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Pharmacology 

 حضوري
 

Organic 

Chemistry 

 حضوري

Human 

Anatomy 
25/7/2021االحد   

Applied 

Therapeutics  

 حضوري

 
Pharmacognosy 

 حضوري
26/7/2021االثنين     

 
Communication 

skill 
Pharmacy Ethics English 

Medical 

Physics 
27/7/2021الثالثاء   

Pharmaceutical 

Biotechnology 
28/7/2021االربعاء       

 
Clinical 

Pharmacy 
Biochemistry 

Physical 

Pharmacy 
Histology  29/7/2021الخميس  

31/7/2021السبت        

 

General 

Toxicology 

 حضوري

 
Physiology 

 حضوري
English  1/8/2021االحد  

Dosage Form 

Design حضوري   
 

Pharmacology 

 حضوري
2/8/2021االثنين     

    

Pharmaceutical 

Calculations 

 حضوري

3/8/2021الثالثاء   

Advanced 

Pharmaceutical 

Analysis 

Organic 

Pharmaceutical 

Chemistry 

 حضوري

 
Pharmacognosy 

 حضوري
4/8/2021االربعاء    

Laboratory 

Training 
 

Pharmaceutical 

Technology 

Arabic 

Language 
Human Rights  5/8/2021الخميس  

Pharmacoeconomic      7/8/2021السبت  

 English English Parasitology 

Organic 

Chemistry 

 حضوري

8/8/2021االحد   

Therapeutic Drug 

Monitoring حضوري 

Industrial 

Pharmacy 

Organic 

Pharmaceutical 

Chemistry حضوري  

Computer 

Sciences 

Computer 

Sciences 
9/8/2021االثنين   
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 (1المرحلة األوىل قاعة رقم )

 حسن واثق حسن داود 34 ايه شهاب علي وسي  23 اسعد وليد سليمان محمد 12 سلمان شاه وىلي ابابيل علي  1

 35 ايه طالل صالح مهدي 24 اسيل صالح حسن داور 13 ابتهاج كاظم عبود حطاب 2
حسناء صدام نايف 

 سعدون

3 
ابتهال عبد المحسن 

ن  ن أمي   حسي 
ن  14 ن  36 ايه طه فهد فاهم 25 اسيل صباح نوري حسي   هادي عبد صب  حسني 

 علي  37 ايه غالب حمد كاظم 26 اطياف احمد رحيم صابر 15 ابرار محمد مهدي صالح 4
ن ن رياض حسي   حسي 

5 
ابو الحسن مزهر لفته ابو 

 الهور
 38 ايه محمد ابراهيم خلف 27 افنان اياد فليح حسن 16

 سلمان عبد علي 
ن حسي 

 رسحان

 17 احمد اسعد خضب  عباس 6
الهادي االء صالح عبد 
 نوري

 علي مجيد علي  28
ن  علي حسن مهدي 39 بني 

ن  حسي 

ن عبد جب  زامل 7  18 احمد االمي 
ن عبد الرضا  ن حسي  ام البني 

ن   حسي 
ن فاضل محمد جاسم 29 ن عماد حبيب لفته 40 بني   حسي 

ن عذاب مزعل 19 احمد اياد حاجم سكران 8 ن  41 بهاء جواد سليمان عشوي 30 امال حسي  ن عماد غانم حسي   حسي 

 20 احمد طالب يوسف صالح 9
انفال صاحب نشمي 

 خميس
 42 ترفه فواز حسن فدعوس 31

ن فليح عبد الرضا  حسي 
 جواد

 32 انفال كريم حسن طعمه 21 ازهار صباح محسن علي  10
توفيق حميد عبد علي 

 جاسم
43 

ن محمد مريوش  حسي 
 عبود

11 
ارساء رائد مؤيد عبد 

 الرحمن
ن خضب   22  33 ايمان صب  حسي 

جاسم فاضل جاسم 
 محمد

 حمزه صالح عزيز كزار 44

ن عدنان كريم احمد 45        حني 
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 (2المرحلة األوىل قاعة رقم )

 سامر حسن علي صالح 34 زينب احمد اكب  بابب   23 رقيه سليم جواد عباس 12 حوراء جعفر ستار مراد 1

 13 حوراء قاسم جهاد حسون 2
الحسن رواء صادق عبد 
 عبد علي 

24 
زينب احمد محمود 

 اسماعيل
 سامر صفاء جب  وداعه 35

 14 خلدون مثنن خضب  عباس 3
رؤى جمال نرص هللا 

 محمد علي 
ن نارص عيدان 25  سجاد خرصن عواد عبد 36 زينب حسي 

 سجاد محسن نارص غريب 37  زينب طالب مسب  محمد 26 ريام احمد حرز سكوت 15 دعاء هاشم جاسم محمد 4

 علي  27 زهراء احمد كاظم جليل 16 دالل حاتم جب  هندي 5
ن  38 زينب عالء حسي 

سجاد محمود محمد علي 
 عبود

 28 زهراء سالم يوسف خليفة 17 دينه محمد عبد هللا علي  6
زينب كريم نارص عبد 

ن   الحسي 
 رساء سامر محسن علوان 39

 29 زهراء سعد عباس يوسف 18 رسل زكريا محي احمد 7
عبد هللا عبد  زينب هادي

 علي 
 رسمد فارس فاضل محي  40

 30 زهراء عطيه عبد شبيب 19 رسل قائد عزيز عبيد 8
ي عبد 

 
ساره احمد شوق
 الرزاق

41 
ن  سما علي عبد الحسي 

 عزيز

ن محمد 31 زهراء علي جبار طعمه 20 رغد حامد زوين خرنوب 9  سيف ثامر نصيف جاسم 42 ساره سامي حسي 

ن حيدر 10 ن ماجد 21 رفاه محمد حسي   32 زهراء كريم حسي 
ساره فاضل محمود 

 عليوي
43 

وق فالح مال هللا  رسر
 فيصل

 22 رقيه اسماعيل عيدان علي  11
زيد مؤيد عبد الهادي 

ن   حسي 
 شهد حسن كامل رسن 44 ساره يوسف عناد عباس 33

      45 
شهد عبدالوهاب محمد 

 عثمان
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 (3المرحلة األوىل قاعة رقم )

 12 شهد علي مجيد علي  1
عبدالعزيز محمود مهدي 

 يحن  
 34 علي عيدان خالد مصطفن  23

فاطمة محمد فرحان 
 ذياب

 13 شهد فاضل حمود علوان 2
عبدهللا جمعه حمادي 

 تويه
 فاطمة نوري عبيد دواي 35 علي غانم عبيد لفته 24

 فهد خالد فهد علي  36 شاكر محمودعلي محمد  25 عبدهللا فاضل جواد عبيد 14 ضح اياد محمد موىلي  3

ي وسام بشار عبد 4
ن  37 علياء عادل عبد نعمة 26 عبدهللا محمد تايه شكر 15 ضن  قاسم محمد قاسم حسي 

ن  5  قتيبه عباس محمد داود 38 عمر بسام خرصن عبد هللا 27 عبدهللا محمد علي محمد 16 طيبه صادق عمران حسي 

ن  6  قصي نبيل عبد هللا جاسم 39 غدير محسن محمد حسن 28 ابراهيم عبد خلفعبب   17 طيبه ماجد حسن ياسي 

 18 عباس رحيم واىلي علي  7
عذراء شاكر نوري 

 اسماعيل
 كرار واثق حسن داود 40 غزوه غالب كاظم طرفه 29

8 
عباس عبدهللا عبد علي 

 باهض
 30 عذراء علي زامل جب   19

فاطمة الزهراء كريم حمود 
قاط  رسر

 جالب عاجلكوثر براء  41

9 
عبدالرحمن عبد السالم 

 محمد ماجد
 31 علي احمد عبد هللا فرحان 20

فاطمة الزهراء كريم شنون 
 حسون

42 
ليل رباح الدين فاضل 

 هاشم

10 
عبدالرحمن عدنان جاسم 

 محمد
ن يونس بلو 21 ن  32 علي حسي   محمد احمد شياع فهد 43 فاطمة حمزه عبد حسي 

11 
عبدالرحمن فتحي صايل 

 محمد
 33 علي سعد جاسم واعي  22

فاطمة كاظم محمد 
 حنتوش

 محمد باسم نعيم رشك 44

      45 
محمد جوده عبد هللا 

 امعيبد
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 (4المرحلة األوىل قاعة رقم )

ن حامد ايدام 1  12 محمد حسي 
مريم صالح اسماعيل 

  حسن
ن  23  هاجر راكان يونس خرصن  34 منار زامل منصور حسي 

 24 مريم عادل علي ربيع 13 سعد محسن حمد محمد  2
منار صالح عبد المهدي 

 علي 
35 

ي عباس يعقوب 
ن
هان

 يوسف

3 
محمد صباح فاضل 

 مهيدي
14 

مريم عصام مختار محمد 
 سليم

25 
ي  منتظر حامد عبد النن 

 محمد
ن انور فاضل 36  هدى حسني 

 26 مريم نافع كامل محمد 15 محمد صالح عيدان علي  4
عبد  منتىه رعد صبيح
 الساده

37 
هديه محي الدين صالح 

 عليج

ن مصلح 5  16 محمد علي حسي 
مصطفن عادل داود 

 سلمان
ن سعد 27  38 مها اكرم حسي 

ن شهيد  والء عبد حسي 
 جويد

6 
محمود ماجد حميد 

 خضب  
17 

ن   عبد الحسي 
مصطفن

 عبدل مايكه
 والء علي فالح حسن 39 مينا محمد حبيب كاظم 28

7 
الجبار مرتصن سالم عبد 

 عبد
ي  18  29 مصطفن محمد عادل ناج 

مينا محمد منصور 
 عبدهللا

 والء مجيد حميد عبد هللا 40

8 
مروج محمود كريم 

 حسون
19 

مصطفن مهند عباس 
 مذكور

 41 نبأ نجم عبد هللا زغب   30
ن صالح عبد الحسن  ياسي 

 مجبل

9 
مروه احمد محمد عبد 

 الحميد
 42 محمد حسن نارصنصب   31 مقتدى وسام حاتم هاشم 20

يمامه عباس محمد علي 
 حسون

 32 مالك خضب  سعيد جابر 21 مروه صالح كاظم هادي 10
نور الهدى علي نصيف 

 عبيد
 يوسف بشار سالم احمد 43

ن مجيد 22 مريم باسم خلف جابر 11 ن  33 منار اركان حسي  ن محمد حسي   44 نور حسي 
يوسف محمد عبد الواحد 

 محمود
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 (1المرحلة الثانية قاعة رقم )

ن قاسم  11 احمد رسول خليفه جاسم 1  ديما حيدر محمد جواد 21 ايات صفاء حسي 

 رباب عماد محمد فياض 22 ايات مؤيد حسون علي  12 احمد ظافر شاكر سلمان 2

ي حمودي  3
 
 رسل ايمن عبدالقادر يوسف 23 بلسم منذر عوده الزم  13 احمد عمار ارزوق

 زهراء وسمي شعالن حمد  24 تبارك عطوان جب  صالح  14 نزيه شكر احمداحمد  4

 زينب سالم مصطفن كاظم 25 تبتيل رعد محمد محمود 15 احمد هشام سعيد عبد الرزاق 5

 زينب هارون كريم جلغم 26 جعفر سلمان زيدان خلف  16 اسل رافد شنيشل  6

 زينه وسام غازي عبود 27 حسام علي محمد بري    ج 17 اسماء فراس فاضل  7

ن عبد الحمزه سهيل عليوي  18 الزهراء مهدي محل مطلك 8  سارة عبد السادة شوىلي  28 حسي 

ي فنجان  19 امب  مهدي مجبل عباس 9
ن وليد راضن  سارة عبد الكريم فاضل  29 حسي 

 سارة قيس خزعل كاظم  30 دحام يونس محمود دحام 20 انمار عبدهللا حسن 10

 

 

 

 

 (2الثانية قاعة رقم )المرحلة 

 مصطفن جعفر إبراهيم طاهر  19 غيد علي جليل منعم  10 ساندرا عصام غيدان محمد 1

ي نارص 11 صفا احمد جاسم احمد  2  علي كريمش 20 كرار جبار لعين 
ن  حسي 

 مصطفن

ن  3  منار احمد محمد احمد  21 محمد باسم علي محمد  12 طيبه علي داود حسي 

 منار عبد الرحيم خزعل  22 محمد خالد علي فيحان 13 عبد هللا معن عبد حمود  4

 نور حبيب وديع جب   23 محمد عامر مالك عامر  14 عبد الوهاب سعد محمد ضمد  5

ن صب  رسن 15 علي حسن علي صالح 6 ي حسي 
ي سالم نجم  24 محمد نف   نور ناج 

ن  16 علي خليل عرمش ديوان 7  نورهان عبد السالم جبار 25 مريم جاسم محمد عفي 

 وسام عبدالوهاب مطلك جاسم  26 مريم ماجد عبد الملك عباس  17 علي صادق عبد راشد 8

 يوسف سعدي حسن هادي 27 مرسة رائد صباح عطية 18 علي نسيم عبدالحميد حسن 9
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 (1المرحلة الثالثة قاعة رقم )

ن كريم محمد مانع  23 علي ارفيدي حمزهتبارك  12 احالم نوحت كريم درويش 1  رنا كريم رحيم غايب 34 حسي 

ي  2
 13 احمد علي كاظم راضن

جعفرالصادق وسام هامل 
 زغب  

ن محمد صالح مهدي  24  ريام مكي يحن  محمد  35 حسي 

3 
ارساء إحسان هالل 

 عبدهللا 
14 

جمانة حيدر فاروق 
 عبدهللا 

25 
ن منهل عباس عبد  حسي 

 األمب  
 زهراء عامر ستار حسن  36

ران احمد سامي خلف 4
ن  15 الخب 

جنان جاسم عبدهللا 
 برغش

 زينب ضياء محمد حسن  37 حنان صباح خماس  26

ي نارص محسن تايه  5
 16 امانن

حسام محمد عبدهللا 
 احمد 

ن جابر  27  زينب فالح جبار جب   38 حيدر طه ياسي 

 ساره عدنان شنون طريخم 39 حيدر محمد جباري تعيب  28 حسن محمد صالح مهدي  17 ايات كاظم عباس شناوه 6

ن جبار كاظم عبد 18 ايات محمد حسن غزال  7 ن  40 حيدر هادي سعدون بدن 29 حسي   ساىلي صالح جب  حسي 

 19 ايالف احمد عيال ابراهيم  8
ن جودت كاظم  حسي 

ن   حسي 
 41 دانيه مؤيد رشيد حبيب 30

موس سح  عبد العزيز 
 الرميح

 20 ايه رسول حسان عوده  9
ن داّود سلمان  حسي 

 سلطان 
 سح  علي هارف حسن 42 ديانا ابراهيم شهاب احمد 31

 علي خضب  محسن 21 بتول ماجد منشد عبدهللا 10
ن ي جابر داود 32 حسي 

 سح  عماد داود عبود 43 ذوالفقار وصفن

11 
بدور فاضل فرحان عبد 

ن   الحسي 
 علي عبد االمب  جب   22

ن ن جاسم درويش  33 حسي   سفيان ستار فزع كاظم  44 ربا حسي 

 سيف باسم علي جوده 45      
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 (2المرحلة الثالثة قاعة رقم )

 12 شاهناز حبيب وديع جب   1
علي جاسم ملغوص 

 شوكان 
 34 الرا ذاكر محمود جبارة  23

مريم عبد الرحمن خليل 
 ابراهيم

ن فتح هللا 24 علي حسن عزيز حسن 13 شمس محمد صالح مهدي  2  35 لينا صالح سمي 
مصطفن أحمد حسن 

ول
ّ
 عل

ن محمود لكن 14 ضح عامر ناهي عبود 3  25 علي حسي 
محمد البشب  سعد زامل 

 خزعل 
ن عبود فرج  36  حسي 

 مصطفن

4 
ضح قحطان عيىس 

 عباس
 37 جب  محمد تركي حمود  26 علي عباس فاضل حسن 15

مصطفن طارق محمد 
 حلبوص

5 
عبدهللا خالد احمد محمد 

 سعيد
 38 محمد حيدر جعفر محمد  27 علي هيالن كريم ياس  16

مصطفن كريم صالل 
 جلوب

ي  28 عمار باسم محمد لفته 17 عثمان عابد ذيبان احمد  6  39 محمد سعدون زبن صلن 
مصطفن يونس محسن 

 كاظم

7 
عذراء صادق عبد زيد 

 حسن
 29 فاطمة حازم صباح حاتم 18

ن  محمد صادق سالم حسي 
 حسن

ي كاظم  40  مها رافع ناج 

8 
عذراء عادل محمود 

 نصيف
19 

ن جلوب  فاطمة حسي 
 حمود 

 نبأ ناهض هادي مهدي  41 محمد مهدي صالح مهدي  30

 نبأ يارس خماط  42 مرتصن غازي فهد خميس  31 فاطمة محمد لفتة ثامر  20 عال علي مهدي جاسم 9

 نرجس سالم علي رشيد 43 مرتصن ماجد كاطع مريسن 32 فيصل غازي صوجر كاظم  21 علي ابراهيم صالح عباس 10

ن  44 مريم ضياء علي رحيمه  33 كميل كاظم صدام نابت 22 علي جاسم محمود حبيب 11  نرجس صالح جمعه شني 

      45 
نور الهدى انور محمود 

 شكر
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 (3الثالثة قاعة رقم )المرحلة 

 طالب مرحلة خامسة 34 طالب مرحلة خامسة 23 طالب مرحلة خامسة 12 نور صباح نوري شكر 1

 طالب مرحلة خامسة 35 طالب مرحلة خامسة 24 طالب مرحلة خامسة 13 نور مهدي ناظم گزار  2

 مرحلة خامسةطالب  36 طالب مرحلة خامسة 25 طالب مرحلة خامسة 14 نورا كاظم هاشم عذير 3

4 
هاشم محمد سعيد حسن 

ن   حسي 
 طالب مرحلة خامسة 37 طالب مرحلة خامسة 26 طالب مرحلة خامسة 15

ي شاكر محمود احمد 5
 طالب مرحلة خامسة 38 طالب مرحلة خامسة 27 طالب مرحلة خامسة 16 هانن

6 
يارس عالء عبد العباس 

 محمد
 طالب مرحلة خامسة 39 طالب مرحلة خامسة 28 طالب مرحلة خامسة 17

7 
ن حسن هتيمي  ياسمي 

 عبادي
 طالب مرحلة خامسة 40 طالب مرحلة خامسة 29 طالب مرحلة خامسة 18

ن محمد عبد عبيس 8  طالب مرحلة خامسة 41 طالب مرحلة خامسة 30 طالب مرحلة خامسة 19 ياسمي 

ن حامد فارس صالح 9  طالب مرحلة خامسة 42 طالب مرحلة خامسة 31 طالب مرحلة خامسة 20 ياسي 

 طالب مرحلة خامسة 43 طالب مرحلة خامسة 32 طالب مرحلة خامسة 21 يرسى حسن نعمة سلمان  10

 علي جاسم حاتم  11
ن  طالب مرحلة خامسة 44 طالب مرحلة خامسة 33 طالب مرحلة خامسة 22 يقي 
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 (3المرحلة الرابعة قاعة رقم )

 34 رسل نارص عويد عطيه  23 تبارك اياد كاظم حاتم  12 عزال كاظمابرار ابراهيم  1
زينب جاسب سليم 

 عارض

ن طالب حنون  24 جاسم محمد يوسف 13 احمد علي خليل ابراهيم 2  35 رسول حسي 
زينب ماهر عبد 

 الصاحب

 14 احمد كاظم فرحان عطيه  3
ن جبار  حبايب عبدالحسي 

 جواد
ن  25  36 ريام محمد جواد حسي 

ن  زينب محمد حسي 
 جاسم

 37 زهراء حسن هاشم ذبيح 26 حسن بريسم سلمان خميس  15 احمد كمال مكي عبد الجبار 4
زينب منترص عزت 

 يحن  

 جمال خزعل علي  16 ارساء نزار عبدعون حسن 5
ن  ساره احمد علي محمد  38 زهراء حمزة مهدي سلمان  27 حسي 

ن حسن محمود لكن  17 اسيا حامد سويدان نارص  6  39 زهراء عبد الكريم بديوي  28 حني 
ن مشحوت  ساره ياسي 

 طاهر

7 
افاق محمد محمود 

 اسماعيل
ن  18  علي  29 حوراء حاتم عالوي حسي 

ن  سجاد بالسم كاظم 40 زهراء علي حسي 

ن فوزي ابراهيم  8  30 حوراء حمود صالح معجون  19 الحسي 
زهراء كريم عبدالعباس 

 عبدهللا
41 

سجاد سليم قاسم 
 زعيج 

 42 زهراء هادي علوان فزع 31 حوراء عباس خلف كريم  20 انفال فاروق محمد علي  9
ن  سعد سالم حسي 

 بحث

 21 ايه جمعه عويد صبار 10
حوراء علي عبد العزيز عبد 

 الجبار 
ن  32  43 زهراء يحن  هلول حسي 

سما خالد محمود 
 إسماعيل 

ى حويش فليح حطاب  11  44 زين العابدين علي رشيد  33 ذوالفقار شاكر محمود  22 برسر
شمس مفيد سعدي 

 عبد الغفور
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 (4المرحلة الرابعة قاعة رقم )

 12 شهد فالح وحيد شنون  1
علياء كاظم عبد السادة 

 نارص 
 نور الدين سمب  شاكر 34 مريم بشب  علي حسن  23

 24 سعدون زغب  حيدرغدير  13 شهد محمد بكر حسن 2
مريم فراس شوكت 

 عبداللطيف
35 

نور الهدى نجاح عبد 
ن   الحسي 

 36 مريم ماجد محمد محمود  25 فاطمة رحمن محمد زيدان  14 عائشة بشار سالم احمد  3
نور صباح جمعه 

 عيىس 

 15 عبدالرحمن محمد صالح علي  4
فاطمه عماد عبد األمب  

 سلمان
 37 مصطفن احمد عبد الواحد 26

نورهان عالء صاحب 
 منصور

 خضب  علي محمد 16 عبدالعزيز علي تركي خلف 5
 38 مصطفن طه كاظم رشيد 27 لبنن

هاجر حيدر عبد االله 
 صالل

6 
عبدالمهيمن محمد سليم 

 سلمان 
17 

محمد باقر اياد عبد 
 الحمزة 

ن  28  عبد نعيم حسي 
 هبه صالح محمد  39 مصطفن

 18 عثمان خلف رشيد صالح  7
محمد زهب  نورالدين 

 محمود 
ن  29 ن ياسي   40 منار محمد حسي 

هدى باسم مدلول 
 عبود

ي اسماعيل خليل  8
 19 علي حف 

محمد عبد الكريم مزعل 
 خضب  

30 
منتظر كاظم جاسم 

 محمدعلي 
 واثق مالح محيسن عبد  41

 وليد منعم داود هيال  42 ناهدة محمد نوري جليل  31 مرتصن أمب  شيال كريدي  20 علي ساجت ثجيل كاطع 9

ن سعد  21 علي ضياء نعمه نارص  10  32 مروة اكرم حسي 
ن مهدي  ندى عبد الحسي 

 رحمه
 يرس كريم محمد 43

ن  22 علي عماد عبد رعد 11    نوح خالد حميد وهيب  33 مروه عدي جميل حسي 
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 (3المرحلة الخامسة قاعة رقم )

 ديار عمار ستار حسن 23 ايمان محمد عبدالرضا شنيب   12 حسام حاتم محسناحمد  1 طالب مرحلة ثالثة 1

ن علوان  13 احمد طاهر بريسم ساجت  2 طالب مرحلة ثالثة 2  ديانا أمجد عبد علي كريم  24 اية اركان عبد الحسي 

 رغد عمار محمد جاسم  25 اية صالح حمودي مجيد 14 احمد علي اعبيد حمد 3 طالب مرحلة ثالثة 3

 15 احمدعمران فرحان عذيب 4 طالب مرحلة ثالثة 4
بشائر عبدالهادي جاسم 

 عبدالحسن
26 

رقية لطيف خليل 
 ابراهيم 

زام  5 طالب مرحلة ثالثة 5
ُ
 27 حسن فارس جاسم بالسم 16 ازل شاكر خ

زهراء صباح حسن 
 خميس

ي محمد  6 طالب مرحلة ثالثة 6
ن رعد عبد  17 ارساء ظافر عبد الغنن  28 الكريم واديحسي 

سارة شامل كبسون 
 حميد

 علي صاحب كريم 18 اسالم ماجد محمد محمود 7 طالب مرحلة ثالثة 7
ن ن جماغ  29 حسي   سجاد حسي 

 سح  منب  خلف ابراهيم  30 حوراء رحيم غدير ضميد  19 الحمزة بشب  عبد الرضا راهي  8 طالب مرحلة ثالثة 8

ن اعبيد  20 محسن امجد حسام حاتم 9 طالب مرحلة ثالثة 9  سح  هاشم حمد وردي  31 خالد حسي 

ن عباس شخب   10 طالب مرحلة ثالثة 10  32 خديجة بهاء عبود علي  21 امنه حسي 
اس عباس  سنيه نب 
 حسام الدين 

 شيماء مثنن حاتم ياس 33 دعاء خليل حبيب محمد  22 ايات جميل عوده 11 طالب مرحلة ثالثة 11

 

 (4رقم )المرحلة الخامسة قاعة 

ن  21 محمد عرفان نافع ابراهيم  11 صفاء عادل عوده تامول  1  نرجس محمد حسي 

 نضال محمود مالك عبدال  22 مروان فائق شهاب  12 عباس جاسم سلمان هادي 2

ن  3  13 عبدهللا عجيل هيالن ياسي 
مريم عبد االمب  جاسم 

 محمد 
23 

نور الهدى ضياء نعيم 
 ثجيل 

 14 عال احمد كمال سعيد  4
مريم عبد السالم جمعه 

 جاسم 
 نور عباس علي غاىلي  24

 علي  15 علي جواد كاظم موزان 5
ن  عالء حسي 

 نور نعيم حسان قصاب  25 مصطفن

ي علوان  6
 26 مصطفن محمود شاكر راهي  16 فاطمه لطيف راضن

نورهان مثنن عبد االمب  
 مبارك

ي سلمان 7 ياء سعد صب   17 كب 
مالك غسان مهدي عبد 

ن   الحسي 
ان سعيد 27  هبه نبيل مب 

 هدى خالد سلمان 28 منال شاكر محمود حبيب 18 مالك هادي كريم  8

ن محمد 29 مودة صباح سلمان محمود  19 محمد ابراهيم مرحب نبيت 9  وصال طه حسي 

اج وليد خالد محمد  20 محمد عادل عمران خضب   10  30 مب 
الرحمن وليد خالد عبد 
 قادر

 

  


