميد الزوبع كمال يعقوب 149


