
 

 

 0202-0202لعام الدراسي  لاملرحلة الثالثة طلبة  أمساء
 

 اسن الطالب ت

 ابتهال علً عبدهللا جاسم  2

 احالم قحطان حمٌد محمد  0

 ازهر فوزي عبد ابراهٌم  3

 اسراء محمد حسن صالح  4

 امنة خالص علوان زٌدان  5

 اٌة خالد احمد ناصر 6

 إستبرق مهدي حمد مصطفى 7

 بتول رٌاض ظاهر مرهش 8

 بتول محمد امٌن احمد فرج 9

 بدور جاسم عبدهللا خلف 22

 براء هادي فاضل عباس 22

 حنٌن جبارة عبد خلٌل  20

 حنٌن مصطفى شاكر محمود 23

 درة علً نعٌم محمود 24

 رحمة محمد حسن علً 25

 رسل احمد ابراهٌم حمٌد  26

 رفل  حامد خلف صالح 27

 رقٌه إبراهٌم هراط خلف  28

 رقٌه علً مجٌد حمزه  29

 رنا عماد صالح مهدي 02

 رنده خلف فحل شفلح  02



 

 

 ابراهٌم حسٌن حمزهرٌم  00

 زبٌده رٌاض صٌاد حمادي 03

 زٌنب جاسم محمد عبد 04

 ساره حمٌد فاضل عباس 05

 سحر جاسم فاضل حسون  06

 سرى علوان الطٌف عبود  07

 سفٌان صالح ابراهٌم صالح 08

 سلمان فائز سلمان مهدي  09

 سلوى حمزه حسٌن عبد  32

 سبهان عبدهللاشفاء  32

 ضحى عٌد حمد خلٌف 30

 طٌبة صالح عبد الكرٌم سلٌم  33

 ظمٌاء رزاق مشعل محمد 34

 عفاف عبدهللا ٌونس عٌسى 35

 علً سالم خلٌفه علً  36

 عمر محمد لطٌف حمود  37

 غفران احمد فاضل محمد 38

 فاطمة وصفً كامل متعب 39

 فرح حسٌن علً نوفان  42

 قٌسٌة اسعد محمد عوٌد  42

 محمد رٌاض عراك محمد  40

 محمد عمرخلف محمد  43

 مروة خلٌل إبراهٌم حسٌن  44

 مرٌم محمد حسن صالح 45

 مرٌم موفق انهاب صالح  46



 

 

 نادٌه حسٌن غائب سالم  47

 ناظم غانم ناٌف ابراهٌم  48

 نجوى رائد عبدالحلٌم عبدالقادر  49

 نزهه ٌاس خضٌر صاٌل 52

 نغم مثنى احمد مجول  52

 نهاٌة محسن صبحً حمود  50

 نهلة عدنان عبد كرٌم  53

 هدٌل حمٌد محمود حسٌن  54

 هٌلٌن وحٌد عطٌوي الفً 55

 وسن أحمد طه كنوان  56

 وقار حمٌد علً احمد  57

 والء ولٌد خالد محمود  58

 ولٌد حسٌن محمود عبد  59
 

 

 

 

 


