
 7402/  7402للعام الدراسي (  04) جدول المستوفين للدورة 

 

 عالء حسين حمد عبد هللا

 بشار حمودي محسن

 حيدر صادق عبد

 حيدر حسين صالح 

 باسل محمد علي جاسم

 ضياء هاشم حسين حسن

 بهاء الدين ماجد خلف

 بالل علي حسين صالح

 سعيد عبد الحسين سعيد

 حسام الدين عباس بدر 

 علي خلف عبد محمد

 وسام نجم عبد هللا 

 امير حسام حسن جبار 

 مهدي حسين خلف 

 واثق عماد عبد هللا 

 احمد ستار بكر 

 علي عواد محسن 

 صباح محمد جبر كنيو

 ابتهال عبد القادر حسين

 مضر حسين مفتن

 حسين ناصر حمزة

 احمد اسماعيل خليل

 رحمن موحان عبد هللا 

 غزوان عظيم حميد 

 نضال ياسين حسين

 خنساء قاسم حمدان

 شهد نمير صالح

 يد عدنان رحيمول

 سوزان هاشم رستم 

 عالء خلف محمد هزبر

 مرتضى فيصل حمزة 

 علي محمد رميض دهاش 

 بشار عباس عبد سلمان 

 كمال رحمن جوان كصاب 

 جالل جلوب مهاوي 

 حسام فالح عباس

 علي خلف سالم سلطان

 شيماء فاضل دوالن 

 ياسر عيسى مطشر مجول 
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 فاطمة سعيد سالم 

 حطان سعدون سعدون ق

 نصير حسن عبد زيد 

 احمد مسافر عبد الحسين 

 ساهر حسين علي 

 محمد ماجد سلمان عبد الرحمن

 قائد هادي خضير عباس 

 عبد هللا خالد طه وهيب

 مهند علي عبد جلوب 

 احمد رزاق غني احمد 

 اياد باسم منعم خشان

 لواء حسين عبد الرضا حسين 

 محمد علي سلطان محمد 

 حسن هلول صميدع

 محمد حسن طعيمة 

 لميس عالء عباس موسى 

 عثمان فاروق قادر مصطفى 

 سارة ظاهر هادي عنان 

 مرتضى عزيز محيميد

 منى عبد هادي فرحان 

 محمد قاسم محمد عبود 

 شذى سلمان حسن عاشور

 اسامة محمد جاسم 

 حسين مطشر ياسر 

 عبد هللا عواد عباس ابراهيم

 م عبد علي محمدياسر سال

 فاطمة عباس عبد سلمان 

 رحمن شريف عباس 

 حمدي يونس زهراو 

 علي رزاق عطوان 

 حوراء حامد حتروش 

 محمد هويدي وكاع 

 مصطفى فهمي حميد 

 سيف جبر احمد 

 علي احمد عباس 

 احمد حسن ساجت 

 سمير مكي مرتضى 

 جنان جعفر يوسف 

 حسام ساجت ناصر 
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 عماش  علي حميد عفر

 حيدر عادل جسام محمد 

 عماد حمدي عبد الغفور 

 موسى محمد صبر 

 علي حسين كباشي 

 حارث محمد حسن محسن 

 حيدر جاسب بهير حسين 

 محمد ياسين عباس جواد 

 ايمان قاسم هاني حمد 

 احمد ابراهيم وحيد 

 عذراء ناظم ناصر 

 مرتضى محمد كاظم محمد 

 ابتسام عودة عبد صاحي 

 حوراء علي حميد هاشم 

 صادق جبار هاشم حمود 

 علي جعفر باقر 

 بالل يحيى عبد الجبار علي 

 سحر ياسين حمود محمد 

 عبد هللا جالل عبد هللا 

 احمد برهان حميد 

 مصطفى تركي اسود سلمان 

 مروة عادل محمد علي 

 فائز جابر فريح محيسن

 كرار حسن محمد امين 

 كاظم علي خليل محمد 

 مهند صالح كاظم هدام 

 محمد سالم عبد الكاظم 

 ياسر حسن عبد الرضا

 احمد مؤيد رشيد 

 مهند مخلف عبد هللا 

 احمد حميد غثيث

 سعود كامل عاشور

 علي ثاير داود 

 عدي ضامن خشالة عبود 

 محمود صالح محمد مصطفى 

 نصر حميد شاكر 

 فرات عودة خضير 

 مانجالل سلمان ضايع سل

 فائز جبار محمد 
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 حسن صالح ناصر

 وسام تركي عبادة عبود

 سجا صالح عباس صالح 

 اثير جواد جبار 

 فراس عبد الوهاب حسين 

 علي فيصل دحام سهيل

 علي عبد الكريم حمودي 

 وسام لطيف جبار علي 

 حيدر هادي ابراهيم جاسم

 علي عدنان رضا 

 مهند سعدون فالح 

 هللا بهجت كاظم خير 

 حيدر جاسم حظي 

 محمد محسن خلف 

 حسين علي شناوة 

 زيدون عبيد عمران 

 ساري عبد هللا عباس 

 علي جبار فريح حويل

 علي عبد الكريم جالل 

 حامد رحيم جفات راشد 

 عالء كامل فيصل 

 عمار حسين ترف جواد 

 احمد حمزة خلف علي 

 طالل عبد حسن حميدي

 رزيد عبد الزهرة خضي

 اركان خالد شريف

 حسين طالب دحام 

 محمد عبد القادر عبد الفرج

 علي قحطان عدنان 

 حيدر محمد علي سعدون

 هبة ماجد هاشم

 سعد قيس سلمان علي

 نور علي خضير 

 وسام مهدي علي 

 احمد قاسم ثجيل

 احمد كاظم صالح محمد

 وائل صالح لطيف

 احمد عبيد جبر عبد هللا 

 بو حسنة مازن نجم ا
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 احمد فاضل فاخر 

 عالء حسين علي الفي 

 نبأ حميد حسن جاسم 

 عالء جاسم محمد جريح

 تحسين سالم كريم 

 محمد كريم جابر حمود 

 رائد جاسم عودة فليح 

 اسراء طارق جمعة جواد 

 مصطفى محمد خلف حسن 

 محمد سمير نعمان داود 

 حيدر حسن عودة

 االء خضير مظلوم فرحان

 نور عباس فاضل كاظم 

 شيماء كاطع عبد هللا 

 باسم خميس حسن 

 ايالف كريم حسين غضيب 

 ثائر قاسم عباس 

 زهراء خضر شمخي

 رائد شاكر محمود خوام

 احمد علي خميس نعمة

 مصطفى عبد الحسين حسن

 سنان حسين عبد هللا 

 منهال علي محسن

 مالك محسن عبد الحسين

 ف حازم حميد عاجل خفي

 عقيل عبد سالم وريثة

 كفاية كريم رحمة

 انور ناظم كاظم 

 محمد كاظم محمد 

 وداد فاضل حسين 

 عماد مطر محان 

 محمود فوزي حسن 

 عالء مسير رسن 

 عبد هللا صالح ظاهر 

 سوزان هادي عاجل 

 علي كامل فزع

 احمد سعدون حسن مال

 حسام عاتي محيسن حنيان 

 وسام فاضل عطية
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 لي تاغي خثي عبد ع

 وداد جلود قاسم عباس 

 داليا محمد طالب شهاب 

 حيدر رسول مهدي عبيد 

 عمر صالح عواد عبد 

 احمد ناطق جاسم منذور 

 فراس كامل عبد هللا

 قيصر اسماعيل حقي

 محمد زغير عباس وكع

 سعد جعفر عداي معارج 

 صالح عالء كامل احمد

 محمود لفتة منهل 

 علوان فالح حسن 

 احمد سعد شامخ عبود 

 جاسم حسن هاشم خلف 

 محمد فرحان محسن 

 عالء معيوف داخل موسى 

 عذراء منصور غضبان 

 حنان سعدي نجم 

 حيدر علي عبد توفيق 

 زهير كريم حسون علي 

 علي عبد الشهيد عبد الرزاق

 ابراهيم خلدون عبد اللطيف 

 سامر جمعة لفتة 

 معمر محمد مهدي 

 بالل هاشم شكور 

 فكرت حسين علوان ياسين 

 انتظار عباس ياسر كشيش

 جواد عباس علي بندر 

 علي عبد الحسين محسن سوادي 

 اريج حسين سلمان محمد 

 شيماء حسن شاطي

 سيف عبد الكريم علي عبطان 

 صفوان قادر جرجيس 

 حيدر محمد صاحب 

 قاسم جابر عبد سلطان

 احمد جاسم محمد عبيد 

 ميثاق حسن عاكول 

 عامر ياس خضير 
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 صفا حسن جبل سلمان 

 نزار علي يوسف 

 محمد قاسم عبد الرزاق 

 سويلم عودي بوكان 

 مهند حردان فرحان 

 لؤي كامل عبادي 

 علي حسن علي 

 اوراس عبد الكريم حبيب 

 شيماء عبد االمير حسين 

 حسين عبد الزهرة محمد 

 اسامة محمود ابراهيم 

 عبد الحسين زهراو ساهي

 محمد شاكر محمود 

 محمد سامي عبد الفتاح 

 مصطفى جبار عبد السادة 

 صادق ماجد جاسم 

 سعد حمادي احمد سعيد 

 عصام عبد العزيز عبود

 احمد عزيز كشيش حسين 

 حسام عزيز مطشر جبار

 راضي جبار طاهر خميط 

 جنان طاهر عبد علي 

 زمن عادل جمعة 

 كريم جاسم محمد هزبر 

 حيدر عويد كاظم استار 

 فرحان سلمان فعل خلف

 ياسر محمود عبد االمير

 عمار عباس نعمة عبود 

 عباس متعب شامي 

 عمر علي كاظم حسين 

 محمد طه حسين صالح 

 وسام سلمان طه 

 علي نوري وردي شبيب

 عباس طلفاح محمد خضر 

 مصطفى نجم عبد علوان 

 د حسين علي اولي

 اعراف كامل صالح 

 قصي حاتم شهاب احمد 

 فردوس خضير عطا هللا 
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 عباس علي عيسى

 فرح محمود علي 

 محمد رحيم عبد شطب

 نصير ناظم جبار حمادي 

 ثامر عبد الحمزة جاسم 

 ضرار حسن هادي 

 حيدر جليل ابراهيم محمد 

 عمار موفق علي 

 احمد مهند رضا

 غيداء فاضل محمد 

 عواد عباس طوفان رائد 

 قصي خميس محمد 

 عدي نجم عبد هللا عيسى 

 مشتاق محمد ساجت 

 حسين علي قاسم جبر 

 ابراهيم صبيح حميدي

 حسين عبد العالي عبد الحسن

 جاسم محمد حسين علي

 بيداء عجمي ابراهيم 

 عامر عبد الحسن محمد 

 عباس ارحيم محسن 

 عبد المجيد صالح عبد الرزاق

 خلف فرهودعلي 

 فؤاد عبد الكاظم مجيد

 اديب جابر معلة

 ميالد تقي عباس 

 حيدر فائق حطاب 

 مناف هاتف عبد هللا 

 امير عماد عبد الصاحب 

 وسام سامي عبود 

 علي عبد هللا عبيد حمزة 

 بركات علي اسماعيل 

 وسام سعود رحيم 

 سالم ساجت جودة

 حسين فخري الدين مجيد

 يد حسين علي عبد الحم

 حيدر حميد حسن 

 محمد وليد علي حمزة 

 فاهم خضير عباس 
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 عدي جبار صادق 

 باسم عجمي مجبل

 علياء داخل خالوي 

 احمد سلمان كاظم 

 طه ياس عبد الخضر

 سيف بطاح هليكي مزهر 

 ادم نايف هول مرود

 جالل حاتم احمد ساطي 

 غسان حامد صالح عبطان 

 شذى صكر صبيح

 حميد صالح سلمانسماح 

 احمد نايف هادي محمد

 نبيل عبود عنون 

 عباس حامد عطية حمزة 

 قيصر احمد ياسين

 عباس اصغر صديق

 سلمان محمد نوري غائب 

 رونزى فارس راضي لعيبي

 فرح عبد العزيز مصطفى

 حيدر قيس سلمان 

 سعد يوسف ساجت عبيد 

 حيدر عطار جعفر حمود

 محمد عدنان علي زبر 

 عدي خلف عيسى لفتة 

 محمد عدنان درويش 

 علي عبد الحسين سلمان علكم

 ياسر الئق عبد حسن مرعي

 ايسر حارث احمد عطوان 

 طه ياسين عبد الحسين كاشي

 دالل حيدر حسون حيدر 

 علي احمد دخان 

 علي عيدان شنان 

 بتول صالح رشيد 

 حسنين عبد االمير محمد 

 حيدر حامد سعدون 

 اسم عبد الكاظم غانم ب

 عمار عواد محمد 

 حسين سمير عبد زيد 

 محمد كريم صاحب عيسى 
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 حمزة قصي محمد شاكر 

 نبيل ولي علي زين العابدين

 علي عودة حسن جبر 

 قصي مهدي صالح مهدي 

 حسين منعم جواد علو 

 عدي ساهر ابراهيم 

 احمد عبد الرضا شاهين 

 حيدر علي حسين كاظم

 عبد الرحمن حسين سعاد

 جابر محمد عزيز 

 وليد عبد محمد مهنة 

 ظاهر شاكر جاسم 

 حسنين عبد الزهرة عسر 

 زانيار هاشم عادل رحيم 

 محمد فارس حميد نجم 

 عمار احمد عزيز داخل 

 عمار عزيز ابراهيم 

 علي سعدون خلف حسن 

 وليد عبد الحسين جبر

 عمر طايس سعيد 

 حمد حسن عبد الكاظم م

 حيدر مهدي عبادي 

 احمد علي عبد هللا محمد 

 مهند حسن كاظم سلمان 

 عالء قحطان عبيد امين 

 رعد عمران موسى عبد 

 عايد حامد عادي يتيم 

 فراس خليل زغير 

 فاتن عبد الوهاب ستار جبار 

 حيدر حسين علوان سلمان 

 قصي عبد الرحيم 

 سندس عبد الزهرة حاوي 

 عبيد حيدر عباس 

 ستار جبار شالش 

 براق رعد سعد عبد الستار 

 حيدر جودي كاظم جودي 

 علي محمد مهدي ناصر 

 جميل حمود احمد خلف 

 وفاء علي جالب نعيمة 
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 وضفاء هادي جابر 

 ضياء راضي فالح رهان 

 مخلص عبد رزوقي 

 حال علي هادي شهاب 

 سعد مراد جافل رعيص 

 حيدر خضير عبد العباس 

 حيدر صالح وداي متعب 

 عالء حافظ عبد الكاظم 

 مروان حسين شوكت ابراهيم 

 محمد وحيد شالل 

 خالد ابراهيم محمود فرحان 

 سري جبار ابراهيم شكور 

 اسراء بهاء الدين قادر 

 سنان كريم محمد فاخر 

 حميد دليل حبتر صلبي

 طه عبد نجم عبيد 

 فالح غالي كاطع عباس 

 قاسم حافظ  اثير كامل

 انتصار اكرم مصطفى 

 حسين محسن يوسف 

 مصطفى عبد الرزاق صالح 

 غسان حسين مالك 

 ساجد رحيم كامل 

 جواد كاظم حسن 

 علي ناصر فيصل 

 حسين علوان حسين 

 علي قاسم محمد عيادة

 محسن جبار سلمان 

 عبير ناظم محمد يوسف 

 جيهان عبد الكريم 

 منتصر عباس رشيد 

 قيصر حكمة عباس 

 عبد الرحمن ابراهيم 

 اثير سامي ظاهر 

 علي متعب منديل 

 محمد جميل علي 

 ابراهيم يحيى مهدي 

 زياد عبد الحمزة فيصل 

 مسلم عبد الباقي عبد عباس 
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 شيماء شفيق عطية 

 غازي كاظم كزار عبود 

 مصطفى لطفي عوني 

 حبيب عناد ياسين 

 عبد الواحد حمد واحد 

 اسيل فرحان اليذ

 كفاح دايم جازع مطر 

 عمر يحيى عبد 

 احمد عكل مزهر ناهي

 اسامة محمد عبد الحسين 

 مصطفى خميس داود 

 رواء توفيق فاضل 

 حيدر طليحان فهد 

 علي مظهر محمد حمام

 سامر علي غالب حسين 

 احمد قاسم محمد حلو

 عالء جاسم زرزور 

 ابراهيم عبد الغفور 

 كريم محمد عبد الحسينضياء 

 ظفار رحيم محمد 

 عباس كريم يوسف

 حكمت نعيم طيار 

 دريا سعيد عبد الرحمن 

 ضرغام حاتم حمادي 

 ريمان رحيم مجبل 

 عمار جبار سابط 

 احمد حسين علوان 

 علي محمد نجم 

 سامان ابراهيم احمد 

 امال محسن شلش 

 عباس خضير عباس 

  وسيم رياض عبد الستار

 شيماء حسن جاسم 

 اكرم خلف مطلب 

 هوازن حسين حسن 

 سيف علي مهدي عليوي 

 ياسر هادي علي 

 انسام جاسب فياي 

 نصير عالوي جثير 
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 يوسف جوالن خلف

 اياد كاظم عبود سبع

 امير عباس صابر 

 جنان حسين ياسين 

 عامر محمد فواز 

 حسن جاسم حسين 

 حيدر عبد العباس محسن 

 ء فرج طه ضيا

 عبد الباري زهير علي 

 احسان عبد هللا شيال 

 منتصر حسن علي 

 عمار شاكر كزار 

 والء جوهر ماهود

 امجد عبد الرزاق حسين 

 علي قاصد خزعل 

 انس مالك بشير

 محمود سعيد طعمة 

 محمد خليل ابراهيم 

 ايناس محمد عبد الجبار 

 علي حسن عبد الرسول 

  عالء احمد يوسف

 قاسم حمودي مصطفى 

 اياد عيسى حمد 

 محمد شوان عبد القادر 

 اوس علي حميد 

 وسام خير هللا غضبان 

 اسماعيل جابر ظاهر

 نور مهند مجيد 

 ايمان سعود دعيو 

 قصي عاصي ظهد 

 مرتضى نعمة عداي

 رائد عبد محمد حلبوس 

 حيدر عبد الحسين حنتوش

 نور خالد حميد 

 و مروة سعود جل

 فاتن دريد مزعل

 عالء ساهي عبد كاضي 

 محمد رياض عطا سعيد 

 مصطفى احمد مضحي
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 عمر رشيد ابراهيم 

 عمار محمد علي عبدالغفور

 فالح سلمان خميس

 عمار سامي كريم 

 بارق كريم ابنيان 

 علي هادي محمد 

 مريوان عرب رسول 

 اسراء كريم ابراهيم 

 محمد غالب هاشم 

 ت اسعد جهاد مدح

 عالء اسماعيل مصطاف 

 قحطان اسود محمد مصطفى

 حسن هادي عبد الحميد

 حسام محمد احمد 

 احمد رحمن شاكر 

 مصطفى مهدي حبيب 

 معاذ جاسم محمد

 زينب عبد هللا 

 ميثم حمزة جون 

 رحيم قاسم مسلم 

 تمام ابراهيم داود 

 سجى علي خليفة 

 فرح خضير عباس

 عباسياسر حماد عبد 

 احمد ناصر حسين 

 ضياء احمد فرحان 

 صاحب عيسى شامخ

 قاسم هاشم عزيز 

 مقدام جاسم محمد

 معتصم عبد االمير

 علي حيدر مرزوك

 ثائر رجب احمد 

 محمد علي محي احمد

 حيدر جليل ظاهر 

 رواء رزاق ضاحي

 جابر خضير عيدان 

 وليد شندل سهيل 

 احمد صالح هادي 

 الخوة يوسف نعمان عبد ا
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 نور غازي جاسم محمد 

 نبيل مرشد عاشور 

 مصطفى ياسين هادي 

 احمد جواد كاظم 

 نصير عبد علي عبد السادة

 هند حسين سلمان كاصد 

 فيصل حسين عبادة حسين 

 حسين علي زبالة مشوط 

 رائد عطا هللا عزبة 

 سمية مزهر عبد الجليل 

 تحسين عبد رثيع 

 لرزاق حسين صبيح عبد ا

 احمد عدنان عبد نور 

 مهند نهاد مسلم حسين 

 اركان جواد كاظم وادي 

 محمد ثابت رسول جودة 

 حسين وحيد غني 

 ضياء ماجد جسور 

 حيدر حسن صادق خليفة 

 يعقوب كريم هادي حسين 

 عبد الناصر عبيد ياسين

 وفاء كاظم عواجل سويد 

 حيدر هادي علي كمر 

 زغير عبد الوهاب كريم 

 عباس عيدان عبود مخيلف

 حيدر عدنان ياسر نور 

 مصطفى رزاق سمير نعمة 

 محمد مجيد عزيز 

 حازم احمد علي محمود

 مصطفى محسن عبد الحسين

 ياسر حسن محمد عبد هللا 

 ميادة احمد ابراهيم جاسم 

 عدي علي حسين عواد 

 حيدر حسين جاسم توفيق 

 صباح نوري عطية جاسم 

 مسلم طالب خالوي بشير

 علي كريم علي هندي 

 مصطفى جدوع جاسم محمد

 ضياء الزم عيدان بريسم
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 رحيم علي عبيد 

 سارة حسن نوري حسين

 علي عبد الكريم خلف 

 نجلة اسماعيل فحاط 

 عبد اللطيف جابر سهيل 

 محمد لطيف مسعود نجم 

 مهند اياد جعفر محمد رضا 

 ن ناهيبدران عبد العظيم ضيدا

 حسن فالح عبادة غازي

 وسام فضل حسين نجم

 محمد عبد الستار جبار 

 رعد عكاب عزبة ثلج

 عمار ضاري ديكان 

 محمد عباس محمد

 حسين صالح احمد حسن 

 علي تركي مانع هير 

 محمد وليد علي بشير 

 كنعان عباس حمد زهيان 

 علي حسن كطافة 

 رائد حميد حسن 

 اصر محمد شمخي علي ن

 عماد مطشر خليفة زيدان 

 رغد جاسم حميد جابر

 حمزة كاظم زغير

 جاسم محمد منصور غالب 

 سامان احمد محسن 

 سناء شنون كاظم ماهود

 محمد مارد عبد الحسن 

 احمد محمد عبد هللا 

 رحيم قاسم جعفر امين 

 ماجد حميد عبد العباس 

 رنا عبد الكاظم مفتن 

 لي مصطفى علي محمود ع

 ريان فخري احمد

 االء احمد عباس 

 حافظ اكريدي عبد هللا 

 مهند توفيق ابراهيم 

 شيماء مكي جليل 

 علي صكبان خضير 
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 رونق رياض عبد المجيد 

 علي صالح حلو 

 اياد هاشم طه

 عدنان ريسان محسن

 احمد قحطان ردام 

 ساهرة شاكر حمودي 

 محمد خالد نافع

 سامان زيدان عارف

 محمد مهدي عباس

 احمد عقيل محسن 

 معتز علي حسين

 عالء جابر شري 

 دموع جبار سلمان 

 غزوان علي كاظم حسين 

 ابراهيم فاضل 

 جمال نعيم عبيس 

 حسين فخرالدين بهاءالدين

 حسين علي زغير 

 مرتضى امير حمزة

 هند عذاب خضير 

 وسام مالك سليمان 

 رحمن مشكور مطلق 

 اهيم عنكود كريم ابر

 صفوت صالح صابر 

 شذى محمد حسين 

 سعد ظاهر حمزة 

 محمد علي عبد مهدي 

 اسامة احمد دويج 

 ايمان موسى علي 

 حسين هادي كيطان 

 داخل حسن ابراهيم 

 فراس صالح نجم 

 محمد ناهي طالل السعود 

 احمد جابر فرحان سعدون 

 ايمان هادي عليوي 

 فيروز تيمور علي 

 فراح عبد الكريم كاظم ا

 احمد محمد صالح شكر هللا علي

 رامي صايب غني حسوني 
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 محمد اكرم شفيق احمد 

 جالل محمد دخيل 

 حسن هادي منصور 

 صالح محمد حسن 

 مصطفى عارف عزيز 

 زيدون صادق كل مامي 

 رغد سمير محمد 

 فؤاد معادي عبيد 

 امجد صالح عبد االمير 

 ن حسين هديل داود سلما

 احمد جبار مجيد حسين 

 حيدر محمود حسين علي 

 علي حسين جابر محسن 

 مريم عون لفتة شرموط 

 قاسم محمد كتاب 

 محمد محمود عالوي صالح 

 علي راشد نعيمة

 احمد نايف ابراهيم 

 فرزدق محمد عبيد 

 حيدر صالل شالل 

 وليد عبد اللطيف صبر

 عالء خلف حماد عكاب 

 بد الرحمن فاضلعمار ع

 ثائر محمد حسين 

 علي نعمة ناصر 

 وليد خالد جاسب 

 رغدة خالد عبد 

 اسيل مزاحم علي 

 علي طارق جمعة 

 محمد صباح زعيل 

 فراس جعفر صدام 

 عمار علي خضير 

 وسام حسين محمد 

 نبيل دهام ذياب 

 ضياء هاشم حيدر

 منير محمد احمد 

 محمد كامل احمد 

 د االمير جالبهدير عب
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 محمد محجوب ياسين 

 عمر صالح محمد 

 خمائل شاكر كاظم

 مروة رشيد عبد العال 

 كرار جابر شاكر 

 بيداء حسين حمزة

 اكرام عبد الكريم احمد

 حيدر عبد الخالق شاكر

 رائد خضر يوسف 

 حبيب قاسم وحواح 

 عباس كاظم ناهي 

 ليث غازي عباس 

 عمار عبد الحسن محسن 

 سعد فكاك احمد 

 نور صاحب حسن 

 عبد الرزاق حامد علي 

 احمد صالح غالي 

 علي كامل عاجل شخير 

 محمد فاضل سعيد حسين 

 حيدر محمد تقي عبد جاسم 

 لقاء عبد الستار رجيحان 

 مخلص صالح علوان ناصر 

 بيداء مضر عفريت 

 رنا هاشم لهيمص 

 معن هاشم لهيمص 

 اس موسى علي مراد عبد العب

 صباح محسن عباس جاسم 

 حيدر محمد حسين محمد

 حسين دليل عبيس

 رعد خيري عبد كريم 

 عدنان سعدي عجمي

 االء فاضل عباس 

 مؤيد جواد عبد نايل

 قصي حسين علي حسين

 حيدر عبد شريف عطيوي 

 هادي خليل ابراهيم 

 فاضل جفات موسى 

 نكتل سعود عزيز 

 عباس محسن جبر 
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 اس حسين علي فر

 خالد حسين ناعم احمد 

 فالح ساهي خلف محيسن 

 شهد ماهر خزعل منعم  

 عذراء ياسر عبيد 

 حيدر هادي حمزة

 اكرم عبد هللا جبر 

 جمال حيدر خضير 

 ايمان فالح هادي 

 مصطفى رزاق حسين 

 وميض غازي جابر 

 وسام حامد ابراهيم 

 محمد كاظم عسكر 

  سالم منادي ثامر

 حيدر عبد عطية 

 رحيم عبد الرضا زوري

 عدنان محمد عبد علي 

 زيد يحيى هادي 

 محمد عبد الرضا رحيمة

 عقيل عبد الزهرة جاسم 

 مصطفى حسين علي 

 سعاد جبار صكيل 

 مصطفى عبد الكريم صالح

 محمد هادي عاشور 

 علي احسان ستار 

 علي كاظم جبار 

 مصلح شاهين حمد 

 الكريمصهيب عبد 

 احمد طاهر رحمن 

 حسن ناصر جابر 

 علي حامد حتروش 

 حيدر مهدي صالح 

 سيف الدين عبد المنعم 

 رعد مطر عوفي 

 احمد عبد الجليل 

 مؤيد عبد شحاذة 

 االء حميد كريم 

 بهاء الدين نبيل جميل

 نسرين مايح كريم 
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 ابتهال محمود زياد 

 حسنين سالم حمود 

 ن حيدر كامل حسي

 وميض حميد رشيد 

 سيف جاسم محمد 

 عدي علي خزعل 

 محمد ذويب حسن 

 زياد سعد عبد الستار 

 فاهم مخور كاوي 

 عبير برق احمد 

 حسين علي شنان 

 حسن شافي علوان 

 اكرم محسن رسن 

 رونق خير هللا نجدي

 

 امير مسافر عليوي 

 حارث اياد ذياب 

 عبد هللا اسماعيل خليل 

 مة فاهم طحيور اسا

 الهام كريم محسن 

 قيس ستار حسن عباس

 ميساء كاظم عمران 

 مجيد جاسم محمد 

 صادق مهدي رجب 

 فراس رضا عبد زغير

 حسين عبد علي حسين 

 رائد علي محمود 

 ايهاب سامي ابراهيم 

 محمد نعمة ضافي 

 احسان علي عبد الحسين

 عساف فاضل هادي 

 ضل نداء عبد الرحمن فا

 حيدر حمد عناد 

 رياض احمد جاسم 

 رويدة جالل فرج 

 عقيل حسين هاني 

 وسام صالح مهدي 

 مؤيد ابراهيم حسين

 حيدر حميد عبد الكاظم 
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 زيد جاسم محمد 

 عالء نعمة عبد الجليل 

 عدنان فاضل بارة

 علي حمزة عبد عيسى

 رفل عبد الباري حميد 

 مثنى عبد الوهاب حمد 

 اد جحيلسعد عو

 اياد حمد حمود خضير 

 احمد جهاد يوسف

 اكرم محمد سعيد 

 انصاف جاسم محمد 

 شروق محمود جاسم 

 محمد عبد االمير جاسم 

 حمزة حاكم كوكز 

 عباس حسين كاظم جاسم 

 وسام راضي عباس كاظم 

 محمد نجم عبيد 

 شيماء حسن احمد عباس 

 حسنين محمود سعيد 

 حمد لفتة احمد عبد الحسن م

 شيماء محمد كعيم سماوي 

 زهير عمر محمود حمادة

 صابرين عودة عبد صبر 

 عالء حسين شهيد فضيح 

 كاظم قاسم صالح طاهر 

 رنا عباس عمران 

 فاضل محمد غريب 

 حيدر ابراهيم عبد االمير 

 حسين عباس عبد 

 اسماء مهدي صالح قاسم 

 عباس عبد الواحد فارس 

 سم حسين علي جا

 حسين فليح حسن 

 صبحي قاسم رشيد 

 مصطفى خليل ابراهيم 

 حيدر جبار عبود 

 وليد صالح مهدي 

 حسين كاظم رهمة 

 عبد الرحمن علي خلف 



 7402/  7402للعام الدراسي (  04) جدول المستوفين للدورة 

 

 احمد هترو حويزاوي 

 عبد الرزاق هالل عباس

 علي طالب غضيوي 

 رائد فيصل سعيد 

 معتصم صالح رجب 

 سالم حبيب نذير 

 عيل شيماء فاضل اسما

 احمد طاهر مسلم 

 مهند احمد مسرهد

 حيدر خيون جاسم عبد 

 محمد شيره كريم نظر 

 حارث هاشم محمد اسماعيل 

 عمار ياسر مايع جبر 

 اسراء محمد امين 

 عماد محمد علي جبار 

 اسامة ستار حاجي 

 حيدر عبد هللا ياسين 

 يحيى سامي حسن محمود

 هاشم جواد نعمة عبد 

 سن يالسيونس مح

 بالل جبار عباس

 محمد غالب خليل 

 صادق علي حسين 

 وسام نوري كامل

 حسن علي عبد االمير 

 مقداد رزاق جواد 

 وسام جميل بشير 

 وسام خلخال عبادي 

 فالح عبد الحسن عبد 

 عبد الكريم زغير جبر

 حيدر عبد الحسين بعيبع 

 حسين محمد رسول 

 فواز مهند احمد

 اد جاسم برزان جي

 جتو اسماعيل مجيد 

 اياد يوسف علي 

 فراس طعان محمد 

 علي بريس محسن 

 انمار احمد فجر عبد 
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 احمد نوري جاسم 

 خالد محارب خلف 

 فؤاد صالح مهدي 

 محمد علي علي عباس 

 رواء حسين علوان 

 حسين علي محمد حسين 

 لويس جمعة حسين

 صباح ولي قنبر 

 حمدان  محمد عبد الغفور

 علي عاصي محمد امين

 جواد عبد الكاظم رزيج 

 ياسر محمد حمدي 

 رحاب رشيد عبد هللا 

 جاسم عبد الحسين حرب

 عدي ابراهيم عبود 

 حيدر غازي الزم 

 كريم ترتيب كريم 

 مصطفى سرحان العيبي 

 وضحة نوري خليفة 

 محمد حسن مطر 

 حسين احمد سالم 

 ياس مظهر عباس

 ذال حمد محمدحمد ه

 ياسر كاظم نعمة 

 عقيل جلوب دخن 

 احمد جاسم حمد حديد 

 اسراء غازي عبد االمير 

 غزوان مطشر عجيمي 

 عمار جاسم حميد مهدي 

 عدي عدنان نصر 

 عماد خلف عياش

 طالل احمد طه 

 حسام يوسف عبد 

 سجواء مزهر جسام 

 بهاء سليم حبيب

 سارة عيسى جبير

 حاذةمحمد حكمت ش

 امل حسين اجود

 حبيب سليم حبيب 
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 علي عودة حنيحن

 احمد علي محمود 

 احسان صالح عبد العظيم 

 ميثاق حاجي سيمر 

 هالة فؤاد فخري

 زياد سعيد عبود 

 ايهاب عدنان جبار 

 عمر حمزة عباس 

 كاظم حسن مطلك 

 علي رشيد عبد 

 تيسير عطوان سيد 

 مالك كتاب اسماعيل 

 يف كاظم علي نا

 حسين علي هادي جنديل

 حسام جسام محمد 

 ساهرة فليح مزيعل 

 وليد عيسى دهيم 

 جمال نجم عبيد فرمان 

 امير محمد صادق 

 رياض جاسم حميد 

 علي عبد الواحد حسين 

 عبد القادر محمد علي 

 برق سعد خير هللا 

 محمود ناظم نجم عبد 

 جيكر صبحي جميل 

  محمد جباري مونس

 حسين عريف هاشم 

 حيدر عبد هللا كاظم 

 هدى نعمان كريم 

 ميثم سجاد شاكر 

 محمود عبد هللا طه

 شيرين عبد الرزاق 

 عماد عبد الرحمن عراك

 محمد نزار احمد 

 علي يوسف محمد 

 حسين شامل مذكور 

 فهران ابو الشون ياسين 

 محمد رحيم خميس

 طارق عادل هادي
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 ة هديدصالح عبد الزهر

 علي حمزة عبد ابراهيم 

 فراس زامل غضيب 

 عدنان محمد شنان 

 محمد محمود عبد القادر 

 صالح مالك حمود 

 مروة يعرب رحيم 

 علي احمد جاسم داخل 

 احمد مهدي عيد 

 اوس محمود جابر 

 خالد طريف عبد العالي 

 صاحب غانم علي 

 اسيل مجيد جاسم 

 مالك حسن علي 

 حي محمد يوسف فت

 عماد حسين محمد 

 مدب بندر عطوان 

 تميم هادي فاضل 

 عالء طالب علي عفريت 

 سيف علي حسين علوان 

 حسن عبد الرزاق حسن

 ايمان حسن جاسم 

 رياض طه حردان 

 لمياء رزاق عبد االمير 

 سمر كاظم محمد 

 اكرم عبد ريسان حذيل 

 ناجي عبد الحمزة ناجي 

 عباسحسن محمد صالح 

 مها رضا حميد علي 

 هيثم عبد صالح حسين

 سدخان مظلوم باهض

 عمار علي غالب يونس 

 منتصر صادق كاظم علوان 

 مصطفى ابراهيم نعمة 

 حمزة كامل عبد الحسن 

 محمد جرو كاظم 

 احمد مبارك بداح مرزوك 

 علياء علي سعدون نصيف 

 هيثم وهاب رشيد عبد 
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 لرضا ميثم عبد الحكيم عبد ا

 عماد جاسم حمد عليوي 

 مهند عبد الرضا لطيف جاسم 

 كرار خالد محمد 

 ضياء هادي ناصر 

 مناف عبد الباسط خالد 

 ياسمين عبد الهادي حمود 

 رويدة عبد الهادي حسن

 احمد عبد المنعم عبد الحسين

 سهى عمران جواد

 مسلم حسين عبد هللا 

 محمد فاروق مطني حسن 

 احمد جمال هند صباح 

 يوسف سطم حمود حسن 

 مهران ايوب محمد 

 زيد ميثم حكمت عويد

 علي جاسم حمزة سلومي 

 اسماعيل بكر احمد شريف 

 سما سامي شريف 

 رحيم سوادي كواد بندر 

 ناصر كاظم جبر امانة 

 حسن نعمان صالح خضر 

 محمد رياض فيصل خورشيد 

 انس جمال محمد رشيد 

  فاضل خلف حمود

 حسين ياسر عويد 

 رقية مصقع عبد القادر 

 سنان خطاب شاكر

 مثنى خضر حبيب 

 انوار ثابت خضير 

 غسان عاصي ركيد 

 شاكر عثمان داود 

 اثير علي منصور

 هالة فهمي خرميط 

 قحطان غفور شريف 

 نغم صفوت عباس 

 صباح غازي دعدوش

 احمد طالب صالح 

 منال كاظم عجاج 
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 ن زكي هافال امي

 خالد فراس كرحوت 

 يحيى محمد فاضل 

 رؤى كامل ناصر 

 منذر مصطفى عباس

 محمد لطيف ظاهر حمد 

 مناضل صالح عفش 

 رحاب محمد حسين محسن 

 هاني طالل سلومي 

 زرار سالم مصطفى 

 سلوان موفق عمر 

 علي ستار دلي 

 شاهين عبد العزيز احمد 

 ليلى علي سالم 

 سم هاني عباس جا

 رشا عبد النبي محمد 

 عالء طالل سلومي

 صهيب صباح ابردان 

 مهند شاكر جهيد 

 احمد محمد عبد االمير 

 فالح حسن نايف 

 محمد ادويزي محمد 

 سراقة اسماعيل حسين

 رافد علي عباس محمد 

 مهند صالح هادي 

 قتيبة مهدي صالح 

 مهند محمود عبد حسن

 احمد حسين راضي

 زي ذياب بسمة فو

 مصطفى جواد جياد 

 شيماء شاكر عباس

 عالء حسين شاهين 

 جعفر قاسم احمد 

 زينب احمد حلو 

 عمار علي حسين 

 هند مظفر احمد 

 انور صباح عبيد 

 علي كاظم ابراهيم 

 رسول عبد الحسين 
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 احمد ابراهيم حمادي 

 محمد حسين خلف 

 احمد عبد العزيز حسين 

  زينب باسم حسين

 ايهاب كاظم صالح 

 اياد ابراهيم رسن 

 يوسف فاضل عبد هللا 

 نور عبد الوهاب عبد الحسن 

 نور حاتم عبد اللطيف

 صباح عبد الحميد مهدي 

 علي لطفي عبد الجليل 

 يحيى حسن عبود 

 سعد حسن حسين 

 حيدر نزار كاظم 

 شيماء شهيد رمضان 

 شيماء حميد منصور 

 جواد محمد فاضل توفيق 

 احمد شجاع علي حمود 

 ثامر ساجت خلف مصلح 

 عمار لطيف جبار كاظم 

 محمد جاسم احمد جاسم 

 زهير ردام حمد 

 عباس فضيل كزار 

 عباس عبيد زيدان سلمان 

 مشتاق رعد فرج 

 بهاء عبد الحسين عالوي 

 مصطفى حسين كاظم 

 ناصر محمد ياسين 

 حيدر طه ياسين خلف 

 لستار علي ياسر عبد ا

 ندى عبد الرضا مطشر 

 محمد مجيد حامد 

 حيدر عباس سعيد 

 نبيل عبد الواحد احمد 

 هناء عبد العزيز جبر 

 سعد فاضل دحل مضعن 

 عبيد حمود مطرب 

 هديل قيس حاتم الحسن 

 هند قيس حاتم 
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 اسماء عباس صالح 

 غزوان عبد هللا يونس 

 مهند لطيف عودة 

  عدي مطشر عيسى

 وهاب غايب مطر 

 اياد غازي حمزة 

 محمد عبد الكريم احمد 

 نبيل طه كردي 

 عدي عبد الملك محمود 

 وسام محمد عبد الكاظم 

 نزار عبد عون راضي 

 علي كاظم سلمان 

 

 محمد حامد حميد كاظم 

 احمد قاسم هجر ليلو 

 حسين نجم عبد هللا 

 احمد جبار عبد 

 احمد خزعل يحيى علي 

 امجد محمد علوان 

 عمار فاضل زاير 

 رائد علي حسين علوان 

 كامل حامد شياع حسين 

 بشرى كاظم زيدان سلمان 

 عدي صبيح ثامر 

 محمد موسى خلف جاسم 

 راهي منصور كريم 

 رفعت حمود ثجيل 

 خالد وليد نوري عزوز

 انعام فارس ناصر 

 احمد جالوي اعبيد ساجت 

 اضل انتصار رزاق حرب ف

 عصام علو عطا هللا حمد

 زهير مردان زغير 

 اسر حسام نوري اسماعيل 

 حيدر مصطفى محمد قاسم 

 برزان خلف محمد جادر 

 اسراء رضا خالد سلمان 

 علي صاحب عبد الجواد 

 حسين اصعيوج شمخي
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 فائز حسين موسى

 نورس غنام عبد هللا 


