
 (  1الوجبة االولى قاعة رقم )  

 ( 8العلوم السياسية )  الثانية(                                                                                        المرحلة  16  ) مسائي   المرحلة الثانية قانون

                                  (  24)  صباحي المرحلة الرابعة قانون 

 رابع قانون صباحي    ثاني قانون مسائي      ثاني علوم سياسية    رابع قانون صباحي     ثاني قانون مسائي     صباحي    رابع قانون 

 داليا اركان إبراهيم عبد مبدر ظاهرحيدر محمد  ايات رعد عبد رسول كامل اثير واثق رشيد حميد احمد محمد علي صالح االء قاسم امين عبدهللا

 ريم رشيد حميد درويش خلود عمران لفتة مطر ايات صفاء حمزة عباس أحمد علي حسن مال هللا ازهر نجم عبد علوان االء مهدي صالح سمين

 احمد اكرم سعيد نهير
انوار عبدالوهاب شدهان 

 خليف
 زهراء حاتم احمد ياسين دينا حسين هادي صكبان ايالف هادي جواد هادي أحمد فيصل حسين سالم

 اية علي عباس بدع احمد حامد عبود حسن
إستبرق عبد السالم عبد هللا 

 جاسم
 زهراء نوفل محمد مصطفى رافل احمد عباس مهدي ايه علي مجيد حميد

 اية محمد عواد كاظم احمد عامر حامد عثمان
إسماعيل جميل إسماعيل 

 عارف
 زينب رشدي رحيم نجم زيدون عبدالسالم محمد يحيى فارسبيداء ابراهيم 

 زينب رعد علي خميس سعد حسين عبد شكر حمزة ياس جهاد مهدي اسيل خليفة احمد حمودي جبار جاسم ويس خضير احمد فيصل احمد عبود

 حيدر سالم صادق كاظم انسام حسين لطيف عباس حسن زاحم كريم محمود استبرق مهدي كاظم عبود
الدين نصيف جاسم شرف 

 محمد
زينب عبد السالم ستار 

 كاظم

 ختام صكبان محسن حسين انوار عباس حسين علي حسين ياسين كاظم علي انور فوزي خلف محمد
عبد الحليم صباح عباس 

 عبد الرحمن
 زينب علي جاسم عبد

 



 (  2الوجبة االولى قاعة رقم )  

 ( 8العلوم السياسية )  الثانية(                                                                                        المرحلة  16  )مسائي   المرحلة الثانية قانون 

                                  (  24)   صباحي المرحلة الرابعة قانون

 رابع قانون صباحي    ي علوم سياسية    رابع قانون صباحي     ثاني قانون مسائي  ثاني قانون مسائي      ثان   رابع قانون صباحي    

 فاطمة سلمان عبود عبدهللا كاظم ياسين كاظم علي سيف حازم هيالن محمد أية باسم محمد محي الدين  عبدهللا لطيف كامل محمود زينب فليح حسن

 فرقان علي حسين علوان كرار سعد مجيد عباس سيف رعد علي وسام رشيد حميداية  عبدهللا هاشم طالب عبد زينب محمود احمد حسين

سجى اسماعيل خليل 
 إبراهيم

 فالح قاسم صادق منصور ماجد عسل اسماعيل عبدهللا سيف سعد سليمان حسن ايسر مجيد سعود علي اركان عدنان عواد

 إيالف فليح حسن علي علي محمد نجم عبد سجى علي حسن حسين
الدين جبار  سيف صالح

 مجيد
 محمد احمد حمود علي

قصي ثائر عبد الرحمن 
 عليوي

 سالم رزاق احمد
عماد عبدالوهاب شدهان 

 خليف
 محمد إسماعيل خلف شيماء عامر جبار جواد حسن سالم محمود علوان 

كرار عبد االمير نجم عبد 
 األمير

 كوثر عماد هادي حسين محمد حسن نعمان خلف ضرغام فارس جاسم محمد حسين صباح حسين حميد عمار عائد عدنان رشيد سالم مطشر كرمش حسن

 الرا مقداد عبد خماس محمد رافد قاسم حسين علي محمود علي حوراء نجم عبود قمبر  عمر مجيد رشيد سالم هاشم عبد الحسن هتو 

 ليث علي عباس رشيد محمد ماجد حميد حسين باوهفاطمة جبار حماخان  دموع ناصر عليوي ناصر قصي خليفة كاظم محمد سماء فالح مهدي جاسم

 



 (  3الوجبة االولى قاعة رقم )  

 ( 8العلوم السياسية )  الثانية(                                                                                        المرحلة  16  )مسائي   المرحلة الثانية قانون 

                                  (  24)   صباحي المرحلة الرابعة قانون

 رابع قانون صباحي    ثاني قانون مسائي      ثاني علوم سياسية    رابع قانون صباحي     ثاني قانون مسائي     رابع قانون صباحي    

 علواندنيا لطيف هنود  مروة عبدهللا محمد مصطفى محمد تركي احمد نزال
منذر عبد الناصر يوسف 

 عبد الكريم
 افراح شكر احمد جميل ميثاق باسم محمد توفيق

 محمد كمال جدعان علي
مصطفى إبراهيم كاظم 

 محمد
 روال روكان مزبان عمير

نور الهدى حيدر 
 محمدهادي حسين 

 امنة خالد كريم داهوك نزار سلمان سلطان جاسم

 اناهيد عبدالجبار خضير نصير حسن حسين علي هدى احمد عبود حسين روكان عدنان صالح نجرس  اسماعيلمصطفى حقي  محمد مزهر خلف إبراهيم

 احمد ابراهيم سعد حميد سحر وائل سلمان احمد  مصطفى خليل كاظم حسين  مروة رشيد احمد سعدهللا
هارون ضاري رزوقي 

 رشيد
 انمار حسن كاظم علي

 اية محمد ناصر حسين هبة خليل ابراهيم جاسم احمد شاكر محمود جاسم  شجن صفاء إبراهيم صالح  حاجم مصطفى فاضل نوار مروة محي دواي علوان

مصطفى شهاب احمد 
 حسين

 بسام فالح جسام محمد وديان فؤاد عبد العزيز طه احمد شاكر محمود حسن صابرين جواد حسين جاسم معن قاسم نصيف جاسم

 بسام محمد داود سالم وفاء جاسم محمد محمود احمد عبدهللا فرمان احمد صفوت محمد شوكت احمد عناد  عباسمنذر نزهان  مصطفى نصر  جواد حبيب 

 تارا اكبر علي جان عرب يوسف سعيد حبيب رحمن اطياف زياد علي محسن ضياء حسيب برهان نجم مهند سمير جميل حميد منتظر سعد محسن

 



 (  4الوجبة االولى قاعة رقم )  

 ( 8العلوم السياسية )  الثانية(                                                                                        المرحلة  16  )مسائي   لثانية قانون المرحلة ا

                                  (  24)  صباحي المرحلة الرابعة قانون 

 رابع قانون صباحي    ثاني قانون مسائي      ثاني علوم سياسية    رابع قانون صباحي     ثاني قانون مسائي     رابع قانون صباحي    

 سارة اسماعيل ذياب خميس بنيامين علي حمد حسن داليا مزاحم محمد سبتي عباس جاسم جعفر علي  احمد اياد مهدي عباس جاسم حامد جاسم بندر

 سرى سعد عبد الكريم شكر جنان محمد عواد شرموط رواء عادل محمد علو علي حسين عليوي محسن احمد بهجت علوان حسن جاسم محمد تركي إسماعيل

 احمد خالد هادي علي جعفر احمد صالح مهدي
علي عبد الرزاق إسماعيل 

 عدوان
 سيف احمد حسين سعدون حاتم ثامر حاتم رشيد ريام محمد حميد عايد

 سيماء كاظم جواد مصلح حسن حسين عطيه جواد زمن محمد جليل رشيد علي فيصل محمود حسين احمد خضير عباس عبدهللا  حسناء نعمان حسن حمد

 حسنين خالد محمد حمد
احمد سمير عبد األمير عبد 

 الحسن
 شادان احسان عبدهللا شمة حمزة ابراهيم هندي صالح زهرة سليم جاسم دلي علي قاسم سلمان جاسم 

 شهد حسين توفيق حسين خالد وليد خليفة محمود زيد سعد رزوقي جميل عمر علي محمد مطلك  احمد طه يوسف حمادي حسين خالد عبد احمد

 ذو الفقار باسم علي عبود زينب اسعد سلمان داود كيالن ثاير محمد حسين احمد علي ناصر حسين حيدر مناحي غضبان دواح
شهد عبد الوهاب احمد عبد 

 الرزاق

 شهد محمود حسون علي رانيا قيس جواد مساعد زينب عماد سامي رشيد محمد ثامر خلف مصلح اسراء ناظم حميد حسين خنساء عالء محمد يوسف

 



 (  5الوجبة االولى قاعة رقم )  

 ( 8العلوم السياسية )  الثانية(                                                                                        المرحلة  16  )مسائي   المرحلة الثانية قانون 

                                  (  24)  صباحي المرحلة الرابعة قانون 

 رابع قانون صباحي    ي علوم سياسية    رابع قانون صباحي     ثاني قانون مسائي  ثاني قانون مسائي      ثان   رابع قانون صباحي    

صفاء الدين روكان 
 إسماعيل حسن

 مهند ناظم علوان حسن عالء كريم علي حميد فاطمة عبدهللا علي جواد محمد سعد عباس احمد رائد محسن عبد جواد

 مياسة طالب موسى شهاب علي حسن ادريس فرح فالح حسان محمد موج عالء صاحب حميد زينب محمد حسين احمد عباس ثامر شريف علي

 علي محمود عبد محمد احمد جاسم حمادي مروة براء جميل أحمد سجى محمد حرجان حسين علي احمد إسماعيل دمبوس
ميالد رباح عبدالمطلب 

 صالح

 علي حسن علي حسين
سماح ياسين قاسم 

 اسماعيل
 علياء محمد جاسم ناصر محمد نجاح مهدي محمد عباسمروة ياس خضير 

نور الهدى مزهر زيدان 
 محمد

علي عبد الغني حسين 
 محيسن

 مشاق طالب عبد أحمد عباس حسن علي
مروان خالد عبد الستار 

 محمد
 نور خالد نصيف جاسم عماد عبعوب عباس حسين

عمار عبد الحسين جياد 
 زوره

 هالة اسماعيل ذياب خميس عمر احمد سلمان حسن مصطفى احمد حميد يحيى طالب خليل إبراهيم مشتاق عبدهللا حسان حازم بيكان

 هجران هاتف مجيد عبدهللا فرقد عبداالمير عباس عبد مصطفى جمعة محمد حسين مهند قاسم حمادي منصور عروبة كرجي حسن فليح عمر ابراهيم خليل اسماعيل

عمر سمير عبد الجليل 
 محمد

 ليث بهجت صالح مهدي مكارم محمد علوان محمد محمد فاضل حسن علي 0هاشم عزيز عباس عزيز
هدية عماد عبدالمطلب 

 صالح

 



 (  6الوجبة االولى قاعة رقم )  

 ( 8العلوم السياسية )  الثانية(                                                                                        المرحلة  16  )مسائي   المرحلة الثانية قانون 

                                  (  24)  صباحي المرحلة الرابعة قانون 

 رابع قانون صباحي    ي علوم سياسية    رابع قانون صباحي     ثاني قانون مسائي  ثاني قانون مسائي      ثان   رابع قانون صباحي    

 هيفاء تركي عبد اكزاز
محمد طالب جار هللا 

 سرحان
 نور عساف علي جبار

اميرة ابراهيم عبد الرزاق 
 محمد 

 دعاء محمد عبد لفتة اسحاق عماد رشيد مجيد

 مريم غانم طالب حسن وسام جاسم محمد صالح
هداية سعد عبد الكريم 

 محمود 
 األمين محمد هارون رشيد ايمان مجيد علوان

رسل عبد الرحيم إسماعيل 
 كاظم

 انمار كريم كامل محمد بيداء انور حيدر مايخان  بالل خالد فاضل عليوي  مشتاق طالب ناجي جبار وليد نجيب عبدهللا ابراهيم
رعد عبد الرزاق صالح 

 حسين

ن احمد كمال عبد الرحم
 عطية

مشتاق عبد الرضا باقر 
 علي

 ريام صالح قدوري عباس إيهاب راشد إبراهيم حذام احمد علوان اسماعيل بالل خليل إبراهيم 

 زهراء عامر جليل خليل حسين باسم محمد حسين عباس حسين حمه ياسر جاسم حسين  مقداد محسن محمود متعب احمد محمود عباس خلف

 خالص عبودمهند  اسعد ستار حميد محمد
سيف عبد الرزاق وهيب 

 جاسم
 زينب محمود فاضل احمد حسين محمد فاضل احمد حسين كريم مولود سباح 

 زينب ياسين هادي احمد حمزة احمد سهيل نجم حمزة كريم حسن علي صادق كاظم داود  هبة سعد هادي صالح اشواق عالء احمد مجيد

 حمزة عدنان محمد حسين دعاء فالح حسن خلف محمد عبد هللا علي احمد مجيد هادي محمود امنة فائق كاظم مهدي
سارة حسين ياسين عبد 

 الرحيم

 



 (  7الوجبة االولى قاعة رقم )  

 ( 8العلوم السياسية )  الرابعة(                                                                                        المرحلة  16  )مسائي   المرحلة الثانية قانون 

                                  (  24)  صباحي المرحلة الرابعة قانون 

 رابع قانون صباحي    علوم سياسية    رابع قانون صباحي     ثاني قانون مسائي   ثاني قانون مسائي      رابع   رابع قانون صباحي    

 محمد بشار عزيز قادر صفا قاسم جبار امين علياء محمود علي حمود أحمد حميد محمد حسن  حيدر عبد احمد حميد سماح مقداد حكيم حسين

سيناء اسماعيل سلطان 
 سبتي

 أحمد سعد كاظم خميس خلدون وليد عبدالستار
غزوان عدنان محمود 

 رويشد
 محمد جواد شاكر محمود عامر زيد علوان يوسف

 عبد الرقيب جاسم محمد غفران عصام رشيد حميد أحمد عناد كاظم حسين  داليا سالم جواد كاظم شامل صبار علوان مهدي
محمد عبد الواحد مهدي 

 محمد

 محمد عبود تركان حمد عبد المهيمن عمران علي غفران نجم خورشيد احمد أحمد لؤي خضير عباس دموع مضر فؤاد توفيق شهد دلير احمد محمد 

 أخالص حسين عبد سلمان ية ثامر ابراهيم سلمانرق صفاء علي رشيد سعيد
قحطان عيدان مصطفى 

 جمعة
 محمد عدنان علي ناجي علي صاحب حمودي جاسم

 عبدهللا ابراهيم كاظم حسين
زهراء عماد احمد 

 عبدالمجيد
 محمود انور حيدر مايخان علي عدنان احمد حسين قصي داود سليم حسن أكرم ناجي ظاهر حسن

 مروة علي حسن خميس عمر عباس احمد جاسم كريم علي كاظم خليل أنسام فؤاد عبد فرهود زينب جاسم جعفر صالح عز الدين علي مسلم صالح

 سعد عدنان محمد شرميط عالء كريم ياسين خضير
آيات إسماعيل إبراهيم 

 عباس
محمد اسماعيل محمد 

 عنكوش
 موج عدي محمد فتاح عمر محمد حسين محمد

 



 (  8الوجبة االولى قاعة رقم )  

 ( 8العلوم السياسية )  الرابعةالمرحلة                                                              ( 4وصباحي )   (  12  )مسائي المرحلة الثانية قانون 

                                  (  24)   صباحي المرحلة الرابعة قانون

 رابع قانون صباحي+صباحي ثاني قانون مسائيرابع قانون صباحي  ية    علوم سياس رابع  قانون مسائي   ثاني   رابع قانون صباحي    

ميساء عبد المنعم رشيد 
 عبد

 ايالف نبيل مجيد رشيد هللا زيدان خلفنزار مال  وليد ابراهيم محمد محيسن أية ساجد إبراهيم حسن فائز خالد احمد حسن

مينا قحطان عبدالمجيد 
 حميد

 قصي علي شاكر محمود
أيسر أديب عبد الحسين 

 أحمد
 براء طه ابراهيم جواد نوال عبدالرزاق عبدالجبار ياسر سلمان كتاب درب

 بشائر هزبر عباس حسن هدير ياسر عبدالرحمن يوسف محمد جاسم حمود أيمان عبد علي مجيد كرار عالء جعفر صادق نبيل وليد حسن رحيم

 حسام سامي رشيد هند حسين عبدهللا حسين احمد علي احمد كنعان أيمان قاسم محمود حسون ليث مرهج احمد نداء حسين مبارك إبراهيم

 نوري إبراهيم إبراهيم اسراء فاضل سالم زيدان بان نزار محمد شهاب  محمد ثاير غفوري سلمان نور حكمان علوان عباس
حسن حسب هللا إسماعيل 

 خليل

 حسن كرهب دواس مسير أسماء احمد سعد مسلم اسيل حامد شكر عزيز بشرى زيد  نايف رجب محمد عبد الوهاب عثمان نور رياض عدنان جاسم

 امل عالء صائب حسين بشير كريم علي مخلف محمد مهدي كاظم حسن هالة ساجد محمود حسين
عبدالرزاق اصيل قيصر 

 رشيد
 حسن محمود ارحيم

 ايات كريم جميل حمادي امنية ستار جاسم مغير تبارك  مقداد إبراهيم مروان سالم احمد هدى صالح علي صالح 
حنين عبد الوهاب حسين 

 محمود

 



 (  9الوجبة االولى قاعة رقم )  

 ( 8العلوم السياسية )  ةالرابع(                                                                                        المرحلة  16  )صباحي المرحلة الثانية قانون 

                                  (  24)  صباحيالمرحلة الرابعة قانون 

 رابع قانون صباحي     قانون صباحي     ثاني قانون صباحيعلوم سياسية    رابع  رابع     قانون صباحي رابع   رابع قانون صباحي    

حوراء عبد الكريم حسن 
 وزكة

 ايمن جاسم محمد عباس
 تقوى خليل إبراهيم قدوري

 حسين رعد عبيد مهدي رعد فائز علي مدب
سناء عبدالكريم جاسم 

 محمد

 براء محمود حسن حسين حيدر علي خميس عباس
 علي كرجي أحمد تمام

 سوالف وليد فاضل عليوي حيدر احمد كامل جار هللا رنا فؤاد عواد عبد

حيدر عمران عبد الرحمن 
 عبد هللا

 بكر عالء تحسين محمود
 حامد مؤيد مهدي علي

 شهد سالم إبراهيم محمد حيدر شاكر محمود حسن رواء حسن علي مجيد

 اسودبالل روكان بنيان  حيدر فتح هللا حسين رشيد
 حسن صفاء إبراهيم

 شيماء كريم جبار حميد رسول عدنان فهد زهراء خليل إبراهيم طه

 تبارك خضير محمد حميد رسل عمر حسين حمد
 حسين رعد فاضل شهاب

 صابر كامل رحم حسين زمن قيس محمود سلمان زينب صالح حسن منصور

 تمارة حقي إسماعيل علوان رسل محمد احمد مصطفى
 حميد عبد هللا حسين مجيد

 سرور حسام هادي سلمان
زهراء علي عبد الرزاق 

 حسين
 ضياء جبار ناجي حسن

 تمارة عمار جميل جواد رسل محمد علي طاهر
 حنين رائد إسماعيل إبراهيم

 طيبة جميل جاسم محمد زهراء غالب جاسم عبدهللا سعد ثابت مرشود حسن

 جاسم محمد عواد رشيد حامد رشيد فياض
 علي حسين حوراء عباس

 عائشة كامل حسن نصيف شيماء سامي فخري محمد سالم محمد حسن حسين

 



 (  10الوجبة االولى قاعة رقم )  

 ( 8العلوم السياسية )  الرابعة(                                                                                        المرحلة  16  )صباحي  المرحلة الثانية قانون 

                                  (  24)  صباحي المرحلة الرابعة قانون 

 رابع قانون صباحي     قانون صباحي     ثاني قانون صباحيعلوم سياسية    رابع  رابع     ثاني قانون صباحي   رابع قانون صباحي    

عبد الرحمن نور الدين  
 طاهرادهم 

عبد الكريم ثعبان عبد 
 محيميد

 محمد يعكوب توفيق شهاب مالك حسن جواد كاظم فؤاد صالح نوري عزيز دعاء حاتم حسن جاسم

عبد السميع ابراهيم 
 إسماعيل مزبان

 عبد هللا هيثم صباح جبار
دعاء محمود عبد النبي 

 جواد
قاسم علي عبد الرحمن 

 جاسم
 محمد صاحب محمد

مصطفى احمد هادي 
 اعيلإسم

 محمد علي محمد علوان كافي سلمان محمد محمود دنيا طاهر محمد سعيد عالء ظاهر فهد عبدهللا علي حسين علي هادي
مصطفى كريم إسماعيل 

 عجاج

 محمود قاسم محمود مغير محمد جمال جداع حبيب رانيا حامد محمد جاسم علي طارق احمد ساطي عمر علي جاسم حمودي
مصطفى محمد صالح 

 سلمان    

 نهى علي إبراهيم عليوي مريم ليث مهدي سلمان محمد رعد محمود محمد رانيا عدنان محمد علوان عمر الدين عالء تحسين عمران عنيد جسام محمد

 نور سعد جاسم محمد رشيدمشكور جاسم فاضل  محمد عدنان حاتم علوان رحاب نزار ثامر حسين عمر مشعان حمادي عبد فاطمة ثامر جالب زاير

 محمد كريم احمد سعود رفل محمد خليل موسى كرار فالح حسن باني فرح مظفر شاكر محمود
معتز عبد الكريم علوان 

 خضير
 هادي عبد محمد خميس

 ليث مدحت صاحب يحيى فهد انور مسافر متعب
رندة عبد الرزاق محمد 

 صالح
 سامي جاسم كرديهشام  نبأ حميد رشيد عبد محمد ياس علي داود

 



 (  11الوجبة االولى قاعة رقم )  

 ( 8العلوم السياسية )  الرابعة(                                                                                        المرحلة  16  )صباحي المرحلة الثانية قانون 

                                  ( 23)  ومسائي ( 1صباحي ) المرحلة الرابعة قانون

 رابع قانون مسائي     ثاني قانون صباحي     مسائيرابع قانون    علوم سياسية    رابع      ثاني قانون صباحي      رابع قانون مسائي 

 وسن قاسم محمد مصطفى
 

 ستار كاظم جواد حسون ياسر محمد حسين إسماعيل تمارة كنعان محمد علي رندة خليل إبراهيم سعد ندى خليل ابراهيم

 سرور صباح مهدي جاسم ابراهيم فرحان سبع خميس حازم ناصر حسين علي رؤى حسين فاضل علي نزار حسن علي سكران االء محمود ابراهيم بريسم

 سمر فهمي ناصر حسين احمد علي محمد خليفة حسين احمد لطيف حسام زهراء هاشم لطيف هاشم نسرين كاظم إبراهيم  مهدي اثير رعد عبد الهادي حسن

 نورس خلف جاسم احمد احمد حسين خلف علي
زيد برهان عبد الرزاق عبد 

 الكريم
 حسين ستار جاسم محمد

احمد نبيل عبد الرحمن عبد 
 الستار

 العباس فاضل عبود خميس

احمد عبداللطيف عبدالستار 
 نصيف

 هبة مطشر حاتم علوان
عابدين علي عبد زين ال

 الستار
 عبد هللا محمود حسين علي امير جبار خلف ابراهيم خلدون محمد حمادي رحيم

 عبير حسين احمد لطيف ايات احمد خضير عباس رقية عبد هللا علي حسين سارة عبد هللا إبراهيم جمعة هيثم خوام علوان حسين اسامة محمد محيسن

 عدي نجم عبد سريح  ايات سعود ظاهر ماجد رنا ناهض حاتم خلف سحر بشار داود سلمان محمودوفاء سمير توفيق  انوار محمد ياسين

 علي حسين محمود غافل ايمان حسين خليل ابراهيم زيد خلف حسين علي سحر مجيد علي منصور وليد خالد شياع حسن بشرى طارق محمود خلف

 



 (  12الوجبة االولى قاعة رقم )  

 ( 8العلوم السياسية )  الرابعة(                                                                                        المرحلة  16  )صباحي المرحلة الثانية قانون 

                                  (  24)  مسائي المرحلة الرابعة قانون 

 رابع قانون مسائي    ثاني قانون صباحي     علوم سياسية     رابع قانون مسائي رابع      ثاني قانون صباحي      قانون مسائي رابع 

 احمد حامد عبد محسن سعد رحيم جمعة حسن محمد كامل حميد عطية سرى احمد جميل شهاب حسين علي عبد الحميد علي ضاري رزوقي رشيد

 احمد عامر هادي إبراهيم شاكر محمود سعيد خلف محمود علي احمد سلمان سمر كاظم علوان حيدر صباح عطا مهدي فاضل خليل فرحان حسين

 احمد محمود خليفة عوض صالح علي كاظم محمد مصطفى حاتم عباس حسين سمير قيس حميد بريسم رسل محمد جاسم عباس قاسم جاسم حسين محمد

 قاسم حسن علي زغير
زهراء محمد علي خان 

 مراد
 منن مقداد علي محسن سهى سعد ذياب عباس

عباس صالح عجرش 
 عبدهللا

 احمد مكي تركي حمد

 احمد يوسف جاسم محمد عبدالخالق شالل عبدالخالق نور حسان حازم بيكان شهد خزعل طه سلمان زينب خليل إبراهيم طه كريم خضير عباس نصار

 وسام عبد هادي جسام شهد صباح عطا  زينب سمير احمد حسن لميعة ابراهيم خلف موسى
عبير بهجت عبد الواحد 

 ولي
 اسامة فاروق عطية حلو

 ليث هزبر مغير فليح
سجى محمود حسين شاه 

 مراد
 بتول عبود كامل داود عال حازم محمود علوان ابتسام تايه جاسم غركان عبد الرحمن طه محمد

 بهاء حسين علي جاسم علي بشار حسن محمود ابراهيم علي عبد كاظم عبد هللا علي حسين علي محمود جدوع عيادةسحر  محمد صالح كاظم إبراهيم

 



 (  13الوجبة االولى قاعة رقم )  

 ( 8العلوم السياسية )  الرابعة(                                                                                        المرحلة  16  )صباحي المرحلة الثانية قانون 

                                  (  24)  مسائي المرحلة الرابعة قانون 

 رابع قانون مسائي      صباحيثاني قانون      رابع قانون مسائي  علوم سياسية     رابع    ثاني قانون صباحي      رابع قانون مسائي  

 عال صباح علي هزاع  علي جوامير خليل علي حسام عماد وهيب وادي
زينب عبد الرزاق هوبي 

 خضير
 علي ادهم يحيى خلف  مروان حمد صالح

 سمير علي حيدر كيطان علي عبدالجبار رشيد حميد حسن علي احمد أسود
سجى عبد الرحمن امام 

 علي
 علي عبد الكريم عقيل عبد مروان فرحان علي

 مازن يحيى متعب حسن علي حسين احمد
علي شكر نوري عبد 

 الحسين
 شهالء جمعة داود سلمان

مصطفى عبد األمير رضا 
 محبوب

 علياء صادق محمد خميس

 عماد محمد مراد محمد ميسم ستار جبار محمد صهيب ابراهيم داود سلمان خلفعلي طارق خضير  مامون رشيد حسين عليوي حيدر كاظم جواد كاظم

ذكرى عبد الكريم عباس 
 حسن

 محمد طارق إبراهيم محمد
علي غضبان عبد الرحمن 

 قدوري
 عمر طاهر بدر عبدهللا نبأ وليد نصر هللا ناجي  عباس قدوري خلف 

 نور اسد شجاع محمد عبد هللا احمد علي طه فاضل علي عيسى عمار محمد قحطان طعمة رائد خليل عبد الكريم 
غزوان عبد االمير سلمان 

 بداي

 مرتضى محمد مبدر ظاهر زهراء حميد حسن علي
عمر عيسى عبد األمير 

 مشخا ل
 كرار محمد صباح حميد  هاجر بركان إبراهيم عبدهللا عدنان حميد علوان علوان

 غدير محمود عبد هللا حسين عزيز مرتضى نشأت احمد زياد شاكر شجاع حسن
عالء ناهض إسماعيل 

 ياسين
 ليث خالد حامد خليل هاجر ماجد رشيد حسين

 



 (  14الوجبة االولى قاعة رقم )  

 ( 19العلوم السياسية )  الرابعة(                                                                                        المرحلة  16  )صباحي المرحلة الثانية قانون 

                                  (  4)  مسائي المرحلة الرابعة قانون 

 رابع علوم سياسية     ثاني قانون صباحي       قانون مسائيعلوم سياسية    رابع  رابع    ثاني قانون صباحي       علوم سياسية رابع 

 محمد شالل حميد جاسم فاضل علي حسن فليح هديل عبد الرحمن طه زينب حيال طه ياسين
احمد عبد العظيم ياسين 

 عباس
 إسماعيل محمد قادر علي

 أنفال محمد عبد الرحمن اسراء عادل شعالن رميض مصطفى يونس مجيد عبد محمد شهاب أحمد نصيف هديل عدنان عمر عبدهللا علي مجيد محمد يحيى 

 إيالف علي حسين صادق افنان اديب لطيف احمد وليد خالد وهيب محمد مهند حميد حمد يوسف حامد حميد محمد منير نعيم ايراهيم  

 
أحالم صباح عباس عبد 

 الرحمن
 بان يحيى محمود عيدان حسين هادي محمد سعيد عباس صالحياسين خضير  مهدي جاسم حسون

 بيداء حميد توفيق صالح حوراء ليث سعدي حسن  مصطفى عبد االمير عطية  احمد حسين جدوع محمد 

 حيدر هادي حسن حوراء محمد وادي عاصي  علي يحيى عبد  احمد صبحي وسمي حبيب 

 
احمد عبد الرزاق إبراهيم 

 محمد
 رفيدة عماد سليم غيدان حيدر سالم داود سلمان  محمد صكبان كاظم

 
احمد عبد السالم عيسى 

 محمود
 رنا طارق كامل مطلب خالد نجم عبد حسون  احمد هزبر نصيف جاسم 

 



 (  16الوجبة االولى قاعة رقم )  

 ( 24العلوم السياسية )  الرابعة(                                                                                       المرحلة  16 ) صباحيالمرحلة الثانية قانون 

                                  المرحلة الرابعة قانون )  (

 رابع علوم سياسية     ثاني قانون صباحي                            علوم سياسية     رابع     ثاني قانون صباحي      رابع علوم سياسية 

زينب سعد عبد األمير 
 عباس

 محاسن سلطان محمود علي حسين محمود جاسم  غفران ماجد علي محمد دنيا محمد عبد داود

سارة مروان عبد الملك 
 سليمان

 رافد عدنان مجيد غدير
 غيداء عبد الكريم جاسم

 محمد 
 محمد احمد شاكر  علي ناظم علوان خليفة 

 محمد بهجت علوان حسن        عمر راسم نصيف  فاطمة رشيد لطيف وحيد رسل حبيب حميد سلوم سجى كاظم محمد عبد هللا

  فاطمة ياسين عبود سلمان رياض سعد عبود فاضل سهام جميل حسن خلف
فاطمة حسين عبد الحسن 

 سعيد
 داودمحمد عباس فاضل 

 شهد باسم مصطفى
زبيدة عبد الرحمن عبد 

 الستار شهاب
 فهد زامل حسين علوان  فؤاد سعدون مهدي

محمد عبد القادر احمد 
 حسن

  قاسم عواد سلطان زبيدة علي عباس عبد علي عثمان إدريس صالح
ليث علي عبد الرحمن 

 علوان
 محمد فالح مهدي حسين

 محمد قاسم محمد عليوي  محمد عمار إبراهيم حميد  عدنان محمد مغير كاظم سجى حسين طالب حسين علي مجيد علي

 محمد كريم علي جحيش  كرار كاظم فاضل كاظم شيماء عبدالرزاق اسماعيل غزوة فالح حسن علي
محمود حسن عبد اللطيف 

 أحمد 

 



 (  17الوجبة االولى قاعة رقم )  

 ( 24العلوم السياسية )  الرابعة(                                                                                        المرحلة  8  )صباحي المرحلة الثانية قانون 

                                  المرحلة الرابعة قانون )  (

 رابع علوم سياسية                               رابع علوم سياسية      قانون صباحيثاني                                  رابع علوم سياسية 

مروان جبار عبد علي 
 نصيف 

 هديل أحمد نايف محمود  ناجحة عامر علي خميس محمد واثق احمد محمود 

 هديل كامل  عبد هللا سلمان  ناريمان صالح مهدي علي مرتضى كرم ناصر  مروة عباس فاضل

 هنادي مازن ياس حسن  نور قاسم ياس خلف مروة جليل عارف حسين  مريم خالد محمد خماس 

 ورود خالد سلمان علوان  هالة جاسم محمد مهدي مروة حمزة وهاب ناجي  مصطفى محمد خلف نجرس

 وسن إبراهيم كامل جواد  هالة جميل خماس مهدي مها علي حسين رحيل  مهند أحمد خضير حسين

 يوسف عباس علوان حبيب  هبه كنعان يحيى خلف نوار ناظم احمد عصفور  محمود أحمدمهند 

 محمد جميل عبد الرزاق  هدى حامد حسن محمد وليد هيالن كامل احمد  مهند نعيم مجلي جوده

 ميسم عدنان متعب    هدى عبد المنعم ناصر كاظم ياسمين وليد فاضل عليوي  ميالد حميد خلف جواد

 


