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 طالب المرحلة الثانية 
 ت االســـــــم رقم قاعة االمتحان

 1 االء ابراهيم احمد سعود  2
 2 االء ماجد عباس  2
 3 االء نوري مصطفى  2
 4 ابتهال عبدهللا حسين سعد  2
 5 ابتهال محمد صالح حسين  2
 6 ابراهيم موسى حسين   2
 7 ابو بكر رياض سعدي  2
 8 اجوان رحيم عبد خلف  2
 9 احالم فوزي خميس  2
 10 احمد حزام جمين  2
 11 احمد عبدالغني محمود  2
 12 احمد علي حسين علي  2
 13 احمد فراس جاسم   2
 14 اسامه محمد خلف حمد  2
 15 أساور غسان داود مجيد  2
مجيد صباح استبرق رشيد   2  16 
 17 استبرق عبدالقادر عطا 2



 18 استبرق عزيز كريم صالح 2
 19 اسراء حافظ رشيد سعد  2
 20 اسماء ابراهيم جاسم  2
 21 اسماء احمد عايد مبرد  2
 22 اسماء عالء صبحي قاسم  2
 23 اطياف احمد فرحان رحيم  2
 24 اڤان مولود حميد  2
 25 أكرام محمد جاسم محمد  2
 26 اكرم عبدالهادي ابراهيم  2
 27 آمنة ابراهيم جاسم محمد  2
 28 امنة عماد انصيف كشكول  2
 29 انس رحيم فرج داود  2
 30 انفال عالء كريم شياع  2
 31 أنمار ليث حاتم علوان 2
 32 ايات ابراهيم حسين   2
 33 اية خميس حسن 2
 34 اية سعيد اكرم احمد  2
 35 ايالف رباح رجب  2
 36 ايمان خالد حماد  3
 37 ايمان محمود صخي   3
 38 ايمن مازن جمعه اربيع  3
 39 ايناس تحسين كاظم   3
 40 ايناس طارق جبار احمد  3
 41 ايه طالب مجيد   3
 42 ايه محمد فارس رجا 3
 43 باسل فليح عريبي   3
 44 بان سعد سالمه كاظم 3
 45 بان عامر احمد جاسم  3
مهديبان نعيم  3  46 
 47 بتول جمال صادق نجم  3



 48 براء هاشم عبدالواحد  3
 49 بالل محمد فليح  3
 50 بلسم عالء صبحي قاسم  3
 51 بنين حكمت ابراهيم عبد  3
 52 تبارك سعد محمود  3
 53 تبارك صادق نايف محسن  3
 54 تبارك نجاح كاظم ياسين  3
 55 تسامر رجب احمد  3
 56 تقوى إبراهيم حمد  3
 57 تقوى احمد كاظم  3
 58 ثريا يونس تفاح طعمه  3
 59 حبيبه عمار فيصل عبد  3
 60 حرير قيس صابر   3
 61 حسين جاسم محمد   3
 62 حور شهاب احمد نصيف  3
 63 حيدر خالد حميد  3
 64 حيدر عبدالهادي عطيه  3
 65 دنيا فارس حميد  3
 66 ديار وائل جسام شندوخ  3
 67 رحاب حامد جاسم   3
 68 رحاب رياض حميد  3
 69 رحمه جاسم محمد شهاب  3
 70 رحمه قيس عبدهللا جبار  3
 71 رحمه نمير خليل  4
 72 رحمه يعرب شعبان  4
 73 رسل محمد صالح 4
 74 رسول وضاح احمد  4
 75 رنا محمود طه محمود  4
 76 رواء طارق عبدالكريم  4
 77 رؤى عباس زنهير  4



 78 ريام ثاير مشهد   4
 79 ريم سعد جابر عبيد  4
 80 زهراء اسماعيل عبدهللا  4
 81 زهراء علي عبدهللا  4
 82 زهراء عماد خليل كاظم  4
 83 زهراء فياض خليفة محسن  4
 84 زهراء محمد ابراهيم 4
 85 زيد عزيزعبدالكريم   4
 86 زيدان خلف خضر  4
 87 زينب ابراهيم عواد عوض  4
 88 زينب عمر تايه علي  4
 89 زينة زياد علي  4
 90 زينه نضير جليل  4
 91 سارة عامر جهاد محيميد  4
 92 سارة ليث فؤاد  4
 93 سارة نصرت نجم  4
 94 سارة هادي مران أحمد  4
 95 ساره وليد عبد محمد  4
 96 سامر خلف عبود خلف  4
 97 سبأ احمود خلف  4
 98 سجى الطيف عبدهللا  4
 99 سما عمار اسماعيل  4
 100 سما قيس ياسين 4
 101 سمية نشوان عبدهللا  4
 102 سميه انس حسام 4
 103 سند خضر خليل ابراهيم  4
 104 سهاد جاسم عبدالرزاق  4
 105 سهاد محمود حسين  4
 106 سيناء فريد كريم جاسم  5
 107 شهد احمد حسين علي  5



 108 شهد حامد عايد حمادي 5
حميد رشيد محمود شهد  5  109 
 110 شهد مؤيد محمد صفر  5
 111 شيماء حسين علي  5
 112 شيماء علي عبدهللا درويش  5
 113 صبا عمر صبحي صالح 5
 114 صفا عزالدين محمد عبدهللا  5
 115 صهيب احمد عبدهللا حديد   5
 116 ضحى غني جاسم علوان  5
 117 ضحى فؤاد عيسى   5
 118 طه علوان نجم  5
 119 طيبة أدريس محمد حمود  5
 120 طيبة نبراس عزالدين 5
 121 عباس عبدالكريم خليفه  5
 122 عبدالحكيم دوهان عبدالصاحب 5
 123 عبدالرحمن عادل مصطفى  5
 124 عبدالرحمن عيسى عيال  5
 125 عبدالقادر صالح درويش  5
 126 عبدالكريم احمد كريم 5
 127 عبدهللا احمد عبدهللا  5
 128 عبدهللا حارث فنر جودي 5
 129 عبدهللا حميد جياد حردان 5
 130 عبدهللا شاكر مهدي   5
 131 عبدهللا صباح مهدي كاظم 5
 132 عبدهللا عباس خضر   5
 133 عبدهللا عيسى عبدالرزاق  5
 134 عبدهللا كاظم محمود سلمان 5
 135 عبدهللا محمد علي  5
 136 عبير جميل عزام حمد  5
 137 عذراء ابراهيم احمد سعود  5



 138 عذراء وسام داود  5
 139 علي احمد اسماعيل عبدهللا  5
 140 علي طارق صبار ذيب  5
 141 علي طه احمد علي  6
 142 علي عبد الحسن عطية  6
 143 عمر حاتم علي  6
 144 عمر عبدالباسط طه  6
 145 عمر محمد خلف  6
 146 عمر معاد غايب  6
أحمد حامد غفران  6  147 
 148 غفران عزيز حمدي  6
 149 غفران علي محمد  6
 150 فاطمة قاسم محمد   6
 151 فاطمة محمد منصور  6
 152 فاطمة محمود جابر  6
 153 فاطمه سالم محمد حسن  6
 154 فاطمه عيسى احمد خضير  6
 155 فاطمه غسان قحطان   6
 156 قبى ذاكر محمود  6
 157 قمر خالد طعان   6
 158 كاظم حسن كاظم جواد  6
 159 لبنى اياد حميد  6
 160 لمى محمد فاضل  6
 161 لين محمد عبيد  6
 162 مازن طالل داود سلمان 6
 163 محسن امجد احمد الجدعي 6
 164 محمد احمد سلطان سعيد  6
 165 محمد حماد مسلط احمد  6
 166 محمد خليل حسن رشيد  6
 167 محمد سالم حسين علي  6



B1  168 محمد سعدهللا فهمي خضير 
B1  169 محمد عماد عبود ابراهيم 
B1  170 محمد فاضل احمد حسين 
B1  171 محمد كمال خلف تركي 
B1  172 محمود خلف حسن 
B1   173 مروة قحطان خلف 
B1  174 مريم خضير ايوب 
B1  175 مريم زهير عداي عليوي 
B1  احمد حسين مصطفى حميد  176 
B1  177 مطلك حران عفات 
B1   178 مهند عطاهللا خلف سعيد 
B1  179 موج اركان موسى خلف 
B1  180 موسى حسن عجيل موسى 
B1  181 ميساء محمد علي 
B1   182 ناردين عامر طارق 
B1  183 نبأ احمد عماش 
B1  184 نبأ هيثم محمد حمد 
B1   185 نسرين محمود حسن 
B1   186 نسمه جاسم سامي 
B1   187 نشوة جمال حامد 
B1 188 نغم قصي شجاع 
B1 189 نهاد احمد صالح 
B1  190 نهى عمار يوسف 
B1  191 نهى عناد بنيان 
B2  192 نور رياض خليفه 
B2  193 نور عبدالرحمن صبحي 
B2  194 نور قاسم رزوقي 
B2  195 نور محمد تركي 
B2 196 نورس اكرم صبحي صالح 
B2  197 نوره رشيد عواد ابراهيم 



B2  198 هاجر حسين علي 
B2  199 هاجر عثمان عبدالحميد 
B2  200 هاله حسام احمد 
B2  201 هبةهللا عامر سليم 
B2  202 هبه شريف مالو فياض 
B2  203 هدى سامي حسن صفر 
B2  204 هدى محمد صادق محمد 
B2  205 هديل مجيد محمود علي 
B2  صالح محمد خضر همام  206 
B2  207 هناء ابراهيم عبد 
B2 208 وردة كمال داود سلمان 
B2  209 وصف عبدالغني عبد 
B2  210 وفاء حامد علي 
B2  211 ياسر طارق ياسين عبيد 
B2  212 ياسين عيدان شريف عبد 
B2 213 يوسف عبدالباسط سبهان 
B2  214 يومن طالب عدنان طلب 
B2  215 يونس ملوك فنش 

   

   

   

   

   

 

 


