
احمد هادي محسن شمراناحمد حسين عبد هللا وناي احمد عباس نعمة عظيمابتسام حميد محيسن جابراحمد حسن عبد الرضا عبيد

ازهر كامل جبر سميعاحمد راتب كتاب مجبل احمد عزي عباس جوادابراهيم جبار شبالوي كشاشاحمد حسن عيدان حسن

ازهر محمد علي شلوكاحمد عامر حمزة صبيحاحمد علي حربي موجدابراهيم محسن عيسى عبوداحمد حيدر جابر شهيد

اسعد حسن نعيم منكاشاحمد عباس فرحان كريم احمد كاظم هادياحمد اسماعيل مايع فضلاحمد حيدر جبار

اكرم جليل جرياحمد علي كون حميدي احمد كريم بريدي ناجياحمد ثعبان عبادي مهيدياحمد رياض كاظم حسن

االء عباس جاسماحمد علي مطشر عزوز احمد محمد عجيل جودهاحمد جدعان عبد السادة حسوناحمد شاكر حسين عبد

امجد علي رحيم بديوياحمد كريم ميري عيداناحمد موسى حمزة كريماحمد حسن ادريس لفته احمد صالح حسن عباس

رابعثانيرابعثانيرابع

اية داوود سلمانافنان عبد الكريم زبين مونس امير كاظم مدلول عبيداحمد محمود كاظم علوانامجد مليوي كاظم حمود

بدر لفتة عجيل شبيباقبال حسين لفته خشان امير مجبل طراداحمد هاتف شلوش هايمامجد هاتف محمد طاهر

تبارك حسن شطاوي الباهليالعباس وسام كريم كشاشامير محمد كاظم صاحباحمد هاتف عويد عالوي امير حمزة غريب

توفيق عطوان محيسنامجد جواد عبد ساير انفال رزاق كاظم حواسازهر شوقي عبد االله معارجامير شاكر نعمة كحط

جراح مجبل مطرودامير اياد صاحب مهدي انوار نافع طاهر اسعد صباح مظهر فيصلامير صالح علي هادي

جمال عليوي بعير صبحامير حسوني راضي رميحاروى مظفر عبد مسلمافراح عبادي كاظم عذابامير عبد كوكز حميدي

رابعثانيرابعثانيرابع

حسين علي هاديباسم عباس مهدي جاسم حسنين علي عبد الحسينامير سالم سعيدحسام علي كاظم عريان

حسين علي ياسين بيجباقر مؤيد حسين كاظمحسين جابر عويدامير عباس مهنه جبرحسام علي محمد حمزه

حسين ماجد كاظمبنين مجيد عبد الحمزة عبد العباسحسين حمود جاسم عبادةامير عمار كريم محمد حسام هادي عباس

امير فيصل تومان كاظم حسن مجيد خزعل
حسين صالح نعمة عودة 

شتيوي
حسين محسن حميدبهاء كاظم شعالن هادي

حسين مساعد عوادتماضر حاكم واعي سرحانحسين صالح هاديامير فيصل كريم حاجم حسن محمود نعمة

حكيم مالك عبيدثائر شاكر سلمان جبرحسين عادل مطلك عطيةامير كليف عباس سعدحسنين سلمان حسن

(1)رقم القاعة 

(3)رقم القاعة 

(2)رقم القاعة 



حليم باني خضير عطيةجعفر ناجي حمزة حميدي حسين علي حسينبارق حميد كاظم حسين حسنين سليم جمعه

رابعثانيرابعثانيرابع

رضا اموري رشادحسن كاظم عباس جليبحيدر كصمول عبد الحسينجواد كاظم تاليحمزة مزهر هادي

رقية عقيل عبد الحسينحسنين حيدر حسن كاظم حيدر ماجد حميدجيهان خيري محمد باديحميد عبد االمير كاظم

زهراء كريم كاظم حمزةحسنين راهي جاسم كاظم حيدر ناظم حمزةحسن احسان غياض عبد السادة حنين يونس منديل

موازي/ زيد حيدر خضير حسين ثامر حاكم محمد خزعل عبد الرزاق حسونحسن خليل محل نعمةحيدر جبار عكاب 

زيد عبد الجواد عبد الكاظمحسين رائد عباس عبيد ذو الفقار محسن  حسن حسن عبد الرحمن زغيرحيدر راهي عبد الحسين زياد

زيد عدنان حميدحسين علي مراد عطشان رائد ماجد رسول كاظمحسن عضيد حبيب عودة حيدر سلمان صدار 

زيد كاظم ظاهر عبدحسين علي وداد حسن رشا جميل وناس عبد هللاحسن عيسى غازي حسون حيدر عبد الحسين طه 

رابعثانيرابعثانيرابع

(5)رقم القاعة 

(4)رقم القاعة 



صبا باسم محمد جابرحيدر احمد علي حمود سجاد علي فليح عودهحسين علي ياسر عبدزينب علي ياسر

صباح جبار عبود دبعونحيدر جاسم محمد حسون سرمد كريم علي حسينحسين محسن جودة باكونزينب نعمة جري جالب 

صفاء فالح عبد هللا مهديحيدر حسين عبد طوفان سهاد حليم عبادي جاسمحسين نعمة عبد الزهرة عبود سارة جودي كاظم

صفاء نعيم ضايع جيادحيدر حسين فاهم ديوان سهاد فاضل عبد الشهيد حنان فؤاد خضير عباس ساره محمد صاحب 

ضحى ياسر عطيه حيدر شاكر ناصر محمدشهد يوسف عبد حسينحنين حسين سلمانجاسم سجا عبد الحسين زغير

طيف خالد شاكر جاسمحيدر عزيز هاشمصادق جعفر جليل جبارحنين عبد الرسول جليل مجيدسجاد جميل رحمن فرج

رابعثانيرابعثانيرابع

علي جاسم هالل حرش البدريحيدر كاظم حمد عزيزعز الدين باسم عبد االميرحيدر عالوي جاهل ظاهرعباس جابر عباس حسون

علي جواد كاظم حميدحيدر كريم حمزةعزيز هبوب محسن تويليحيدر علي رحمان كاظم عباس سعد قزموز

علي حامد فرحان حيدر محمد شرار سالم عقيل سليم عودة عليحيدر علي عبد الحسين مظلوم عبد الرحمان مهدي

علي خشان غافل خالد حيدر جليل جبار عالء احمد حبيب جار هللاحيدر فاخر شجر عيدان عبد هللا حامد تركي مويشي

علي رحيم شمران عوفيرحيم خليل ابراهيم محيسنعالء نعيم حاتم عبودحيدر فوزي جاسم محمدعبد هللا حسين عبيد سلطان 

(6)رقم القاعة 



علي رياض عادلروان ضياء جليل يعقوبعلي تقليد عوادحيدر كاصوص سويد عبودعبد هللا غضبان مظلوم

علي سالم داوود روان هيثم صادق ياسين علي جاسم كاظم حيدر كاظم جواد عبد هللا مهيدي صالح عكل

رابعثانيرابعثانيرابع

علي نجم عبد محمدزينب حيدر حسين شمرانعلي عواد عبود مطررؤى عبد طالب شالل محمد علي سالم كاظم

علي نضال موسى مجديسجاد جمعة شراد حسين علي قاسم ناصرزهراء حسين جاسم عباسعلي شاكر حميد 

عمار محمد رحمان جاسمسجاد حسين حاكم بعيوي علي قاسم هادي محمدزهرة رعد خلف حمزةعلي صالح نعمة راضي

عمر حمدي عاجل سجاد ربيع كريم محمد علي كاظم علي برهانزيد جاسم محمد لفتهعلي عبد هللا عبد الزهرة

عمر عبيد مرزوج مذري سجاد سالم كاظم حسن علي مالك حربي زين العابدين وسام عبد العالم محسن علي عبدالجليل عبدالكريم  

رابعثانيرابعثانيرابع

كرار حميد حسين يوسفشهد عبد الرحيم عباس طاهر قاسم طالب صنديلسجاد كاظم ناصر حسين غيث عبد الهادي حسن 

(8)رقم القاعة 

(7)رقم القاعة 



كرار رحيم حسين فرحان الهالليصادق عبد الحمزة لفته حمزة قحطان حسن علوان سجاد محمد شالل محسن فاضل كاظم سلمان عبد

كرار زغير عبيد حنشصحبه سالم محل ذباحكاظم عطشان عوده سيف الدين ظاهر محسن هادي فاطمة الزهراء زهير عباس

كرار عبداالمير جبارصدام محسن عبيد حماديكرار تكليف شداد سيف عالوي عبد االمير عبد علي فالح حسن عبد هللا 

كرار كاظم نزال صفاء تركي عجيل كالمكرار جنيدي مهدي سيف معين سرتيب عبد االخوه فواز فليح صخي

رابعثانيرابعثانيرابع

محمد علي صاحب عباس عامر عبيد عبد محمد شاكر عبد لفتهصفاء كريم هادي عبد الزهرةماهر صالح هادي صدام

محمد علي مهدي عباسعباس عبد الكريم عيسى عبعوب محمد صالح حسين جبرصالح سعد شمخيمحسن سالم عباس 

محمد فاضل مالك عباس عقيل نعمه جعفر محمد طالب يحيىضرغام محمد جاسم هاشممحمد حسين شعالن 

محمد قاسم عبد فياضعباس محمد حسين شعالن محمد عبد االميرطاهر ياسين غريب صبارمحمد حمود حسين 

محمد كركان عبيس عبيد عبد الرحيم سليم عبد الرحيم بطاح محمد عبيس عبد الحسينعباس جالل محسن حسنمحمد رعد عبد الرضا 

رابعثانيرابعثانيرابع

(9)رقم القاعة 



مسلم مجيد عبد الحسين عبد عليعالء مرزة صخيل عامرمرتضى فارس تاغي عبد الوهاب ابراهيم ظاهرمحمد لفتة سنيسل جابر

مصطفى احمد شاكرعلوان حازم عزيزعلوان مرتضى وهاب نعمه عبير عبد السادة فرحان حسنمحمد محمود شاكر

مصطفى باسم كاظم علي احمد حمزة هادي مسار علي مظلوم عباسعقيل جبار حمزة حمادي محمد نعمه محمد

مصطفى صالح عفشعلي تركي عطيه عبودمسرة صادق نجم عبدعقيل صالح مظلوم عنادمحمود غضبان مظلوم 

مصطفى عبد االئمه علي جاسم كاطع لفته مسلم صالح كريم عقيل فالح فاضل فتانمرتضى سلمان عبد 

رابعثانيرابعثانيرابع

10علي قاسم عباس حسن مصطفى عبد هللا مسلم حسينعلي حسن محيوي جبار

9علي كاظم دخيل جاسممصطفى عبد الواحد لفتةعلي حسين جاسم شناوه 

8علي كاظم هاديمصطفى محمد يونسعلي حسين حمزة جون

7علي كريم عباس لفتهمعين مساعد عواد علي راسم عبد علوان 

6علي لفته معزولمناف احمد حبيب علي رافد عبد الحسين رشيد 

(10)رقم القاعة 

(11)                                           رقم القاعة 



5علي نضال حمود راضي منتظر مالك هاديعلي رحيم ثجيل ناصر 

4علي هاني حسين حسون منى عبد االمير ناصر علي رحيم جاسم نور

3عماد طالب محمدمهدي صالح زغل عكموشعلي طالب زكي 

2عمار عبد الكريم إبراهيم حسنمهدي معد مهدي جبارعلي عامر شناك كاظم 

1غفران فالح جرد ابو لوله مهند علي داخل علي عبد الكاظم مديون ناهي 

ثانيرابعثاني

10كرار اياد عبد عبد الرضانجاة عقيل طه مهديفاتن كمال جون أنعيمة

9كرار سعد كاظم حسين نمير محمد عليعل كزارفاطمة نهاد خالد عطية 

8كرار علوان عبيس جبر نور حازم حسوني شهابفراس عباس شاكر كزار

7كرار كاظم نورنور رحيم كريم محمدفالح حسن حران حسين 

6كرار محمد جاسم حسين نورة عباس جبر غانم قاسم عباس شهيد جبار 

5كرار مهدي اهويش مزهرنورة عزيز حمد كاظمقائد فليح حسن محمد

(12)                                           رقم القاعة 



4كرار يحيى صاحب حسونهبة صالح حسين محسنكاظم سلمان حسين خليل

3كرم هشام علي حسوني هجران ناهي جواد كاظمكاظم محمد عبد االيمه عيدان

2كفاية عقيل طه مهديهدى رزاق عبد الكاظمكاظم محمد لفته كطش

1ليث حبيب عكله كشكولواثق سالم شاكركاظم نجم عبد ديوان

ثانيرابعثاني

10محمد علي عبد زيد ناصر وافي اياد كامل حمزةليث عقيل محمود حسين

9محمد قاسم جحيل كاظم وداد جواد عبد الكاظم ليث عالوي عبد علوان

8محمد كاظم عبد شلتاغوسام جفات جوادمثنى مشجل رهمه خنيفس 

7محمد ماجد حسين جاسم وليد ساير جوين عبدمحمد بشير كاظم

6محمد محسن حسين وليد سالم كاظم عيدانمحمد جبار عبيد كاظم 

5محمد ناظم عبد الزهرة محمد وئام نهاد خالد عطية محمد شاكر صبار محمد 

4محمود عليوي مطر ثعبان يعسوب الدين علي محمد محمد شهاب حمد تومان

مختبر الحاسبات (13)                                           رقم القاعة 



3مرتضى جبل كاظم سعدون يوسف فاضل هاللمحمد عامر عبيد عليوي

2مرتضى حسين هاشم حسون مريم سامي كاظم محمد عبد الكاظم سلطان  

1مرتضى سالم هاشم حسين محمد عبود كريم صالح

ثانيرابعثاني

نعمه مرزة نعمة راضي معتز عبد الجواد حسينمصطفى جواد نعمه وادي

نور نجم سلمان حسين منتظر جبار محمد خضرمصطفى حسوني جبر راهي

هاجر حازم صالح عطية منتظر خيري جابر حمزة مصطفى حسين حميد علي

هدى خالد حبيب عودةمهند عبد الرضا كاظم مصطفى حنتوش خريبط

هيلين ستار هادي مجلي موحان حاكم صالح زباله مصطفى خليل ابراهيم طيفور

ود مؤيد كريم بديوي موسى ثابت موسى مهدييمصطفى سعدي مكطوف

مصطفى عصام عبد االمير 

تركي
وسام مالك خضير والي موسى عبد الكاظم محنة

ياسر عبد الصاحب حسينمؤيد فزاع عبد سايطمصطفى فهد عبد غافل

المالكمة (14)رقم القاعة 



يوسف حسين داخل حسونمؤيد محسن ضاري سبع مصطفى لطيف كريم حمزة

يوسف هيثم ايوب سبتي ميثم رشيد رحيم كاظم مصطفى محمد كاظم عبيد

ميثم محمد طعمةمصطفى محمد ياسر محمد

ميالد حامد حاتم حسين مصطفى صبري سلمان

ثانيرابعثانيرابعثاني
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(11)                                           رقم القاعة 



(12)                                           رقم القاعة 



مختبر الحاسبات (13)                                           رقم القاعة 
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