
سنة التخرجالدور نوع الدراسةاسم الطالبالقسمت

2006-2005األولالصباحٌةهدٌل عبد المنعم محمدالكٌمٌاء1

2006-2005األولالصباحٌةسجا عبد الرضا كاظمالكٌمٌاء2

2006-2005األولالصباحٌةجومان عبد الوهاب عبد الرزاقالكٌمٌاء3

2006-2005األولالصباحٌةعفاف فاروق مولودالكٌمٌاء4

2006-2005األولالصباحٌةنسرٌن محسن عٌسىالكٌمٌاء5

2006-2005األولالصباحٌةعلً محمود علًالكٌمٌاء6

2006-2005األولالصباحٌةرشا سامً عبد حامًالكٌمٌاء7

2006-2005األولالصباحٌةابرار عبد الوهاب عبد الحمٌدالكٌمٌاء8

2006-2005األولالصباحٌةزمن خٌري هاديالكٌمٌاء9

2006-2005األولالصباحٌةالٌنا طارق أحمدالكٌمٌاء10

2006-2005األولالصباحٌةنهاد موحان عبدالكٌمٌاء11

2006-2005األولالصباحٌةلٌنا عونً سلمانالكٌمٌاء12

2006-2005األولالصباحٌةغسق قدوري مظلومالكٌمٌاء13

2006-2005األولالصباحٌةعمار عبد الرحمن عبد الحمٌدالكٌمٌاء14

2006-2005األولالصباحٌةبراء أمٌن علًالكٌمٌاء15

2006-2005األولالصباحٌةاالء حسب هللا حسنالكٌمٌاء16

2006-2005األولالصباحٌةمروان زٌدان خلفالكٌمٌاء17

2006-2005األولالصباحٌةچٌا عثمان حسنالكٌمٌاء18

2006-2005األولالصباحٌةهدٌل ٌحٌى عبد الرضاالكٌمٌاء19

2006-2005األولالصباحٌةنجاة ثامر هاديالكٌمٌاء20

2006-2005األولالصباحٌةرؤى رشٌد موسىالكٌمٌاء21

2006-2005األولالصباحٌةشفاء خلٌل علًالكٌمٌاء22

2006-2005األولالصباحٌةاٌمان دلو حسٌنالكٌمٌاء23

2006-2005األولالصباحٌةهبه علً جعفرالكٌمٌاء24

2006-2005األولالصباحٌةلمٌاء رشٌد علًالكٌمٌاء25

2006-2005األولالصباحٌةاندٌرا حسٌن علًالكٌمٌاء26

2006-2005األولالصباحٌةسلمى حمٌد عزٌزالكٌمٌاء27

2006-2005األولالصباحٌةعمر جاسم محمدالكٌمٌاء28

2006-2005األولالصباحٌةسوزان محمد حسٌنالكٌمٌاء29

2006-2005األولالصباحٌةاسراء ولٌد محمودالكٌمٌاء30

2006-2005األولالصباحٌةاٌناس خٌر هللا علًالكٌمٌاء31

2006-2005األولالصباحٌةنادٌة غانم سلمانالكٌمٌاء32

2006-2005الثانًالصباحٌةندى جواد حٌدرالكٌمٌاء33

2006-2005األولالصباحٌةاشواق ابراهٌم اسماعٌلالكٌمٌاء34

2006-2005األولالصباحٌةعبٌر جلٌل ابراهٌمالكٌمٌاء35

2006-2005األولالصباحٌةعبٌر عبد الرحمن ماماخانالكٌمٌاء36

2006-2005األولالصباحٌةمحمد عدنان جاسمالكٌمٌاء37

2006-2005األولالصباحٌةزٌنة خالد شهابالكٌمٌاء38

2006-2005األولالصباحٌةنور سالم ابراهٌمالكٌمٌاء39

2006-2005الثانًالصباحٌةنسٌم هشام علًالكٌمٌاء40

2006-2005األولالصباحٌةسمراء ستار احمدالكٌمٌاء41

2006-2005األولالصباحٌةبلسم فهد محمدالكٌمٌاء42

2006-2005األولالصباحٌةتمام مهدي صالحالكٌمٌاء43

سنة التخرجالدور نوع الدراسةاسم الطالبالقسمت

2005-2006

2006-2007



2007-2006األولالصباحٌةعلً اسماعٌل كرٌمالكٌمٌاء1

2007-2006األولالصباحٌةبٌداء عبد الهادي عاشورالكٌمٌاء2

2007-2006األولالصباحٌةسحر نجم عبد خانالكٌمٌاء3

2007-2006األولالصباحٌةاالء جرٌان ابراهٌمالكٌمٌاء4

2007-2006األولالصباحٌةوسن رشٌد حمٌدالكٌمٌاء5

2007-2006األولالصباحٌةعالء هاشم محمدالكٌمٌاء6

2007-2006األولالصباحٌةنور عبد الجبار كرٌمالكٌمٌاء7

2007-2006األولالصباحٌةأنسام عبد الحمٌد رشٌدالكٌمٌاء8

2007-2006األولالصباحٌةسحر هزبر رشٌدالكٌمٌاء9

2007-2006األولالصباحٌةرشا خلٌل كاظمالكٌمٌاء10

2007-2006األولالصباحٌةقسمة محمد خمٌسالكٌمٌاء11

2007-2006األولالصباحٌةنسرٌن رفعت نعمانالكٌمٌاء12

2007-2006األولالصباحٌةصبا جاسم محمدالكٌمٌاء13

2007-2006األولالصباحٌةفاطمة خضٌر عباسالكٌمٌاء14

2007-2006األولالصباحٌةقصً نصٌف جاسمالكٌمٌاء15

2007-2006األولالصباحٌةأنوار محسن صكبانالكٌمٌاء16

2007-2006األولالصباحٌةخلود ولٌد رشٌدالكٌمٌاء17

2007-2006الثانًالصباحٌةهبه أحمد عباسالكٌمٌاء18

2007-2006األولالصباحٌةرؤى عبد العزٌز صالحالكٌمٌاء19

2007-2006األولالصباحٌةسعد عبد هللا عبد الكرٌمالكٌمٌاء20

2007-2006األولالصباحٌةأحمد توفٌق جاسمالكٌمٌاء21

2007-2006األولالصباحٌةاٌالف عادل مهديالكٌمٌاء22

2007-2006األولالصباحٌةرؤى نصٌر ابراهٌمالكٌمٌاء23

2007-2006الثانًالصباحٌةحٌدر علً طالبالكٌمٌاء24

2007-2006األولالصباحٌةماهر حاتم عباسالكٌمٌاء25

2007-2006األولالصباحٌةدالٌا محمد صدٌقالكٌمٌاء26

2007-2006األولالصباحٌةرنا جاسم حسنالكٌمٌاء27

2007-2006األولالصباحٌةماجدة حمٌد سلمانالكٌمٌاء28

2007-2006األولالصباحٌةٌاسٌن عبد الحلٌم عبد الكرٌمالكٌمٌاء29

2007-2006األولالصباحٌةدنٌا عبد سعٌدالكٌمٌاء30

2007-2006األولالصباحٌةنوال حسن محمدالكٌمٌاء31

2007-2006األولالصباحٌةفاتن نومان ابراهٌمالكٌمٌاء32

2007-2006األولالصباحٌةزهٌر تركً جاسمالكٌمٌاء33

2007-2006األولالصباحٌةنور عبد الرضا عبد الصاحبالكٌمٌاء34

2007-2006األولالصباحٌةشٌماء رشٌد عطٌةالكٌمٌاء35

2007-2006األولالصباحٌةمروة رعد ٌحٌىالكٌمٌاء36

2007-2006األولالصباحٌةهدى رعد علًالكٌمٌاء37

2007-2006األولالصباحٌةطه خلٌل عبدالكٌمٌاء38

2007-2006الثانًالصباحٌةدلٌفان جلٌل عبد الكرٌمالكٌمٌاء39

سنة التخرجالدور نوع الدراسةاسم الطالبالقسمت

2008-2007األولالصباحٌةرؤى عدنان حسٌنالكٌمٌاء1

2008-2007األولالصباحٌةاحمد تركً محمد حسنالكٌمٌاء2

2008-2007األولالصباحٌةرؤى عبد الرؤف عبد الرضاالكٌمٌاء3

2008-2007األولالصباحٌةبشرى نجم عبد هللاالكٌمٌاء4

2008-2007األولالصباحٌةنهى حسٌن كاملالكٌمٌاء5

2008-2007األولالصباحٌةاحمد عبد السالم سالمالكٌمٌاء6

2008-2007األولالصباحٌةاٌمان حمٌد نصٌفالكٌمٌاء7

2007-2008



2008-2007األولالصباحٌةاالء ابراهٌم محمدالكٌمٌاء8

2008-2007األولالصباحٌةاسراء صادر كمالالكٌمٌاء9

2008-2007األولالصباحٌةاسراء احمد عباسالكٌمٌاء10

2008-2007األولالصباحٌةاٌناس ناصر كاملالكٌمٌاء11

2008-2007األولالصباحٌةافراح علً كطوفالكٌمٌاء12

2008-2007األولالصباحٌةساره مردان علًالكٌمٌاء13

2008-2007الثانًالصباحٌةسوزان صباح صالحالكٌمٌاء14

2008-2007األولالصباحٌةنور صبٌح حسٌنالكٌمٌاء15

2008-2007األولالصباحٌةفاطمة نجم عبد هللاالكٌمٌاء16

2008-2007األولالصباحٌةاشواق عدنان عبد هللاالكٌمٌاء17

2008-2007األولالصباحٌةاالمٌن محمد كاظمالكٌمٌاء18

2008-2007األولالصباحٌةجهٌنة زهٌر علًالكٌمٌاء19

2008-2007األولالصباحٌةمحمد حسٌن خلفالكٌمٌاء20

2008-2007الثانًالصباحٌةهدٌل داود سلمانالكٌمٌاء21

2008-2007األولالصباحٌةهالة حسٌن علًالكٌمٌاء22

2008-2007الثانًالصباحٌةهبة عبد السالم مصطفىالكٌمٌاء23

2008-2007األولالصباحٌةنورس احمد مجٌدالكٌمٌاء24

2008-2007األولالصباحٌةاحمد فرحان عبد الرحمنالكٌمٌاء25

2008-2007األولالصباحٌةرعد حمٌد عبدالكٌمٌاء26

2008-2007األولالصباحٌةانعام عطوان مهديالكٌمٌاء27

2008-2007األولالصباحٌةهدٌل حسن خضرالكٌمٌاء28

2008-2007الثانًالصباحٌةمروٰى جلٌل ابراهٌمالكٌمٌاء29

2008-2007األولالصباحٌةحسن نعٌم حموديالكٌمٌاء30

2008-2007الثانًالصباحٌةزٌنب عباس مهديالكٌمٌاء31

2008-2007األولالصباحٌةضحى عماد محمودالكٌمٌاء32

2008-2007الثانًالصباحٌةغسق احمد علًالكٌمٌاء33

2008-2007األولالصباحٌةحسٌن كندر عباسالكٌمٌاء34

سنة التخرجالدور نوع الدراسةاسم الطالبالقسمت

2009-2008األٚيالصباحٌةض١اء دع١ٓ ئتسا١ُ٘الكٌمٌاء1

2009-2008األٚيالصباحٌةزغداء عثد اٌٍط١ف ِج١دالكٌمٌاء2

2009-2008األٚيالصباحٌةش٠ٕة عٍٟ ِٙدٞالكٌمٌاء3

2009-2008األٚيالصباحٌةٔٛزض د١ّد دّٛدٞالكٌمٌاء4

2009-2008األٚيالصباحٌةٔٛز عثد اٌىس٠ُ د١ّدالكٌمٌاء5

2009-2008األٚيالصباحٌةعصج ِٕعُ زفعتالكٌمٌاء6

2009-2008األٚيالصباحٌةاٌصفا ِاٌه عٍٟالكٌمٌاء7

2009-2008األٚيالصباحٌةعث١س عثاض جعفسالكٌمٌاء8

2009-2008األٚيالصباحٌةِذّد عٍٟ جاظُالكٌمٌاء9

2009-2008األٚيالصباحٌةٕ٘د ئتسا١ُ٘ خ١ًٍالكٌمٌاء10

2009-2008األٚيالصباحٌة١ٌث ٘صتس ِغ١سالكٌمٌاء11

2009-2008األٚيالصباحٌةِذّد عاِس عٍٟالكٌمٌاء12

2009-2008األٚيالصباحٌةع١ٍاء عثد اٌعتاز ئظّاع١ًالكٌمٌاء13

2009-2008األٚيالصباحٌةأظ١ً عثد اٌعالَ ئظّاع١ًالكٌمٌاء14

2009-2008األٚيالصباحٌةزؼا ِاشْ عثد اٌٛ٘ابالكٌمٌاء15

2009-2008األٚيالصباحٌةزجاء ظٍّاْ عثد اٌّٙدٞالكٌمٌاء16

2009-2008األٚيالصباحٌةٌّٝ ج١ًٍ فاضًالكٌمٌاء17

2009-2008األٚيالصباحٌةتاْ عثد اٌسدّٓ أدّدالكٌمٌاء18

2009-2008األٚيالصباحٌةأظّاء اظعد عثد هللاالكٌمٌاء19

2008-2009



2009-2008األٚيالصباحٌةؼ١س٠ٓ ٚظّٟ زؼ١دالكٌمٌاء20

2009-2008األٚيالصباحٌةٔاد٠ح دعٓ عثدالكٌمٌاء21

2009-2008األٚيالصباحٌةِصطفٝ ِظٙس ِذّٛدالكٌمٌاء22

2009-2008األٚيالصباحٌةظعد د١ّد دع١ٓالكٌمٌاء23

2009-2008األٚيالصباحٌةأِجد ِظٙس ِذّٛدالكٌمٌاء24

2009-2008األٚيالصباحٌةِسٚج دعٓ ٘ادٞالكٌمٌاء25

2009-2008األٚيالصباحٌةأفساح أدّد ِٙدٞالكٌمٌاء26

2009-2008األٚيالصباحٌةظّازج ظاجد ِذّٛدالكٌمٌاء27

2009-2008األٚيالصباحٌةِذّد دىّت عصاٚٞالكٌمٌاء28

2009-2008األٚيالصباحٌةفاتٓ ٔاصس ؼاوسالكٌمٌاء29

2009-2008اٌثأٟالصباحٌةز٠اَ زتاح عثد هللاالكٌمٌاء30

2009-2008اٌثأٟالصباحٌةظالي ِذّد خض١سالكٌمٌاء31

2009-2008األٚيالصباحٌة١ِعاء جاظُ ِذّدالكٌمٌاء32

2009-2008األٚيالصباحٌةأتظاز ٔٙاد صاٌخالكٌمٌاء33

2009-2008اٌثأٟالصباحٌةأظّاء ٔجاح ِٙدٞالكٌمٌاء34

2009-2008األٚيالصباحٌةؼ١ّاء ؼّط عثد هللاالكٌمٌاء35

2009-2008اٌثأٟالصباحٌةظ١ف ظٍّاْ طسفالكٌمٌاء36

2009-2008األٚيالصباحٌةِذّد ٠اظ١ٓ ِج١دالكٌمٌاء37

2009-2008األٚيالصباحٌةشِٓ جاظُ طالنالكٌمٌاء38

2009-2008اٌثأٟالصباحٌةأظساء عثد اٌسدّٓ ِذّدالكٌمٌاء39

2009-2008اٌثأٟالصباحٌة٘ثح جاظُ ٔص١فالكٌمٌاء40

2009-2008األٚيالصباحٌةظعد خ١ًٍ دع١ٓالكٌمٌاء41

2009-2008األٚيالصباحٌةاظّاء ادّد دع١ٓالكٌمٌاء42

2009-2008األٚيالصباحٌةتاْ ل١ط دعٓالكٌمٌاء43

2009-2008األٚيالصباحٌةعصاَ ٔص١ف دّادٞالكٌمٌاء44

2009-2008اٌثأٟالصباحٌة٘ثح صىثاْ ِسادالكٌمٌاء45

2009-2008األٚيالصباحٌةغفساْ فاٌخ دعٓالكٌمٌاء46

2009-2008اٌثأٟالصباحٌةٔدٜ عدٔاْ ظعد هللاالكٌمٌاء47

2009-2008اٌثأٟالصباحٌةدٛزاء ٌط١ف جثازالكٌمٌاء48

2009-2008اٌثأٟالصباحٌةلصٟ ئظّاع١ً عٍٛاْالكٌمٌاء49

2009-2008األٚيالصباحٌةعرزاء فسج ٠ٛ٘سالكٌمٌاء50

2009-2008اٌثأٟالصباحٌةجٕاْ جاظُ ِذّدالكٌمٌاء51

2009-2008اٌثأٟالصباحٌةعال لاظُ د١ّدالكٌمٌاء52

2009-2008اٌثأٟالصباحٌةاالء ِذّد جٛادالكٌمٌاء53

2009-2008اٌثأٟالصباحٌةظاٌُ عثد اٌذ١ٍُ اظّاع١ًالكٌمٌاء54

2009-2008اٌثأٟالصباحٌةأدّد صاٌخ ٠اظ١ٓالكٌمٌاء55

2009-2008اٌثأٟالصباحٌةأ١ِس واًِ ظٍّاْالكٌمٌاء56

سنة التخرجالدور نوع الدراسةاسم الطالبالقسمت

2010-2009األٚيالصباحٌةِصطفٝ خاٌد ِذّدالكٌمٌاء1

2010-2009األٚيالصباحٌةظٕدض ظافس لدٚزٞالكٌمٌاء2

2010-2009األٚيالصباحٌةأؽساح ِعد عثاضالكٌمٌاء3

2010-2009األٚيالصباحٌةدعاء ا٠اد ٠اضالكٌمٌاء4

2010-2009األٚيالصباحٌةادّد داتُ عٍٛاْالكٌمٌاء5

2010-2009األٚيالصباحٌةدعاَ ِذّد خ١ًٍالكٌمٌاء6

2010-2009األٚيالصباحٌةزٚاء تٙجت وس٠ُالكٌمٌاء7

2010-2009األٚيالصباحٌةزغد دع١ٓ ؼىسالكٌمٌاء8

ٰٝ عّساْ ٔاصسالكٌمٌاء9 2010-2009األٚيالصباحٌةٌّ

2009-2010



2010-2009األٚيالصباحٌةزؤٜ صاٌخ دعٓالكٌمٌاء10

2010-2009األٚيالصباحٌةٌّٝ ظتاز واظُالكٌمٌاء11

2010-2009األٚيالصباحٌةا٠ّاْ ٘اؼُ ِذّدالكٌمٌاء12

2010-2009األٚيالصباحٌةٔٛزض زفعت عثٛدالكٌمٌاء13

2010-2009األٚيالصباحٌة٘ثح ِذّٛد عثد اٌىس٠ُالكٌمٌاء14

2010-2009األٚيالصباحٌةدع١ٓ عٍٟ فاٌخالكٌمٌاء15

2010-2009األٚيالصباحٌةعالء اٌد٠ٓ طٗ ٠اضالكٌمٌاء16

2010-2009األٚيالصباحٌةٌثٕٝ خ١ًٍ عٍٟالكٌمٌاء17

2010-2009األٚيالصباحٌةعّس ٔاظُ عٍٟالكٌمٌاء18

2010-2009األٚيالصباحٌةش٘ساء ِثٕٝ عٍٛاْالكٌمٌاء19

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةصاتس٠ٓ جثاز دٕػ صاتظالكٌمٌاء20

2010-2009األٚيالصباحٌةعثد اٌٙادٞ ِذّد ف١صًالكٌمٌاء21

2010-2009األٚيالصباحٌةظٙٝ ؼاوس ِذّدالكٌمٌاء22

2010-2009األٚيالصباحٌةدعاء ادّد ِصطفٝالكٌمٌاء23

2010-2009األٚيالصباحٌةعرزاء ٳتسا١ُ٘ ؼٙابالكٌمٌاء24

2010-2009األٚيالصباحٌةٕ٘اء عٍٟ ف١ٍخالكٌمٌاء25

2010-2009األٚيالصباحٌةعثد هللا ِذّٛد عثاضالكٌمٌاء26

2010-2009األٚيالصباحٌةِذّد خاٌد دع١ٓالكٌمٌاء27

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةظ١ّح ِذّٛد جٛاد دعٓالكٌمٌاء28

2010-2009األٚيالصباحٌةِإ٠د خ١ًٍ اتسا١ُ٘الكٌمٌاء29

2010-2009األٚيالصباحٌةظٙاد ع١داْ واظُالكٌمٌاء30

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةعٍٟ ِٛفك ثاِس دعٓالكٌمٌاء31

2010-2009األٚيالصباحٌةِسٖٚ وس٠ُ ٔعّاْالكٌمٌاء32

2010-2009األٚيالصباحٌةؼٙد ِذّد ؼىسالكٌمٌاء33

2010-2009اٌثأٟالصباحٌة١ِادج ؼاوس ِذّٛد عٍٛاْالكٌمٌاء34

2010-2009األٚيالصباحٌةعثاض اوسَ ظعدالكٌمٌاء35

2010-2009األٚيالصباحٌةؼ١ّاء دع١ٓ عٍٛاْالكٌمٌاء36

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةتاْ د١ّد ِذّد عٍٛاْالكٌمٌاء37

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةٔغُ ٔع١ُ اظّاع١ً جاظُالكٌمٌاء38

2010-2009اٌثأٟالصباحٌة٘دٜ ثا٠س ثاِس صاٌخالكٌمٌاء39

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةزغد داٚد ظ١ٍّاْ فازضالكٌمٌاء40

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةدٕاْ عٍٟ خض١س عثاضالكٌمٌاء41

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةش٘ساء اتسا١ُ٘ ِذّد اتسا١ُ٘الكٌمٌاء42

2010-2009األٚيالصباحٌةزٔدٖ عادي عثدهللاالكٌمٌاء43

2010-2009األٚيالصباحٌةٔٛز عثٛد خ١ّطالكٌمٌاء44

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةِسٚج عثد إٌّعُ ِذّد ظعد هللاالكٌمٌاء45

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةتمٜٛ صالح دعٓ وس٠ُالكٌمٌاء46

2010-2009األٚيالصباحٌةِٕاي ادّد زد١ُالكٌمٌاء47

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةظازج ٠ٛظف عثد اٌذ١ّد ٠ٛظفالكٌمٌاء48

2010-2009األٚيالصباحٌةت١ع١س ظاوٓ ٔاظُالكٌمٌاء49

2010-2009األٚيالصباحٌةعّاز ِذّد جاظُالكٌمٌاء50

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةزغد ٘اؼُ ظت١س أدّدالكٌمٌاء51

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةٌثٕٝ عادي ِٙدٞ عثد اٌىس٠ُالكٌمٌاء52

2010-2009األٚيالصباحٌةعالء ؼاوس ِذّٛدالكٌمٌاء53

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةد١دز دعٓ ٔٛزٞ أدّدالكٌمٌاء54

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةفاطّح صثاح ظٍّاْ جسِظالكٌمٌاء55

2010-2009األٚيالصباحٌةٔٛز ِٕٙد ِذّٛدالكٌمٌاء56

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةدعاء ف١صً ظعٛد ظٍّاْالكٌمٌاء57



2010-2009األٚيالصباحٌةؼٙد دع١ٓ فس٘ٛدالكٌمٌاء58

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةظ١ّح عثد اٌعالَ دعٓ عثاضالكٌمٌاء59

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةفاطّح ظ١ًٙ أدّد عثدالكٌمٌاء60

2010-2009اٌثأٟالصباحٌة٠ذ١ٝ عٛاد دع١ٓ صاٌخالكٌمٌاء61

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةأٙاز دعٓ عثد اٌذع١ٓ دٕتٛغالكٌمٌاء62

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةش٠ٕة عادي ؼٙاب د١ّدٞالكٌمٌاء63

2010-2009األٚيالصباحٌةؼٙد دعٓ عٍٟالكٌمٌاء64

2010-2009األٚيالصباحٌةٕ٘د اتسا١ُ٘ خض١سالكٌمٌاء65

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةدا١ٌا لذطاْ عّساْ ع١عٝالكٌمٌاء66

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةظٕاْ ادّد عثاض ِذّدالكٌمٌاء67

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةظٙٝ ادّد ِصطفٝ أظعدالكٌمٌاء68

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةتاظُ ِذّد دّصج ظع١دالكٌمٌاء69

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةزؼا عٍٟ دع١ٓ ِذ١عٓالكٌمٌاء70

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةش٠ٕة وس٠ُ دع١ٓ عٍٟالكٌمٌاء71

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةٚظٕاء د١ّد ِج١د عٍٟالكٌمٌاء72

2010-2009األٚيالصباحٌةفساض عاِس ِذّٛدالكٌمٌاء73

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةِصطفٝ ِذّد جاظُ د١ّدالكٌمٌاء74

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةٔجُ عثد د١ّد واظُالكٌمٌاء75

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةظذس ض١اء تىس ِذّٛدالكٌمٌاء76

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةش٠ٕٗ جّعٗ خٍف تس٠عُالكٌمٌاء77

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةِذّد ٔجُ عثد هللا صاٌخالكٌمٌاء78

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةظسِد زؼ١د ادّد ظعٛدالكٌمٌاء79

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةش٠ٕة ادّد داجٟ فدعُالكٌمٌاء80

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةش٠ٕة ظ١ًٙ أدّد عثدالكٌمٌاء81

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةظالَ صاٌخ عثد اٌٍط١ف د١ّدالكٌمٌاء82

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةِٕاز ٘ادٞ اظّاع١ً دّادٞالكٌمٌاء83

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةش٠ٕة عادي وس٠ُ عثد دعْٛالكٌمٌاء84

2010-2009اٌثأٟالصباحٌةعٍٟ خض١س خ١ّط واظُالكٌمٌاء85

سنة التخرجالدور نوع الدراسةاسم الطالبالقسمت

2011-2010األٚيالصباحٌةأعاَ دع١ٓ خض١س عثاضالكٌمٌاء1

2011-2010األٚيالصباحٌةعٍٟ ِذّد صثس ادّدالكٌمٌاء2

2011-2010األٚيالصباحٌةازواْ ٠اظس ِذّد عثد اٌمادزالكٌمٌاء3

2011-2010األٚيالصباحٌةِذّد دعٓ دعة هللا عثد هللاالكٌمٌاء4

2011-2010األٚيالصباحٌةد١دز ِذّد ٘جٙٛج ِصذفالكٌمٌاء5

2011-2010األٚيالصباحٌةصاتس٠ٓ ٠اظ١ٓ زداَ ٠اضالكٌمٌاء6

2011-2010األٚيالصباحٌةِسٚج ٔٛزٞ وافٟ زف١دٞالكٌمٌاء7

2011-2010األٚيالصباحٌةفساض داتُ ِذّٛد عثدالكٌمٌاء8

2011-2010األٚيالصباحٌةظجٝ ض١اء جٛاد دع١ٓالكٌمٌاء9

2011-2010األٚيالصباحٌةش٠ٕة داِد عٍٟ ظ١ٍّاْالكٌمٌاء10

2011-2010األٚيالصباحٌةئ٠ّاْ ظتاز عثد هللا دع١ٓالكٌمٌاء11

2011-2010األٚيالصباحٌةاظّاء ادّد ش٠داْ خٍفالكٌمٌاء12

2011-2010األٚيالصباحٌةِسٖٚ صاٌخ أدّد دعٓالكٌمٌاء13

2011-2010األٚيالصباحٌةتساء ٔص٠ٗ جاظُ عٍٟالكٌمٌاء14

2011-2010األٚيالصباحٌةظالَ ظع١د دث١ة ظ١ٍُالكٌمٌاء15

2011-2010األٚيالصباحٌةاظ١ً صثذٟ عثٛد ِذّدالكٌمٌاء16

2011-2010األٚيالصباحٌةظع١د ِذّٛد ظ١ٍّاْ ِذّدالكٌمٌاء17

2011-2010األٚيالصباحٌةظازٖ ِج١د د١ّد عٍٟالكٌمٌاء18

2010-2011



2011-2010األٚيالصباحٌةعالء زؼ١د د١ّد ععىسالكٌمٌاء19

2011-2010األٚيالصباحٌةزداب تٛف١ك جاظُ ز٠طالكٌمٌاء20

2011-2010األٚيالصباحٌةاظّاء عثد اٌذ١ٍُ عثد هللا ِذعٓالكٌمٌاء21

2011-2010األٚيالصباحٌةدعٓ عاِس عٍٛاْ دعٓالكٌمٌاء22

2011-2010األٚيالصباحٌةٔدٜ ١٘ثُ صاٌخ ِٙدٞالكٌمٌاء23

2011-2010األٚيالصباحٌةشِٓ د١ّد واًِ خ١ّطالكٌمٌاء24

2011-2010األٚيالصباحٌةت١داء جٛاد واظُ دع١ٓالكٌمٌاء25

2011-2010األٚيالصباحٌةاالء ٔٛزٞ ِذّد ظثتٟالكٌمٌاء26

2011-2010األٚيالصباحٌةزٔا وٕعاْ واظُ دعْٛالكٌمٌاء27

2011-2010األٚيالصباحٌةتؽائس ظعد ظ١ًٙ ٔجُالكٌمٌاء28

2011-2010األٚيالصباحٌةٔثأ ٠اظس عثد اٌّج١د صاٌخالكٌمٌاء29

2011-2010األٚيالصباحٌةصفا ف١صً ِذّٛد ٠اظ١ٓالكٌمٌاء30

2011-2010األٚيالصباحٌةتس٘اْ عثد اٌسدّٓ جّعٗ خٍفالكٌمٌاء31

2011-2010األٚيالصباحٌة٘د٠ً ٘اؼُ عثد اٌىس٠ُ جٛادالكٌمٌاء32

2011-2010األٚيالصباحٌةٚالء طازق طٗ ِج١دالكٌمٌاء33

2011-2010األٚيالصباحٌةعّاز أدّد دع١ٓ فسداْالكٌمٌاء34

2011-2010األٚيالصباحٌةٔٛز عدٔاْ ٠اظ١ٓ ٘ادٞالكٌمٌاء35

2011-2010األٚيالصباحٌةِٕٙد ظاٌُ ِتعة جاظُالكٌمٌاء36

2011-2010األٚيالصباحٌةا٠ّاْ ِذّد طعّٗ ادّدالكٌمٌاء37

2011-2010األٚيالصباحٌةظ١ف ظعد ِذّد ادّدالكٌمٌاء38

2011-2010األٚيالصباحٌة٘ثٗ وس٠ُ ادّد دعٓالكٌمٌاء39

2011-2010األٚيالصباحٌةٔٛاز تٙجت عثد اٌٛ٘اب ٔجُالكٌمٌاء40

2011-2010األٚيالصباحٌة٠ٛظف ظعد ِذّد خطابالكٌمٌاء41

2011-2010األٚيالصباحٌةِثٕٝ خض١س واظُ ِذّدالكٌمٌاء42

2011-2010األٚيالصباحٌةأٛاز ِٕرز عثد اٌٛ٘اب ِذّدالكٌمٌاء43

2011-2010األٚيالصباحٌةخ١ًٍ أدّد خ١ًٍ صافٟالكٌمٌاء44

2011-2010األٚيالصباحٌةِسٚج عثد اٌمادز عثاض ٠اضالكٌمٌاء45

2011-2010األٚيالصباحٌةداشَ ِذّد عثد خ١ّطالكٌمٌاء46

2011-2010األٚيالصباحٌةِٕٙد عثد إٌّعُ اظّاع١ً خٍفالكٌمٌاء47

2011-2010األٚيالصباحٌةزداب عدٔاْ خ١ًٍ دّادٖالكٌمٌاء48

2011-2010األٚيالصباحٌةٔث١ً عثد اٌٍط١ف ادّد عٍٟالكٌمٌاء49

2011-2010األٚيالصباحٌةٚزٚد عثد اٌسضا دع١ٓ ٘ٛتٟالكٌمٌاء50

2011-2010األٚيالصباحٌةفسح ئتسا١ُ٘ ادّد عثد اٌمادزالكٌمٌاء51

2011-2010األٚيالصباحٌةِس٠ُ ٔٙاد زٔدي تا٠ٗالكٌمٌاء52

2011-2010األٚيالصباحٌةزٔا زؼ١د د١ّد ِج١دالكٌمٌاء53

2011-2010األٚيالصباحٌةظّاح عادي ِٕصٛز خضسالكٌمٌاء54

2011-2010األٚيالصباحٌةافساح دع١ٓ ِذّد ٌط١فالكٌمٌاء55

2011-2010األٚيالصباحٌة٘ثٗ عٍٟ ِذّد دعٓالكٌمٌاء56

2011-2010األٚيالصباحٌةأط عثد اٌسشاق ٘ٛتٟ ِذّدالكٌمٌاء57

2011-2010األٚيالصباحٌةظازٖ عثد اٌّج١د زاؼد دعٓالكٌمٌاء58

2011-2010األٚيالصباحٌةفاطّٗ ؼا٘س اظّاع١ً خٍفالكٌمٌاء59

2011-2010األٚيالصباحٌةظالي صىثاْ عٍٛاْ ِذّدالكٌمٌاء60

2011-2010األٚيالصباحٌة١ِعُ ِذّد د١ّد عٍٟالكٌمٌاء61

2011-2010األٚيالصباحٌة٘دٜ ِذّد جاظُ ِذّدالكٌمٌاء62

2011-2010األٚيالصباحٌةٔدٜ ٔاظُ عثد اٌسدّٓ ادّدالكٌمٌاء63

2011-2010األٚيالصباحٌةا٠اد د١ّد دع١ٓ ِذّٛدالكٌمٌاء64

2011-2010األٚيالصباحٌةٔٛز ٔاظُ عثاض ِذّدالكٌمٌاء65

2011-2010األٚيالصباحٌةادّد ٚظاَ ٔص١ف جاظُالكٌمٌاء66



2011-2010األٚيالصباحٌةغعاْ لذطاْ اظّاع١ً اتس١ُ٘الكٌمٌاء67

2011-2010األٚيالصباحٌةظسٜ ئظّاع١ً خ١ًٍ جاظُالكٌمٌاء68

2011-2010األٚيالصباحٌةعّس واظُ ِج١د ِٙدٞالكٌمٌاء69

2011-2010األٚيالصباحٌةظ١ّٗ عٍٟ خٍف عٍٟالكٌمٌاء70

2011-2010األٚيالصباحٌةظٙاَ ِذّد ظٍطاْ جاظُالكٌمٌاء71

2011-2010اٌثأٟالصباحٌةصفا ِذّٛد ؼىس ٔاجٟالكٌمٌاء72

2011-2010األٚيالصباحٌةزغد لاظُ زاظُ صاٌخالكٌمٌاء73

2011-2010اٌثأٟالصباحٌة٘اٌٗ ف١صً عثاض ِذّدالكٌمٌاء74

2011-2010األٚيالصباحٌةٔٛزٖ عثد اٌىس٠ُ ٘اؼُ ِذّٛدالكٌمٌاء75

2011-2010األٚيالصباحٌةاتسا١ُ٘ جدعاْ جاظُ ِذّدالكٌمٌاء76

2011-2010األٚيالصباحٌةد١ٕٓ عثد اٌعص٠ص خ١ًٍ صاٌخالكٌمٌاء77

2011-2010اٌثأٟالصباحٌةظازٖ عٍٟ دع١ٓ عٍٛاْالكٌمٌاء78

2011-2010األٚيالصباحٌةوس٠ُ عثاض دّٛد عالٚٞالكٌمٌاء79

2011-2010األٚيالصباحٌةفالح ِذّٛد دع١ٓ ؼ١ايالكٌمٌاء80

2011-2010اٌثأٟالصباحٌةعث١س عدٔاْ دّداْ عثد اٌسشاقالكٌمٌاء81

2011-2010اٌثأٟالصباحٌةِٕٝ عٍٟ دعْٛ ِصطفٝالكٌمٌاء82

2011-2010اٌثأٟالصباحٌةعث١س ظٍّاْ ِذّٛد اظّاع١ًالكٌمٌاء83

2011-2010األٚيالصباحٌةٔٛز عثاض فاضً عٍٛاْالكٌمٌاء84

2011-2010اٌثأٟالصباحٌةِسٚاْ جثاز ظٍطاْ داجُالكٌمٌاء85

2011-2010األٚيالصباحٌةِصطفٝ ثاِس دع١ٓ ادّدالكٌمٌاء86

2011-2010اٌثأٟالصباحٌةؼٙالء خاٌد ِذّد جاظُالكٌمٌاء87

2011-2010اٌثأٟالصباحٌةت١ع١س جّاي جداع دث١ة الكٌمٌاء88

2011-2010اٌثأٟالصباحٌةد١دز ٔاطك فس٘ٛد ا١ِٓالكٌمٌاء89

2011-2010اٌثأٟالصباحٌةعّس عثد اٌعص٠ص وس٠ُ صاٌخالكٌمٌاء90

2011-2010األٚيالصباحٌةِذّد داٚد ظٍّاْ جاز هللاالكٌمٌاء91

2011-2010اٌثأٟالصباحٌةعّس ادّد ت١جاْ ِٕؽدالكٌمٌاء92

2011-2010اٌثأٟالصباحٌةظجٝ لاظُ ٚادٞ ادّدالكٌمٌاء93

2011-2010اٌثأٟالصباحٌةٌإٞ ِسْ٘ٛ ِٕفٟ ِضذٟالكٌمٌاء94

2011-2010اٌثأٟالصباحٌةزل١ٗ واًِ ِذّد ٘ادٞالكٌمٌاء95

2011-2010اٌثأٟالصباحٌةٔٛزٖ عثد اٌذعٓ عثد هللا عٍٟالكٌمٌاء96

2011-2010األٚيالصباحٌةصاتس٠ٓ ؼعثاْ ِذّٛد د١ّدالكٌمٌاء97

2011-2010اٌثأٟالصباحٌةِسٖٚ عٍٟ عثد اٌسدّٓ عثد اٌعص٠صالكٌمٌاء98

2011-2010األٚيالصباحٌةِصطفٝ ِذّد ج١ًٍ اتسا١ُ٘الكٌمٌاء99

2011-2010اٌثأٟالصباحٌةاظساء ِطٍة اتسا١ُ٘ دعٓالكٌمٌاء100

2011-2010اٌثأٟالصباحٌةعّس د١ّد ظع١د دّادٖالكٌمٌاء101

2011-2010اٌثأٟالصباحٌةش٠ٕح طازق ذ٠اب أدّدالكٌمٌاء102

2011-2010األٚيالصباحٌةِذّد ظٍّاْ ِطٍه ِذّدالكٌمٌاء103

2011-2010اٌثأٟالصباحٌة١ٌٚد ِذّد ادّد ِذّدالكٌمٌاء104

2011-2010اٌثأٟالصباحٌةش٠ٕٗ د١ّد عٍٟ عث١دالكٌمٌاء105

2011-2010اٌثأٟالصباحٌةادّد ٔجُ عثد ٔص١فالكٌمٌاء106

2011-2010اٌثأٟالصباحٌةعٍٟ داِد د١ّد ٠ذ١ٝالكٌمٌاء107

2011-2010األٚيالصباحٌةعّس عصاَ ِذّد ادّدالكٌمٌاء108

2011-2010اٌثأٟالصباحٌةٔٛز عاِس وس٠ُ صاٌخالكٌمٌاء109

2011-2010اٌثأٟالصباحٌةٔص١س جّاي عثد اٌٛ٘اب عثد اٌسشاقالكٌمٌاء110

سنة التخرجالدور نوع الدراسةاسم الطالبالقسمت

2012-2011األولالصباحٌةصفا أحمد ٌاسٌن خمٌسالكٌمٌاء1

2012-2011األولالصباحٌةجبرٌل صالح عارف عبدالالكٌمٌاء2

2011-2012



2012-2011األولالصباحٌةسرور غازي داود صالحالكٌمٌاء3

2012-2011األولالصباحٌةنور علً حسن كاظمالكٌمٌاء4

2012-2011األولالصباحٌةكوثر أحمد حسٌن حمزةالكٌمٌاء5

2012-2011األولالصباحٌةٌوسف طالب إبراهٌم جوادالكٌمٌاء6

2012-2011األولالصباحٌةحسٌن رشٌد حمود خضٌرالكٌمٌاء7

2012-2011األولالصباحٌةخنساء أحمد ناصر علًالكٌمٌاء8

2012-2011األولالصباحٌةاالء إبراهٌم حسٌن إبراهٌمالكٌمٌاء9

2012-2011األولالصباحٌةوئام أحمد محمود سلمانالكٌمٌاء10

2012-2011األولالصباحٌةسلمى زاحم حسٌن لطٌفالكٌمٌاء11

2012-2011األولالصباحٌةعمر محمد عبد المحسن مذريالكٌمٌاء12

2012-2011األولالصباحٌةولٌد مجٌد عماره ٌاسالكٌمٌاء13

2012-2011األولالصباحٌةتغرٌد خلٌفة ماهود زبارالكٌمٌاء14

2012-2011األولالصباحٌةمروه صالح غفوري حسٌنالكٌمٌاء15

2012-2011األولالصباحٌةسالم جاسم محمد محسنالكٌمٌاء16

2012-2011األولالصباحٌةمحمد نومان عبد جمٌلالكٌمٌاء17

2012-2011األولالصباحٌةآالء أحمد جٌاد عباسالكٌمٌاء18

2012-2011األولالصباحٌةأوس فوزي حسٌن زٌدانالكٌمٌاء19

2012-2011األولالصباحٌةدٌنا محمد أسامة عبد الفرجالكٌمٌاء20

2012-2011األولالصباحٌةعلً محمد عباس علوانالكٌمٌاء21

2012-2011األولالصباحٌةإسراء محمود أحمد مرادالكٌمٌاء22

2012-2011األولالصباحٌةدعاء محمود خضٌر حسٌنالكٌمٌاء23

2012-2011األولالصباحٌةبٌداء علً كامل محمدالكٌمٌاء24

2012-2011األولالصباحٌةأحمد هزبر فرار ٌوسفالكٌمٌاء25

2012-2011الثانًالصباحٌةمروة ٌوسف أمر هللا عبد هللاالكٌمٌاء26

2012-2011األولالصباحٌةسمر ماجد أحمد خمٌسالكٌمٌاء27

2012-2011الثانًالصباحٌةسهام عبد المهدي عبد الصاحب مسٌرالكٌمٌاء28

2012-2011األولالصباحٌةهدٌل قصً محمد صالحالكٌمٌاء29

2012-2011الثانًالصباحٌةلمى رضا حكمت علًالكٌمٌاء30

2012-2011األولالصباحٌةهبة محمد خلف مسعودالكٌمٌاء31

2012-2011األولالصباحٌةنور الصباح صباح مهدي بحرالكٌمٌاء32

2012-2011األولالصباحٌةمهدي اسماعٌل غناوي أحمدالكٌمٌاء33

2012-2011األولالصباحٌةابتهال جلٌل سلٌم مجٌدالكٌمٌاء34

2012-2011الثانًالصباحٌةجوان ولٌد عزت نعمتالكٌمٌاء35

2012-2011األولالصباحٌةغٌث غافل حسن محمودالكٌمٌاء36

2012-2011الثانًالصباحٌةهاجر جبار حمود رمضانالكٌمٌاء37

2012-2011األولالصباحٌةندى جعفر كاظم هاديالكٌمٌاء38

2012-2011األولالصباحٌةموسى ستار كاظم جوادالكٌمٌاء39

2012-2011الثانًالصباحٌةفاطمة سامً شوكت إلٌاسالكٌمٌاء40

2012-2011الثانًالصباحٌةاحمد علوان خلف عٌاشالكٌمٌاء41

2012-2011الثانًالصباحٌةرؤى إسماعٌل حمود جاسمالكٌمٌاء42

2012-2011األولالصباحٌةبرهان عبد الرحمن حسن علًالكٌمٌاء43

2012-2011الثانًالصباحٌةسارة سعد هادي أحمدالكٌمٌاء44

2012-2011الثانًالصباحٌةسارة أحمد عبد الوهاب هوازالكٌمٌاء45

2012-2011الثانًالصباحٌةأنفال خلٌفة قهار مهديالكٌمٌاء46

2012-2011األولالصباحٌةأٌاد أجود مطشر نجمالكٌمٌاء47

2012-2011الثانًالصباحٌةفاطمة حسن زٌدان خلفالكٌمٌاء48

2012-2011الثانًالصباحٌةعلً غازي خلٌفة جمٌلالكٌمٌاء49

2012-2011الثانًالصباحٌةرقٌة ناجح عبد الوهاب أحمدالكٌمٌاء50



2012-2011األولالصباحٌةفارس طارق حسٌن حمدالكٌمٌاء51

2012-2011الثانًالصباحٌةصفاء ثاٌر شالل رشٌدالكٌمٌاء52

2012-2011الثانًالصباحٌةعبٌر حسن حسٌن ولًالكٌمٌاء53

2012-2011الثانًالصباحٌةهدى طاهر خضٌر كاظمالكٌمٌاء54

2012-2011الثانًالصباحٌةصالح عبد الكرٌم ٌحٌى حبٌبالكٌمٌاء55

2012-2011الثانًالصباحٌةصفا نزار متعب طعمهالكٌمٌاء56

2012-2011الثانًالصباحٌةسماح رٌحان فاضل سعودالكٌمٌاء57

2012-2011الثانًالصباحٌةٌسرى حاتم ناصر حسٌنالكٌمٌاء58

2012-2011الثانًالصباحٌةماجد حمٌد راشد مضروبالكٌمٌاء59

2012-2011الثانًالصباحٌةبان صباح محمد نوريالكٌمٌاء60

2012-2011الثانًالصباحٌةرونق مقداد علً حسٌنالكٌمٌاء61

2012-2011الثانًالصباحٌةشهد ضاري علً محمدالكٌمٌاء62

2012-2011الثانًالصباحٌةبهاء مطلب إبراهٌم حسنالكٌمٌاء63

2012-2011الثانًالصباحٌةعقٌل حكمت رشٌد كاظمالكٌمٌاء64

2012-2011الثانًالصباحٌةنور ٌونس ٌوسف كمكةالكٌمٌاء65

2012-2011الثانًالصباحٌةمصطفى رحٌم كامل مجٌدالكٌمٌاء66

2012-2011الثانًالصباحٌةنبٌل إبراهٌم كاظم حسٌنالكٌمٌاء67

2012-2011الثانًالصباحٌةضحى محً هادي داودالكٌمٌاء68

2012-2011الثانًالصباحٌةعمار سلمان جاسم محمدالكٌمٌاء69

2012-2011الثانًالصباحٌةمصطفى كرٌم سعود حسٌنالكٌمٌاء70

2012-2011الثانًالصباحٌةمحمود زنزل صالح مهديالكٌمٌاء71

2012-2011الثانًالصباحٌةهند محمود عبد حماديالكٌمٌاء72

2012-2011الثانًالصباحٌةعمار حسٌن مهدي صالحالكٌمٌاء73

2012-2011الثانًالصباحٌةنمارق طه مهدي صالحالكٌمٌاء74

2012-2011الثانًالصباحٌةحسام عماد عبد نٌازالكٌمٌاء75

2012-2011الثانًالصباحٌةمحمد داود سلٌمان حسنالكٌمٌاء76

2012-2011الثانًالصباحٌةعمر إبراهٌم خلف صالحالكٌمٌاء77

2012-2011األولالصباحٌةاحمد سهدي هادي صالحالكٌمٌاء78

2012-2011الثانًالصباحٌةمصطفى عصام حسن علًالكٌمٌاء79

2012-2011الثانًالصباحٌةبالل صالح حسٌن هاديالكٌمٌاء80

2012-2011الثانًالصباحٌةأحمد كامل محمد حسٌنالكٌمٌاء81

2012-2011الثانًالصباحٌةوائل حسٌن علً حسٌنالكٌمٌاء82

سنة التخرجالدور نوع الدراسةاسم الطالبالقسمت

2013-2012األولالصباحٌةهبه شهاب احمد حسنالكٌمٌاء1

2013-2012األولالصباحٌةاٌمان مظهر اسماعٌل خلفالكٌمٌاء2

2013-2012األولالصباحٌةمروه اسماعٌل مبارك خلٌفهالكٌمٌاء3

2013-2012األولالصباحٌةنور علً شهاب احمدالكٌمٌاء4

2013-2012األولالصباحٌةنور رائد محمد جاسمالكٌمٌاء5

2013-2012األولالصباحٌةزهراء قاسم علوان صالحالكٌمٌاء6

2013-2012األولالصباحٌةاسماء مبارك محمد مصطفىالكٌمٌاء7

2013-2012األولالصباحٌةهدى غائب حسٌن عبدهللاالكٌمٌاء8

2013-2012األولالصباحٌةدعاء وحٌد حسٌن علًالكٌمٌاء9

2013-2012األولالصباحٌةلمٌاء رشٌد حمٌد جمعهالكٌمٌاء10

2013-2012األولالصباحٌةرسل محمد نافع توفٌقالكٌمٌاء11

2013-2012األولالصباحٌةحٌدر جعفر كاظم هاديالكٌمٌاء12

2013-2012األولالصباحٌةمسلم عباس عبد مسلمالكٌمٌاء13

2013-2012الثانًالصباحٌةنوره ٌوسف مجول صالحالكٌمٌاء14

2012-2013



2013-2012األولالصباحٌةفاطمة محمد علً اسعٌدالكٌمٌاء15

2013-2012األولالصباحٌةزٌنب حامد هادي صالحالكٌمٌاء16

2013-2012األولالصباحٌةدعاء عبدالستار مصطفى علًالكٌمٌاء17

2013-2012األولالصباحٌةنورا غازي فٌصل حسٌنالكٌمٌاء18

2013-2012األولالصباحٌةدوكان كنعان قحطان رحٌمالكٌمٌاء19

2013-2012األولالصباحٌةمروة حسٌن احمد خلفالكٌمٌاء20

2013-2012األولالصباحٌةصفا ثائر فلٌح علًالكٌمٌاء21

2013-2012األولالصباحٌةساره مسلم كاظم حمٌدالكٌمٌاء22

2013-2012األولالصباحٌةزٌنب فالح حسن ٌاسٌنالكٌمٌاء23

2013-2012األولالصباحٌةحنان مال جاسم شاكر محمودالكٌمٌاء24

2013-2012األولالصباحٌةسجى ستار رشٌد ٌاسالكٌمٌاء25

2013-2012األولالصباحٌةفاطمه جاسم ذنون احمدالكٌمٌاء26

2013-2012األولالصباحٌةنضال صبري اسماعٌل جسامالكٌمٌاء27

2013-2012األولالصباحٌةمنال حمٌد محٌسن علًالكٌمٌاء28

2013-2012األولالصباحٌةغاده سهاد فاضل سلمانالكٌمٌاء29

2013-2012األولالصباحٌةسناء علً جمعه زٌنلالكٌمٌاء30

2013-2012األولالصباحٌةاسراء محمد مجٌد حمٌدالكٌمٌاء31

2013-2012األولالصباحٌةرنا محمود مطر ارحٌمالكٌمٌاء32

2013-2012األولالصباحٌةاالء نصٌف جاسم داودالكٌمٌاء33

2013-2012الثانًالصباحٌةمروه ناجح خالد خنجرالكٌمٌاء34

2013-2012األولالصباحٌةمصطفى علً حافظ عباسالكٌمٌاء35

2013-2012الثانًالصباحٌةمصطفى عبد الرزاق علً حسٌنالكٌمٌاء36

2013-2012األولالصباحٌةاسماء جاسم حسن رشٌدالكٌمٌاء37

2013-2012الثانًالصباحٌةنور عالء عبد اللطٌف ٌوسفالكٌمٌاء38

2013-2012األولالصباحٌةعلً ولٌد حسٌن غفورالكٌمٌاء39

2013-2012األولالصباحٌةشروق جاسم محمد نعمهالكٌمٌاء40

2013-2012األولالصباحٌةمهى فالح حسن محمدصالحالكٌمٌاء41

2013-2012األولالصباحٌةودٌان مجٌد تركً ٌاسٌنالكٌمٌاء42

2013-2012الثانًالصباحٌةعمر رشٌد حمٌد جمعهالكٌمٌاء43

2013-2012الثانًالصباحٌةحٌدر حسٌن ابراهٌم دهالويالكٌمٌاء44

2013-2012الثانًالصباحٌةابراهٌم قٌس مجٌد سلمانالكٌمٌاء45

2013-2012األولالصباحٌةهدٌل سلمان رحمان حماديالكٌمٌاء46

2013-2012الثانًالصباحٌةدعاء ماجد كرٌم احمدالكٌمٌاء47

2013-2012الثانًالصباحٌةسماح طالب علً حسنالكٌمٌاء48

2013-2012الثانًالصباحٌةمحمد معاذ فلٌح حسنالكٌمٌاء49

2013-2012الثانًالصباحٌةنورس طه علوان عطٌةالكٌمٌاء50

2013-2012األولالصباحٌةامجد حمٌد احمد هزاعالكٌمٌاء51

2013-2012الثانًالصباحٌةشدن حامد شاكر حسٌنالكٌمٌاء52

2013-2012األولالصباحٌةعدي محمد رشٌد خلفالكٌمٌاء53

2013-2012الثانًالصباحٌةسجى قحطان جاسم محمدالكٌمٌاء54

2013-2012الثانًالصباحٌةأٌالف كاطع محمد حلٌوالكٌمٌاء55

2013-2012الثانًالصباحٌةساره إبراهٌم عبد هللا كرٌطالكٌمٌاء56

2013-2012الثانًالصباحٌةزٌنب حمٌد جواد كاظمالكٌمٌاء57

2013-2012الثانًالصباحٌةفرح عبد اللطٌف عباس محمدالكٌمٌاء58

2013-2012األولالصباحٌةهبه حسٌن علً سلمانالكٌمٌاء59

2013-2012الثانًالصباحٌةسمر عزٌز عنبر مهديالكٌمٌاء60

2013-2012الثانًالصباحٌةمحمد قاسم محمد مطلكالكٌمٌاء61

2013-2012الثانًالصباحٌةنور ستار عواد كاظمالكٌمٌاء62



2013-2012الثانًالصباحٌةهبة علً دانوك علوانالكٌمٌاء63

2013-2012الثانًالصباحٌةعمر رباح مهدي عوادالكٌمٌاء64

2013-2012الثانًالصباحٌةنور صبحً كاظم جوادالكٌمٌاء65

2013-2012الثانًالصباحٌةمها عبد الرحمن محمد سلطانالكٌمٌاء66

2013-2012الثانًالصباحٌةحسٌن محمود خلف احمدالكٌمٌاء67

2013-2012الثانًالصباحٌةفالح مزهر تركً ٌاسٌنالكٌمٌاء68

2013-2012الثانًالصباحٌةساره سهٌل أحمد عبدالكٌمٌاء69

2013-2012الثانًالصباحٌةعبد الودود عبد الرحمن حسٌن عجٌلالكٌمٌاء70

2013-2012الثانًالصباحٌةسالم فهد سبع خمٌسالكٌمٌاء71

2013-2012الثانًالصباحٌةاحمد طالب محمد خطابالكٌمٌاء72

2013-2012الثانًالصباحٌةخالد علً حسٌن جوادالكٌمٌاء73

2013-2012الثانًالصباحٌةحمزه حسٌن علً حسنالكٌمٌاء74

2013-2012الثانًالصباحٌةاحمد ماجد مسعود عٌدانالكٌمٌاء75

2013-2012الثانًالصباحٌةعبد القادر عبد الجلٌل أبراهٌم عبدالكٌمٌاء76

2013-2012الثانًالصباحٌةوائل باسم احمد مهديالكٌمٌاء77

سنة التخرجالدور نوع الدراسةاسم الطالبالقسمت

2014-2013األولالصباحٌةعبٌر نجم عبد هللا حمٌدالكٌمٌاء1

2014-2013األولالصباحٌةزهراء علً طالب شاكرالكٌمٌاء2

2014-2013األولالصباحٌةهاله عدنان داود سلمانالكٌمٌاء3

2014-2013األولالصباحٌةساره احمد زٌدان خلفالكٌمٌاء4

2014-2013األولالصباحٌةمصطفى زٌد متعب فٌاضالكٌمٌاء5

2014-2013األولالصباحٌةندى غائب حسٌن عبد هللاالكٌمٌاء6

2014-2013األولالصباحٌةزهراء كاظم غضبان جاسمالكٌمٌاء7

2014-2013األولالصباحٌةٌاسر محمد فائق هذالالكٌمٌاء8

2014-2013األولالصباحٌةحارث عباس محمد فرحانالكٌمٌاء9

2014-2013األولالصباحٌةوفاء مجٌد ٌحٌى حسٌنالكٌمٌاء10

2014-2013األولالصباحٌةبتول سرحان منصور حمدالكٌمٌاء11

2014-2013األولالصباحٌةمها جاسم نصٌف جاسمالكٌمٌاء12

2014-2013األولالصباحٌةشهد مثنى شفٌق حسنالكٌمٌاء13

2014-2013األولالصباحٌةكوثر فٌصل حماده عطٌهالكٌمٌاء14

2014-2013األولالصباحٌةبٌداء محً نصٌف جاسمالكٌمٌاء15

2014-2013األولالصباحٌةهبه ٌحٌى رشٌد حمٌدالكٌمٌاء16

2014-2013األولالصباحٌةعباس عبد االمٌر عاشور سعٌدالكٌمٌاء17

2014-2013األولالصباحٌةساجد حمٌد جمٌل محمدالكٌمٌاء18

2014-2013األولالصباحٌةهٌام نصرت عبد الوهاب نجمالكٌمٌاء19

2014-2013األولالصباحٌةختام سلمان طرف حنوالكٌمٌاء20

2014-2013األولالصباحٌةارام عدنان مراد حسٌنالكٌمٌاء21

2014-2013األولالصباحٌةاسراء علً حسٌن راشدالكٌمٌاء22

2014-2013األولالصباحٌةاحمد خالد احمد مجٌدالكٌمٌاء23

2014-2013األولالصباحٌةأسامه محمد كامل حسنالكٌمٌاء24

2014-2013األولالصباحٌةاٌه حاتم مراد شبٌبالكٌمٌاء25

2014-2013األولالصباحٌةهدى عبد المنعم محمود كاظمالكٌمٌاء26

2014-2013الثانًالصباحٌةتقوى فاضل عباس محسنالكٌمٌاء27

2014-2013األولالصباحٌةحٌدر توفٌق قدوري محمدالكٌمٌاء28

2014-2013األولالصباحٌةاوس فاضل عبد الكرٌم حسنالكٌمٌاء29

2014-2013األولالصباحٌةوئام طه شمام فاضلالكٌمٌاء30

2014-2013األولالصباحٌةنادٌه منصور حسٌن حسنالكٌمٌاء31

2013-2014



2014-2013األولالصباحٌةشهد خالد احمد عزٌزالكٌمٌاء32

2014-2013األولالصباحٌةنورس عدنان عزٌز محمدالكٌمٌاء33

2014-2013األولالصباحٌةمحمد جمٌل حمٌد مجٌدالكٌمٌاء34

2014-2013األولالصباحٌةعبٌر ثامر شرٌف علًالكٌمٌاء35

2014-2013األولالصباحٌةنور حسن محمود جاسمالكٌمٌاء36

2014-2013األولالصباحٌةشٌماء ضٌاء خضر جاسمالكٌمٌاء37

2014-2013األولالصباحٌةعبٌر كرٌم عبد الوهاب عنجلالكٌمٌاء38

2014-2013األولالصباحٌةساره اسماعٌل خلٌل غرٌبالكٌمٌاء39

2014-2013األولالصباحٌةاٌاد فلٌح حسن حمدالكٌمٌاء40

2014-2013األولالصباحٌةسجى ابراهٌم كرٌم احمدالكٌمٌاء41

2014-2013الثانًالصباحٌةتقوى علً حسٌن علًالكٌمٌاء42

2014-2013األولالصباحٌةنور جاسم محمد عبدالكٌمٌاء43

2014-2013األولالصباحٌةالهام عبد القادر عٌدان فرحانالكٌمٌاء44

2014-2013األولالصباحٌةشهد احمد خماس محمد علًالكٌمٌاء45

2014-2013األولالصباحٌةاسٌا عباس سلمان مربطالكٌمٌاء46

2014-2013األولالصباحٌةرسل طه علوان منصورالكٌمٌاء47

2014-2013األولالصباحٌةساره سالم علً حسٌنالكٌمٌاء48

2014-2013األولالصباحٌةضحى طارق سعٌد علوانالكٌمٌاء49

2014-2013الثانًالصباحٌةهاجر طالب هاشم محمدالكٌمٌاء50

2014-2013الثانًالصباحٌةهند شاكر محمود نصٌفالكٌمٌاء51

2014-2013الثانًالصباحٌةرشا علً موسى محمدالكٌمٌاء52

2014-2013األولالصباحٌةاشرف طارق لفته حسٌنالكٌمٌاء53

2014-2013األولالصباحٌةمروه طلبان مٌرزا نجمالكٌمٌاء54

2014-2013األولالصباحٌةحوراء حسٌن صبر حسنالكٌمٌاء55

2014-2013الثانًالصباحٌةمصطفى حامد جواد محمدالكٌمٌاء56

2014-2013األولالصباحٌةعاصم معد محمد محمودالكٌمٌاء57

2014-2013الثانًالصباحٌةنور بركات عباس عبد الحسٌنالكٌمٌاء58

2014-2013الثانًالصباحٌةهبه سامً كرٌم نوارالكٌمٌاء59

2014-2013األولالصباحٌةنور محمد حسن شخٌرالكٌمٌاء60

2014-2013األولالصباحٌةسحر ناجً قاسم احمدالكٌمٌاء61

2014-2013الثانًالصباحٌةاٌه مسلم ٌعقوب ٌوسفالكٌمٌاء62

2014-2013األولالصباحٌةعلً جلٌل عبد الجبار سلمانالكٌمٌاء63

2014-2013الثانًالصباحٌةسوران محمد علً زامنالكٌمٌاء64

2014-2013الثانًالصباحٌةهدى صاحب خضٌر عجاجالكٌمٌاء65

2014-2013الثانًالصباحٌةنوار عدنان حسٌن علًالكٌمٌاء66

2014-2013األولالصباحٌةاٌمان سعد طالب مرهجالكٌمٌاء67

2014-2013الثانًالصباحٌةسرور عبد الحسٌن حاتم عوٌدالكٌمٌاء68

2014-2013الثانًالصباحٌةامال حسٌن علً سبعالكٌمٌاء69

2014-2013األولالصباحٌةابراهٌم عاصً ابراهٌم كرمشالكٌمٌاء70

2014-2013األولالصباحٌةآٌات زٌد سعٌد زٌدانالكٌمٌاء71

2014-2013األولالصباحٌةاسامه كرٌم علوان حماديالكٌمٌاء72

2014-2013األولالصباحٌةاحمد عباس جواد حسونالكٌمٌاء73

2014-2013الثانًالصباحٌةسنار رشٌد حمٌد ناصرالكٌمٌاء74

2014-2013الثانًالصباحٌةشادان علً عبد الستار كرٌمالكٌمٌاء75

2014-2013األولالصباحٌةسجى احمد عبد الرحمان جمٌلالكٌمٌاء76

2014-2013األولالصباحٌةمحمد عامر عبد القادر عبد الرزاقالكٌمٌاء77

2014-2013األولالصباحٌةزٌنه علً صالح حسنالكٌمٌاء78

2014-2013الثانًالصباحٌةنورهان منعم صالح مهديالكٌمٌاء79



2014-2013الثانًالصباحٌةوسام نعمه علً مخلفالكٌمٌاء80

2014-2013األولالصباحٌةمحمد عدنان الٌح علوانالكٌمٌاء81

2014-2013الثانًالصباحٌةصابرٌن ثاٌر صالح محمودالكٌمٌاء82

2014-2013الثانًالصباحٌةعمار ٌاس صالح دوايالكٌمٌاء83

2014-2013الثانًالصباحٌةعبد الرحمن محمود عبد هللا جوادالكٌمٌاء84

سنة التخرجالدور نوع الدراسةاسم الطالبالقسمت

2015-2014األولالصباحٌةسجٰى حازم محمد سلومالكٌمٌاء1

2015-2014األولالصباحٌةوجدان خالد هراط محمدالكٌمٌاء2

2015-2014األولالصباحٌةدعاء فرحان ثامر عدوانالكٌمٌاء3

2015-2014األولالصباحٌةأالء محمد عواد عبد الحسٌنالكٌمٌاء4

2015-2014األولالصباحٌةكوثر عباس كاظم حسٌنالكٌمٌاء5

2015-2014األولالصباحٌةهدٰى اسماعٌل علً عجاجالكٌمٌاء6

2015-2014األولالصباحٌةمحمود محمد احمد جاسمالكٌمٌاء7

2015-2014األولالصباحٌةعال جاسم شهاب احمدالكٌمٌاء8

2015-2014األولالصباحٌةعقٌل زٌد عبد سلطانالكٌمٌاء9

2015-2014األولالصباحٌةاٌناس علً حسٌن روضانالكٌمٌاء10

2015-2014األولالصباحٌةاالء رحٌم شكر محمودالكٌمٌاء11

2015-2014األولالصباحٌةسمر مجٌد علً منصورالكٌمٌاء12

2015-2014األولالصباحٌةزٌنه جاسم محمد عزٌزالكٌمٌاء13

2015-2014األولالصباحٌةٌوسف غازي حسٌن جاسمالكٌمٌاء14

2015-2014األولالصباحٌةهداٌه صدٌد سٌار عبدالكٌمٌاء15

2015-2014األولالصباحٌةفاطمه ولٌد عبد القادر حسنالكٌمٌاء16

2015-2014األولالصباحٌةانهار عباس حسٌن علًالكٌمٌاء17

2015-2014األولالصباحٌةانفال فرج فاضل عباسالكٌمٌاء18

2015-2014األولالصباحٌةهبه عباس فاضل علًالكٌمٌاء19

2015-2014الثانًالصباحٌةكرٌم عبد الكاظم حمٌد محمدالكٌمٌاء20

2015-2014األولالصباحٌةشامل رمضان حسٌن علًالكٌمٌاء21

2015-2014األولالصباحٌةرهام ٌعقوب كاظم منصورالكٌمٌاء22

2015-2014األولالصباحٌةعباس حٌدر علو حسٌنالكٌمٌاء23

2015-2014األولالصباحٌةضٌاء محً ابراهٌم حمدالكٌمٌاء24

2015-2014األولالصباحٌةبسمه علً خلف علوانالكٌمٌاء25

2015-2014األولالصباحٌةمحمد عدنان قدوري حبٌبالكٌمٌاء26

2015-2014األولالصباحٌةسرٰى هاشم محمد نصٌفالكٌمٌاء27

2015-2014الثانًالصباحٌةسالٌنا عبد السالم خالد رشٌدالكٌمٌاء28

2015-2014األولالصباحٌةنوال حسٌن محمد ظاهرالكٌمٌاء29

2015-2014األولالصباحٌةادٌان علً عباس شندلالكٌمٌاء30

2015-2014األولالصباحٌةمرٌم حربً مهدي حسنالكٌمٌاء31

2015-2014األولالصباحٌةأالء حسن علً خالدالكٌمٌاء32

2015-2014األولالصباحٌةهند صالح خلف عباسالكٌمٌاء33

2015-2014الثانًالصباحٌةسجٰى كرٌم داود عبدالكٌمٌاء34

2015-2014األولالصباحٌةابراهٌم حسن شكور وهابالكٌمٌاء35

2015-2014الثانًالصباحٌةسارة اسماعٌل عبد الرزاق عبد اللطٌفالكٌمٌاء36

2015-2014الثانًالصباحٌةمروة محمد رشٌد أحمدالكٌمٌاء37

2015-2014األولالصباحٌةرٌهام شعالن محمود صالحالكٌمٌاء38

2015-2014الثانًالصباحٌةهالة عبد الستار هادي عٌسٰىالكٌمٌاء39

2015-2014الثانًالصباحٌةساره نصٌف جاسم حسٌنالكٌمٌاء40

2015-2014الثانًالصباحٌةلٌلى عبد الحافظ تركً جاسمالكٌمٌاء41

2014-2015



2015-2014الثانًالصباحٌةاحمد عباس فاضل محمدالكٌمٌاء42

2015-2014الثانًالصباحٌةفاطمه كنعان عبد الوهاب عبد الرزاقالكٌمٌاء43

2015-2014الثانًالصباحٌةاٌمان حسون جاسم حسونالكٌمٌاء44

2015-2014الثانًالصباحٌةدنٌا عماد خلف شكرالكٌمٌاء45

2015-2014األولالصباحٌةعمر محسن نعمة فٌروزالكٌمٌاء46

2015-2014األولالصباحٌةخلود خلٌل محمد كرٌم خضرالكٌمٌاء47

2015-2014الثانًالصباحٌةمرٌم عباس سلمان عبدالكٌمٌاء48

2015-2014الثانًالصباحٌةرفل محمد حمد حسٌنالكٌمٌاء49

2015-2014الثانًالصباحٌةمروه مهدي احمد علًالكٌمٌاء50

2015-2014الثانًالصباحٌةمصطفى عدنان محمود سلمانالكٌمٌاء51

2015-2014الثانًالصباحٌةفهد سالم مراد سهٌلالكٌمٌاء52

2015-2014الثانًالصباحٌةنجود محمد زنو جار هللاالكٌمٌاء53

2015-2014الثانًالصباحٌةرٌاض عباس ابراهٌم سلمانالكٌمٌاء54

2015-2014الثانًالصباحٌةدالٌا علً عبد الكرٌم ٌاسالكٌمٌاء55

2015-2014الثانًالصباحٌةزٌنب حمٌد عبد الحسٌن حسنالكٌمٌاء56

2015-2014األولالصباحٌةمحمد عادل طه عبد هللاالكٌمٌاء57

2015-2014الثانًالصباحٌةجٌالن جعفر محسن جعفرالكٌمٌاء58

2015-2014الثانًالصباحٌةاسامه ساجد محمود حسٌنالكٌمٌاء59

2015-2014الثانًالصباحٌةعلً انور قادر محمدالكٌمٌاء60

2015-2014الثانًالصباحٌةدعاء مصطفٰى مهدي صالحالكٌمٌاء61

2015-2014الثانًالصباحٌةشهد سامً ٌاسٌن فرحانالكٌمٌاء62

2015-2014الثانًالصباحٌةعلً عبد هللا حمه خان اسماعٌلالكٌمٌاء63

2015-2014الثانًالصباحٌةسارة طه ٌاس خضٌرالكٌمٌاء64

2015-2014الثانًالصباحٌةشهد موسى جابر رسنالكٌمٌاء65

2015-2014الثانًالصباحٌةشهد عبد الستارعبد هللا محمدالكٌمٌاء66

2015-2014األولالصباحٌةمحمد اٌاد رحٌم محمودالكٌمٌاء67

2015-2014الثانًالصباحٌةخلٌل شوقً ابراهٌم خلٌلالكٌمٌاء68

2015-2014الثانًالصباحٌةعبٌر فرحان منصور لفتةالكٌمٌاء69

2015-2014الثانًالصباحٌةنور قحطان مشهد فرحانالكٌمٌاء70

2015-2014الثانًالصباحٌةسجى نجم مرهج حسٌنالكٌمٌاء71

2015-2014الثانًالصباحٌةزٌاد جالل كاظم حسنالكٌمٌاء72

2015-2014الثانًالصباحٌةمروه جبار مجٌد ولًالكٌمٌاء73

2015-2014الثانًالصباحٌةاسماء هزبر هادي عثمانالكٌمٌاء74

2015-2014الثانًالصباحٌةآمنه سلٌم عبد الكرٌم سلٌمالكٌمٌاء75

2015-2014الثانًالصباحٌةحسٌن علً حسٌن احمدالكٌمٌاء76

سنة التخرجالدور نوع الدراسةاسم الطالبالقسمت

2016-2015األولالصباحٌةعبد المهٌمن فلٌح حسن محمدالكٌمٌاء1

2016-2015األولالصباحٌةدعاء خالد حمادي علًالكٌمٌاء2

2016-2015األولالصباحٌةفراس جلٌل خزعل فلٌحالكٌمٌاء3

2016-2015األولالصباحٌةهاجر احمد مهدي حسنالكٌمٌاء4

2016-2015األولالصباحٌةمصطفٰى عماد حسٌن خلفالكٌمٌاء5

2016-2015األولالصباحٌةنسرٌن شاكر حسٌن غنًالكٌمٌاء6

2016-2015األولالصباحٌةزٌنب علً محٌسن صالحالكٌمٌاء7

2016-2015األولالصباحٌةصالح مهدي قادر ابراهٌمالكٌمٌاء8

2016-2015األولالصباحٌةضحٰى وجدي محمد مصطفٰىالكٌمٌاء9

2016-2015األولالصباحٌةآالء محمد محمود صالحالكٌمٌاء10

2016-2015األولالصباحٌةرفل ستار جبار عبدهللاالكٌمٌاء11

2015-2016



2016-2015األولالصباحٌةرعد حامد احمد ٌاسٌنالكٌمٌاء12

2016-2015األولالصباحٌةسرٰى سعد ٌوسف مسعودالكٌمٌاء13

2016-2015األولالصباحٌةمهدي جلٌل نجم محمودالكٌمٌاء14

2016-2015األولالصباحٌةابتهال جٌاد كاظم شهابالكٌمٌاء15

2016-2015األولالصباحٌةمنٰى رافع اكرم حسنالكٌمٌاء16

2016-2015األولالصباحٌةاٌمان احمد كاظم ٌاسٌنالكٌمٌاء17

2016-2015األولالصباحٌةٌوسف محمد ٌوسف عزٌزالكٌمٌاء18

2016-2015األولالصباحٌةمحمد عٌدان عبد سلٌمالكٌمٌاء19

2016-2015األولالصباحٌةساره مدٌن علوان حسٌنالكٌمٌاء20

2016-2015األولالصباحٌةسجٰى قٌس أبراهٌم زبالهالكٌمٌاء21

2016-2015األولالصباحٌةإبرار علً حسٌن ناصرالكٌمٌاء22

2016-2015األولالصباحٌةضحٰى نوري ضاٌع احمدالكٌمٌاء23

2016-2015األولالصباحٌةحسٌن حسب هللا اسماعٌل خلٌلالكٌمٌاء24

2016-2015األولالصباحٌةمحمود حمٌد محمود محمدالكٌمٌاء25

2016-2015األولالصباحٌةاحمد عبد الرحمن محمد خمٌسالكٌمٌاء26

2016-2015األولالصباحٌةاسماء فائق حمو احمدالكٌمٌاء27

2016-2015األولالصباحٌةظالل ثاٌر كرجً عبد هللاالكٌمٌاء28

2016-2015األولالصباحٌةسهٌر عبد االمٌر حسٌن سلمانالكٌمٌاء29

2016-2015األولالصباحٌةمحمد وهاب عبد محمدالكٌمٌاء30

2016-2015األولالصباحٌةفراس رٌاض كاظم ناٌفالكٌمٌاء31

2016-2015األولالصباحٌةأحمد فالح الدٌن قدوري مباركالكٌمٌاء32

2016-2015األولالصباحٌةسرٰى قاسم محمد عبدالكٌمٌاء33

2016-2015األولالصباحٌةاسراء ساجد كاظم داودالكٌمٌاء34

2016-2015األولالصباحٌةنور ستار حسٌن علًالكٌمٌاء35

2016-2015األولالصباحٌةسجا اكرم نهاد حسوبًالكٌمٌاء36

2016-2015األولالصباحٌةرٌام كانون عبد حنٌتكالكٌمٌاء37

2016-2015األولالصباحٌةهدٌر خالد جرناس جاسمالكٌمٌاء38

2016-2015األولالصباحٌةمصطفٰى كرٌم محمود عبدالكٌمٌاء39

2016-2015األولالصباحٌةنورس منذر خلٌل حموديالكٌمٌاء40

2016-2015األولالصباحٌةنورس عبد هللا صالح ابراهٌمالكٌمٌاء41

2016-2015األولالصباحٌةحلٌمه كمال اسماعٌل بٌاتالكٌمٌاء42

2016-2015األولالصباحٌةزمرده سعود علً ابراهٌمالكٌمٌاء43

2016-2015األولالصباحٌةأحمد شدهان حسن جاسمالكٌمٌاء44

2016-2015األولالصباحٌةسرور احمد حسن علً الكٌمٌاء45

2016-2015األولالصباحٌةمرٌم اسماعٌل كرٌم خضٌرالكٌمٌاء46

2016-2015األولالصباحٌةغفران عبد الكرٌم عباس مبارك الكٌمٌاء47

2016-2015األولالصباحٌةاٌناس علً حسٌن عبدالكٌمٌاء48

2016-2015األولالصباحٌةوجدان غانم سلمان شٌبانالكٌمٌاء49

2016-2015األولالصباحٌةرانٌه ابراهٌم جاسم محمدالكٌمٌاء50

2016-2015األولالصباحٌةحمزه علً مجٌد جاسمالكٌمٌاء51

2016-2015األولالصباحٌةعمر حامد كاظم داودالكٌمٌاء52

2016-2015األولالصباحٌةفاطمه مزهر فرحان شمانًالكٌمٌاء53

2016-2015األولالصباحٌةشهد عبد الرحمن داود مجٌدالكٌمٌاء54

2016-2015األولالصباحٌةاستغفر هللا العظٌم زهٌر عبد جبارهالكٌمٌاء55

2016-2015األولالصباحٌةعبد الرحمن جبار محمد فرجالكٌمٌاء56

2016-2015األولالصباحٌةساهر صباح حسن علًالكٌمٌاء57

2016-2015األولالصباحٌةعماد حسٌن حنظل علٌويالكٌمٌاء58

2016-2015األولالصباحٌةرجاء محمود محمد حسنالكٌمٌاء59



2016-2015األولالصباحٌةصفا عباس شاكر حسٌنالكٌمٌاء60

2016-2015األولالصباحٌةاسراء ٌحٌى عبد الكرٌم علٌويالكٌمٌاء61

2016-2015األولالصباحٌةمرتضى شبٌب طاهر شبٌبالكٌمٌاء62

2016-2015األولالصباحٌةاحمد طالل عبد هللا حسٌنالكٌمٌاء63

2016-2015األولالصباحٌةهدٰى اسماعٌل خلٌل رحٌمالكٌمٌاء64

2016-2015األولالصباحٌةشٌرٌن علً عباس عبد هللاالكٌمٌاء65

2016-2015األولالصباحٌةمحمد ٌاسٌن طه دانوكالكٌمٌاء66

2016-2015األولالصباحٌةدعاء حسن صالح احمدالكٌمٌاء67

2016-2015األولالصباحٌةهدٰى ولٌد حسٌن حسنالكٌمٌاء68

2016-2015األولالصباحٌةمحمد حامد علً حسٌنالكٌمٌاء69

2016-2015األولالصباحٌةاشرف علً مظهور محمودالكٌمٌاء70

2016-2015األولالصباحٌةدٌنا محمد عبد هللا اسماعٌلالكٌمٌاء71

2016-2015األولالصباحٌةحسام طه احمد مطلكالكٌمٌاء72

2016-2015الثانًالصباحٌةنور ثامر هادي عثمانالكٌمٌاء73

2016-2015األولالصباحٌةسوسن جلٌل الماس عباسالكٌمٌاء74

2016-2015األولالصباحٌةنهٰى حربً مهدي حسنالكٌمٌاء75

2016-2015األولالصباحٌةحمٌد خضٌر احمد محٌمٌدالكٌمٌاء76

2016-2015األولالصباحٌةأثٌر جبار عجٌمً علًالكٌمٌاء77

2016-2015األولالصباحٌةاٌناس مهدي صالح لفتهالكٌمٌاء78

2016-2015األولالصباحٌةحنٌن صالح حمٌد ولًالكٌمٌاء79

2016-2015األولالصباحٌةضحٰى نجٌب مظهر حسنالكٌمٌاء80

2016-2015األولالصباحٌةوالء خلٌل ابراهٌم حسنالكٌمٌاء81

2016-2015األولالصباحٌةزٌنب مهدي حسن جاسمالكٌمٌاء82

2016-2015الثانًالصباحٌةسجاد علً حسٌن علًالكٌمٌاء83

2016-2015األولالصباحٌةأروٰى نعمان محمد ابراهٌمالكٌمٌاء84

2016-2015األولالصباحٌةفٌصل عبود سلمان خمٌسالكٌمٌاء85

2016-2015األولالصباحٌةعباس علً منصور علًالكٌمٌاء86

2016-2015األولالصباحٌةغٌث طارق حمٌد مجٌدالكٌمٌاء87

2016-2015الثانًالصباحٌةعلً فرج علوان ابراهٌمالكٌمٌاء88

2016-2015األولالصباحٌةزمن ٌاسر فاضل علوانالكٌمٌاء89

2016-2015الثانًالصباحٌةمحمد شهاب احمد مهدي الكٌمٌاء90

2016-2015األولالصباحٌةنور كاظم رشٌد حسٌنالكٌمٌاء91

2016-2015األولالصباحٌةٌوسف قاسم خلف سلمانالكٌمٌاء92

2016-2015األولالصباحٌةمحمد صباح احمد محمدالكٌمٌاء93

2016-2015الثانًالصباحٌةدلٌفان حسن حاج مراد علً مرادالكٌمٌاء94

2016-2015الثانًالصباحٌةرفل عبد الرحمن جاسم محمدالكٌمٌاء95

2016-2015الثانًالصباحٌةحسام سعدون مجهد علًالكٌمٌاء96

2016-2015األولالصباحٌةاحمد كمر صالح كاظمالكٌمٌاء97

2016-2015األولالصباحٌةمحمد وائل محمد حسٌنالكٌمٌاء98

2016-2015الثانًالصباحٌةضحى عمر صبحً صالحالكٌمٌاء99

2016-2015األولالصباحٌةسعٌد قحطان سعٌد رشٌدالكٌمٌاء100

2016-2015الثانًالصباحٌةرٌام رافد احمد عبدالكٌمٌاء101

2016-2015الثانًالصباحٌةعبد الوهاب علً حامد احمدالكٌمٌاء102

2016-2015الثانًالصباحٌةاحمد جمٌل حسن علًالكٌمٌاء103

2016-2015الثانًالصباحٌةسرى عبد الكرٌم فرحان خلفالكٌمٌاء104

2016-2015األولالصباحٌةفالح حسن محمود حسٌنالكٌمٌاء105

2016-2015األولالصباحٌةزٌنب احسان مراد عزٌزالكٌمٌاء106

2016-2015الثانًالصباحٌةضحى علً كربول حسٌنالكٌمٌاء107



2016-2015الثانًالصباحٌةاٌمان سعدي صادق جوادالكٌمٌاء108

2016-2015األولالصباحٌةارٌج حربً فارس جوادالكٌمٌاء109

2016-2015األولالصباحٌةعلً صادق كاظم حسٌنالكٌمٌاء110

سنة التخرجالدور نوع الدراسةاسم الطالبالقسمت

2017-2016االولالصباحٌةمرٌم محمد حمزة عبد هللاالكٌمٌاء1

2017-2016االولالصباحٌةسارة خلٌل إبراهٌم سهٌلالكٌمٌاء2

2017-2016االولالصباحٌةإسراء خضٌر مطلك سلٌمالكٌمٌاء3

2017-2016االولالصباحٌةعبٌر علً حمٌد عبدهللاالكٌمٌاء4

2017-2016االولالصباحٌةآٌة صبري عبد هللا احمدالكٌمٌاء5

2017-2016االولالصباحٌةزٌاد مجول إبراهٌم حسنالكٌمٌاء6

2017-2016االولالصباحٌةهند إسماعٌل حسٌن زنادالكٌمٌاء7

2017-2016االولالصباحٌةنهى مزهر متعب محمودالكٌمٌاء8

2017-2016االولالصباحٌةدله مزهر هانً أحمدالكٌمٌاء9

2017-2016االولالصباحٌةلٌلى جواد سمٌن فاضلالكٌمٌاء10

2017-2016االولالصباحٌةٌاسمٌن منعم عبد فرحان الكٌمٌاء11

2017-2016االولالصباحٌةشهد شهاب عبد الستار أحمد الكٌمٌاء12

2017-2016االولالصباحٌةآالء محمد قاسم هاديالكٌمٌاء13

2017-2016االولالصباحٌةعبد السالم نافع نزهان أحمدالكٌمٌاء14

2017-2016االولالصباحٌةهالة هشام ثامر جوادالكٌمٌاء15

2017-2016االولالصباحٌةخلدون أحمد صالح مهديالكٌمٌاء16

2017-2016االولالصباحٌةفاطمة جمعه خضٌر عباسالكٌمٌاء17

2017-2016االولالصباحٌةزهراء حسن عبد األمٌر ٌاسٌن الكٌمٌاء18

2017-2016االولالصباحٌةمٌمونه أٌاد سلٌم غٌدانالكٌمٌاء19

2017-2016االولالصباحٌةشٌماء عماد عطشان علٌويالكٌمٌاء20

2017-2016االولالصباحٌةإٌناس حامد طعمه هنديالكٌمٌاء21

2017-2016االولالصباحٌةٌقٌن ماجد معن حسٌنالكٌمٌاء22

2017-2016االولالصباحٌةدالل محمد قادر محمدالكٌمٌاء23

2017-2016االولالصباحٌةمرٌم سعد خلٌل علوالكٌمٌاء24

2017-2016االولالصباحٌةنور ٌاسٌن حمٌد عنبرالكٌمٌاء25

2017-2016االولالصباحٌةرند صبري عبد هللا احمدالكٌمٌاء26

2017-2016االولالصباحٌةمصطفى كاظم جواد إبراهٌمالكٌمٌاء27

2017-2016االولالصباحٌةزٌنب طالل أمٌن حبٌبالكٌمٌاء28

2017-2016االولالصباحٌةبهاء محمد رشٌد نجمالكٌمٌاء29

2017-2016االولالصباحٌةهوٌدة نصٌف جاسم محمدالكٌمٌاء30

2017-2016االولالصباحٌةأحمد عامر حسٌن مسلمالكٌمٌاء31

2017-2016االولالصباحٌةحٌدر حمٌد سلمان كمرالكٌمٌاء32

2017-2016االولالصباحٌةقتٌبة منذر سلمان عزٌزالكٌمٌاء33

2017-2016الثانًالصباحٌةحامد أسماعٌل ابراهٌم جاسمالكٌمٌاء34

2017-2016االولالصباحٌةأٌاد نجم عبد هللا أحمدالكٌمٌاء35

2017-2016االولالصباحٌةعدنان جمعة حمٌد عزاويالكٌمٌاء36

2017-2016االولالصباحٌةعبد هللا شوكت شكر جلٌلالكٌمٌاء37

2017-2016االولالصباحٌةهمام عدنان إبراهٌم مطرودالكٌمٌاء38

2017-2016االولالصباحٌةهدٌل باسم حسٌن سلٌمالكٌمٌاء39

2017-2016االولالصباحٌةرسل عبد الكرٌم حمودي رسولالكٌمٌاء40

2017-2016االولالصباحٌةهدى حمٌد رشٌد جاسمالكٌمٌاء41

2017-2016االولالصباحٌةحسن ثاٌر ثامر صالحالكٌمٌاء42

2017-2016االولالصباحٌةهاجر شاكر محمود ندهالكٌمٌاء43

2016-2017



2017-2016االولالصباحٌةحنان عادل ناجً علًالكٌمٌاء44

2017-2016االولالصباحٌةنورس عبد الستار كرٌم ستورالكٌمٌاء45

2017-2016االولالصباحٌةحسٌن حمٌد توفٌق محمودالكٌمٌاء46

2017-2016االولالصباحٌةموسى فاضل عٌسى عربالكٌمٌاء47

2017-2016الثانًالصباحٌةنور الدٌن ضٌاء عبد الرزاق محمدالكٌمٌاء48

2017-2016االولالصباحٌةمحمد وسمً رشٌد حاويالكٌمٌاء49

2017-2016الثانًالصباحٌةنور سعد حبش سبتًالكٌمٌاء50

2017-2016االولالصباحٌةأمجد نعمه خمٌس أحمدالكٌمٌاء51

2017-2016االولالصباحٌةأسٌل محمود حسٌن حبٌبالكٌمٌاء52

2017-2016الثانًالصباحٌةبهاء طه سلمان علوانالكٌمٌاء53

2017-2016الثانًالصباحٌةدعاء عدنان مهدي صالحالكٌمٌاء54

2017-2016الثانًالصباحٌةبروج سالم ٌوسف عبد علًالكٌمٌاء55

2017-2016الثانًالصباحٌةهدٌل موفق جواد جاسمالكٌمٌاء56

2017-2016االولالصباحٌةنرٌمان أكرم ثابت عزٌزالكٌمٌاء57

2017-2016الثانًالصباحٌةولٌد ٌحٌى صغٌر عودهالكٌمٌاء58

2017-2016الثانًالصباحٌةمرٌم مشعان صالح محمدالكٌمٌاء59

2017-2016الثانًالصباحٌةمصطفى سعد حسن علًالكٌمٌاء60

2017-2016االولالصباحٌةهالة محمد عبد الواحد ناصرالكٌمٌاء61

2017-2016الثانًالصباحٌةسارة مثنى خلٌفة اسماعٌلالكٌمٌاء62

2017-2016الثانًالصباحٌةبالل نبٌل محمد كاظمالكٌمٌاء63

2017-2016الثانًالصباحٌةبشرى علً كامل محمدالكٌمٌاء64

2017-2016الثانًالصباحٌةوسام عامر دحام حاٌفالكٌمٌاء65

2017-2016االولالصباحٌةأسٌل خالد عبد الرحٌم جاسمالكٌمٌاء66

2017-2016االولالصباحٌةسجى راضً حسٌن حسنالكٌمٌاء67

2017-2016الثانًالصباحٌةمروان عماد سلمان داودالكٌمٌاء68

2017-2016الثانًالصباحٌةعمر زكً عبد الستار احمدالكٌمٌاء69

2017-2016الثانًالصباحٌةحذٌفة ٌاسر عبد هللا داودالكٌمٌاء70

2017-2016الثانًالصباحٌةحمزة ذٌاب علًالكٌمٌاء71

2017-2016الثانًالصباحٌةسارة محمد نامق توفٌقالكٌمٌاء72

سنة التخرجالدور نوع الدراسةاسم الطالبالقسمت

2018-2017األولالصباحٌةجنان هٌثم علً كاظمالكٌمٌاء1

2018-2017األولالصباحٌةاحمد قاسم محمد جاسمالكٌمٌاء2

2018-2017األولالصباحٌةزهراء خمٌس محرب علًالكٌمٌاء3

2018-2017األولالصباحٌةحنان قاسم حمد جاسمالكٌمٌاء4

2018-2017األولالصباحٌةنور عبد الرضا شالل رحٌمالكٌمٌاء5

2018-2017األولالصباحٌةنور زاهد رحمن صالحالكٌمٌاء6

2018-2017األولالصباحٌةحنٌن نادر إبراهٌم سادرالكٌمٌاء7

2018-2017األولالصباحٌةبسام منذر مظلوم ثالجالكٌمٌاء8

2018-2017األولالصباحٌةاٌه صفاء جابر داودالكٌمٌاء9

2018-2017األولالصباحٌةانفال رعد كنعان داودالكٌمٌاء10

2018-2017األولالصباحٌةسمٌه صالح مهدي مغٌرالكٌمٌاء11

2018-2017األولالصباحٌةبٌداء خمٌس حمٌد مطرالكٌمٌاء12

2018-2017األولالصباحٌةزٌنب عالء منعم سعٌدالكٌمٌاء13

2018-2017األولالصباحٌةشهد صالح محمد حسنالكٌمٌاء14

2018-2017األولالصباحٌةحنٌن عماد رشٌد عبودالكٌمٌاء15

2018-2017األولالصباحٌةدنٌا منعم عبد الجلٌل إبراهٌمالكٌمٌاء16

2018-2017األولالصباحٌةساجد وسام محمود محمدالكٌمٌاء17

2017-2018



2018-2017األولالصباحٌةحوراء خلٌل إبراهٌم سادرالكٌمٌاء18

2018-2017األولالصباحٌةزٌدان حسٌن غازي زٌدان الكٌمٌاء19

2018-2017األولالصباحٌةاسراء حسٌن كاظم كونالكٌمٌاء20

2018-2017األولالصباحٌةرنس حسٌن علوان حسٌنالكٌمٌاء21

2018-2017األولالصباحٌةنبأ علً ابراهٌم عبد المجٌدالكٌمٌاء22

2018-2017األولالصباحٌةاٌمان رعد خلٌل إسماعٌل الكٌمٌاء23

2018-2017األولالصباحٌةهٌفاء محمد سبع خمٌسالكٌمٌاء24

2018-2017األولالصباحٌةاٌمان عبد الرحمن عباس عطٌهالكٌمٌاء25

2018-2017األولالصباحٌةصفاء مولود خلٌل ابراهٌمالكٌمٌاء26

2018-2017األولالصباحٌةزٌنة عبد الكرٌم صكبان محمدالكٌمٌاء27

2018-2017األولالصباحٌةاسامة قاسم محمد كاظمالكٌمٌاء28

2018-2017األولالصباحٌةمٌساء خمٌس محمد عباسالكٌمٌاء29

2018-2017األولالصباحٌةرقٌة هادي نجم عبد الوهابالكٌمٌاء30

2018-2017األولالصباحٌةمصطفى حاجم عبد سعٌدالكٌمٌاء31

2018-2017األولالصباحٌةروشن عادل حسٌن علً جانالكٌمٌاء32

2018-2017األولالصباحٌةسمر محمد دروٌش علوانالكٌمٌاء33

2018-2017األولالصباحٌةسجى محمود عبد جدوعالكٌمٌاء34

2018-2017األولالصباحٌةعمر حارث شاكر شاطًالكٌمٌاء35

2018-2017األولالصباحٌةاشواق خالد محمد مٌاحالكٌمٌاء36

2018-2017األولالصباحٌةدالل جاسم محمد أحمدالكٌمٌاء37

2018-2017األولالصباحٌةعلً هادي فلٌح حسنالكٌمٌاء38

2018-2017األولالصباحٌةاسراء ولٌد عبد القادر حسنالكٌمٌاء39

2018-2017األولالصباحٌةعال حسٌن ٌونس عبد الكرٌمالكٌمٌاء40

2018-2017ثانًالصباحٌةهدى هاشم إبراهٌم كٌطانالكٌمٌاء41

2018-2017األولالصباحٌةعذراء محمد رشٌد عبد اللطٌفالكٌمٌاء42

2018-2017األولالصباحٌةكوثر محمد كرٌم حسٌنالكٌمٌاء43

2018-2017ثانًالصباحٌةباز فاروق عزٌز مهديالكٌمٌاء44

2018-2017االولالصباحٌةنرمٌن قاسم ناجً سالمهالكٌمٌاء45

2018-2017األولالصباحٌةمحمد قٌس عبود عزٌزالكٌمٌاء46

2018-2017األولالصباحٌةهبه حسٌن علً حٌدرالكٌمٌاء47

2018-2017األولالصباحٌةرند عباس كاظم ٌعقوبالكٌمٌاء48

2018-2017األولالصباحٌةحٌدر فاضل صاحب غاٌبالكٌمٌاء49

2018-2017األولالصباحٌةنمارق ناظم هادي سلمانالكٌمٌاء50

2018-2017األولالصباحٌةامنة صالح رحال بحاويالكٌمٌاء51

2018-2017األولالصباحٌةارشد فاٌق حمٌد عاشورالكٌمٌاء52

2018-2017األولالصباحٌةسحر حسٌن درب فارسالكٌمٌاء53

2018-2017األولالصباحٌةهٌثم حسن محمد حسٌنالكٌمٌاء54

2018-2017األولالصباحٌةصفاء مهدي صالح خماسالكٌمٌاء55

2018-2017األولالصباحٌةمصطفى اركان محجوب حسٌنالكٌمٌاء56

2018-2017األولالصباحٌةوضاح علً إبراهٌم احمدالكٌمٌاء57

2018-2017األولالصباحٌةنصر نبهان مهدي احمدالكٌمٌاء58

2018-2017األولالصباحٌةعثمان حافظ صالح احمدالكٌمٌاء59

2018-2017األولالصباحٌةسحر غانم محمد حسنالكٌمٌاء60

2018-2017األولالصباحٌةمحمد عبد هللا جهاد محٌمٌدالكٌمٌاء61

2018-2017ثانًالصباحٌةزٌنب محمود إسماعٌل عباسالكٌمٌاء62

2018-2017األولالصباحٌةمصطفى عادل رحٌم محمدالكٌمٌاء63

2018-2017الثانًالصباحٌةسٌف علً حسٌن حربالكٌمٌاء64

2018-2017الثانًالصباحٌةسارة أحمد جاسم محمدالكٌمٌاء65



2018-2017االولالصباحٌةدٌانا أحمد حسٌن طعمهالكٌمٌاء66

2018-2017الثانًالصباحٌةمهدي كنعان رحمان ولًالكٌمٌاء67

2018-2017االولالصباحٌةاحمد جبار مجلً الٌحالكٌمٌاء68

2018-2017الثانًالصباحٌةبكر طلعت أحمد ابراهٌمالكٌمٌاء69

2018-2017االولالصباحٌةداود مؤثل سلمان نجمالكٌمٌاء70

2018-2017الثانًالصباحٌةاٌاد عمر علً عودهالكٌمٌاء71

2018-2017الثانًالصباحٌةعلً سطام كرٌم حمزهالكٌمٌاء72

2018-2017الثانًالصباحٌةعلً خالد عبد الخالق سمٌنالكٌمٌاء73

2018-2017الثانًالصباحٌةرأفت جاسم رشٌد جنٌدالكٌمٌاء74

2018-2017الثانًالصباحٌةعمار قاسم محمد عبدالكٌمٌاء75

2018-2017االولالصباحٌةحسام أسعد عباس علًالكٌمٌاء76

2018-2017الثانًالصباحٌةساهر باسل حمٌد خضٌرالكٌمٌاء77

2018-2017الثانًالصباحٌةعبد المؤمن جمال حبٌب عبد علًالكٌمٌاء78

2018-2017الثانًالصباحٌةفاطمة علً حسٌن محمدالكٌمٌاء79

2018-2017الثانًالصباحٌةغزوان عبد هللا حسٌن واديالكٌمٌاء80

2018-2017الثانًالصباحٌةعبد الهادي وجدي محمد مصطفىالكٌمٌاء81

2018-2017الثانًالصباحٌةمً طالب نوري حمدالكٌمٌاء82

2018-2017الثانًالصباحٌةسجى جاسم محمد محمودالكٌمٌاء83

2018-2017الثانًالصباحٌةعلً حسٌن كاظم عبدالكٌمٌاء84

2018-2017الثانًالصباحٌةشهد ولٌد سعدي حسنالكٌمٌاء85


