
احمد غازي عبد الحسين شمخياحمد عبد الجواد عبد الكاظماحمد حسين نوري صالحابراهيم خالد عبد الحسن حمزهابراهيم عبيد غثيث سلمان

احمد غانم محمداحمد عالء عباس حسناحمد حميد مطراثار زياد منهل عزيزابراهيم علي عباس حسون

احمد فاضل هالل عبد الدليمياحمد علي عباس حسيناحمد رزاق عزيز سلماناحمد جاسم محمدابراهيم محمد عبد الحسين كريم

احمد فاضل والي عباساحمد عماد  شهيد عيسىاحمد صالح صالح طارشاحمد جواد كاظم عبد الحسيناحسان دوحان عسكر

احمد كريم جابراحمد فالح نجم عبد الزهرةاحمد عباس رباط محمداحمد حبيب زغير لفتهاحمد اياد ابراهيم

اشرف عباس حسن مطلكاحمد قاسم تاية عبداحمد عدنان سعيداحمد رسن رهيف عبداحمد ثائر عريف جبار

اكرم مهدي منسي جاسم ارشد محمد حميد حسناحمد عدي عبد االمير عبود احمد عادل كاظم الوياحمد جمعة شيحان سالم

اولثالثاولثالثاول

ايات حيدر بندر مسرامير صباح خضيرامير عايد سلمان شنته اكرم عبد هللا سليم عبد هللاالهام عبد الحسين حميد نايف

ايات فريق سلمان نجم امير عبد الحسن ناجي محمدامير قحطان صالح طارش امجد حمود بادياماني صالح عواد كناوي

امير مراد كاظم عباسامجد حميد حمادة بريهيامجد جاسم خيون
امير عبد الزهرة حسين 

حسون
ايمن سلمان حلواص جوده

ايهاب عبد الرزاق هربودامير علي باقر كاظمامين عمران حسين ابو راشد امجد شرشاب حامد شناوهامجد عايد زباله حسون 

ايهاب مهدي جبر عيسى امير علي سعدون انعام رياض عبيس حمزة امير رزاق لعيبي حسينامير حياوي حنون عبد النبي

ايوب حسن خضيرامير كامل عنون عودهانفال سعد حسن ناصر امير سعد درزي دمنامير طارق هالل حسين

اولثالثاولثالثاول

حاتم كريم خلفثائر زغير عبيد حنشتبارك محمد حمزة عبيداياد بهلول علي شيخانايوب عبد االله شويل دمن 

حبيب رياض حبيب بطيجعفر كريم نعمه حسينتمارة عامر عبد المجيد عبد  بشار عبد االمير رحمان عيدبارق فالح ميري خليوي

حسام اياد معرج روضانحسام عايد حمزة عزيزتمارة ياسين حمزة حميديبلقيس علي حسون عباسبزوغ علي سلطان شرماهي

حسام حاتم علوانحسن رهيف عبد مبردثامر علي عبد عاجلبنين سعد حميد كريمبنين عبد االمير عزيز علي 

حسام حسن فاهم حسون حسن زغير عبادي حمزةجميلة حميد كشيشتبارك حمزة عبد عاصيبنين علي جادر عيدان 

حسام طارق جاسم محمد حسن عالوي محمد عطيةجهاد عبد الزهرة كاطع فيصلتقى باسم تايه باديبنين علي حسين جابر 

(1)رقم القاعة 

(3)رقم القاعة 

(2)رقم القاعة 



حسن ابراهيم بديوي دهش حسن فالح ديوان هنيديجواد هادي كاظم حسين ثامر ياسر عليوي جاسمبنين كاظم عيدان زغير 

اولثالثاولثالثاول

حسين سرتيب عبيد كزار حسين شخير نومان دحاهمحسنين ضياء عبد الزهرة حسن مهدي كاظم كشاشحسن اعالن حمود راضي 

حسنين عظيم جبار عبد هللا حسنين مهدي كاظم باوهحسن رائد عباس عبيد
حسين عادل عبد الحسين 

احمد
حسين عباس عبد السادة راضي 

حسين عباس فاضل كريمحسين علي راشد هديدحسنين كريم شاكر عبيس حسنين نصير عبد هللا حسينحسن علي غتار دايخ 

حسين عباس هادي حمايحسين علي طالب عبيسحسين حميد جابر جاسم حسين تركي عبد الحسينحسن ناصر مهدي جاسم 

حسين علي حسين عسكرحسين علي عبادي حسونحسين خالد عبد المحسن شناوه حسين حمزة جالبحسنين تكليف شداد هاوي 

حسين علي رحم كاظم حسين علي كشكول ظاهرحسين رحيم مطرود موسى حسين خالد حسين نصيفحسنين حيدر عبد علي حسين 

حسين علي عبد المحسن كاظم حسين علي مهديحسين رياض جميل كصادحسين سعيد عبد الكريم محمدحسنين صباح عبد الحسن صياح

اولثالثاولثالثاول

(5)رقم القاعة 

(4)رقم القاعة 



حيدر شعالن عبد السادةحنين حسن محمد عطشانحنين قاسم جبار ناصر حسين غافل مهوس ناصرحسين علي عبيس محمد

حيدر عباس كصاد حسينحنين هيثم بنيان هاشمحوراء عبد الرسول نوح مرزه حسين محمد راضي لفتةحسين علي مشكور صعيجر

حيدر عبد الرضا عبد علكم حوراء هيثم بنيان هاشمحوراء محمد باقر علي حسين محمد هادي صياححسين فراس هاشم محسن 

حيدر علي خليل سلطانحيدر حسين فزع عجرحيدر حسيب ضايف عليوي حسين مسلم حسين محمدحسين محمد داخل خنيفس 

حيدر فالح حسين موسىحيدر علي محمد نعمةحيدر خضير عباسحليم  كريم كاظم مشعبحسين مكاوي عليوي حسين 

حيدر كريم جابر مطعوجحيدر علي هادي محمدحيدر رحيم كاظمحنين حامد جابل عبودحسين نذير وهد هليل

اولثالثاولثالثاول

زهراء عبد الحسين محمد مرجان رزاق حسين شعيل عودهرحاب رزاق عبد نجم خالد بدر دحدوح محمدحيدر مطلب محمد حسين 

زهراء عودة عجيل كاظم رسول ناجح كريم عبودرحيم حسن غالي عبودخالد كامل عاشور راضيحيدر يوسف عبيس جمر

زهراء كريم عبد زيد كريم رسول نعيم  داخل عبد هللارسل ادريس عويد عبوددعاء شبيب عبود ياسينخطاب غانم جواد كاظم

زيد حمد جواد كاظم رشا ستار سالم فرهودرسل علي عبد العباسراضي محسن حسين سلماندعاء حسن مجيد شهيب 

زيد محمد عبد علي رعد هادي شمخي جبررضا احمد حسن موسى رافد عزيز نشمي جلوددعاء حمزة جبر جاسم

(6)رقم القاعة 



زيد محمد وهيب مهديرفيف خالد عبد الجبارزهراء سمير محي كاظم رانيا عالء محي شافيدالل احمد عبد االمير علي

زينب سعد غافل نعمه زهراء حسن كاملزهراء شالل فرحان علك رائد صباح نوري محمدرافد قائد جاسم عبيد

اولثالثاولثالثاول

سرى احمدعبد الكاظم حمزةزهير حاكم عبيد بربوتسجاد عباس صالح مهديزهراء علي عبد األمير عبد ألزهرهسارة رسول حسين محمد

سعاد رزاق لفلوفزيد موجان حسين مطرسجاد محمد عزيز سفيحزهراء كاظم حسنستار قاسم يعقوب يوسف 

سالم سالم حمادي جلوان زين العابدين عبد  الرسولسجاد مسعد جابر مشكورزهراء محمد هادي مهديسجاد باسم كطاف شبالوي

سمير مزهر جاسم عدايزينب احمد شاكر جاسمسجى ابراهيم هاشم نعمه زهراء مسافر عبد زيدسجاد جعفر كاظم رياح 

سناء طاهر هانيزينب جليل جواد عالجسجى كطران كحط وزير زهراء نجم عبد هللا عيدانسجاد حيدر كريم جبر 

اولثالثاولثالثاول

ضرغام سمير منعم كحط سجاد حمزة عبد هللا إبراهيم  صادق حامد جابر زينب صالح مهدي حسينسيف طالب كاظم حسين 

(8)رقم القاعة 

(7)رقم القاعة 



ضياء اسماعيل كاظم عبد السادة سجاد محمد برهان هاشمصادق سالم نغيش حسنزينب فؤاد جمال محمد أمينسيف موسى كاظم

ضياء الدين فضل جدعان كزار سعاد عبد الحسن منحي ناصرصادق عالء صادق عباسسامر عبد الرحمن هاشم حسنشاكر ستار جبار عيدان 

ضياء صالح عايشسعد خليل سيار عذاب المرشديصالح محمد صالح جياد سجاد جاسم محمد حسونشهالء حاكم ملك عبد العباس 

ظافر عبيد خضير عبيدسعد داخل حبيب راضيضرغام حمزةصغير حمد سجاد حسين عبيسصابرين فارس عبد علي حسون 

اولثالثاولثالثاول

عبد هللا رياض كظوم جواد شعوب هاشم عبد الرزاقعباس صالح هادي خضير سالم عادل جبر عبيدظفر غانم محمد حمزة 

عبد هللا طارش دويش فالح شهاب احمد جواد كاظمعباس عبد الكريم عبد الواحد  سيف هللا سعيد حمزة نذيرعامر حميد علوان شمام 

عبد هللا عبد الجواد عباس شهد عامر جميل عباس فاضل جاسم حبيب سيف سالم معضد عيدانعباس حسن جبار ناصر 

عبد هللا عالء صادق عباس شيماء حيدر عايد كاطععباس قاسم عبد السادة حماديسيف سمير مزهر عباس رحمان هاشم عليوي 

عبد هللا علي حسين عباس صابرين هليل مهدي فرحانعبد الحسن مهدي عبد الحسنسيف علي هاديعباس رياض هادي حسن

اولثالثاولثالثاول

(9)رقم القاعة 



علي باسم جواد كاظم ضرغام عقيل افندي جبارعالء حسين دويج سهيل صباح عماد صباح حسينعبد الهادي عبد الرضا

علي جعفر حسن ثجيلضياء الدين موفق جبارعالء عدنان هادي نعمه صدام عبد العباس شنان حسينعبدهللا حاتم جياد جيجان

علي حسن نبات شاكر ضياء عبيس عودة حمزةعالء كريم شنشولصدام محمد جبر مزهرعزوز صاحب عزوز محمد 

علي حسين عبد السادة ذياب طيبة نومان مجهول بارودعالء يامر عمران حسن صفاء مكي نجم عبدعزيز رحيم مدلول هادي 

علي حسين غيدان ناصر عامر ثامر محسن عبيسعلي احمد كاظم وهام صالح هادي عبد جبارعقيل عبد الحسين لهميص محمد 

اولثالثاولثالثاول

10علي عبد الكاظم جابر حسين عباس علي عبد الحسين موسىعلي حسين مدوح رباط

9علي عبود سلطانعباس محمد مرعي حسنعلي حميد نوعان ظاهر

8علي عبيد جاسم ناصر عبد هللا حسين جواد كاظمعلي رحيم جبر فرحان 

7علي عدنان عكله يسر عبد هللا عبد الكاظم عصفورعلي سعيد عباس مهدي 

6علي عدنان نعمه حسين عبد هللا عبد علي عبيد ربيطعلي سعيد محسن حسن

(10)رقم القاعة 

(11)                                           رقم القاعة 



5علي فاضل عبيد علوان عذراء سعد مطشر علي عايد شاكر جاسم 

4علي لفته معزول صباحعقيل تركي خير بديوي علي عباس حسن برهان

3علي محمد علي سلمان عالء شنان شناوة صكرعلي عبد الرضا عبد الكاظم  

2علي محمد هاني راضي عالء مناحي محسن صرفعلي عبد الزهرة عبيد

1علي محمود كاظم علوانعلي احمد لفتة جودةعلي عبد العزيز رسول عيسى 

اولثالثاول

10فاطمة حميد حاكم عبد هللا علي ثامر هادي جواد علي نجم عبد هللا عبدان 

9فاطمة رعد ناهض ابو شنه علي حازم صالح عطيةعلي هاشم حمود علي 

8فاطمة عالوي مبدر كريديعلي حاكم سحير جودةعمار امين كامل عبد هللا 

7فاطمة علي دردش دحام علي حميد رسام راضي البركيعمار عبد الحسين جابر ظاهر

6فراس كاظم عبد جاسمعلي سعيد ياسر غازي فيصل دجعان عاجي 

5فرقان محمد كاظم حمزة علي صالح حمزه سلطانغفران هالل حسين عبيد 

(12)                                           رقم القاعة 



4فضل نزار نعيمةعلي عبد الجبار كاظم حسنغيث حسن ابراهيم

غيث رزاق حسين محسن 
علي عبد الرزاق عبد 

الصاحب
3قاسم جميل عليوي

2قاسم عباس كاظم شناوه علي عبد طالب عبد الكاظم غيث علي شاكر رهيف 

1قاسم علي كريمعلي عماد بدري حواسغيدق باقر كاظم سلمان

اولثالثاول

10كرار كاظم كريم شاكر علي عيسى فيصل محمدكاظم حسن علي نصار 

9كرار موسى عبد هللاعلي محمد كاظم عبودكاظم ضياء سلمان هوبي

8كرار هاتف حميد عبد هللا علي ميري ناصر حسنكاظم عيسى موسى

7الره جبر خليف سايب علي نجم عبد جاريكاظم محمد كاظم عباس

6مالك نعمه عبد الرضا عواد عماد رعد لفته حمد كرار حسن زميل حافظ

5مجتبى جواد جالب عبد عمار حمادي عبد المهدي حداويكرار حمزة صاحب راضي

4محسن حسين فاضل لفتة عمار عويز عبود عريمطكرار حيدر شناوه عنيد 

مختبر الحاسبات (13)                                           رقم القاعة 



3محمد ثامر حميد حسون عمار نجاح عبد جاسمكرار زيدان مظهر فيصل 

2محمد جاسم حمزة جبار عمر عبد هللا جحيل غاليكرار عبد الزهرة خضير شمخي 

1محمد حاكم رباط عودة غسان حسون إدريس حسنكرار قحطان طالب حسن 

اولثالثاول

محمود كريم كاظم يزلفاضل راجي عبيس فهدمحمد علي صالح صادق   غسان فاضل جفات هاديمحمد حيدر سامي محمد

مخلد صاحب سعيد عبود فاطمة جابر عويد سلطانمحمد غازي عبد هللاغسان فاهم نعاس  كرمدمحمد رحمان عبودي 

مرتضى برهان عباس عودة فالح كاظم حسين عبودمحمد غالب عبد محمدغفران مجيد عبد الكاظم سدخانمحمد سهيل بتور رحيم 

مرتضى ماجد محسن جراح فؤاد عبد الحمزة جعفر جوادمحمد فاضل كاظم عبدغيث  عبدعبد االمير هاديمحمد شاكر عينون جالد 

مرتضى محمد كريم رنان كاظم ماجد كاظم حمزةمحمد كاظم عبد الزهرة كاظم غيث صاحب صالح عطشانمحمد صباح حمزة

مريم رعد نوري حميد كرار حميد غالي عبيد محمد هادي ظاهر غازي غيث لفته نعمة خلفمحمد عبد اللطيف علي

مريم عباس مؤتمن كريمكرار حيدر تركيمحمد يحيى عبد الحمزة جبار فارس رحيم شاكرمحمد علي حسين عاتي 

المالكمة (14)رقم القاعة 



اولثاثاولثالثاول

مصطفى محمد عبد الحسن صاحبمحمد جاسم محمد زغيرمصطفى سامي كاظم حسن كرار عباس عبد الزهرة دهش مريم منصور جاسم مهدي 

مصطفى هاشم عبيد غويلي محمد جبار سلمان خداممصطفى سليم مراد كاظم كرار محمد سرحان هاديمسار حيدر تركي ابوجغيده

مقتدى سامي محمد دهام محمد جبار شاهين سلمانمصطفى صالح هادي حمزة لميس ياسين برهان حميديمسلم غضبان عرد

مالك احمد كاظم محمد محمد جبار شاهين سلمان مصطفى عباس شنشول حسون ماجد حميد صالل حنوشمصطفى ثابت محمود محمد 

منتظر اياد عباس عبد الحسين محمد حامد حمزة مزهر مصطفى عالوي حسن عجه مجتبى علي محيي عصفورمصطفى حسن شعالن فهد 

منتظر حيدر جابر شهيدمحمد حبيب عبد زرزورمصطفى كامل مهلهل صنجه محمد احمد محمد حميدمصطفى حسن عباس هادي 

منتظر عبد نعمه كليكلمحمد حسن بخيت عباسمصطفى محمد جاسم كاظم محمد جاسم محمد اسماعيلمصطفى خليل شاكر محمد

اولثاثاولثالثاول

هيثم عبد الزهرة سوادينرجس عبد الهادي ناصر مرتضى حامد علي سلمانمنى محمد علي هندول جبار محمد حسين حمزة عبد دخيل

وزير كاظم وزير دوينينور حميد حاكم عبد هللا مرتضى رحمان لطيف هميممهند علي حسين كاظم محمد رياض شمخي جودة

مصطفى حميد حرز نور ماجد عزيز ياسر مرتضى عباس رباط عودةمؤمل كاظم نعمه عبد علي محمد رياض منذور حسين 

مصطفى سامي داخل يونس نورالهدى محمد مطلك جلوب مرتضى عبد الكريم كاظم مياده وناس جاسم فهد محمد سالم رهيف 

مصطفى صالح مجيد نورس جبار سعيد علي مرتضى عبد المنعم عبد العزيزميس قاسم عبد شنان محمد عالوي منديل كاظم

قاعة الجمناستك  للبنات (16)رقم القاعة 

مالكمة (15)رقم القاعة 



مصطفى صالح مخور فياضنوماس هربود حسين علوانمريم حسن غازي عبودنبأ حسين شخير لفتهمحمد علي وهيله جليب

مصطفى عصام أبو الشون هاله سليم حطحوط عجيل مسلم حمزة كاظم زغيرنبأ طالب كامل يوسف محمد قاسم جبر جياد

مصطفى كاظم داخل عبد هللامسلم عبد هللا دحام فرحانمحمد قاسم شنبارة علوص

مصطفى كتاب عبادي مشعبمسلم لفته كاظم دوهان محمد قاسم فالح 

مصطفى يحيى عبد الرضامصطفى جمال مهدي محمد ميثم عبد الحسين زيارة

معتز مهدي عواد مصطفى جميل وحيد بردانمحمد هاتف حميد حبيب

مهدي حيدر عطية كريممصطفى حسن غازي  محمد هيثم سامي عبد االمير

مهند حسن جدعان عليمخلد حسين عبد حسن

ثالثاولثالثاولثالث
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(11)                                           رقم القاعة 



(12)                                           رقم القاعة 



مختبر الحاسبات (13)                                           رقم القاعة 
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14والء ضياء عباس حسنهبه جبار عبد الحسين عطية 

13ياسر عبد الصاحب حسين هدى ابراهيم هاشم نعمة

12نبا حسين مهدي صالحهدى عباس محمود مهدي 

11نبيل جعفر عزيز خيريهدى عمران موسى عباس

10نبيل وطن عبيدولي محسن علي



9نسرين عبد الحمزة سواديوليد اعالن حمود

8نشأت مصعب حسين فرهوديوسف صالح ميري خليوي

7نور جواد محل خريمطيوسف صالح مخمور فياض 

6هاني عبود جابر 

5هدى طالب شويح ناجي

4هال محمد حمزة عبيد

3هناء محيسن بريد عرك

2هيثم سامي جابر عامر

1ياسر علي إهالل  أمطير

ثالثاول


