
 (1قسم علوم األغذية / قاعة رقم ) 
  

 االول الثالث االول الثالث األول

 خديجة محمد علي حمود عبد الرحمن خالد مظهر أيه شهاب احمد إبراهيم احمد فيصل حسين عيسى  احمد ثابت عكاب غزوان

 دانية وليد خالد إبراهيم  عذراء قحطان عبدهللا ايه ضياء خطاب يوسف علي أسامة  اركان ماهر  احمد سفيان رشيد عبد

 دعاء ضرغام صباح محمود محمود  علي محمود شاكر بسام محمد كاظم عبيد شيخ  جاسم محمد رجب احمد مازن عبد مهدي

 دوالر مقدم حمادي جاسم  جاسم  عمر عزيز حميد بكر حامد عدوان عناد عبود  حنين احمد فريد احمد يعرب احمد حسين 

تبارك هللا محمود شعبان  صالح  حيدر مقدم احمد أدهم أنور محمد حسن

 إسماعيل

 رافع كنعان خضير حسن  صالح  فالح عبدهللا مهدي

 رحمة ناصر فرحان حمود علوان  كامل حسن كامل تبارك عيادة خلف نزال دينا كمال سالم حسن  اسراء عيدان رشيد عبد هللا

عبد  زهراء عادل احمد انسام عبد األمير مهدي سلمان 

 الستار 

جاسم حاتم إسماعيل 

 غريب

رسل عبد الوهاب عباس  يوسف خليف صالح

 ياس

 رشا عيدان رشيد عبد هللا يوسف عجاج عايد حسن لطيف حسن علي شهد رسول مطلك حايف  انفال زيد علي احمد

رغد عبد الحكيم مصطفى   حيدر احمد غازي حمه عبد الرحمن طالل علي  اية طارق زايد عجيل

 سليمان



 (1قسم علوم األغذية / قاعة رقم )

 

 الثاني/ شباك الرابع الثاني الرابع الثاني / باب 

 مصطفى علي خلف كاظم سبأ محسن مصطفى زيدان  محمد ميسر احمد سليمان احمد صالح محمد حساني    عمر خليفة علي درويش

  سجاد حسين علي داود  احمد صبحي لفتة صالح 

 صبحي ابراهيم مصعب سيف سعد تركي مهدي محمد ناظم محمد اهوية محمود صالح فضيل  صالحعمر صباح محمد 

  شجاع فتحي عبد الجبار  رانيه قدسي مكي مجيد 

 نشوان محمد صالح حسن عائشة عبد السالم جمعة  مصطفى سعد احمد رنا خزعل خضير محمد عمر علي حسين محمد

  عزيز محمدعبدهللا احمد   سارة محمد حسن درويش 

 نورة جمال عبد ناصر  مصطفى عبد المنعم محمد  محمد سمير عبد الفتاح

 هيالن يوسف ثامر يوسف عبدهللا سالم دحام خليل يحيى زكريا إسماعيل عبد  حسن سالم سامر عمر هند عبد العزيز خضير


