
 أ  المرحلة األولى  /  قسم العالقات العامة

 اسم الطالب ت
 اباذر عدنان جبار  1

 احمد حامد صدام حسٌن 2

 أحمد صبري لطٌف عزٌز 3

 اشجاع سعد طالب  4

 انمار احمد فرحان رحٌم 5

 اٌسر حمٌد صالح فٌاض 6

 آٌه ماجد مطشر حمد 7

 براء مؤٌد صالح الدٌن منصور 8

 ناٌف طالببركات احمد  9

 بالل احمد صوٌن  01

 تبارك حٌدر حسٌن زوٌر 00

 جعفر رشٌد حمٌد رشٌد 11

 جالل سمٌر ٌاسر  محمد 03

 جعفر صادق مرٌح عبٌد 04

 حسن فاضل رحٌم جٌاد 05

 حسٌن عباس كاطع عبٌد 06

 حٌدر محمد جمٌل عبد 07

 خنساء عبد معارج كعٌد 08

 رسل غانم ثابت محمد 09

 ثامر مجٌد حمٌدرٌم  21

 زهراء سعد مجٌد محمد 20

 زهراء ضٌاء حسٌن علً 22

 زهراء عالء فاضل منصور 23

 زٌنب كاظم صدام حسن 24

 سارة عدي ٌاسٌن ٌوسف 25

 سجى سامً حسٌن صخً 26

 سجى عمار عدنان عزت 27

 شٌرٌن حسٌن داود نصٌف 28

 صباح عبد الحسٌن عطٌه حمد 29

 عبد الرحمن محسن عبد  31

 علً حسٌن صلبوخ إبراهٌم 30

 علً قاسم عبود إبراهٌم 32

 عذراء عبد االمٌر  عبد الرزاق 33

 غسق حسن كاطع محسن 34

 فاطمه عامر فاضل حسن 35

 مصطفى محسن عبد فرج 36



 

 

 

 

 

ب  المرحلة األولى  /قسم العالقات العامة   

 نهى علً عبد الستار عمران 37

 هشام محمد نوار صالح 38

 هٌمن باسم ناٌف 39
 سمٌر طالب احمد ولٌد 41

 آفاق شاكر تركً حمزة 1

 بسمة قاسم اسماعٌل  2

 تبارك فؤاد عبد المنعم إبراهٌم 3

 تٌسٌر خالد مهدي صالح 4

 حسام كرٌم كاطع  5

 حسٌن سلمان موزان حٌدر 6

 حسٌن علً حسٌن زاٌر 7

 حسٌن نجٌب محمود علً 8

 حوراء عباس مهٌوب سلمان 9

 حٌدر احمد سعدون عباس 01

 دانٌه رعد عبد الغنً عبد الكرٌم 00

 رهام جمال إبراهٌم احمد 11

 زهراء فالح حسن عبٌد 03

 زٌنب احسان مصطفى عبد هللا 04

 سجا كامل عبد هللا طارش 05

 سجاد حسٌن باقر إبراهٌم 06

 سلمانسجاد علً حسن  07

 قاسم حمودسجاد موسى  08

 سهٌر احمد علً محمود 09

 ضٌغم سعد فهد داخل 21

 طه مازن حامد عبد الحً 20

 طٌبة عالء صوب هللا سعٌد 22

 طٌبه خضٌر عباس هزٌع 23

 عباس ظافر عباس شاٌع 24

 عباس فوزي حمٌد عواد 25

 عبدهللا حسٌن علً رفٌعً 26

 علً رزاق جبر علً 27

 علً صفاء حسٌن قاسم 28

 علٌاء إحسان صبري  29



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج  المرحلة األولى  /قسم العالقات العامة 

 غفران كرٌم علً خلف 31

 قٌصر عالوي  عبد هللا 30

 لٌث حسٌن هادي جبار 32

 محمد حمدي احمد جاسم 33

 محمد خالد محمد كاطع 34

 محمد صباح ٌوسف  35

 منار هٌثم إسماعٌل حمزه 36

 الهام سعد داوود عبد الحسن 37

 هشام اٌاد عبد 38

 الستار عبدهمام مازن عبد  39

 ٌوسف ستار جبار اكرم 41

 اسم الطالب ت
 سلمان نعمه احمد اثٌر 1

 احمد حامد حسٌن شمخً 2

 آمال فاضل طه مصلح 3

 آمنه سعدي علً نجم 4

 أٌوب حافظ عزاوي محمد 5

 تبارك عمر سعٌد شٌت 6

 حسٌن علً جعفر  7

 حمزة عامر خمٌس 8

 حوراء عواد  توفٌق  9

 خنساء عامر حمدان علً 01

 ذو الفقار سلمان سعٌد موحان 00

 دنٌا عماد سعد هللا عبد هللا 11

 زٌنب ستار زهراو صحٌن 03

 زٌنة مؤٌد وهٌب رزوقً 04

 سجى موفق هادي خضٌر 05

 عبد هللا علً حسٌن  06

 عالء جمال عبد الرزاق ناصر 07

 علً جودت كاظم جلوب 08

 علً سالم كاظم شبٌب 09

 علً مثنى حسٌن علً 21



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غسان فرحان حمادي  20

 فاطمه محمد جاسم ثامر 22

 فدك  علً محسن  23

 كرٌم كٌالن طه حسٌن 24

 مرتضى حسٌن كاظم حسٌن 25

 مرتضى عزٌز منٌخ دفار 26

 مصطفى حاتم هلٌل علوان 27

 مصطفى عماد خلف سٌد 28

 مصطفى فالح حسن  29

 مصطفى نعٌم كمر خلف 31

 مصطفى ولٌد علً سفٌح 30

 نبأ فاضل عباس عسكر 32

 نور كمال عباس احمد 33

 هبه هللا إبراهٌم هاشم إبراهٌم 34

 هدٌل قٌس عبد الرزاق ٌسر 35

 وسام كاظم مطرود  36

 ٌحٌى محمود عدنان  37

 ٌسر محمود سلمان شالل 38

 محٌسن عباسٌقٌن سعد  39

 مهند سالم سرحان  41



 المرحلة الثانية أقسم العالقات العامة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طالباسم ال ت
 ابراهٌم سالم 1

 أحمد جبار مخلف كاطع 2

 ازهر عبد الوهاب مزهر 3

 احمد عبد المجٌد احمد 4

 اشراق صفاء عبد المحسن 5

 انور جبار عبد لطٌف 6

 آٌة حسٌن قاسم محمد 7

 ٌدمجبراء قٌس خلف  8

 بنٌن عبد الرحمن رشٌد 9

 حسٌن رعد شخٌر 01

 حمٌد سعدي حمٌد مجٌد 00

 دنٌا غازي فٌصل صالح 11

 رحمة مهدي دشر ضاحً 03

 رسل بشٌر عاٌد مكطوف 04

 رقٌة محمد عسكر سالم 05

 زهراء حسن حبٌب سلطان 06

 زٌنب طارق عٌسى سلٌمان 07

 سجاد محمد مطلك جاسم 08

 سمر مظهر عٌسى محمد 09

 شذى خلٌل اسماعٌل غزي 21

 شهد حامد عبد هللا احمود 20

 علً حامد عبد السادةشهد  22

 عبد هللا احمد خلف 23

 عبد هللا حسٌن هاتو 24

 علً صبري خرابة 25

 علً نبٌل عبد االمٌر 26

 علً عبد الهادي علً 27

 علٌاء مصطفى سالم 28

 عمار خالد ٌاسٌن 29

 كرار كاظم عباس 31

 لٌث حٌدر حسٌن 30

 محمد ستار عباس 32

 محمد لقاء ناطق 33

 هانً مجٌدمحمد  34

 محمد جبار عبٌد 35
 مرتضى  محمود  شكر 36

 محمد كاظم جاسم عرب 37

 مرتضى جاسم محمد شوٌر 38

 مرتضى عبد الستار عواد 39

 مصطفى حمودي  جباره 41

 مصطفى عماد فاضل 40

 مودة  علً زٌدان 42

 نادٌة مازن عبد الحمٌد 43

 نبأ حسٌن ردام حمزة 44

 محمد امٌنٌسر لٌث علً  45



 

 

 ب  /  لثانيةالمرحلة ا قسم العالقات العامة

   

 طالباسم ال ت
1 

 احمد امجد حمٌد ناصر

 احمد مفٌد اكدٌمً 2

 احمد رائد جودة قاسم 3
 حسن باسم عبد الزهرة عبد 4

 الرضاحوراء حٌدر عبد  5

 حٌدر مهدي عوٌد 6

 دعاء فاضل حرٌث 7

 زٌنب مازن محمد علً حسٌن 8

 زٌنب محمد هادي 9

 زٌنب مهدي ابراهٌم 01

 زٌنة سامً عبد الحسن 00

 زٌد تحسٌن عبد معارز 11

 جرذشهد علً هاشم  03

 علً عباس حمٌد ٌتٌم 04

 عمر خمٌس محمد ضاحً 05

 علً حسٌن علً عبٌد 06

 رٌاض عبٌد شنٌتعماد  07

 غادة عامر عباس احمد 08

 غدٌر سعد علوان رشٌد 09

 غسق صالح عبد الحسٌن 21

 غٌث رعد جاسم كرٌم 20

 فاطمة صفاء سلمان 22

 فرح علً حسٌن ناصر 23

 فهد عماد عبد علً 24

 فؤاد علوان حمٌد شبٌب 25

 كرار حٌدر لفتة 26

 محمد باسم علً عمران 27

 عجمًمحمد حاكم  28

 محمد رزاق صاحب حسٌن 29

 محمد عبد الجبار مصطفى 31

 محمد عبد الستار جبر عودة 30

 مرتضى علً خلف جاسم 32

 مرٌم جمٌل حسٌن محمد 33

 مرٌم غسان داود 34

 مصطفى جبار خلٌفة عذٌب 35

 مصطفى حسن عجٌل محمد 36

 مصطفى حٌدر عبد علً 37

 مالذ نهاد حاتم 38

 سوادي جعفرمنار جاسم  39

 منى عواد حردان علً 41

 نادٌة كاظم حمٌد 40

 نهى عادل مزعل 42

 طٌاحنور الحسٌن عالء  43

 محمد فخري عبد نور العٌون 44

 نور الهدى ٌاس خضٌر 45



 نورس سالم محمد علً 46 

 هٌام مهدي هادي 47



 قسم العالقات العامة  المرحلة الثالثة  أ
 

 االسم الرباعً ت
 احمد حسٌن علً مسٌر 1

 احمد طالب عبد صبار 2

 اكرم مهدي صالح موسى 3

 امنه صالح عبد الهادي 4

 امنه مؤٌد تركً صالح 5

 االمٌر حسام عبد النبً 6
 امٌر كرٌم سلمان مشكور 7

 اوس عماد علً جمعه 8

 خلف علٌوياٌات حمزة  9

 اٌمن حٌدر مالك محمود 01

 حسن جاسم خمٌس علٌوي 00

 الحسن حمٌد محٌسن كلٌز 11

 حسنٌن محمد حمودي جاسم 03

 حسٌن احمد جابر كاظم 04

 حسٌن محمود غالب جٌاد 05

 حنٌن نصٌر  لطٌف عبد االمٌر 06

 رحمه جاسم محمد خضٌر 07

 رفل حمٌد جاسم داود 08

 رند جالل شاهر 09

 رند إحسان حاتم عبد هللا 21

 رٌام حامد سالم جبر     20

 زهراء محمد رزاق فضل 22

 زهراء منٌر صبٌح عبود 23

 زٌد علً حمد حمود 24

 زٌنب حسن هادي جاسم 25

 زٌنب سامً احمد عبد 26

 زٌنب فاضل تركً شمران 27

 ساهرعلً حسٌن بربوتً 28

 شاكر حمدي سٌف الدٌن عبد هللا 29

 شٌرٌن معتز حمٌد خٌال 31

 ضحى نمٌر فاضل لطٌف  30

 عقٌل حسٌن محمد كاظم 32

 علً حسٌن راضً حسٌن 33

 علً مجٌد احمد 34

 فاطمة فاضل كرٌم 35

 محمد نصٌففاطمه  36

 فًِ اٌاد فؤاد محمود 37

 كرار زهٌر علً محمد 38

 لٌث قاسم عبد الرزاق 39

 محسن عبٌد فارس شنهٌز 41

 محمد سمٌر اسماعٌل  40

 محمد علً جلٌب سلمان 42

 محمد فهد مطشر جبر  43



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب  /  لثةالمرحلة الثا قسم العالقات العامة  
 

 محمد راضً حمٌد جبارة 44

 مصطفى صباح جاسم موزان 45

 مصطفى عبد الحسن حمزه  46

 مصطفى حازم جاسم 47

 مٌادة احمد حنون علٌوي 48

 نجوان راغب كرٌم سكر 49

 نور صاحب كاظم 51

 سلماننور عبد الكرٌم داود  50

 هبه محمد نجٌب عبد اللطٌف 52

 هدى احمد عطٌة عباس 53

 هٌلٌن محمد رحٌم كرٌم 54

 االسم الرباعً ت
 احمد خالد حافظ رسن 1

 احمد عودة صانت مذكور 2

 احمد هاشم قاسم محم 3

 اكرم علً عبٌس دروٌش 4

 هشام  طاهر ساٌه خاناٌه  5

 بارق صالح حسن محمد علً 6

 حسن جبار عبد الواحد زامل 7

 حسٌن رٌاض ساهً عجرم 8

 حسٌن هاشم حمود خلف 9

 حٌدر عماد كرٌم راضً 01

 خضر عبد شرٌف عٌدي 00

 حسن عبودمرفل عقٌل  11

 رند حٌدر سلٌم محمد حسٌن 03

 زٌن العابدٌن عبد الرزاق  04

 قاسم عامرجلوزٌنب  05

 سارة احمد حسٌن 06

 سبأ صادق حسٌن علوان 07

 سجا رٌاض كاظم مطلك 08

 سٌف اسماعٌل محمد ٌاسٌن 09

 شمس امام محروس محمد 21



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهد رائد راضً حسٌن  20

 ضحى سالم حسٌن علً 22

 ضحى علً حمودي شتران 23

 عبد الواحد هاشم محمد ٌاس 24

 عبدهللا محمود عبد عٌدان 25

 علً  باسم مقدام صٌاد 26

 علً احمد داود كصاي 27

 علً سلمان جبر طاهر 28

 علً عبد األمٌر حمد جابر 29

 علً عبد الرزاق جبار  31

30 
 عماد عائد سلٌم عبد الكرٌم 

 عزت رائد حسٌن احمد 32

 عهد صالح مهدي عبدهللا 33

 فاطمه مؤٌد كاظم محمد رضا 34

 مولهكرار ثامر نعمة  35

 كرار فاضل علٌعل سنوح 36

 محمد سلمان كامل  37

 محمد ماجد رشٌد  38

 مصطفى ابراهٌم فاخرسعد 39

 مصطفى صالح نعٌم مطلك 41

 مصطفى محمد خلف حبٌب 40

 مصطفى ولٌد خالد رحٌم 42

 مصطفى محمد إسماعٌل عبد 43

 مناررحٌم لطٌف غركان 44

 منتظر علً حومة  45

 حسٌنمهند طه  46
 مٌثم احمد عبد الواحد خزعل 47

 هند رافت حكٌم عثمان 48

 وسام محمد حمزة ناٌف 49

 ٌاسمٌن محسن صكر 51
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 اسماء الطلبة ت
 احمد ثامر خلٌل 1
 احمد سامً علً اغاجان 2

 احمد محمد رضا حسن 3

 أنفال غازي موسى رسن 4

 أٌة ٌعرب ٌوسف شوكت 5

 أٌوب سعد جابر مطلب 6

 تمار ٌحٌى جلوب عبد الرضا 7

 كرٌم زاٌرحسٌن حاتم  8

 حسٌن صباح شخٌر 9

 حسٌن عبد الرحمن صالح مهدي 10

 حسٌن عالء جواد عبد حسٌن 11
 حسٌن علً كشكول حسن 12
 حور لبٌد إسماعٌل خماس 13
 حٌدر عبد الحسٌن سعدون 14
 حٌدر محمد نجم زغٌر 15

 دعاء قاسم عبد المحسن جاسم 16
 رافد توفٌق روضان حسٌن 17

 محمود حمٌدرامً ولٌد  18
 رزاق صالح نسٌم علٌوي 11
 رؤى صبار شبٌب سلٌمان 20
 زهراء حسام كاظم ٌاسر 21
 زٌاد طارق علً دخٌل 22
 سالً علً دحام حسن 23
 سرى منذر علً حسن 24
 سعد رعد حمٌد مجٌد 25
 سالم راهً عبد السادة 26

 سالم عبد السادة جوهر عجٌل 27

 سٌف كاطع جخٌور جبر 28

 شبل هاتف راهً حمزة 29

 شهد شاكر محمود حسن 30
 علً حسٌن عبد االمٌر 31
 علً خضٌر عكوش 32

 والء شاكر عبد علً 33

 مرتضى علً عبد 34
 مروة عبد الكرٌم سماوي كاظم 35
 مصطفى عصام محمد مهدي 36
 مصطفى كرٌم عبد الرحمن 37
 ٌاسر صالح جاسم علً 38
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 اسماء الطلبة ت
 حسٌن صباح عكارناهً 1

 دٌار محمد جبار عبد 2

 سجاد حسٌن هاشم محمد 3

 سجى جوادي جلوب 4

 سالً عادل كلف مسامح 5

 شهد حقً اسماعٌل غفوري 6

 ضً مضر عبد علً خلٌل 7
 سالم مجٌد ٌاسعبدهللا  8
 عبدهللا محمد شالل دحام 9

 علً حسٌن عبد الرضا عذاب 10
 علً رحٌم سلطان رسن 11
 علً مقداد عبٌد متعب 12
 عمار رشٌد حمٌد رشٌد 13
 فاروق مهدي صالح 14
 كرار اسماعٌل عبد حسن 15
 كرار ناجً كاظم 16
 كرار رحٌم علً نصٌف 17

 ماهر محسن علً صالح 18
 محمد عدنان حسن خلٌل 11
 محمد علً حسٌن حمادي 20

 محمد علً كاظم عباس 21
 محمد ناظم عبد علً بالو 22
 محمد هاتف ٌاسٌن ٌاس 23
 مرتضى حاتم كرٌم جثٌر 24
 مصطفى نعٌم عبد االمٌر 25

 منهل فرج عواد محمد 26

 نسرٌن مهدي عبد الحسٌن 27

 نسرٌن ٌاسٌن حسون علً 28

 خلٌل مسلم هاجر ثامر 29

 هدى عبد الكرٌم سلمان إمام 30


