
الجنسالطالب اسمت
  الدراسة نوع

مسائي/صباحي
الدور

االولصباحًذكراحمد عبد الواحد محسن1

االولصباحًانثىاحالم احمد سلٌم2

االولصباحًانثىاحالم حمد صاحب3

االولصباحًذكراركان حسن زٌدان4

االولصباحًذكرازاد حسان حٌدر5

االولصباحًانثىازهار حسن عبد الرضا6

االولصباحًانثىازهار كاظم عبد7

االولصباحًانثىاسٌا سرحان محسن8

االولصباحًانثىاسٌا عبد الرضا حسٌن9

االولصباحًانثىالهام صالح محمد عل10ً

االولصباحًانثىامنة مجٌد صلٌب11ً

االولصباحًانثىامٌرة عبودي محمد12

االولصباحًانثىانتصار علً عبد حمادي13

االولصباحًانثىانتصار موسى جعفر14

االولصباحًانثىانتظار حسٌن محسن15

االولصباحًانثىانوار جعفر داود16

االولصباحًانثىاٌمان جاسم عبد الرضا17

االولصباحًانثىاٌمان حمٌد جعفر18

االولصباحًانثىاٌمان رسول عبد االمٌر19

االولصباحًانثىاٌمان كاظم ابو اللول20

االولصباحًانثىاٌمان كاظم هادي21

االولصباحًانثىاٌمان هادي عبد22

االولصباحًانثىبتول نعمة حسان23

االولصباحًانثىبشرى جفات كوس24

االولصباحًانثىبشرى علً صادق25

االولصباحًانثىبشرى علً مدلول26

االولصباحًانثىجنان ٌحٌى مهدي27

االولصباحًانثىجنان عبد الزهرة ابراهٌم28

االولصباحًذكرحامد حمزة محمد 29

االولصباحًذكرحسن علٌوي محمد30

االولصباحًذكرحسٌن فاضل عبد الرحمن31

االولصباحًانثىحمٌدة عبٌس موسى32

االولصباحًانثىحنان عباس موسى33

االولصباحًذكرحمٌد مظلوم34

االولصباحًذكر جبر عباس نعٌم35

الثانًصباحًذكرخالد علً عبود36

الثانًصباحًذكرخلٌل ابراهٌم حمود37

االولصباحًانثىخٌرٌة صاحب علً زوٌن38

االولصباحًانثىرابحة سلمان حسٌن39

االولصباحًانثىرجاء مناف سعٌد40

االولصباحًانثىرحٌمة عمران عبد هللا41

الثانًصباحًذكررزاق حسٌن سلطان42

الثانًصباحًانثىرزٌقة جابر غاٌب43

الثانًصباحًانثىرزٌقة صالح مٌران44

االولصباحًانثىرقٌة سعٌد ابراهٌم45

االولصباحًانثىرقٌة علً مهدي46

االولصباحًانثىرٌا عزٌز مصطفى47

االولصباحًانثىزٌنب حاتم سعدون48



االولصباحًانثىزٌنب محمد جواد49

االولصباحًانثىزهرة كرٌم رٌاح50

الثانًصباحًذكرزهٌر جواد عبد هللا51

االولصباحًانثىساجدة صاحب مهدي52

االولصباحًانثىسافرة محمد رضا53

االولصباحًانثىسامٌة محسون حسٌن54

االولصباحًانثىساهرة عبد العزٌز محمد55

االولصباحًانثىسحر هادي محمد عل56ً

االولصباحًانثىسعاد حاتم شمران57

االولصباحًانثىسعدٌة عزٌز غزاي58

االولصباحًانثىسوسن شاكر حسٌن59

االولصباحًانثىسلٌمة عبد الحسٌن علً 60

االولصباحًانثىسناء ناجً عبد هللا61

االولصباحًانثىسهٌر حسن محمد عل62ً

الثانًصباحًانثىسهٌلة جمٌل خماس63

الثانًصباحًذكرشهاب احمد علٌوي64

االولصباحًذكرشوكت خضٌر عباس65

االولصباحًانثىصبرٌة تمر عزٌز66

االولصباحًذكرصالح حسن عبود67

االولصباحًذكرصالح مهدي ناه68ً

الثانًصباحًذكرطالل ٌاسٌن مصطفى69

االولصباحًذكرعادل محمد حسٌن70

االولصباحًانثىعائدة جعفر صفر71

االولصباحًذكرعبد زٌد فجر ناصر72

االولصباحًذكرعبد الوهاب غانم عبد الجبار73

االولصباحًذكرعبد الرضا خضٌر عباس74

االولصباحًذكرعبد الكاظم سعٌد حمزة75

االولصباحًذكرعباس عبد هللا محمد76

االولصباحًانثىعالٌة عبد الرزاق كاظم77

الثانًصباحًذكرعصام عبد الكرٌم صفر78

االولصباحًانثىعقٌلة كرٌم حسان79ً

االولصباحًانثىعواطف عبد المحسن 80

االولصباحًذكرعواد علً هاشم81

الثانًصباحًذكرعلً جهاد عباس82

االولصباحًذكرعلً عبد الكرٌم عودة83

االولصباحًذكرعلً ناجً فٌصل84

االولصباحًذكرعالء حسٌن محمد85

االولصباحًذكرغالب عبد الصالح86

الثانًصباحًذكرغانم جواد راض87ً

االولصباحًانثىغنٌمة حسن كرٌم 88

الثانًصباحًذكرفاضل عبد االمٌر عزٌز89

االولصباحًذكرفاضل عبد الواحد جواد90

االولصباحًانثىفاطمة حسن عبود91

االولصباحًانثىفاطمة عبد المحسن سالم92

الثانًصباحًانثىفردوس مهدي صالح93

االولصباحًانثىفضٌلة حسن عبد الرضا94

االولصباحًذكرفالح حسن كاظم95

االولصباحًذكرقاسم محمد داود96

الثانًصباحًانثىكفاح مجٌد عالوي97

االولصباحًانثىكرٌمة كاظم راه98ً



االولصباحًانثىلٌلى عباس جابر99

االولصباحًانثىماجدة خضٌر عباس100

الثانًصباحًانثىماجدة عبود حسن101

االولصباحًانثىماجدة جاسم محمد102

االولصباحًانثىماجدة عبد الكاظم هادي103

االولصباحًذكرمحمد رحمن طارش104

االولصباحًانثىمً راضً حاجم105

االولصباحًذكرنبٌل عبد الرضا محمد106

االولصباحًذكرنجم عبد هللا كاظم107

االولصباحًانثىنداء عباس عبد الحسٌن108

االولصباحًانثىنداء لفتة زغٌر109

االولصباحًانثىنداء هادي حمٌد110

االولصباحًانثىندى باقر حسن111

االولصباحًانثىنضال عبد الرحٌم محمود112

االولصباحًذكرنعٌم عباس عبٌد113

االولصباحًانثىنوال جٌثوم مرزوك114

االولصباحًانثىهناء عبد الزهرة حسن115

االولصباحًانثىهناء عبد محزم116

االولصباحًانثىهٌفاء رستم سهراب117

االولصباحًانثىهٌفاء عطٌة خدام118

الثانًصباحًانثىهٌفاء محمد عبد119

االولصباحًانثىوجدان عبد الجلٌل120

الثانًصباحًانثىوصال موسى جواد121

االولصباحًانثىوعدٌة شكر محمود122

االولصباحًانثىوفاء جبار عل123ً

االولصباحًانثىوفاء خلف سمٌر124

االولصباحًانثىوفاء شاكر ظاهر125

االولصباحًانثىوفاء محمد امٌن حسن126

االولصباحًانثىٌاسمٌن جاسم محمد127

االولصباحًانثىٌزي راضً جاسم128


