
 قسم اإلنتاج الحيواني

 ( 16 قاعـــــة )

 الشباك                 السبورة                                                  الباب      

 االولىالمرحلة   الثالثةالمرحلة  االولىالمرحلة  الثالثةالمرحلة  االولىالمرحلة 

 احمد حسن جاسم
 

 محمودعالء شاكر  عبدهللا محمد عجمي زياد اسعد محمد اثير ثامر محمد

 زياد نزهان حاتم اثير خليل ابراهيم احمد كمال توفيق
عالء عبد الهادي 

 عبدهللا
 علي حسين عبد

 األمير

 احمد صباح حسن اياد سالم يوسف 
سارة محمود عبد 

 الرحمن
فؤاد علي دحام عبد 

 العزيز
 فاطمة هادي جميل

 فائز ماجد تركي عبد مجيد جبار شاكر سداد محمد نوفان خليلاسيل إبراهيم  إيهاب احمد سهيل

 محمد حاتم ضرار  محمد هجران امين سعد احمد محمد زيد احمد عواد بارق خالد طفاح

 محمد رشيد احمد مصطفى محمد خلف عبد هللا احمد محمد سعد ثاني عبد حمزة حسين علي

 خالد عبد عبدهللا 
سيف الدين عبدالكريم 

 ناجي
 محمد سحاب مطر مهند مهدي عبدهللا عبد هللا حسين احمد 

خليل سالم سرهيد 
 ذياب

عبد العظيم علي 
 حسين

 وسام متعب حمود  نصيف جاسم احمد عبدهللا هاشم حيدر 

 دعاء برهان جواد 
عبدالرحمن 

 عبدالجبار كردي
عبدالمجيد بكر 

 عبدالمجيد
  ياسمين جعفر خليل

 

  (  26: )  االولىالمرحلة 

  ( 18: )  الثالثةالمرحلة 

 

 

 



 قسم اإلنتاج الحيواني

 ( 16 قاعـــــة )

 الشباك           السبورة                                                        الباب      

 المرحلة الرابعة المرحلة الثانية  الرابعةالمرحلة  المرحلة الثانية  الرابعةالمرحلة 

 احمد سالمة حميد  انتصار عبد لطيف
شيماء حسين عبد 

 طيفل
 مصطفى علي عبدهللا شريف حسن طلب

انور صباح عبد 
 االمير

 احمد عبدهللا جمعه
صهيب عوف عبد 

 الرحمن
 معاذ وعد عكلة طه عثمان نجم 

  عقيل احمد خماس عثمان ناجح حجاب اكتفاء صالح حمد بسمة إبراهيم فتحي

 مهيمن أيوب جاسم علي زكريا علوان عمر مثنى توفيق بسمة عماد حسن هللا جاسم رؤى عبد

  فراس غازي حامد  كارمن مجيد شكر حذيفة عثمان عبدهللا زينب ساجد طه

 هشام زياد محي كريم شلش كريم  دحام جمال عبدالعزيز زينب شاكر محمود

  ياسين جاسم محمد محمد مهدي صالح دحام مزهر محمد زينب فاضل صلبي

الكريم ساره عبد 
 ناجي

 يوسف محمد جبر   سامي انور حامد 

 

  ( 15: )  الثانيةالمرحلة 

  ( 19: )  الرابعةالمرحلة 

 

 

 


