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5 االقطش محمد هللا عبد سوسن 65

3 النصراوين سلمان معاويه سيف 66

3 تقوى خالد محمد شام 67

3 منصور نادر حازم شهد 68

5 الالمي محمد نصير شهد 69

3 ازمقنا كامل امجد الدين صالح 70

3 المشط محمود محمد صهيب 71

3 القراعين حسين سمير طارق 72

3 العنزي علي صالح عادل طيبة 73

3 الشمري ظاهر برجس يوسف عالية 74

3 الزواوي علي عماد عباده 75

3 العياط محمود عدنان الرحمن عبد 76

3 جبر عامر محمد الرحيم عبد 77

3 حماد ابو هللا عبد اسامه هللا عبد 78

5 الفيلكاوى هللا عبد شوقي هللا عبد 79

3 الطحان نبراس عبدالحليم 80

5 الدوسري محمد حسن محمد عبدالرحمن 81

3 جرادات عبدالغني عماد عبدالغني 82

5 العاني عبدالستار علي عبدهللا 83

3 السالمي علي عبدهللا ممدوح عبدهللا 84

3 كنعان علي محمد طارق علي 85

3 االبراهيمي مالك مثنى علي 86

3 النوش المعطي عبد احمد عماد 87

5 العقيل عبدهللا عبدالعزيز سعود عبدهللا عمر 88

3 الدويك القدسي الحسيب عبد نجيب عمر 89



3 شاور عبدالجواد محمد عبداللطيف عمرو 90

3 المومني محمد عماد عمرو 91

3 السواد محمد عيسى منصور علي غنى 92

3 العويس عقله رامي فادي 93

5 العتيبي ماجد شجاع عبدالعزيز فاطمة 94

5 العنزى عشوى عويد فجر 95

3 عبيد موسى مروان فراس 96

3 الحبيب مبارك مطلق مبارك احمد فرح 97

3 الديسي احمد محمود فرح 98

3 الحربي سعيلي غازي محارب في 99

3 المال محمود ابراهيم محمد في 100

3 النعواشي حسين هللا عبد قصي 101

3 بطاح حمدى جبر كريم 102

3 بطارسه فهد ابراهيم النا 103

3 قاقيش كمال نبيل النا 104

3 عسكر عبدالسالم لبنى 105

5 جاموس الستار عبد كايد لبنى 106

3 منصور حمدان محمد ايمن ليث 107

3 الجنابي ناصر عامر ليث 108

5 البغدادي عدنان فارس ليث 109

5 أبوشيخة حسين فخري ليث 110

3 نزال ابراهيم حسن ليلى 111

3 مزاهره سليمان ايسر لين 112

3 حشيش ابو عثمان محمد لينا 113

3 دردس حسن ناصر ماجد 114

5 الحافظ عبد احمد ناجح مالك 115

5 الجالب احمد جمال مجدولين 116

3 حالوه ابو اسحق احمد محمد 117

3 الرفايعه محمد بادي القسام محمد 118

3 الفقهاء محمد ايمن محمد 119

5 خابوري عالوي جمال محمد 120

3 االتاسي شكيب حمزه محمد 121

5 الشمري ظاهر رائد محمد 122

3 العاني هاشم عامر محمد 123

5 الجصاني محمد ميثم محمد 124

3 االلفي ذيب نبيل محمد 125

3 عبيدات عبدهللا نضال محمد 126

3 شحاده عادل وائل محمد 127

5 البلوة حسن محمد يحيى محمد 128

3 رفعت رفعت عمران مريم 129

3 الونداوي غازي فراس مينا 130

5 المطيري السريحي حسن علي مسعود عبدهللا نوال 131

3 خيط ابو نور 132



5 الشيباني سلمان مهند الهدى نور 133

3 دبابنة شوقي نادر نور 134

5 الشعالن محمد سعود نوفة 135

3 يعقوب عبدالرحيم نبيل هاشم 136

5 التعامره شحاده اسماعيل هند 137

3 دويك نظمي محمد عايد هيثم 138

3 جبارين يزن 139

3 بلقر منير سامر يزيد 140

3 شعير يوسف 141

3 عيسى محمد محمود يوسف 142

5 الجسار فالح ناصر يوسف 143

3 فرج فرج رضا ئاميز 144

5 اللنقاوي محمد يوسف أحمد 145

5 خليل السيد خليل إبراهيم أصالة 146

5 محفوظ ابو هللا عطا هللا عبد بسمه 147

5 كريم كريم عادل ست هه به 148

5 الحماد فهد محمد جاسم خالد 149

5 الصوالحة مبارك منصور دنيا 150

5 الهاجري محمد جاسم رنا 151

5 حماد عبدهللا سلمان إبراهيم زينب 152

3 الكتيتي سالم مبارك سالم احمد ساره 153

5 داود عبدهللا بديع ساهر 154

5 بوشهري حيدر فيصل فاطمة 155

5 القرعان مصطفى رائد ليث 156

5 الزغول علي محمد لين 157

5 جنابي مهدي كاظم محمد 158

5 الكندري عبدهللا عبدالرحمن حسن يوسف محمد 159

5 حمادة قاسم عبدالوهاب طارق مريم 160

5 النصراوي محمد عباس مصطفى 161

5 القصاص الفتاح عبد لطفي اميره 162

3 العنزي البدر خليفة جمال فجر 163

5 حروب القادر عبد أحمد محمد 164

5 حريزات موسى صالح ياسمين 165

5 القعود حسن ابراهيم جمال يوسف 166

3 الحماد فهد محمد جاسم خالد 167

5 الدفاعي نعيم فراس عبدهللا 168

5 ابراهيم محمود يوسف ابراهيم فاطمه 169



الشعبة الطالب اسم المقعد رقم

4 عبدالهادي واصف ضرغام احالم 1

4 القعقاع محمود سامر احمد 2

4 ياسين سمير عادل احمد 3

4 الخطيب احمد الحميد عبد احمد 4

4 الخزاعلي فرمان مجيد احمد 5

4 مصطفى الرؤوف عبد محمد احمد 6

4 الشمري مبارك هليل سراي صباح اريج 7

4 جابر عيد محمد عادل محمد اريج 8

4 عبيدات محمد حسين اسيل 9

4 فتيان احمد الدين جمال االء 10

4 الغانم عبدالمحسن محمد حسن عباس االء 11

4 محمد محمد عبدالرسول االء 12

4 ميزر المتقي 13

4 الظفيري مانع ابراهيم راضي امل 14

4 الصرص امين محمد عماد امين 15

4 زقوت الرحمن عبد ابراهيم انس 16

4 الرحمن عبد احمد محمد انس 17

4 زياد عثمان محمود انس 18

4 صوالحه حنا يعقوب اياد 19

4 حموالخضر عبدالجبار بسام ايمان 20

4 حامد سعيد خالد ايمان 21

4 حسن سعيد مصطفى ايمان 22

4 الحجاج محمد سالم ايناس 23

4 الفالح فهد بسام ايه 24

4 لبيب محمد معتز ايهاب 25

4 الرواشده فتحي فراس ايهم 26

4 المعايطه االيوبين صالح المجيد عبد آمنه 27

4 مقدادي رضا محمد تيسير آيه 28

4 الزعبي عيسى الحليم عبد بتول 29

4 البدور محمد هاني بتول 30

4 استيته ابو خالد جاسر براء 31

4 الحسبان احمد صالح براءه 32

4 خلف ابو الفتاح عبد قاسم محمد بشار 33

4 غزال فتحي ناصر بشار 34

4 السعود محمد حسين بشرى 35

 طب ثانية سنة مقاعد



4 النتشه وليد محمد نائل تاال 36

4 المجالي عواد هاشم تاال 37

4 الدين جمال تسنيم 38

4 عربيات منصور معين تمارا 39

4 المحتسب مطلق بسام محمد جميل 40

4 الدرادكه الفتاح عبد رائد حال 41

4 يوسف الرحيم عبد الوهاب عبد حال 42

4 الزبن رضيان خالد حمزه 43

4 البداينه حمد عاطف حمزه 44

4 خلف علي محمد حمزه 45

4 العبدالالت قويدر اسماعيل حنين 46

4 العنزي رجب نهير فيصل خالد 47

4 الفاعوري محمد ناصر ختام 48

4 النويشري رشيد سالم خلف على خلف 49

4 المحزوم سلطان عامر سلطان خلود 50

4 الفياض سالم محمد دانا 51

4 الخرينج جمعان متعب ناصر دالل 52

4 كوفحي محمد رائد دينا 53

4 النعيمات نايل حماده راما 54

4 الرواشده انور رائد راما 55

4 حماد محمود رائد راما 56

4 نصار صبحي علي رزان 57

4 يونس فوزي محمد رنيم 58

4 الضميري محمد حسن روابي 59

4 الخزاعلة عوض عواد روان 60

4 الحسامي عقله محمود روان 61

4 القضاه الرحمن عبد جمال رودان 62

4 العمايره الكريم عبد محمد روند 63

4 الهوشه القادر عبد نادر رؤى 64

4 مسعود عبدهللا محمود ريم 65

4 خليل دار عطا هاني زيد 66

4 عبيدات محمود احمد ساره 67

4 قضاه يوسف خالد ساره 68

4 الشياب سامي محمد سامي 69

4 السواركه اسليم يوسف سجى 70

4 فالحة ابو عبدهللا محمود سمر 71

4 صالح غالب مفلح سندس 72

4 شتيوي مفضي موسى سيف 73

4 سرحان ابو قاسم ابراهيم شروق 74

4 الجبور يوسف وليد شيهانه 75

4 العجمي محمد سلطان شافي صبا 76

4 محفوظ محمود زياد صفاء 77

4 بشير عيسى خالد صهيب 78



4 الطاهر يوسف عبدهللا طاهر ابراهيم سامي ضاري 79

4 الثقفي طارق زياد طه 80

4 العبيدي عاصي وصفي عاصي 81

4 الديحاني سياف جبر راشد سعود عائشة 82

4 شالش عبادة 83

4 فروخ جمال لؤى محمد عباده 84

4 تيم الجابر عبد عائد الجابر عبد 85

4 الحجاحجه سالم احمد الرحمن عبد 86

4 جبر عامر محمد الرحمن عبد 87

4 /حرزهللا عبد الحاج/ عبداللطيف اياد عبدهللا 88

4 المجالي رجب محمد عثمان 89

4 محمد محمد منذر علي 90

4 الرشدان علي خالد عمر 91

4 السامرائي فاضل محمد عمرو 92

4 مسعد طالب مجدي فاطمة 93

4 خالد بني احمد تركي فرح 94

4 الحساوي الموسى النعمة محمد صالح مهدي قطوف 95

4 البكري عبدالرحمن اسامه قيس 96

4 العمايده عوده محمد الرا 97

4 الزيادنه القادر عبد جهاد النا 98

4 طافش حسن عماد النا 99

4 العجل حسام حسن لبنى 100

4 الجنيدى ياسين اللطيف عبد ليانا 101

4 البقاعين عايد اياد ليث 102

4 جرادات احمد علي ليلى 103

4 هللا عبد يوسف احمد لين 104

4 جعفر محمد موسى لين 105

4 المومني راشد مصطفى مازن 106

4 خضر صبحي اسبيرو مايا 107

4 المبادريه محمد مسلم مجد 108

4 الزواهره الكريم عبد زهير محمد 109

4 شعبان ابو الفتاح عبد زياد محمد 110

4 الغبان هاشم محمد صادق محمد 111

4 حتامله علي هللا عبد محمد 112

4 الشقيرات سلمان عدنان محمد 113

4 صالح حاج ليث محمد 114

4 صوي  ايمن محمد مدحت محمد 115

4 احمد السيد محمد نايف محمد 116

4 المعاني خليل يوسف محمد 117

4 محمود اسعد محمد يوسف محمد 118

4 حمده ابو حسن احمد مرح 119

4 مخيمر محمد عامر مرح 120

4 الغوثاني جمال مريم 121



4 النسور اسعاف هللا عبد مريم 122

4 حنانه ابو حسني محمد معتز 123

4 شلفاوي احمد عاطف مالك 124

4 المخاتره سالم زهير ملك 125

4 اسماعيل فايز ثائر منى 126

4 عيد فتحي خلدون ميرا 127

4 الهاشمي رافع سرمد مينا 128

4 القادر عبد صالح مامون ناصر 129

4 الجوالني اسحق رزق نانسي 130

4 هللا نصر الغني عبد مراد ندى 131

4 الشلبي محمد حسن نور 132

4 رشيد رشيد حيدر نور 133

4 الغني عبد حسن عدنان نور 134

4 مساعده  صدقى محمد معن نور 135

4 عريقات حسين محمد نوف 136

4 ريان محمد عمار هاشم 137

4 ابوظهير خليل بن سعود بنت هدى 138

4 حسن فتحي عامر هند 139

4 الكندري عبدهللا محمد حسين خالد وليد 140

4 ابوصالح توفيق اسامه يارا 141

4 عمار عمار ظافر يارا 142

4 عمر جميل عاكف يارا 143

4 ابوالعينين ياسمين 144

4 الداود محمد كمال ياسمين 145

4 سالمه المجيد عبد طارق يافا 146

4 بدران احمد بدران يزيد 147

4 خروب صالح محمد يمام 148

4 ملكاوي منير محمد امير يونس 149


