
 

 

 (المجموعة االولى) 1122/  9/ 21المصادف ( الثالثاء)يوم  اتاختبار

 الفرع  اسم الطالب  ت

 العلمي  علي كاظم جالب حسين  .1

 العلمي عباس عامر عبيد عبد  .2

 العلمي حسين علي كاظم خلخال  .3

 العلمي مصطفى سعدي مكطوف عباس  .4

 العلمي زين العابدين عدنان هادي محمد  .5

 العلمي عزيز ا شمرانالرض امير عبد  .6

 العلمي وسام مالك خضير والي  .7

 العلمي حيدر جاسم محمد حسون  .8

 العلمي كرم هشام علي حسوني  .9

 العلمي حسنين باسم مهدي مهبش  .11

 العلمي محمد ماجد حسين جاسم  .11

 العلمي ايهاب مهدي جبر عيسى  .12

 العلمي حسين حمزة ارحيم شنيف  .13

 العلمي مرتضى حسين هاشم حسون  .14

 العلمي باقر مؤيد حسين كاظم  .15

 العلمي محمد علي مشكور حمود  .16

 العلمي عادل كامل عاجل صالح  .17

 العلمي اكرم جاسم عايد عبدهللا  .18

 العلمي علي ناظم حاتم منوخ  .19

 العلمي علي رحيم ثجيل  .21

 



 

 (الثانيةالمجموعة ) 1122/  9/ 21المصادف ( الثالثاء)يوم  اتاختبار

 الفرع  اسم الطالب  ت

 العلمي احمد حسن ادريس لفته  .1

 العلمي جعفر سامي عبدالحمزةسياب  .2

 العلمي باقر جميل غركان نعاس  .3

 العلمي م محسنكاظال زين العابدين وسام عبد  .4

 العلمي اسعد مسير دهدي  سلومي   .5

 العلمي علي عامر شناك كاظم   .6

 العلمي محمد علوان ظاهر والي   .7

 العلمي حسن  علي غتار دايخ   .8

 العلمي علي كريم عباس لفته   .9

 العلمي حسن مرهج دربيل عبد  .11

 العلمي محمد كريم جمعة جوده   .11

 العلمي مصطفى فالح حسن كاظم   .12

 العلمي حسنين راهي جاسم كاظم  .13

 العلمي صادق كاظم محسن عطية   .14

 العلمي حيدر كاظم حمد عزيز   .15

 العلمي بالل رزاق عبد محيسن   .16

 العلمي ظاحمد كريم جابر حاف  .17

 العلمي احمد عامر حمزة صبيح  .18

 العلمي الحمزة لفته حمزة صادق عبد  .19

 العلمي وسام حازم عويد جبار  .21

 

 



 

  (الثالثةالمجموعة ) 1122/  9/ 21المصادف ( الثالثاء)يوم  اتاختبار

 الفرع  اسم الطالب  ت

 العلمي الحسن كاظم جواد عبد شعيب  .1

 العلمي سجاد كاظم عيسى جبار  .2

 العلمي ضرغام عبدالسالم عباس طاهر  .3

 العلمي جعفر سلمان علي حجالي  .4

 العلمي محمد كاظم حسن روضان  .5

 العلمي حمدان محمد حمدان زبيد  .6

 العلمي علي رحيم جاسم نور  .7

 العلمي وسام محسن نعمه ياسين  .8

 العلمي مرتضى سعد عزيز باقر  .9

 العلمي صالح حسن مطير كاطع  .11

 العلمي بدالحسيناحمد شوقي صالح ع  .11

 العلمي علي هاني حسين حسون  .12

 العلمي االمير عبد محمد باقر فؤاد عبد  .13

 العلمي محمد عبود كريم صالح  .14

 العلمي سجاد ربيع كريم محمد  .15

 العلمي كرار مهدي هويش مزهر  .16

 العلمي منتظر سالم عارف عبدالهادي  .17

 العلمي كاظم محمد لفته كطش  .18

 العلمي خنفسانالرضا خليوي  بهاء عبد  .19

 العلمي حيدر حسن كاظم حسن  .21

 

 



 

 (الرابعةالمجموعة ) 1122/  9/ 21المصادف ( الثالثاء)يوم  اتاختبار

 الفرع  اسم الطالب  ت

 العلمي االخوه سيف معين سرتيب عبد  .1

 العلمي فالح حسن مطير كاطع  .2

 العلمي مثنى مشجل رهمه خنيفس  .3

 العلمي   سيف الدين ظاهر محسن  .4

 العلمي علي زهير حسين عبد  .5

 العلمي حسين عليوي كاظم حاجم  .6

 العلمي احمد رياح حسين علي  .7

 العلمي محمد احسان موسى  .8

 العلمي زيد خضير عباس ساجت  .9

 العلمي كاظم نجم عبد ديوان  .11

 العلمي حسام صبار كاظم شعالن  .11

 العلمي رضا طالب نعمه هادي  .12

 العلمي  معار هللا ازهر شوقي عبد  .13

 العلمي حسنين محمد حسين محمد  .14

 العلمي عقيل صالح مظلوم عناد  .15

 العلمي مصطفى عبدالكاظم عيدان حنوف  .16

 العلمي حسن جمعه عليوي حسين  .17

 

 

 

 

 

 



 

 ( الخامسةالمجموعة ) 1122/  9/ 21المصادف ( الثالثاء)يوم  اتاختبار

 الفرع  اسم الطالب  ت

 االدبي احمد ثعبان عبادي مهيدي  .1

 االدبي الزهرة محمد اظم عبدنمحمد   .2

 االدبي حسين محسن جودة ياكون  .3

 االدبي حسين علي مراد عطشان  .4

 االدبي محمد شهاب حمد تومان  .5

 االدبي احمد هاتف عويد عالوي  .6

 االدبي نور نجم سلمان حسين  .7

 االدبي كتاب موح االمير رضا عبد  .8

 االدبي مصطفى حسين حميد علي  .9

 االدبي حسين رسجاد كاظم ناص  .11

 االدبي قائد فليح حسن محمد  .11

 االدبي كرار كريم جابر لفته   .12

 االدبي حسن عيسى غازي حسون   .13

 االدبي علي حيدر شهيد علي   .14

 االدبي مصطفى رزاق كريم نومان   .15

 االدبي منتظر احمد حمزة جياد   .16

 االدبي امير سمير كاظم علي   .17

 االدبي احمد موسى عميش  عبد هللا   .18

 االدبي احمد عباس فرحان كريم   .19

 االدبي حيدر عبد الحمزة رويح  عطشان   .21

 

 



 

 ( السادسةالمجموعة ) 1122/  9/ 21المصادف ( الثالثاء)يوم  اتاختبار

 الفرع  اسم الطالب  ت

 االدبي حسنين اسعد عبيس مطر   .1

 االدبي غسان جاسم محمد درب   .2

 االدبي محمد ابراهيم حاتم حيرو  .3

 االدبي مهدي هادي جياد  حيدر  .4

 االدبي مروان محمود غالي عبيد   .5

 االدبي حسن عبد الهادي حاتم جبر   .6

 االدبي زين العابدين عواد منفي   .7

 االدبي حسن علي حسن عباس   .8

 االدبي ايوب مايح سالم جبر   .9

 االدبي فالح حسن حران حسين   .11

 االدبي سجاد كريم محيسن مهدي   .11

 االدبي محيسن محمد حسن  خضير   .12

 االدبي فاضل يحيى شاكر عبادي   .13

 االدبي حسن محمد جليل والي   .14

 االدبي عقيل عالوي شهيد ضعيف  .15

 االدبي ليث حبيب عكلة كشكول  .16

 االدبي كاظم محمد عبد االيمة  .17

 االدبي سيف عالوي عبداالمير علي  .18

 االدبي محمود عليوي مطر ثعبان  .19

 الدبيا االمير عناد محمد حسان عبد  .21

 



 

 ( السابعةالمجموعة ) 1122/  9/ 21المصادف ( الثالثاء)يوم  اتاختبار

 الفرع  اسم الطالب  ت

 االدبي قاسم عباس شهيد جبار  .1

 االدبي علي حسن محيوي جبار  .2

 االدبي السادة حسن احسان غياض عبد  .3

 االدبي حسين خالد فاهم كاظم  .4

 االدبي حسن ماجد صاحب كاظم  .5

 االدبي يم حسن محمدعباس ابراه  .6

 االدبي وليد شهيد مجهول زغير  .7

 االدبي مرتضى حمادي غازي كزار  .8

 االدبي محمد شاكر صبار محمد  .9

 االدبي امير فيصل تومان كاظم  .11

 االدبي حيدر كريم جابرمطعو   .11

 االدبي احمد راتب كتاب جحيل  .12

 االدبي عبدالواحد كاظم غاوي عبدهللا  .13

 االدبي امير حسين دهيم محيسن  .14

 االدبي حسنين درع مرزة جواد  .15

 االدبي منتظر جبار محمد خضر  .16

 االدبي عقيل فالح فاضل فتان  .17

 االدبي بهاء كاظم شعالن هادي  .18

 االدبي علي نضال حمود راضي  .19

 االدبي علي حسين جاسم شناوه  .21

 

 



 

 ( الثامنةالمجموعة ) 1122/  9/ 21المصادف ( الثالثاء)يوم  اتاختبار

 الفرع  الطالب  اسم ت

 االدبي خالد حيدر جليل جبار  .1

 االدبي حسين وليد فريد صالح  .2

 االدبي ياسر محمد عبدهللا مهدي  .3

 االدبي عالوي  ميثم عواد كريم  .4

 االدبي علي جاسم كاطع لفته  .5

 االدبي قاسم كريم جاسم ملوح  .6

 االدبي ابراهيم خلف محمد حريجه  .7

 االدبي سجاد سالم كاظم حسن  .8

 االدبي امجد عايد زبالة حسون  .9

 االدبي محمود غاسي عاجل كاظم  .11

 االدبي محمد قاسم جحيل كاظم  .11

 االدبي مرتضى طه فلوح علوان  .12

 االدبي حسين علي محيي عباس  .13

 االدبي كرار علوان عبيس جبر  .14

 االدبي احمد كريم ميري عيدان  .15

 االدبي سجاد خلف حسن سلطان  .16

 ياالدب محمود كاظم توسيل   .17

 االدبي امير عباس مهنه جبر  .18

 االدبي احمد خشان جاسم فرحان  .19

 االدبي انور عبيد مسير صالح  .21

 

 



 


