
الجنسالطالب اسمت
  الدراسة نوع

مسائي/صباحي
الدور

االولصباحًانثىابتسام عبد العزٌز مهدي1

االولصباحًذكرابراهٌم جعفر ابراهٌم2

الثانيصباحًذكراحمد شالل حبٌب3

االولصباحًذكراحمد محمد هادي4

االولصباحًذكراحمد مكً محسن5

الثانيصباحًذكراحمد مهدي توفٌق6

الثانيصباحًذكرارشد حسٌن خمٌس7

االولصباحًانثىازهار حسن كرٌم8

االولصباحًانثىاسٌل عباس محمد9

االولصباحًانثىاٌمان جودي حسٌن10

االولصباحًانثىاقبال عٌسى عل11ً

االولصباحًانثىاقبال كاظم حبٌتر12

االولصباحًانثىامل عبد علً غال13ً

االولصباحًانثىامٌرة ابراهٌم مالك14

االولصباحًانثىامٌرة طاهر مسلم15

االولصباحًانثىانتصار ٌحٌى كاظم16

االولصباحًانثىانعام احمد جواد17

الثانيصباحًانثىانعام جواد عبٌد18

االولصباحًانثىانوار نوري محمود19

الثانيصباحًذكراٌسر غالب جعفر20

االولصباحًانثىاٌمان جابر نعٌم21

االولصباحًانثىاٌمان صاحب موسى22

االولصباحًانثىاٌمان عاٌد عبد الصاحب23

االولصباحًانثىاٌمان طعمة مبارك24

االولصباحًانثىاٌمان هادي كاظم25

االولصباحًانثىاٌمان كامل محمود26

الثانيصباحًذكرحامد مجٌد عرٌب27ً

االولصباحًانثىاشواق علً حسٌن28

االولصباحًذكرباسم عبد االله ناصر29

االولصباحًانثىبتول راجً عبد الحسن30

االولصباحًانثىبشرى ناصر حسٌن31

االولصباحًانثىبشرى هاتف رشٌد32

االولصباحًانثىحمزة نافع بهجت33

االولصباحًانثىتحرٌر مجٌد خزعل34

الثانيصباحًذكرثائر عبد الجبار حسن35

الثانيصباحًذكرجاسم هانً حسن36

الثانيصباحًذكرجبار عبد الٌمة حسن37

الثانيصباحًذكرجعفر صادق عل38ً

االولصباحًذكرجواد كاظم عل39ً

االولصباحًذكرحاتم نعمة عبد عل40ً

االولصباحًذكرحسن جلعاوي عبود41

الثانيصباحًذكرحسن علً عبد الرضا42

االولصباحًذكرحسن هادي عبد الرضا43

االولصباحًذكرحسٌن صاحب اسود44

االولصباحًذكرحسٌن كاظم عٌسى45

االولصباحًذكرحمزة جواد حمد46

االولصباحًانثىحمدٌة حسٌن محمد47

االولصباحًذكرحمودي علوان حسٌن48



االولصباحًانثىحنان محمد سلمان49

االولصباحًانثىحلٌمة عباس عل50ً

الثانيصباحًذكرحٌدر جتون حسن51

االولصباحًذكرحٌدر عبد الحسٌن حمزة52

االولصباحًذكرخالد جراغ عل53ً

االولصباحًذكرحازم حسٌن جاسم54

االولصباحًانثىخدٌجة طه مك55ً

االولصباحًذكرخلف حسن سلطان56

االولصباحًانثىدنٌا مٌري حسٌن57

االولصباحًانثىرجاء عبد االمٌر جاسم58

االولصباحًانثىرجاء عبد الكرٌم 59

الثانيصباحًذكررحمن خنش عٌفان60

الثانيصباحًذكررزاق رسول سعدون61

االولصباحًانثىرسمٌة كرٌم رٌاح62

الثانيصباحًذكررسول جاسم محمد63

االولصباحًانثىرقٌة علً ٌوسف64

االولصباحًانثىزهرة ناصر ادرٌس65

االولصباحًذكرزٌد علً عبد الكرٌم66

االولصباحًانثىزٌنب سلمان داود67

االولصباحًانثىسرور عبد الحسٌن68

االولصباحًانثىسعاد صاحب حسن69

الثانيصباحًذكرسعد عبد زٌد عباس70

الثانيصباحًذكرسعد صٌهود ابو خوذة71

االولصباحًانثىسعدٌة مسلم حسٌن72

االولصباحًذكرسعٌد كطل حسٌن73

االولصباحًذكرسالم هادي رحمن74

الثانيصباحًانثىسمٌة محمد علً حسٌن75

االولصباحًانثىسندس عباس مدب76

الثانيصباحًذكرشاكر محمود فرج77

االولصباحًانثىصبٌحة هاشم سلم78

الثانيصباحًذكرصفاء حسونً كاظم79

الثانيصباحًذكرصالح هادي حسٌن80

الثانيصباحًذكرضٌاء جٌاد داود81

الثانيصباحًذكرضٌاء عوٌد ذهب82

الثانيصباحًذكرطالب خلف حسن83

االولصباحًذكرعادل لفتة ناصر84

الثانيصباحًذكرعامر شناوة حسن85

االولصباحًذكرعاٌد عبد الحمزة86

االولصباحًذكرعباس حسٌن عباس87

الثانيصباحًذكرعباس عبد حمزة88

االولصباحًذكرعباس منٌر عجٌل89

الثانيصباحًذكرعبد الحسن شرٌد عناد90

االولصباحًذكرعبد الرزاق كاظم جواد91

الثانيصباحًذكرعبد الزهرة عزوز خضٌر92

االولصباحًذكرعبد الصمد محمد عبد هللا93

االولصباحًذكرعبد الكرٌم هادي سلمان94

االولصباحًذكرعدنان عبد حزٌم95

االولصباحًذكرعزٌز هٌس محمد96

االولصباحًذكرعالء الدٌن رزاق97

االولصباحًذكرعلً امٌر حسٌن98



االولصباحًذكرعلً حمزة راض99ً

الثانيصباحًذكرعلً جابر مجل100ً

الثانيصباحًذكرعلً طه مك101ً

الثانيصباحًذكرعلً فاضل ناج102ً

االولصباحًذكرعلً ٌوسف احمد103

الثانيصباحًذكرعماد جواد عبادي104

االولصباحًذكرعماد عبد السادة مزهر105

االولصباحًذكرعماد حرٌب جاسم106

االولصباحًذكرغالب عبد السادة مهدي107

الثانيصباحًذكرغانم فاهم كاظم108

الثانيصباحًذكرفاضل عبد عل109ً

الثانيصباحًانثىفاطمة سعٌد حسن110

االولصباحًانثىفاطمة شمخً جبر111

االولصباحًانثىفاطمة محسن كاظم112

االولصباحًذكرفاهم شعبان شان113ً

االولصباحًذكرفرقد طاهر مسلم114

االولصباحًانثىفطم عبد الرسول115

االولصباحًذكرفالح حسن عبد116

االولصباحًانثىفلٌحة عبود حمزة117

االولصباحًذكرفؤاد عبٌد مهدي118

الثانيصباحًذكرفؤاد غالب كاظم119

الثانيصباحًانثىفوزٌة حسٌن حمزة120

االولصباحًانثىفوزٌة حسٌن محمد121

الثانيصباحًذكرفٌصل غازي دوش122

الثانيصباحًذكركاظم محمد احمد123

الثانيصباحًذكركامل راضً عٌسى124

الثانيصباحًذكركامل عباس عل125ً

الثانيصباحًذكركرٌم شناوة فضل126

االولصباحًانثىلٌلى حسٌن عباس127

االولصباحًذكرماجد جواد كاظم128

االولصباحًانثىماجدة عباس احمد129

االولصباحًذكرماهً عبٌد منذور130

الثانيصباحًذكرمحسن عبد االمٌر131

الثانيصباحًذكرمحمد حمٌد هبول132

الثانيصباحًذكرمحمد صٌهود محسن133

الثانيصباحًذكرمجٌد حمٌد كاظم134

االولصباحًذكرمثنى صالل سرحان135

الثانيصباحًذكرمعن علم حسن136

االولصباحًانثىمنى جاسم محمد137

االولصباحًذكرموسى احمد كاظم138

الثانيصباحًذكرمٌثم عبد الحسٌن جابر139

الثانيصباحًذكرناجح حسن جاسم140

الثانيصباحًذكرناظم عبٌد رجه141

االولصباحًذكرناهً خزعل غال142ً

الثانيصباحًذكرنبٌل عبد الواحد143

االولصباحًذكرنجاح جاسم محمد144

االولصباحًذكرنجاح جابر راض145ً

االولصباحًانثىنوال عبد الرزاق146

الثانيصباحًذكرهادي رحمن فرحان147

الثانيصباحًذكرهاشم حسٌن محمد148



االولصباحًانثىهٌام فرحان عبود149

االولصباحًانثىهٌفاء جاسم محمد150

االولصباحًانثىوثٌقة محسن عطٌة151

االولصباحًانثىوفاء صبحً صادق152

الثانيصباحًذكرمحمد جاسم راض153ً

االولصباحًانثىسهام فرحان عبود154


