
سنة التخرجالدور نوع الدراسةاسم الطالبالقسمت

2013-2012األولالمسائٌةسالم داود اسماعٌل محمدالكٌمٌاء1

2013-2012الثانًالمسائٌةهند عدنان صالح مهديالكٌمٌاء2

2013-2012األولالمسائٌةحسن حاتم حسٌن جاسمالكٌمٌاء3

2013-2012الثانًالمسائٌةمحمد كرٌم علً مخلفالكٌمٌاء4

2013-2012األولالمسائٌةافراح محمد سامً محمودالكٌمٌاء5

2013-2012األولالمسائٌةفرح منعم رفعت عبد الوهابالكٌمٌاء6

2013-2012األولالمسائٌةوفاء طارق عبود جمعةالكٌمٌاء7

2013-2012األولالمسائٌةأمٌره عبد الواحد سراي سعودالكٌمٌاء8

2013-2012األولالمسائٌةسرور خٌر هللا مهدي جمعةالكٌمٌاء9

2013-2012الثانًالمسائٌةنور قاسم عبد هللا روضانالكٌمٌاء10

2013-2012األولالمسائٌةاسٌل قاسم شكر محمودالكٌمٌاء11

2013-2012األولالمسائٌةانوار صالح حسٌن احمدالكٌمٌاء12

2013-2012األولالمسائٌةدٌانه طاهر جدوع عطٌهالكٌمٌاء13

2013-2012الثانًالمسائٌةوائل خالد محمود عبدالكٌمٌاء14

2013-2012األولالمسائٌةرنده هزبر عواد حسٌنالكٌمٌاء15

2013-2012الثانًالمسائٌةرغدة رشٌد حمٌد عبد الكرٌمالكٌمٌاء16

2013-2012األولالمسائٌةنور ثعبان عبد محمٌدالكٌمٌاء17

2013-2012الثانًالمسائٌةنجاة رعد حمٌد شبٌبالكٌمٌاء18

2013-2012الثانًالمسائٌةوقار حسن كاظم علًالكٌمٌاء19

2013-2012الثانًالمسائٌةمحمد خالص محمد ابراهٌمالكٌمٌاء20

2013-2012الثانًالمسائٌةعباس سالم محمد سلمانالكٌمٌاء21

2013-2012الثانًالمسائٌةبارق عبد لطٌف شكرالكٌمٌاء22

2013-2012الثانًالمسائٌةمصطفى فالح مزهر عباسالكٌمٌاء23

2013-2012الثانًالمسائٌةنور زبٌد إبراهٌم علًالكٌمٌاء24

2013-2012الثانًالمسائٌةرائد غازي عبد عباسالكٌمٌاء25

2013-2012الثانًالمسائٌةاسامة سعد علً كاظمالكٌمٌاء26

2013-2012الثانًالمسائٌةرعد متعب حمٌد حسنالكٌمٌاء27

2013-2012الثانًالمسائٌةماهر عبد عاشور سندانالكٌمٌاء28

2013-2012الثانًالمسائٌةمحمد قاسم جواد كاظمالكٌمٌاء29

2013-2012الثانًالمسائٌةعزام فاٌق مصطفى عبد الرحمنالكٌمٌاء30

2013-2012الثانًالمسائٌةعلً محمود إبراهٌم علًالكٌمٌاء31

سنة التخرجالدور نوع الدراسةاسم الطالبالقسمت

2014-2013األولالمسائٌةعمر حسٌن خلف حمدالكٌمٌاء1

2014-2013األولالمسائٌةسعدي حسن خلف عبدالكٌمٌاء2

2014-2013األولالمسائٌةمصطفى حازم ماجد مجٌدالكٌمٌاء3

2014-2013األولالمسائٌةنضال محمود حسٌن واديالكٌمٌاء4

2014-2013األولالمسائٌةعلً موفق سعٌد سلومالكٌمٌاء5

2014-2013األولالمسائٌةصالح نوري ابراهٌم محمدالكٌمٌاء6

2014-2013األولالمسائٌةمحمود فاضل لطٌف احمدالكٌمٌاء7

2014-2013األولالمسائٌةرسال محمود حمد رحٌمالكٌمٌاء8

2014-2013األولالمسائٌةاٌمان بالسم علً سعٌدالكٌمٌاء9

2014-2013األولالمسائٌةعماد خلٌل ابراهٌم جاسمالكٌمٌاء10

2014-2013الثانًالمسائٌةساره قحطان عبد جلٌلالكٌمٌاء11

2014-2013األولالمسائٌةهٌثم نجم عبد هللا خماسالكٌمٌاء12

2014-2013األولالمسائٌةحسٌن موفق جعفر ابراهٌمالكٌمٌاء13

2012-2013

2013-2014



2014-2013األولالمسائٌةجوان عدنان نجكه سٌد علًالكٌمٌاء14

2014-2013األولالمسائٌةازهر احمد مهدي خمٌسالكٌمٌاء15

2014-2013األولالمسائٌةضحٰى عبد الصمد حسٌن علًالكٌمٌاء16

2014-2013األولالمسائٌةأٌاد طارق محمود خلفالكٌمٌاء17

2014-2013األولالمسائٌةبشرٰى حسٌن ٌعقوب صالحالكٌمٌاء18

2014-2013األولالمسائٌةمروه عدنان اسماعٌل دعاجالكٌمٌاء19

2014-2013األولالمسائٌةصفاء فحري قدوري ٌاسٌنالكٌمٌاء20

2014-2013األولالمسائٌةساره سلمان رشٌد مجٌدالكٌمٌاء21

2014-2013الثانًالمسائٌةأٌمان نوري محسن صالحالكٌمٌاء22

2014-2013الثانًالمسائٌةوفاء علً رمضان جمعهالكٌمٌاء23

2014-2013األولالمسائٌةرؤٰى صباح علً حسونالكٌمٌاء24

2014-2013األولالمسائٌةمحمد خالد حمٌد مٌرزةالكٌمٌاء25

2014-2013األولالمسائٌةعبٌر عبد هللا عناد عباسالكٌمٌاء26

2014-2013األولالمسائٌةمصطفٰى حسن حمٌد أحمدالكٌمٌاء27

2014-2013األولالمسائٌةعالء الدٌن محسن عبد هللا حسٌنالكٌمٌاء28

2014-2013األولالمسائٌةعذراء رعد قدور حسٌنالكٌمٌاء29

2014-2013األولالمسائٌةرنا طه عبد هللا نصٌفالكٌمٌاء30

2014-2013األولالمسائٌةفرقد عماد موسٰى محمدالكٌمٌاء31

2014-2013األولالمسائٌةغسان احسان عدنان مهديالكٌمٌاء32

2014-2013األولالمسائٌةصفا نزهان محمد حسنالكٌمٌاء33

2014-2013الثانًالمسائٌةأسامة باسم محمد رشٌدالكٌمٌاء34

2014-2013الثانًالمسائٌةموفق باسل شمس الدٌن صالحالكٌمٌاء35

2014-2013الثانًالمسائٌةعلً قاسم محمد عبد الغنًالكٌمٌاء36

2014-2013األولالمسائٌةجمٌله عبد الرضا هاشم خلفالكٌمٌاء37

2014-2013األولالمسائٌةشمخً جابر جاسم سمٌرالكٌمٌاء38

2014-2013الثانًالمسائٌةحسن علً حسٌن محمدالكٌمٌاء39

2014-2013األولالمسائٌةمحمد سهام عبد الرزاق زٌنلالكٌمٌاء40

2014-2013الثانًالمسائٌةسجى ماهر حسٌن طهالكٌمٌاء41

2014-2013الثانًالمسائٌةزٌنب ماجد صالح مهديالكٌمٌاء42

2014-2013الثانًالمسائٌةشٌماء رحٌم منصور حسٌنالكٌمٌاء43

2014-2013الثانًالمسائٌةٌاس خضٌر جاسم محمدالكٌمٌاء44

2014-2013األولالمسائٌةمحمد فاٌق عزٌز ابراهٌمالكٌمٌاء45

2014-2013الثانًالمسائٌةزمن عارف اسماعٌل محمدالكٌمٌاء46

2014-2013الثانًالمسائٌةسعٌد ٌاسٌن مزهر عٌسىالكٌمٌاء47

2014-2013الثانًالمسائٌةامجد حمٌد زٌدان خلٌفهالكٌمٌاء48

2014-2013الثانًالمسائٌةنزار سلمان جار هللا سلمانالكٌمٌاء49

2014-2013األولالمسائٌةمرٌم عبد الخالق عباس خضٌرالكٌمٌاء50

2014-2013األولالمسائٌةحذٌفه ساجد عبد الستار احمدالكٌمٌاء51

2014-2013الثانًالمسائٌةحٌدر علً حسٌن جدوعالكٌمٌاء52

2014-2013الثانًالمسائٌةمٌسر احمد شاكر محمودالكٌمٌاء53

2014-2013األولالمسائٌةرؤٰى نبٌل خلٌل محمدالكٌمٌاء54

2014-2013الثانًالمسائٌةعمر ثاٌر حسٌن فلٌحالكٌمٌاء55

2014-2013الثانًالمسائٌةحسٌن علً حسٌن جاسمالكٌمٌاء56

2014-2013الثانًالمسائٌةقصً سعد نجم عبد هللاالكٌمٌاء57

2014-2013الثانًالمسائٌةقصً فارس جاسم محمدالكٌمٌاء58

2014-2013الثانًالمسائٌةنور مظلوم رشٌد شبٌبالكٌمٌاء59

2014-2013الثانًالمسائٌةمصطفى ولٌد خالد رشٌدالكٌمٌاء60

سنة التخرجالدور نوع الدراسةاسم الطالبالقسمت



2015-2014األولالمسائٌةنور خلٌل ابراهٌم كاظمالكٌمٌاء1

2015-2014الثانًالمسائٌةعلً أٌوب إبراهٌم علوانالكٌمٌاء2

2015-2014الثانًالمسائٌةمثنى حمٌد فرٌح حسٌنالكٌمٌاء3

2015-2014الثانًالمسائٌةاسامة ابراهٌم عطٌة شاويالكٌمٌاء4

2015-2014الثانًالمسائٌةعبد العزٌز سلطان هاشم حسٌنالكٌمٌاء5

2015-2014الثانًالمسائٌةاوس انور  فرج دروٌشالكٌمٌاء6

2015-2014الثانًالمسائٌةمحمد صاحب فلٌح محمدالكٌمٌاء7

2015-2014الثانًالمسائٌةعبد هللا محمود منصور محمدالكٌمٌاء8

2015-2014الثانًالمسائٌةٌونس ادرٌس محمد أكرم عبد الرزاقالكٌمٌاء9

2015-2014الثانًالمسائٌةمحمد رشٌد حمٌد عباسالكٌمٌاء10

2015-2014الثانًالمسائٌةحٌدر صباح صالح مهديالكٌمٌاء11

2015-2014الثانًالمسائٌةسالٌنا عدنان محمد حسٌنالكٌمٌاء12

2015-2014الثانًالمسائٌةنورس طالب مهدي عوادالكٌمٌاء13

2015-2014الثانًالمسائٌةعالء عامر حسٌن مسلمالكٌمٌاء14

سنة التخرجالدور نوع الدراسةاسم الطالبالقسمت

2016-2015الثانًالمسائٌةبهاء جلٌل ابراهٌم لفتهالكٌمٌاء1

2016-2015األولالمسائٌةاشواق مجٌد صباح حماديالكٌمٌاء2

2016-2015األولالمسائٌةسجاد عبد االمٌر محمد كرٌمالكٌمٌاء3

2016-2015الثانًالمسائٌةعلً تحرٌر عبد المجٌد صالحالكٌمٌاء4

2016-2015األولالمسائٌةمناف مجً حمٌد نصٌفالكٌمٌاء5

2016-2015األولالمسائٌةحٌدر حاتم صادق مهديالكٌمٌاء6

2016-2015الثانًالمسائٌةمٌالد حمٌد علً حمدالكٌمٌاء7

2016-2015الثانًالمسائٌةكمال الدٌن طه ٌاس خضٌرالكٌمٌاء8

2016-2015الثانًالمسائٌةفالح حسن مزهر عبدالكٌمٌاء9

2016-2015الثانًالمسائٌةسرور اكرم محمود صالحالكٌمٌاء10

2016-2015األولالمسائٌةساره محمد عبد هللا سبتًالكٌمٌاء11
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2018-2017االولالمسائٌةلبنى محمد نجم عبدالكٌمٌاء1

2018-2017االولالمسائٌةشٌماء قاسم مهدي حسٌنالكٌمٌاء2
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2017-2018


