
الجنساسم الطالبالفرع/ القسمت
نوع الدراسة  

ي/صباحي
 
مسائ

الدور

ي1
ن دمحمرسم/ المدن  1صباحيانثىابتسام حسي 

ي2
1صباحيانثىابتسام جعفر عبد الكريمرسم/ المدن 

ي3
1صباحيانثىابتسام فليح عبدرسم/ المدن 

ي4
1صباحيانثىابتسام قنبر ايوزرسم/ المدن 

ي5
1صباحيذكراحمد سعدون جابررسم/ المدن 

ي6
ن علوانرسم/ المدن  1صباحيانثىازهار حسي 

ي7
1صباحيانثىارساء جاسم دمحمرسم/ المدن 

ي8
اشواق سامي هاشم رسم/ المدن 

1صباحيانثى

ي9
ن حبيبرسم/ المدن  1صباحيانثىباسمة حسي 

ي10
1صباحيانثىبروج يوسف عاشوررسم/ المدن 

ي11
1صباحيانثىبتول رحيم كاظمرسم/ المدن 

ي12
1صباحيانثىتغريد عبد الرضا كاظمرسم/ المدن 

ي13
1صباحيذكرحامد عباس كمونرسم/ المدن 

ي14
ن احمد حميدرسم/ المدن  2صباحيذكرحسي 

ي15
ن رحمن كزاررسم/ المدن  1صباحيذكرحسي 

ي16
1صباحيذكرحيدر عبد االمب  عليرسم/ المدن 

ي17
1صباحيذكرحيدر حسن هاديرسم/ المدن 

ي18
1صباحيانثىزينة فؤاد عبدرسم/ المدن 

ي19
2صباحيانثىرسور مهدي حمودرسم/ المدن 

ي20
1صباحيانثىسهاد عباس جباررسم/ المدن 

ي21
1صباحيانثىشذى كاظم كريمرسم/ المدن 

ي22
1صباحيانثىعبب  حمزة متعبرسم/ المدن 

ي23
1صباحيذكرعلي شهيد حسنرسم/ المدن 

ي24
نرسم/ المدن  1صباحيانثىفاطمة عبد الحسي 

ي25
نرسم/ المدن  1صباحيانثىفاطمة رعد حسي 

ي26
1صباحيذكرقادر كاظم نارصرسم/ المدن 

ي27
1صباحيذكركاظم خضب  عبد السادةرسم/ المدن 

ي28
1صباحيانثىلميعة عبود لفته رسم/ المدن 

ي29
2صباحيذكرلقمان سعيد احمدرسم/ المدن 

ي30
1صباحيانثىنقاء عودة ابو السودرسم/ المدن 

ي31
1صباحيانثىنهلة جاسب دمحمرسم/ المدن 

ي32
2صباحيذكرهمدان عبد المالك عبدرسم/ المدن 

ي1
االولصباحًانثى اعتماد داٌخ خنزٌربناء /المدن 

ي2
الثانًصباحًانثى اسمهان عبد الكاظم عبد هللابناء/المدن 

ي3
الثانًصباحًانثى امل علً خٌريبناء /المدن 

ي4
االولصباحًانثى انغام حسن هاديبناء/المدن 

ي5
االولصباحًانثى اٌمان عدنان عبودبناء /المدن 

ي6
الثانًصباحًانثى تغرٌد جعفر دمحم تقًبناء/المدن 

ي7
االولصباحًذكر جواد كاظم نعٌمهبناء /المدن 

ي8
االولصباحًذكر رٌاض نعمة ابو شنٌنبناء/المدن 

ي9
االولصباحًانثى زٌنب عبد الرحٌم كشٌشبناء /المدن 

ي10
االولصباحًانثى سامٌة دمحم حسن علًبناء/المدن 

ي11
االولصباحًانثى صباح نعمة عبودبناء /المدن 

ي12
االولصباحًذكر عباس حٌاوي عبٌدبناء/المدن 

ي13
الثانًصباحًذكر عباس عبد كاشًبناء /المدن 



ي14
االولصباحًذكر عباس قطران جابربناء/المدن 

ي15
الثانًصباحًانثى فاطمة ضاٌع موسىبناء /المدن 

ي16
الثانًصباحًذكر قابل دمحم حمزةبناء/المدن 

ي17
الثانًصباحًذكر قاسم نعمان اسماعٌلبناء /المدن 

ي18
االولصباحًذكر دمحم حسن كاظمبناء/المدن 

ي19
الثانًصباحًانثى منال عبد المجٌد حمٌدبناء /المدن 

ي20
الثانًصباحًذكر ناظم كاظم فزاعبناء/المدن 

ي21
االولصباحًذكر نجم عبٌد حمزةبناء /المدن 

ي22
الثانًصباحًانثى نجٌحة بستان كاظمبناء/المدن 

ي23
الثانًصباحًانثى نضال محسن هوٌلبناء /المدن 

ي24
الثانًصباحًذكر نعٌم جبر حسٌنبناء/المدن 

ي25
الثانًصباحًانثى نوال همٌان جاسمبناء /المدن 

ي26
االولصباحًذكر ٌاسٌن رحٌم ساجتبناء/المدن 

ي27
االولصباحًذكر ٌوسف رضا كاظمبناء /المدن 

صباحيذكر1احسان فالح حسنانشاء طرق1

ن حمزةانشاء طرق2 ى حسي  صباحيانثى1بشر

صباحيذكر1حسن جاسم دمحمانشاء طرق3

ن جهاد جاسمانشاء طرق4 صباحيذكر1حسي 

صباحيانثى2حنان هادي سعيدانشاء طرق5

صباحيذكر2حيدر رحيم سلمانانشاء طرق6

يانشاء طرق7
صباحيذكر1خضن شعيل راضن

صباحيذكر1عبد العزيز دمحم حسنانشاء طرق8

صباحيذكر1عالء محي صالحانشاء طرق9

صباحيذكر1علي رشيد مركبانشاء طرق10

نانشاء طرق11 صباحيذكر1علي فرج حسي 

صباحيذكر1فائز مجيد رضاانشاء طرق12

صباحيذكر1فالح حسن عبد الزهرة انشاء طرق13

ي عبدانشاء طرق14
ن
صباحيذكر2كاظم هائ

صباحيذكر1دمحم جفات سلمانانشاء طرق15

صباحيانثى1نجالء باقر حميد انشاء طرق16

صباحيانثى1هيام قصار حسونانشاء طرق17

صباحيذكر1واثق مهدي عبدانشاء طرق18

ن عبد الحسن عبيدانشاء طرق19 صباحيذكر2حسي 

صباحيذكر2حمودي عباس موىسانشاء طرق20

ن حمزةانشاء طرق21 صباحيذكر2حيدر حسي 

صباحيذكر2ليث عبد الكريم فالحانشاء طرق22


