
الجنساسم الطالبت
نوع الدراسة  

ي/صباحي
 
مسائ

الدور

االولصباحيانثىاالء عالوي سهل حميدي1

االولصباحيذكراثير علي سعدون كزار2

االولصباحيانثىسجى عامر مجيد رسولي3

االولصباحيذكريحير عبد علي طراد فليح4

ن5 االولصباحيذكرحسن ناجح كامل حسير

االولصباحيانثىفاطمة كاظم كريم كاظم6

االولصباحيانثىدعاء دمحم جيى دمحم7

االولصباحيانثىعلياء هاشم حيدر عريبد8

االولصباحيذكرعلي مهدي عبد حسون 9

ي10
االولصباحيانثىزهراء رشيد حميد راضن

االولصباحيذكرحبيب يوسف دمحم عباس11

االولصباحيذكردمحم غازي سموم فرحان12

ي هادي محسن13
 
االولصباحيانثىرهام راق

ن عبد براك بشان 14 االولصباحيانثىبنير

االولصباحيانثىمروة فارس كريم رباط15

االولصباحيانثىزهراء رحمن حمد عباس16

ن دمحم عبيد حمادي17 االولصباحيانثىبنير

االولصباحيانثىصابرين وليد صاحب عبد18

يف19 االولصباحيذكرزيد طالب يحير شر

ن عبود عباس20 االولصباحيذكرعباس عبد الحسير

االولصباحيانثىرواء عبد السالم دمحم خضير21

االولصباحيذكرحبيب نعمة عواد خلف22

رؤى علي مهدي غدير23
االولصباحيانثى

زهراء علي كحيط حزيم24
االولصباحيانثى

االولصباحيانثىهديل عادل نعمة عبد25

االولصباحيذكررضا سالم جاسم كاظم26

ن ثجيل عبد27 االولصباحيذكرعلي حسير

االولصباحيذكركرار عودة عبد شنون28

االولصباحيذكراحمد عبد علي وداعة بشير29

االولصباحيانثىهديل رحيم عبد الزهرة بروش30

االولصباحيانثىمروة كريم مونس كنعان31

ي شعير مشاي32
ن
االولصباحيذكراحمد هائ

االولصباحيذكرعباس حسن عباس حمد33

 علي محسن علي34
ن االولصباحيذكرحسير

االولصباحيانثىرقية صباح حسن صالح35

االولصباحيانثىكوثر مهدي جابر مكطاف36

االولصباحيذكرحسن حامد محمود شاكر37

ن جميل حميد وره38 يصباحيذكرحسير
ن
الثائ

االولصباحيانثىهبة قاسم حسن عبد الرسول39

ف عباس محسن علوان40 االولصباحيذكراشر

االولصباحيذكراركان كاظم حسن علي41

ن عبد الزهرة عبد زيد فهد42 االولصباحيذكرحسير

االولصباحيذكرحيدر خضير عباس عطية43

ن نجاح كاظم كاطع44 االولصباحيذكرحسير

االولصباحيذكرعلي فارس دخيل ملوح45

االولصباحيذكروسام فرمان عبد الهادي عبد الكريم46



االولصباحيذكرباقر اسماعيل عباس سليمان47

االولصباحيذكرسالم رحيم رطان فرحان48

االولصباحيانثىهدى حسن حمزة محسن49

االولصباحيانثىزهراء باسم دمحم زغير 50

صفاء خضور علي جاسم51
االولصباحيانثى

االولصباحيانثىريام خليل عبد نجم52

االولصباحيذكرقاسم رضا حمزة دمحم53

االولصباحيذكرمهند خضير جويد جار هللا54

ن55 االولصباحيانثىزهراء عبودي جالب حسير

ي56
ن
االولصباحيانثىدعاء هادي صاحب حسائ

االولصباحيذكراحمد نجم عبد حسن57

يصباحيانثىحوراء حامد دمحم طاهر58
ن
الثائ

االولصباحيانثىزهراء دمحم عبد السادة جاسم59

االولصباحيذكردمحم فرحان رطان عبود60

االولصباحيذكرفيصل مهدي جواد صيهود61

ي حناوي62 االولصباحيذكرحسن احمد صيى

ن صالح نجم63 االولصباحيذكراحمد حسير

يصباحيذكرايهاب موىس كريم كاظم64
ن
الثائ

االولصباحيانثىشهالء فليح حسن سلطان65

يصباحيانثىضج كاظم عبد الرضا سعدون66
ن
الثائ

يصباحيذكراحمد طارش دويش فالح67
ن
الثائ

ن حاوي68 االولصباحيذكرحيدر عبد علي حسير

االولصباحيذكرامير علي جامل عبد69

االولصباحيذكريوسف رافد بهاء محمود70

ن 71 يصباحيذكرامير جيى نارص حسير
ن
الثائ

االولصباحيانثىشيماء احمد ياش ادريس72

االولصباحيذكرعباس رحيم مسلم حسون73

االولصباحيذكرقاسم دمحم حميد فرهود74

االولصباحيذكراكرم عبد االمير ديان عويس75

االولصباحيذكرمنير فارس فليح علي76

يصباحيانثىزينب عباس طاهر عزيز77
ن
الثائ

االولصباحيذكرفاضل هاشم نذير مرزا78

االولصباحيذكرمختار علي غضبان جاسم79

ن عبد السادة عبد الخضن برتاو80 يصباحيذكرحسير
ن
الثائ

االولصباحيذكرجالل فارس دخيل ملوح81

يصباحيذكرفالح ابراهيم فليح كاظم82
ن
الثائ

يصباحيذكرهاشم جواد كاظم هاشم83
ن
الثائ

االولصباحيذكرعلي عصام جبوري سلمان84

ن فاهم85 يصباحيذكرايمن دمحم عبد الحسير
ن
الثائ

ه سلمان86 يصباحيذكرعلي عبد عيى
ن
الثائ

يصباحيذكرسجاد ذياب سالم هنون87
ن
الثائ

يصباحيذكرمهند محسن جيى يونس88
ن
الثائ

يصباحيذكراحمد عادل شطنان طعمة89
ن
الثائ

يصباحيذكرمصطفن عزيز رشيد عواد90
ن
الثائ

االولصباحيذكرعرفان رحيم شاكر نوير91

االولصباحيذكرثائر مشكور عبد االمير برهان92

ن فارس مدلول عكرش93 يصباحيذكرحسير
ن
الثائ

االولصباحيذكرمنتظر عبد الرسول جعفر94



االولصباحيذكرايمن اياد قاسم تومان95

االولصباحيذكردمحم وحيد مشكور عمران96

االولصباحيذكردمحم ابراهيم دمحم يونس عبد العزيز97

غام مهدي هاشم حسون98 يصباحيذكررصن
ن
الثائ

يصباحيذكرغزوان عباس بشير غالي99
ن
الثائ

ن100 االولصباحيذكردمحم سامي عبد الرضا حسير

يصباحيذكربارق جواد عبد هللا عبيد101
ن
الثائ

ي102
االولصباحيذكراحمد هالل دمحم راضن

يصباحيذكرحميد جبار غافل جيى103
ن
الثائ

يصباحيذكراحمد جبار سلمان ادريس104
ن
الثائ

يصباحيذكركرار قاسم دمحم صخيل105
ن
الثائ

يصباحيذكردمحم علي شهيد عبد الحمزة106
ن
الثائ

االولصباحيانثىدعاء يوسف يحير يوسف107

االولصباحيانثىزهراء نارص جساب كاظم108

 هادي صيى جوده109
يصباحيذكرمصطفن

ن
الثائ

 شهد علي110
ن يصباحيذكرمرتضن دمحم حسير

ن
الثائ

يصباحيذكرخالد وليد نعيم حمزه111
ن
الثائ

االولصباحيذكرقاسم دمحم جواد شهيد112

يصباحيذكردمحم جاسم دمحم لفته113
ن
الثائ


