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2022 / 2021العام الدراسً 

االسم الرباعً ت 

ابرار عبد المحسن جبار راض1ً

ابراهٌم مرتاح فٌصل مشهد2

احمد ابراهٌم مالن عرٌب3ً

احمد حبٌب جبار كاظم 4

احمد خٌري عبدزٌد عبدالحسٌن5

احمد راضً مدٌد منٌجل6

احمد رزاق جابر تاٌه7

احمد رزاق هادي شاهٌن8

احمد سالم حمزه حسن9

احمد شاكر محل حسن10

احمد عبدالحمزه عبد الحسٌن زغٌر11

احمد عدي حمٌد عبدالكاظم12

احمد علً كردي مهنه13

احمد معٌن اسماعٌل جفات14

احمد ناظم وهٌب حٌوان15

ازهار جالب شعالن ماش16ً

ازهر عبدالحسن زٌدان مدح17ً

استبرق لفته حمٌد غضب18

اسراء سعٌد ساجت مرهج19

اسراء فالح لفته طرطٌر20

اسراء كاظم سفاح ٌاسٌن21

اسعد سامً حمزه فرحان22

اسعد عباس شاكر كزار23

اسعد علً جبر جثٌر24

اسٌل نعمه عبد عون جبر25

اكرم عائد دمحم عبٌس26

االء عباس مرزون حنشول27

االء عبد راهً عجٌل28

الهام ماجد عبدهللا حاجم29

امجد ستار عبود عزٌز30

امجد علً حسٌن عناد 31

امنه سلمان عباس رضا32

امٌر احمد عبد االمام ورد33

امٌر اسعد رشٌد حمد34

امٌر حاكم ادنان حسون35

امٌر صالح مهدي راض36ً

امٌر عبود عبٌد عبدالحسٌن37

امٌر علً كاطع حسٌن38

امٌر دمحم رضا كاظم39

امٌر دمحم مسلم دمحم40

امٌر مؤٌد كاظم مطر41

انمار جاسم ذاجر عوف42ً

انوار شاكر عبد الحسٌن محسن43

اٌات غانم حمزه فرعون44

إٌمان هادي عوٌز حنتوش45



أحمد حٌدر هادي جاسم46

أحمد سعٌد ابراهٌم جبار47

أم البنٌن لٌس خمٌس احمد48

امل جوٌد كاظم عبد49

أمٌر احسان عبد العظٌم مهدي50

أمٌر حسٌن حسن روضان51

أنفال حسٌن جاسم دمحم52

آٌات جواد دمحم عبٌس53

بارق ٌعرب لحطان حمد54

بتول خالد هادي عطٌوي55

براء علً سعٌد عبود56

بسملة ظاهر عبد المحسن عبد57

بشار تركً جاسم عبدهللا 58

بنت الهدى باسم دمحم كرٌم59

بنٌن حمزة حراز دٌوان60

بنٌن حمٌد فزاع عبد الحسٌن61

بنٌن عبد الجبار نومً عبود62

بنٌن عبدهللا سرحان عبدالحسن63

بنٌن عالوي خضٌر جبر64

بنٌن عماد عبد غانم عفص65

بنٌن لاسم كشاش عزٌز66

بنٌن كاظم فلن عبد67

بنٌن كرٌم حسن خشان68

بنٌن كرٌم ساٌر دمحم69

بنٌن دمحم حسان برهان70

بنٌن مرزه حمزه مهدي71

تبارن أدم تركً عبد الساده72

تبارن جاسم دمحم كاظم73

تبارن حسن جبار فصوع74

تبارن سالم رشن حسٌن75

تبارن شوجه عمران حسون76

تبارن نزار جاسم دمحم77

تمى جواد كاظم مجل78ً

جعفر جمٌل علً جاٌش79

جعفر رٌسان نوح مرزة80

جعفر صادق ناصر حسٌن81

حارث عباس جبر فهد82

حازم حبٌب جاسم دمحم83

حسن جعفر عبد الحسن جبر84

حسن حمٌد جواد كاظم85

حسن راضً وناس منذور86

حسن ماجد حرٌب كاظم87

حسن مرزون محسن حمزه88

حسنٌن اسامه حامد اٌدام89

حسنٌن مكً مطر عبد90

حسٌن ابراهٌم كاظم عبد عل91ً

حسٌن جمال ناصر حسٌن92

حسٌن جواد كاظم طعمه93



حسٌن حمزة سعد عبٌد94

حسٌن سالم مزهر حمزة95

حسٌن سمٌر صافً عبد96

حسٌن عبد الرضا عاجل رسن97

حسٌن عبدهللا راٌح مطلن98

حسٌن عمٌل هاشم عباس99

حسٌن عالء حمزة عطٌوي100

حسٌن علً جاهل سعد101

حسٌن علً حمزه كاظم 102

حسٌن علً عبدالكاظم عل103ً

حسٌن علً مراد حسٌن 104

حسٌن غسان عبود صعٌصع 105

حسٌن فالح فرج زباله106

حسٌن كاظم جبر مرزة107

حسٌن ماجد غازي كاظم108

حسٌن محسن جاسم عبدالنب109ً

حسٌن دمحم سالم بدر110

حسٌن دمحم عبد الكاظم غازي111

حسٌن معٌن صالح طارش112

حسٌن هاتف ناصر حسٌن113

حسٌن هاشم حنٌش عبد114

حمزه فخري عباس ناصر115

حنٌن احمد ناصر عبد116

حنٌن صالح حاكم رسن117

حنٌن عبد العزٌز جدعان جبر118

حوراء حسن مزهر صالح119

حوراء حسٌن سواري حسون120

حوراء حسٌن هالل عوده121

حوراء رضا عوٌد كاظم122

حوراء صبٌح حسٌن وناس123

حوراء عبدالحسٌن كاظم دٌوان124

حوراء عطا ّٰللاه حمزه حمادي125

حٌدر ابوالهنو حسون عباس126

حٌدر احمد شمحوط عبود127

حٌدر توفٌك عبدالكاظم هالل 128

حٌدر حازم حسٌن جاٌش129

حٌدر حسٌن عجٌل سعود130

حٌدر رساله حسن حمد131

حٌدر عبد الواحد عبد علً مح132ً

حٌدر غانم عباس ساٌب 133

حٌدر فرحان عبدهللا حمزه134

حٌدر لدوري سعٌد راض135ً

حٌدر مارد حربً عبٌس136

ختام كاظم لفتة سلمان137

دعاء جبار جدعان مطر138

دعاء فاهم حمٌد عباس139

دنٌا عدنان غمٌس حسون140

دٌنا دمحم رضا حسان141



ذوالفمار حسن هرٌبد برٌو142

ذوالفمار شاكر كاظم دمحم143

رائد علً كامل حمود144

رائد نجم عبادي بهل145

رتاج احمد عبد الكاظم گزار146

رسل خالد عكلة دبن147

رسل عزالدٌن دمحم زغٌر148

رسل علً عبدالرضا خلٌف149

رسل دمحم جواد سلمان150

رسول حمزه عبد عبٌس151

رسول ظاهر فنوخ جاسم152

رسول علً حسن عل153ً

رشا طالب شعالن ماش154ً

رضا اسعد جاسم دمحم155

رغد عبد الرضا زاٌر وناس156

رغده رحٌم حسونً والم157

رفل كرٌم خضٌر عباس158

رلٌه راضً جبار عبود159

رلٌه سلمان علً جحال160ً

رلٌه لاسم مندٌل عبد االٌمه161

رلٌه لٌس علً شنٌع162

رهام لاسم ناصر حسٌن163

رواء راضً سلمان همٌم164

رٌام جٌاد كاظم هوان165

زهراء احمد حسٌن حمزة166

زهراء احمد عبد الحسن حسٌن167

زهراء اسماعٌل حسٌن حمٌد168

زهراء تشرٌن عنٌد كرص169

زهراء جواد كاظم حسن170

زهراء حاكم كامل مرزه171

زهراء حسٌن دمحم هادي172

زهراء حسٌن هالل عودة173

زهراء حمزه جالً عبد174

زهراء سامً مٌر العٌب175ً

زهراء سلمان حسن كروال176

زهراء شهٌد حرب واوي177

زهراء عبد الحسٌن جبار كمر178

زهراء علً حسن عبود179

زهراء علً عبدالزهره جبر 180

زهراء فٌصل غازي جبار181

زهراء ماجد راسم جبار182

زهراء دمحم كاظم عبود 183

زهراء دمحم هاتف مال هللا184

زهراء نجاح كاظم مؤمن185

زٌد اسعد كاظم مطر186

زٌد اسماعٌل كاظم عبد عل187ً

زٌد رحٌم سلمان جاسم188

زٌد عباس دمحم درٌفش189



زٌد عبد الكاظم خالوي صالح190

زٌد فاضل عباس منس191ً

زٌن العابدٌن حسن هادي جاسم192

زٌن العابدٌن فٌصل نجم عبدهللا193

زٌن العابدٌن نعمه شاكر دمحم194

زٌنب حامد عجٌل مطرود195

زٌنب حسٌن جبر بلط196

زٌنب حسٌن خومان كاظم197

زٌنب حسٌن علً حسن198

زٌنب داود سلمان صالل199

زٌنب سلمان علً جحال200ً

زٌنب شاكر خسٌر كاظم201

زٌنب صالح مهدي حسٌن202

زٌنب طالب بردان جبر203

زٌنب عاٌد عجمً وخٌت204

زٌنب عبدهللا كرٌم محل205

زٌنب علً بدر سوادي206

زٌنب فرحان عبٌد كحط207

زٌنب فواز حسٌن هادي208

زٌنب لاسم حنون عل209ً

زٌنب مهدي طالب محسن210

سارة عبد الحسٌن گاطع غازي211

ساره راشد كاظم علوان212

سالم دمحم جاسم دمحم213

ستار جبار عبد فرحان214

سجاد جمٌل هاشم كاظم215

سجاد زٌد غدٌر ساٌر216

سجاد عدنان ظاهر جاسم217

سجاد عٌسى عاكول كاظم218

سجاد كرٌم شهٌد زبٌدي219

سجاد كرٌم مٌر دمحم220

سجاد مجٌد رحٌم بدٌه221ً

سجاد مهدي لوٌخ فهد222

سجاد وادي امٌسٌور حسان 223

سجى درسون فرحان شمران224

سجى عادل عبد مندل225

سحر عناد شرهان جبر226

سحر ماجد عبد الكرٌم عبد227

سرى فاضل جواد بلكوت228

سالم رحٌم حسن ناصر229

سالم عبدالكرٌم جفات دمحم 230

سالم مكً عبٌد عل231ً

سمر كرٌدي مطر شعالن232

سٌف الدٌن لفته جدعان كزار233

سٌف حازم طراد عبود234

سٌف علً جبس صالح235

سٌف علً عناد خلٌل236

شاكر كرٌم جواد كاظم 237



شفاء مجبل سلمان مهبول238

شفك عبدهللا نعمه جاسم239

شهد بشٌر جواد عبد عل240ً

شهد صالح عبد زٌد معن241

شهد عباس طالب عٌدان242

شهد فرحان اٌدام بشان243

شٌماء سعٌد شهاب ابراهٌم244

صابرٌن رضا كاظم جبر245

صادق حمزه گاطع شنبارة246

صادق علً جواد كاظم 247

صادق فٌاض بزون حمزه248

صادق مالن ابراهٌم سفاح249

صدى كرٌم مهاوش كاظم250

صفا فؤاد غالً وادي251

صفاء جبار كاظم سوٌه252ً

صفى هادي كوشان عوف253ً

ضحى رٌاض جمٌل اسماعٌل254

ضحى عباس موسى عبدهللا255

ضحى محسن صاحب دمحم256

ضحى محسن صبٌح بجاي257

ضرغام جبار علً كاظم258

ضً عثمان مروح سرحان259

ضً دمحم علً علوان260

ضٌاء عداي موحان لفته261

طٌبه رسول حٌران عبود262

طٌبه مهند كاظم عبدهللا263

عباس سعدي عبد الحسٌن خفٌف264

عباس عبد الزهره كاظم عواد265

عباس علً حسٌن عل266ً

عباس مجٌد كامل عزوز267

عبد السالم رحٌم طعمه عبد268

عبد هللا ستار جبار كرٌم269

عبد هللا صباح شاٌع شنشول270

عبدهللا عبدالزهرة حمزة غضب271

عبٌد فاضل حزام عبٌد272

عذراء رحٌم كاظم ناصر273

عذراء سعد نعمه جواد274

عذراء علً عباس بتور275

عذراء كامل فرٌطن ابراهٌم276

عفاف عباس سعٌد مكصد277

عمٌل جالل امحان سلطان278

عال سعد عزٌز لطٌف279

عالء كرٌم شاٌع فرٌخ280

علً احمد تركً موٌشً 281

علً احمد محسن بدٌوي282

علً جلٌل طالب طاهر283

علً حامد جبر حسٌن284

علً حسن سوادي دمحم285



علً حسٌن حسن موسى286

علً حسٌن طعٌمه ناه287ً

علً حمزه عٌدان علوان288

علً حمٌد حسٌن عرٌعر 289

علً حمٌد مانع داٌخ290

علً زهٌر كاظم عبدالهادي291

علً سالم مجٌد حمزة292

علً سالم هادي حمادي293

علً سعد علٌوي كاظم294

علً سلمان وجعان هلوس295

علً شولً هاتف علوان296

علً صالح عبد عبٌد297

علً صالح محسن دمحم298

علً صباح عبد الحسٌن شعله299

علً صبار فرحان وزٌر 300

علً عبد الكرٌم فرحان عبد الحسٌن301

علً غسان حاكم كرٌم302

علً كاظم ابو كطٌفه ثامر303

علً دمحم حتحوت عرد304

علً دمحم عبدالجبار كاطع305

علً دمحم محٌسن برهان306

علً مراد كاظم عاشور307

علً مرتضى حسن فلٌح308

علً نجم عب عل309ً

علً هاشم عبد علً حسٌن310

علٌاء عادل فواز دهش311

علٌاء ناظم جبر عباس312

عمار حمٌد رزاق بندر313

عهد صباح عبد الحسٌن سلمان314

عواد سامً صاحب جوده315

غدٌر حسٌن حمزة حذٌة316

غدٌر حٌدر ٌاسر دمحم317

غسك دمحم عبد الكاظم دمحم318

غفران عبد العالً خرموش حسون319

غفران ممداد عبد شمخ320ً

غفران مهدي شاكر كامل321

غفران ٌونس كاظم عبد الكرٌم322

فاطمة حٌدر شمران صكبان323

فاطمة رحٌم حسن عطٌة324

فاطمة كاظم مٌر مهدي325

فاطمة دمحم رضا كرٌم عبد326

فاطمه احمد حمزه سالم327

فاطمه حسن درٌب سعد328

فاطمه حمٌد مجٌد خلٌل329

فاطمه رضوان جاسم فرمان330

فاطمه عاٌد مٌر مطر331

فاطمه عباس جبار شنان 332

فاطمه عمٌل سالم حسن333



فاطمه علً حسٌن رضا334

فاطمه لاسم دمحم شعالن335

فاطمه كرٌم كاظم شنون336

فاطمه وفٌك ٌاسٌن سوٌد337

فرلان حٌدر اسماعٌل جواد338

فرلان عطٌوي مطشر حمود339

فضاء راهً علٌوي بناي340

لاسم حسن جابر عبد عون341

كاظم ثائر هادي مظلوم342

كاظم حسن عبد الكاظم343

كاظم خالد محسن عل344ً

كاظم صادق كاظم خطل345

كاظم علً هانً هادي346

كاظم فاضل جابر علوان347

كرار جبار حسٌن عكموش348

كرار جبار شبالوي كشاش349

كرار حٌدر حمد عوده350

كرار كاظم عبد الحسن جبر351

كرار دمحم عبد محسن352

كواكب دمحم عبدالكاظم رهٌج353

كوثر دمحم جواد سلمان354

كوثر مروه جبار علٌوي355

ِمنا مٌثم عبد الحمزه356

ماجده لاسم زكً حافظ357

مجتبى رحٌم عبدالحسٌن جبار358

محسن علً كصمول عبد الحسٌن359

دمحم احمد عبد مزعل360

دمحم اٌاد خلف جبر361

دمحم جاسم دمحم عباس 362

دمحم جمال عاٌد غانم363

دمحم حسن صكبان عباس 364

دمحم حسون سلمان كاضم365

دمحم حسٌن عباس هوله366

دمحم حسٌن عبد حلو367

دمحم رحم مهدي طعمة 368

دمحم رٌاض جابر محٌسن369

دمحم سعد حبط صٌاح370

دمحم صاحب دمحم حسن مهدي371

دمحم ضٌاء علً غضبان372

دمحم عبد االمٌراسدخان خالط373ً

دمحم عجمً سلمان جاسم374

دمحم عزٌز حسٌن جٌاد375

دمحم عمٌل عواد سبهان376

دمحم عالء كامل جابر377

دمحم علوان كاظم الم378ً

دمحم علً دمحم طاهر379

دمحم فلٌح حسٌن راضً 380

دمحم فٌصل نسٌم نوماس381



دمحم لاسم حسٌن عاٌط382

دمحم لاسم عباس عل383ً

دمحم كاظم فضل حبٌب384

دمحم كرٌم كاطع عبد385

دمحم محسن كاظم زرون386

دمحم محسن هاشم نجم387

دمحم مطر حمٌدي حمود388

دمحم نعٌم عبد زٌد بردان389

مرتضى احسان بدر كندوح390

مرتضى جابر كاظم شعالن391

مرتضى جبار علٌوي سلمان392

مرتضى خالد صبٌح ظاهر393

مرتضى راسم دمحم ناصر394

مرتضى عباس شانً غلوم395

مرتضى عبد العظٌم عبد الحسٌن جالب396

مرتضى كاظم حنون لعٌب397ً

مرتضى دمحم هندي كاطع398

مرتضى مٌثم عبد ماجد399

مروة رحمان جمٌل نهاٌه400

مروه علوان جلٌل علوان401

مروه كرٌم عبد العزٌز كرٌم402

مروه هشام عباس عبد الكرٌم403

مروه ٌاسر هلوس جبر404

مرٌم راتب سعران ماش405ً

مرٌم عبدهللا لفته عبد406

مرٌم عبٌد جابر تاٌه407

مرٌم فرحان هوٌدي سوادي408

مرٌم دمحم نشمً راض409ً

مرٌم هالل سرهٌد كان410ً

مسلم سلمان مراد فهد411

مسلم عبد الرزاق حمٌد كاظم412

مصطفى جمٌل ماهود مشكور413

مصطفى خالد طالب شباده414

مصطفى رحٌم عبود رشٌد415

مصطفى عبدالزهرة حاتم كاظم416

مصطفى علً سامً عبدالرزاق417

مصطفى كاظم ساٌب حسٌن418

مصطفى كاظم عبد جبر419

مصطفى دمحم كامل منكاش 420

مصطفى مراد غافل حمٌد421

مصطفى هالل مرهون جدوع422

معالً حسن عبد زٌد حسٌن423

ممتدى سلمان مهنا عباس424

ممتدى ٌوسف كدر حسٌن425

منار حسٌن جبر بلط426

منار دمحم هادي كداح427

منال لفته جبار جودة428

منتظر بدر محسن دمحم429



منتظر حٌدر هادي عبدالرضا430

منتظر سامً حسٌن شلتاغ 431

منتظر سعد طاٌس هادي432

منتظر فالح حسن فهد433

منتظر وثٌك عبدالحسٌن حسن434

منى حسٌن دمحم غٌاض435

منٌر دمحم مهدي صاحب436

مهند علً حسٌن غرٌب437

مهند ماجد عبد علوان438

موسى علً عرٌبً جابر439

مؤمل سالم عارف عبدالهادي440

مؤمل مٌثم ٌوسف حسٌن441

مؤٌد طاهر حسن حسٌن442

مٌثم عبد عمران حسٌن جبار443

مٌثم دمحم فٌصل فرحان444

مٌس ٌوسف خلفه منس445ً

مٌعاد دمحم حبٌب كاظم446

نغم حسن تاٌه وداعه447

نوال دخٌل ضٌدان شنٌن448

نوال كرٌم جبار هلوس449

نور احمد مهدي حسن450

نور الزهراء علً جبار عبد451

نور الهدى علً وناس عبدهللا452

نور حسٌن جبر بلط453

نور سالم حسٌن جاسم454

نور طاهر جبار مطر455

نور فاضل هاتف جازع456

نور ماجد حمٌد جبار457

نور نعٌم جلٌل عبد عل458ً

نوران عبدالهادي مهدي محسن459

هبه عبد الهادي فرحان نجم460

هدى رحٌم جٌاد محٌسن461

هدى عباس فاضل خلف462

هدى لاسم مشرف عبدالحسٌن463

هدٌل كامل جبار ناصر464

همام عصام محسن عل465ً

هند لاسم خاور راض466ً

هٌثم عبد الزهرة كاظم حسن467

هٌلٌن عطا علً حمود468

واثك عزٌز عبد الحسٌن جبار469

ورود حسن دغم الطٌف470

ورود ماجد مهدي صالح471

وفاء كاظم جاسم حسٌن472

ولٌد خالد عبد الحسٌن صبٌح473

ولٌد نجم عبد الرضا رشن474

ٌعموب بدر كرٌم رسن475

ٌوسف عجٌل غانم حمٌد476

ٌوسف ناظم جاسم عل477ً


