
اسم الطالبت

أحمد خالد كشاش محمد1

آيات حسين عبد الجبار محمود2

آية محمد خالد عناية3

بتول انور جليل حسن4

بتول خيري عبد الكريم فارس5

براء خيري زاير شعبان6

تقى طارش كاظم طارش7

جبار سالم جبار سلمان8

جمانة عثمان نوري عثمان9

حسن رائد كمال محمود10

حمزه محمد طالب حيال11

حنين صفاء محمد جاسم12

حوراء قاسم ناصر عيسى13

حوراء ميثم سالم عبد الحسن14

خديجة صالح قاسم علي15

زهراء خالد محمد علي16

زهراء عالء عبد الحسين محمد17

زهراء علي عبد الحافظ سعدون18

زهراء هاشم حمدان روضان19

زهراء وليد زبون جبار20

زينب بشير قاسم عبد21

زينب حيدر حسين ثامر22

زينب علي جبار شبير23

زينب علي عبد الفتاح حسن24

زينة مالك ترياك غضبان25

ساره علي حسين محمد26

سجاد جبر تيل أحمد27

سجاد رائد عبيد حمدي28

سجاد عقيل عبد علي عبد العباس29

سجاد علي ونان كزار30

قسم نظم المعلومات االدارية                               
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سجى محمد صدام شبيب31

سلوى مطشر عطية خضير32

سيف جليل عايد علي33

شهد عباس هاشم عباس34

ضحى احمد عيسى مالح35

عبد الرحمن محسن عبد القادر محسن36

عبد الرسول فاخر عيسى حسين37

عبد هللا خليل حنتوش داود38

علي سعد حبيب شهاب39

عمر عالء طعمه جوخان40

عواد راضي عزيز علوان41

فارس داود سلمان ناجي42

فاطمة حسن زهير عباس43

فاطمة ماجد شنان عبد الزهرة44

كنوز فاضل ياسر محسن45

كوثر جودة حسين نجم46

مجتبى مصطفى خنيصر كريم47

محمد جبار ابراهيم حسن48

محمد حسين خير هللا نعمة49

محمد رحيم صبر رويح50

محمد صبيح اطحيمر جابر51

محمد عبد الحسن نشمي عبيد52

محمد عبد السالم جبر كيطان53

محمد عزيز جابر عبد الكريم54

محمد علي عقيل عبد السادة طاهر55

محمد هاني علي صالح56

مروة حسين محمود احمد57

مروة عودة بدن رشم58

مريم احمد عبد الكريم عبد الرزاق59

مريم عبد علي عبد الصمد سرحان60

مريم هادي علي احمد61

مصطفى عبد اللطيف قاسم مسلم62

مصطفى مهند سعيد جبار63

ملوك ستار جبار محمد64



منتظر حسن لعيبي عبد علي65

منتظر محمد طاهر كاصد66

نبأ جاسم محمد أحمد67

(موازي)68

نجلة قحطان عبد الجليل جواد69

نور جواد كاظم عاتي70

نور شكري يعقوب يوسف71

نور هيثم نجم عبود72

(موازي)73

نورا علي محمد عباس74

هاجر عباس غالب حسين75

76
فاطمة سامي موسى خضير

(استضافه من الدراسات المسائية)


