
 (  1قاعة رقم )   الوجبة الثانية

 ( 8العلوم السياسية )  الثالثة(                                                                                        المرحلة  24  ) مسائي   قانون المرحلة االولى

                                  (  16)  صباحي قانون  المرحلة الثالثة

  مسائيقانون  اول     صباحيقانون  ثالث      مسائي قانون اول    علوم سياسية   ثالث     صباحيقانون  ثالث      مسائي  قانون اول  

 ذوالفقار رعد علي محمد نجم عبد ايات حاتم كريم محمد عبد أبو ذر ناهض عبد الزهرة احمد حسن قاسم محمود ابو بكر علي احمد محمود

 سجاد عمار عزيز ولي ايسر جميل فالح حسن حبيب حسين خلف فليفل اتهام جالل اتهام عبد  احمد عقيل عمران عيسى احمد ابراهيم اسماعيل

 احمد علي عبدهللا مخلف احمد باسم لطيف محمد
أحمد عبد الرضا محمد 

 سحاب
 سفيان صباح عبدهللا حسن عبد كاظمايسر عريبي  حذيفة حمادي عليوي ناصر

 سيف قاسم مدير خليفة ايمان فاضل خضير حمزة حذيفة كامل ثامر خليل استبرق سعد حسين علي  اسامة قاسم علي ناصر احمد تركي غزال هوير

 أفراح هادي صالح أحمد استبرق ابراهيم خلف نجم احمد جاسم محمد حسن
حسين اسماعيل صادق 

 حسون
 عباس مهدي عباس داود حسين عليبتول ابراهيم 

 اسراء سعيد نصيف لطيف اطياف محمد مهدي صكبان
أنس عبد الستار خضير 

 درباز
حسين حيدر عبداالمير 

 شوكت
 حمزة حكيم محمود يوسف

عبد القادر طارق ياسين 
 حسين

 عبدهللا محمد حمدي مهدي حنان نجم عبد نصيف جاسم حسين طالب عبدهللا حسين أية سهيل أحمد حسن اسيل محمد درباس مصلح اوراد دغيش علوان عباس

 بشرى غازي عناد جياد
امنة عبد الرسول كاظم 

 حسون
 علي اسعد علي كاطع خالد حافظ ياسين فرحان حيدر احمد حسن احمد أية فرات محمود عبد

 



 (  2قاعة رقم )   الوجبة الثانية

 ( 8العلوم السياسية )  الثالثة(                                                                                        المرحلة  24  )مسائي   قانون  االولىالمرحلة 

                                  (  16)   صباحي قانون الثالثةالمرحلة 

 مسائيقانون  اول     صباحيقانون  ثالث     مسائي قانون اول   علوم سياسية    ثالث      صباحيقانون  ثالث      مسائي قانون  اول 

 شذى حسن سعود طاهر كاظم ثاير كاظم جواد الزبير سعد ثامر  رسل كريم عالوي جزل علي جالل ناجي حسن
مصطفى صادق جعفر 

 خميس

 أحمد مزهر قدوري رانية زهراء مثنى عباس حميد علي حاتم عبدالحسن محمد
محمد التقي رحيم صكبان 

 جبر
 ميالد قاسم خليل ابراهيم شهد باسم غضبان ياسين

 نور احمد حسين حميد شيماء احمد كاظم عودة محمد جواد كاظم جبار رسول سعيد حميد مطر زينب حشمت نعمة قاسم علي حسن شهاب حميد

 هالة علي حمد حسن صفا احسان حيدر محسن محمد خزعل حميد حسين حسن محمودرويدا نامق  زينب سعد عزيز محمود علي رعد كاظم محمد

 سارة محمد رضا عمار ثامر مجيد حميد
ريام مجيد عبد الكريم 

 علوان
 محمد ستار جبار ردام

عبد الصمد مهند عبد 
 الستار داود

 هيثم عبد خليل ابراهيم

 محمد سالم فاضل مطر غانم شجاع محمد زهراء سجى عالء عزيز طعمة عمر اياد قحطان عباس
عبد الكريم عدنان 
 عبدالكريم صالح

 احمد عبد الحكيم عامر عبد

 سالم عماد رحيم سلطان سفانة مثنى احمد مهدي عمر ثامر سعدون جاسم
محمد عبدالرضا نايف 

 سلمان
 عبدهللا علي حسين 

اسامة عبد الرحمان حسن 
 علي

 شهد محمد عبد هللا ثابت رزوقي جميلسهر سعد  عمر خليل ابراهيم محمود
مصطفى ارميض رحيم 

 حسن
علي السجاد خليل سعد 

 عباس
 اوس قحطان ابراهيم علي

 



 (  3قاعة رقم )   الوجبة الثانية

 ( 8العلوم السياسية )  الثالثة(                                                                                        المرحلة  24  )مسائي   قانون  االولىالمرحلة 

                                  (  16)   صباحي قانون الثالثةالمرحلة 

 مسائيقانون  اول     صباحيقانون  ثالث      مسائي قانون اول  علوم سياسية    ثالث     صباحيقانون  ثالث      مسائي قانون  اول  

ايثار عبدالستار جبار محمد 
 علي

 طه هادي منعم عبدهللا محمد ستار خضير عباس راني صباح زيدان غالب شهد مولود علي عبد هللا علي ستار عباس حسين

 علي كريم دلفي دانة ايهاب زيد خلف علي
صابرين هادي عبود 

 محيسن
 محمد صالح حسن حسون رجاء شهاب احمد ابراهيم

عبدالرحمن جارهللا حسن 
 اسماعيل

 عبدهللا عادل كريم صالح مرتضى محمد حميد صالح رغدة علي حسين علي صفا صالح هادي حميد غفران منير شهاب احمد حسن خليفة احمد حمودي

 الحسن علي عبدهللا راشد
سن عبد فاطمة عبد الح

 األمير كاظم
 سحر سعد سامي عزو عبد هللا خلف عبد هللا محمد

مصطفى رفعت مزهر 
 عباس

 عبدهللا محمود شاكر بدر

 فاطمة علي عبد مرمي حسن فريد محمد جعفر 
عصماء عبد الستار محسن 

 داود
 نبأ كريم شمخي جاسم سرى خطاب عادل كامل

عبيدة عبد الرحمن مهدي 
 عبد

 حسين فاضل اسماعيل
 مزعل

 علي فاضل محيسن عبود نبراس طه محمود مهدي سيف مهند علي هادي علي طالب عمران كاظم لينه عبد المنعم حاتم جابر

حيدر عبد الحسين عباس 
 حسين

 عمر قيس حسن علوان نجم عبدهللا خضير عباس  شهد زياد حمدي حسن علي عدنان زيدان عبود ماهر رياض شنيف

 فراس علي عطية خلف نمارق ياسر حسن سعود ضحى منير خلف ابراهيم علي غالب مهدي جاسم عبدالحكيم محمد مثنى دينا سعدي حميد خلف

 



 (  4قاعة رقم )   الوجبة الثانية

 ( 8العلوم السياسية )  الثالثة(                                                                                        المرحلة  24  )مسائي   قانون  االولىالمرحلة 

                                  (  16)  صباحي قانون  الثالثةالمرحلة 

 مسائيقانون  اول     صباحيقانون  ثالث      مسائي قانون اول علوم سياسية    ثالث       صباحيقانون  ثالث     مسائي قانون  اول  

قاسم رزوقي قدوري 
 ابراهيم

 احمد سالم منصور حسين اسماء جاسم محمد نصيف محمد منذر خليل علي ليث جبار نور رحيم صكبان جبر

 هاجر ياسين حسن محمود كاظم علي كاظم عبدهللا
 رياض سلمان حسب هللا

 عباس
 اسماء غانم جمعة حسن محمود حسن محمود خليفة

احمد عبدالباسط حسين 
 محمد

 مرتضى محمد صادق علي هادي سلمان عباس هبة مظهر إسماعيل علي كرار حمزة احمد وسمي
امامه عبد الرزاق هوبي 

 محمد
 احمد مظهر محي محمد

 كرار قحطان علوان
ورود رعد جميل عبد 

 الحسين
 اسفار حسين علي عبد انتضار محمود صالح دهش مصطفى احمد سليم سلوم غيدان فاطمة ظافر نكة

 فلة حسن إبراهيم شوكت االء حمد عباس فنجان ليث فاضل عباس مهدي
مصطفى زيدان خليفة 

 حسون
 انور حسن هادي عودة

اسماء ثائر عبد الرحيم عبد 
 عون

محمد علي صادق جعفر 
 عبدهللا

 مهدي فخري مهدي علوان كمال رشيد جسام كرار ابو بكر حسين حسن عباس
حسناء حكمت خليل 

 إسماعيل
 اوس احمد نصيف جاسم

 احمد حسين محمد حسين محمد محمود داود سلمان
محمد إسماعيل خميس 

 كريفع
 مهدي محمد حميد مجيد

حسين ياسين إسماعيل 
 جواد

 براق قاسم جليل مجيد

 حسن رشيد جخيور حقي اسماعيل داود سلومي هبة عبدالمنعم عبد خضير محمد األمين جعفر كاظم إبراهيماسراء حميد رزام  محمد مولود خليل ابراهيم

 



 (  5قاعة رقم )   الوجبة الثانية

 ( 8العلوم السياسية )  الثالثة(                                                                                        المرحلة  24  )مسائي   قانون االولى المرحلة 

                                  (  16)  صباحي قانون  الثالثةالمرحلة 

 مسائيقانون  اول     صباحيقانون  ثالث      مسائي قانون اول   علوم سياسية   ثالث       صباحيقانون  ثالث     مسائي قانون  اول  

 حسين علي منشد علي
ديانا علي عبد الحسين 

 إسماعيل
 علي عبدالرحمن عباس زينب حسين نصيف سهام سلمان عبدهللا جدعان محمد محمود اشكير عباس

 رانية حامد هادي صالح حيدر اياد حسين علي
عباس فاضل عبد مروة 

 الحمد
 علي فاضل حسين حمد زينب عدنان محمود حميدي شيماء حسن كامل عليوي

 عمر عبدالحميد رشيد عبد زينة حميد محسن رشيد صفاء ايوب يوسف محمد مها عامر كاظم حسين رائد سالم عجاج حسين حيدر جاسم عبد علي

 خضر حسين ابراهيم سمير
رسل عبد الحافظ محمود 

 جاسم
 عمر وليد كامل حميد سارة عويد عودة كاظم صالح مهدي صالح حسين مهند زيد محسن عبد هللا

خير هللا مصلح ناصر 
 حسين

 فاضل راضي حسين بدر سعد مطشر نجم عبد طارق زياد احمد هزاع ميعاد صباح عواد كاظم ريام ثاير محمود بحاوي

 فاطمة تعبان مشهد فرحان سليمان خليل إبراهيم خلف طارق زيد شالل سمير نور هشام عبود  زهراء عمران محمد ميرزا ذر انعام خليل ابراهيم

 فراس حسن علي كاظم عالء حسين كاظم خلف عبدهللا سعدون حافظ شهاب هدى ظاهر صالح مهدي زهراء هاشم فاضل عباس رسال محمود وهيب علوان

 كرار محمود علي محمد علي حسين محمود جواد علي سلمان جدوع مطلك مازن حاتم كاظم  زينب جاسم حسين مهدي زينب ستار عدنان احمد

 



 (  6قاعة رقم )   الوجبة الثانية

  ( 1العلوم السياسية )  الثالثةالمرحلة                                 (                                                      24  )مسائي   قانون  االولىالمرحلة 

                                  (  16)  صباحي قانون  الثالثةالمرحلة 

 مسائيقانون  اول     صباحيقانون  ثالث    مسائي قانون اول        علوم سياسية ثالث     صباحيقانون  ثالث     مسائي قانون  اول  

كريم علي عبدالكريم 
 عبدالعزيز

 معاذ خليل فاضل عباس محمد هاشم محمد فدعم  علي حيدر محمد علي فهد
مرتضى محسن علوان 

 حسين
 اية عباس حنتوش علي

 ايالف اياد داود سلمان مريم صالح حسن خلف هاشم جمال محمد جواد  علي عدنان هاشم علوان ماجد تركي كريم احمد

 جليل مهدي صالح عبدهللا مصطفى فؤاد احمد محمد احمد كامل داود حسن  علي عراك ابراهيم محمود زياد عزيز علي

 حسين علي شاكر محمود مصطفى كامل عواد علي احمد كهالن عبد احمد  عمار ياسر عبد نصيف محمود سالم لفتة مامود

 احمد محمد علي حميد  فاطمة محمود علي ماضي مختار خالد تركان توفيق
مصطفى محمد عبدهللا 

 محيميد
 حمزة عبود علي حسين

مصطاف كامل مصطاف 
 مشيوح

 حيدر احمد علي عباس معد حمدي حسن كنون ارشد كريم حسين علي  فرح احمد محسن رشيد

 زهير عدنان ظاهر علو منير خليل إبراهيم خميس اسامة جليل ابراهيم كاظم  محمد هادي صالح مخلف مصطفى محمد نجم عبدهللا

مصطفى نصير نعمان 
 ابراهيم

  محمود عامر جاسم محمد
اسماعيل محمد حسن 

 كطوان
 نرجس مرهج ناصر محمد

زينب عبدالجبار عبدهللا 
 خلف

 



 (  7قاعة رقم )   الوجبة الثانية

   ( 8العلوم السياسية )  االولىالمرحلة (                                                                                        24  )مسائي   قانون  االولىالمرحلة 

                                  (  16)  صباحي قانون  الثالثةالمرحلة 

 مسائيقانون  اول     صباحيقانون  ثالث      مسائي قانون اول       علوم سياسية اول      صباحيقانون  ثالث     مسائي قانون  اول  

 يوسف طالب حسن ناصر كاظم حسين علي عباس ابراهيم خليل ابراهيم نهاد عادل خالد سارة خالد رحومي علو
منهل سامي عبدالرحمن 

 عبد العزيز

 يوسف محمود سلمان عواد كرم جليل ابراهيم كاظم حنين جمعة علي نور امين وهاب امين سرمد ثامر محمد فرحان
مهند عبد الرضا محمد 

 وحيد

 سيف عامر حسين حنش
نورس ابراهيم عبد الرزاق 

 إبراهيم
 احمد حافظ ناصر حسين محمد سالم حسين عطية زهراء فدعم محمد

نور الدين عباس حسين 
 علي

عبدالجليل عادل ابراهيم 
 خلف

 نورس حسين ناصر مياح
زيد ضياء الدين مظلوم 

 عطية 
 هالل قيصر قاسم احمد خالد احمد عزيز محمد علي حمد لطيف

 سيف محمد صالح هدى جاسم محمد سلوم عقيل محمد علي خطاب
محمد ماضي حسين 

 منصور
 هند شمران امانة عبد احمد خليل إبراهيم لطيف

علي وسام عبد الحسن 
 هادي

 احمد سبهان عبد صالح محمد مظهر علي مجيد عمر مجيد خضير  ياسمين عباس علي حسين
هند عبد الهادي عبدهللا 

 محمد

 عمار غضبان محمد محمود
يقين عبد الكريم محسن 

 جوامير
 هيالن كريم حسن علوان ازهر خير هللا عدنان مصطفى طالب ولي موسى قيس مؤيد مصطفى 

 امال باقر هادي عبدهللا مصطفى منعم طه محمود هدى محمد علي  يوسف رشيد محمد عودة  عمر جعفر جسام محمد
والء عبد الرزاق عباس 

 جرمط

 



 (  8قاعة رقم )   الوجبة الثانية

                                                             ( 22وصباحي )   (  2  )مسائي قانون  االولىالمرحلة 

                                  (  16)   صباحي قانون الثالثةالمرحلة 

 صباحيقانون  اول     صباحيقانون  ثالث     صباحيقانون اول                               صباحيقانون  ثالث +صباحيمسائيقانون  اول

 وليد ثامر مهدي
ايالف عبد الحسن 

 عبدالقادر
 انس اياد كريم عبدهللا 

عبد الرحيم حيدر محمد 
 حميد

 حسين علي عباس شهاب

 حسين محمد جاسم حسين دعاء خليفة رحيم حبيب ايسر شهاب احمد حسين  ايمان احمد خليل علو ياسين محمد سعيد سلمان

 داليا رباح نايف حسن دعاء عباس إبراهيم فيصل ايالف محمود مبدر محمود  بالل قيس جعفر مهدي ابتهال محمد مريوش عبود

 تبارك طالل صالح مهدي  حسن طعمه حسن علي ابراهيم عدنان جهاد محمد
دعاء عبد الكريم مراد 

 حسين
 رغد فارح حسن كاظم

 جوان كاوه سلمان جمعة  حنان محمد عباس فرج احمد رياض جاسم خليل
زكريا وائل هادي عبد 

 األمير
سرور انعام عبد الوهاب 

 قدوري

 سما امين محمود امين زينب خضير جمبد جاسم حسن محمود شاكر بدر  حنين محمد صالح خميس احمد عبدالكريم فليح حسن

 اسراء عدنان شعالن جواد
حيدر طالب إسماعيل 

 إبراهيم
 سناء صالح حسن عباس شهد صالح هادي جاسم حسين خليفة حسين شيال 

 افراح صاحب ماهود سمين
حيدر عبد الرحمن حسن 

 محمد
 شهد سلمان هادي كريفع شهد عدنان صالح بريسم حسين علي حسين فزع 

 



 (  9قاعة رقم )   الوجبة الثانية

 (                                                                                         24  )صباحي قانون  االولىالمرحلة 

                                  (  16)  صباحيقانون  الثالثةالمرحلة 

 صباحيقانون  اول     صباحيقانون  ثالث      صباحيقانون اول                                صباحيقانون  ثالث       صباحيقانون  اول 

شيماء زكي ياسين 
 عبدالرحيم

 شيرين ياسين عنوان هزاع
 

 شاكر محمود سلمانمازن  غصون حميد خضير عباس علي نبيل محمد جاسم

صابرين مهدي مصلح 
 حسن

 صالح حسب هللا حسين
 

 محمد حسن خضير درويش فاطمة وسام إبراهيم خليل عمر صبحي جميل مراد

 عبدهللا حسين عون علي صفية عباس عيدان مطر
 

 محمد حسن درويش خسارة مازن صاحب ناجي حلبون عمر قتيبة محمود ابراهيم

 عثمان فيصل احمد عمر عائشة قيس ابراهيم زبالة
 

 محمد صالح هادي احمد محمد فرحان حسين احمد عيسى كاظم عبود كاظم

 علي نزهان شوكت حسن عبدهللا سعدون احمد حسين
 

 محمد محسن علي توفيق محمد نجم عبد خميس غسق علي هادي حسين

 علي هادي نجم عبدالوهاب المرسل عباس خزعل عبد
 

 محمد نجم حميد مجيد نوري هادي عنقود محمد غفران كاظم مراد حسين

 عمار فاضل حسين كاظم علي احمد امير مجيد
 

فاطمة الزهراء محمود 
 رعصفو

 مرتضى اياد حامد عباس مروة احمد عبدهللا محمد

 غدير طه علي بدر علي حاتم محمود مغير
 

 مريم هشام حميد ذياب مصطفى احمد موسى فاطمة حسين هادي نوري

 



  (  10قاعة رقم )   الثانيةالوجبة 

 (                                                                                         24  )صباحي  قانون  االولىالمرحلة 

                                  (6ومسائي ) (  10)  صباحي قانون  الثالثةالمرحلة 

 صباحيقانون  اول +مسائيصباحيقانون  ثالث  صباحيقانون اول                                صباحيقانون  ثالث      صباحيقانون  اول 

 مصطفى جاسم علي خميس
مصطفى خشان جميل 

 حسين
 براق علي كريم طه هشام عطية فهد خميس وضاح قاسم حسن فليح 

 حسام محمد صالح خميس وسام مؤيد كامل يسرى سنان نعمان علوان  مصطفى قاسم محمد مطلك مصطفى زيد عبدالرزاق

مصطفى كريم ابراهيم 
 حسين

مصطفى محمد محمود 
 حميد

 حسين زكي يحيى وهاب ابراهيم حسين كاظم خليل احمد اسماعيل كريم خلف 

 مصطفى وليد خالد علوان
مصطفى يوسف صالح 

 عواد
 خديجة هشام حسين حسن ابراهيم نجم الدين عبد  احمد زيد جميل محمد 

 ذو الفقار حسين صادق احمد اسعد ناصر حسين اسامة قاسم جواد جوهر  منتصر اركان جاسم حسين مهدي فاضل علي جواد

 رسول طالب هادي حسيب احمد حميد علوان خميس اسيل عباس جاسم محمد  نبراس سامي محمد سلمان موسى وليد طاهر شبيب

 ميالد رعد محمود كريم
عبد الحميد شهاب  نورس

 عزيز
 امجد محسن جاسم محميد 

احمد عالء الدين حسين 
 سعدون

 رنده عامر شاكر حامد

 هبة محمد ياسين عطية
هديل عبد الجبار إبراهيم 

 عباس
 افراح فؤاد مزعل ساطي اية حسام جاسم محمد 

رونزا بشار مؤيد محمد 
 علي

 



 (  11قاعة رقم )   الوجبة الثانية

 (                                                                                         24  )صباحي قانون  االولىالمرحلة 

    (  16 )  مسائي قانون الثالثةالمرحلة 

 صباحيقانون  اول    مسائي قانون  ثالث       صباحيقانون اول                                 مسائيقانون  ثالث       صباحيقانون  اول 

رؤوف محمد جعفر رؤوف 
 محمد

 عال عدنان هاشم غناوي  انس شامل حمرين خشف
حسن محسن عباس 

 مصحب
فاطمة يونس عبدالسالم 

 عبدالمجيد

زهراء عمار عبدالحسين 
 مجيد

 علي حسين عباس ليث حسن ناظم محمود جاسم عالء سلمان مرشد علي  انمار محمود مبدر محمود

 مثنى مجيد احمد ابراهيم حسين جبار حسن علي علي اياد زياد صبحي  باسم ناصر حسين علي زينب سهيل احمد حسن

 محمد حسين شكر محمود حمزة سالم محسن هادي علي جميل ناجي حسن  بسعاد حسين عبد سالي مؤيد محمد علي

 محمد ستار عيدان شمران حيدر اياد كاظم حميد كامل ياسين مطلكعلي   ثامر كريم عناد هالل سفيان ستار عبد جواد

 محمد سليمان حمود شهاب رغد جميل حسن حسين علي مؤيد علي حسين  جاسم محمد عبد الرضا سهير علي لطيف داود

 جبيبمرتضى حسين عطية  رؤى فالح حسن هادي فاطمة علي سامي خليفة  جبار هادي نجم صالح عباس فاضل عباس خضير

عبود غريب عباس 
 عبدالحسين

 مرتضى عدنان داود حسين سجاد حسن موسى فاطمة يعقوب ابراهيم  حذيفة عدنان جوامير 

 



 (  12قاعة رقم )   الوجبة الثانية

 (                                                                                         24  )صباحي قانون  االولىالمرحلة 

                                  (  16)  مسائي قانون  الثالثةالمرحلة 

 صباحيقانون  اول    مسائي قانون  ثالث       صباحيقانون اول                                 مسائيقانون  ثالث       صباحيقانون  اول 

  سرور علي صالح مهدي مرتضى نصيح قادر محمد
معتز محمد عبدالحسين 

 علوان
 االء عباس مصلح مهدي عبدالرحمن محي لطيف

 عذراء كريم حسن نصيف نور الهدى امير حيدر تمر  سعد ذياب خلف فارس مريم جمال علي حسين
ابراهيم عباس مصطاف 

 درويش

  سعد قيس مرهون مريم طالب هادي حبيب
نور الهدى جعفر فرحان 

 حسن
 احمد رشيد شاكر محمود علي حقي إسماعيل توفيق

 احمد عبد فرحان موسى علي شاكر محمود نور رياض قاسم احمد  صادق حسن عبد الهادي مريم علي مجبل عبد

 احمد نايب ضاحي بريس علي عاشور حسين محمد نيران يونس حميد رشيد  طه ياسين علي عاشور مصطفى ثائر حامد شاكر

 هبة جاسم نوري احمد  طيف اياد عبد االمير مصطفى حسن جواد كاظم
علي عبد القادر فيصل 

 محمود
 احمد نصير عباس عزيز

 مصطفى مثنى عزيز عبود
عبد الرزاق جسام زيدان 

 كاظم
 ادريس احمد علوان حمد علي منعم زكي سالم وسام عمر جميل خلف 

مصطفى محسن جسام 
 محمد

عبد الكريم حسين علوان 
 حسن

 عمر حسين لطيف يوسف صباح محمد عبد 
اسراء فهد عبدالرضا 

 علوان

 



 (  13قاعة رقم )   الوجبة الثانية

 (                                                                                         24  )صباحي قانون  االولىالمرحلة 

                                  (  16)  مسائي قانون  الثالثةالمرحلة 

 صباحيقانون  اول    مسائي قانون  ثالث      صباحيقانون اول                                 مسائيقانون  ثالث       صباحيقانون  اول 

 اطياف حربي فارس جواد
فاضل عبد االمير جواد 

 حربي
 

حسين عبد الزهرة احمد 
 مزبان

 زهراء عزيز محمد شايع محمد مجيد حميد

 مروان عباس حمدان حنين خالد ابراهيم عفتان  فاطمة سعد حاتم رشيد امسر كريم جميل عبد
المهدي  زهراء محمد عبد 

 صابر

 امنة معن عبدالهادي صالح
فهد عبد القادر عبد الرحيم 

 لطيف
 حيدر عبدالسالم محمد علي 

مصطفى وضاح حسين 
 محمد

 زيد عادل رحيم حسن

 زينة سعد حميد فرج مهند حامد سلمان حسين خالد احمد داود سلمان  فيصل فخري سلمان فرمان اية محمد نصيف جاسم

 موفق عبد علي عباس ديانا فؤاد منصور  كواكب جاسم محمد خلف بلسم خالد حسن حميد
سرى محمد عبدالحميد 

 هادي

 سعدية عادل عبود فرج هاني محمد عبدالحسين رفل عبدهللا منعم عبدهللا  محمد ثامر مجيد علي ثامر زبيد ثامر فاضل

 سهى عزيز محمد نيدي ابراهيم نصيفهيثم وليد  زهراء رعد سليم عبد  محمد ثاير حاتم  حسن احمد مهدي صالح

 صفاء احمد محمود جاسم وسام عباس حسن زهراء سعد غازي خلف  محمد قاسم محمد حسين عباس خليفة حسين

 



 (  14قاعة رقم )   الوجبة الثانية

 (                                                                                         24  )صباحي قانون  االولىالمرحلة 

                                  (  16)  مسائي قانون  الثالثةالمرحلة 

 صباحيقانون  اول    مسائي قانون  ثالث       صباحيقانون اول                                 مسائيقانون  ثالث       صباحيقانون  اول 

 محمد عدنان عباس عبود امير علي حسين مصلح علي حميد حسب هللا محي  وليد نايف عبدالرزاق ضحى سلمان كتاب درب

 محمد علي نادر عبدعلوان ايفان عدنان حمزة عباس علي لطيف سلمان حسين  االء داغر حمودي ياسين طه سعد محمد ياسين

عامر عبد السالم عبدالجليل 
 سلمان

 ايمن اكرم محمد عمر علي ياسين حمد  احمد حسين عبدهللا اسود
محمد فرحان اسماعيل 

 ابراهيم

  احمد رشيد محمود مهدي عباس عبود مهدي علي
فاطمة عبداالمير ضايع 

 جميل
 مصطفى رياض محمد جواد بيداء قصي سلمان حميد

عبدالكريم رائد عبدالكريم 
 قتوفي

 نبأ جياد كاظم عليوي جابر حميد عبد هللا فنار معد غسان ياسين  احمد عادل جبار عرمان

 نبأ صالح حراز عباس حازم عبد سهيل عبدهللا فهد سعد ابراهيم حسن  احمد محسن عمر راشد عبدالهادي رعد رحيم حمود

عبدالهادي عبد الكريم 
 مهدي ياسين

 نور حسن طه دانوك حازم فاضل عبد حسن سامي صخي عباسكرار   ارينا قاسم بساتي علي خان

 محمد عامر مدلول علي  امواج مهدي علي ابراهيم عالء كريم علي جحيش
حامد ماجد عبد األمير 

 عباس
 نور فالح حسن خلف

 



 (  16قاعة رقم )   الوجبة الثانية

 (                                                                                        24 ) صباحيقانون  االولىالمرحلة 

                                  ( 16)  مسائي قانون الثالثة المرحلة 

 صباحياول قانون     مسائي ثالث قانون       صباحياول قانون                                 مسائيثالث قانون       صباحياول قانون   

 رانيا هاشم عبد اللطيف اكرم ثاير ابراهيم عبد علي  حوراء اياد مهدي عباس نور محمد اسماعيل محسن
حسين عبد الجبار ابراهيم 

 فيصل

  حيدر احمد عبد هدى عماد لطيف ابراهيم
انوار قيس عبد الكريم 

 موسى
 جاسم حسينحسين كامل  راوند قاسم حسين

 حسين محمد صالح شهاب رائد ابراهيم حبيب عناد اوس علي سلمان حميد  حيدر كريم تركي علوان وسام حسين محمد علي

 حنين باسل اكرم جواد سعد تحسين عبد بتول باسم سالم كاظم  حيدر محمد علي فهد احمد علي توفيق شاطي

 سعيد عبدهللا حذيفة احمد  خضير خالد سبع خميس احمد عون مطر حمد
سيف صالح عبد الوهاب 

 عبدهللا
 رامي عقيل نزهان عبدهللا

استبرق عدنان اسماعيل 
 حسين

خلدون ابراهيم خلف مال 
 هللا

 رسل حسن لطيف علي شفاء خالد عبد هللا حسين حسن بدري حسن علوان 

 رغد جمال علي رضا عباس ابراهيمشيرين عامر  حسن خضير عباس حسن  خليل عليان جاسم محمد اسماء حسن ابراهيم مجلي

 حسن محمد هادي جبار  رامي علي فالح اسيل خورشيد رشيد غايب
شيماء عبدالهادي 
 عبداالمير عباس

 رنا علي توفيق شاطي

 



 (  17قاعة رقم )   الوجبة الثانية

 (                                                                                         24  )صباحي قانون  االولىالمرحلة 

                                  ( 16)   مسائي قانون الثالثة المرحلة 

 صباحيقانون  اول    مسائي قانون  ثالث      صباحيقانون اول                                  مسائيقانون  ثالث     صباحيقانون  اول  

 علي سعيد علي حمودي عمار مزاحم مبارك علي شهد فالح عزيز علي  ضحى رشيد حميد مهدي زهراء عباس ذياب عباس

 علي محمود كحيط عويد عمر سالم حميد مطرود شيماء جاسم حسين فاضل  ضمياء زاهد عثمان نجم زينب عزيز حسين حمودي

 زينب محمد كاظم حميد
عبد هللا احمد عبد الرحمن 

 حسين
 علياء ابراهيم علي داود عمر نصر سكران عبدهللا علي عبداالله سامي 

 سجى عدنان عواد حسن
عبدالرحمن اسكندر عبد 

 ابراهيم
 قاسم رشيد ناصر حسين عبدهللا منعم شهاب احمد 

فردوس غالب عبدهللا 
 محمود

 فرقان جمال جاسم حمودي قيس زهير سلمان خليفة عذراء عباس محمود عبود  بدالوهاب ثاير محمدع سرمد مولود سلمان شريف

  علي فاضل محمد جاسم سهاد علي حسين احمد
علي االكبر ضاري حسن 

 حدري
 كيالن جمال حمزة محمود كاظم كريم كاظم

سيف علي نائل رشيد 
 عبدالكريم

 لمى جهاد احمد محمد لطيف سلمان إبراهيم حريب عبدعلي ستار عبد الجبار   علي محمد ضاري هميل

 ليث عبدهللا رشيد عزيز ماجد سالم غضبان كاظم علي سعد عبدهللا هدو  عماد داود سلمان سيد شهد ثامر متعب جاسم

 



 (  18قاعة رقم )   الوجبة الثانية

 (                                                                                         11  )صباحي قانون  االولىالمرحلة 

                                  (  13)   مسائي قانون ةالثالثالمرحلة 

 مسائيقانون  ثالث      صباحيقانون  اول                                 مسائيقانون  ثالث                                صباحيقانون  اول  

عزيز فرحان برهم محمد  محمد جعفر عبد عباس   
ميسون احسان محمود 

 صالح
 نوري مهند نوري نوري

محمد كاظم حميد محمد  محمد ضمد كاظم وسمي  هدير حامد نزال منصور ورود قيس عباس حسن  

  محمد فاضل علوان عبدهللا
 حمزة عبدالحسين محمد

 محمود
 

وضاح عبدالرحيم محمد 
 عباس

 وجدي فيصل تركي عدوان

محمد مؤيد عبدالوهاب 
 عثمان

حسن محمد رباح مصطفى   وسام حقي إسماعيل علي   

كاظم عبد سالم مصطفى  مروة صفاء حسين احمد  
   

 مروة طالب محي حسن

 

فؤاد احمد مؤيد  مصطفى شفيق هاشم احمد  
   

حسين خالد نادية  ميثاق رعد حسين سعود  
   

 ذياب سعد نوار  ميس طالل اسماعيل عباس
   

 


