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 5من  0الصفحة 
 

 اسم الطالب ت

 احمد حسين عبد الرؤوف المطوري 0

 احمد راضي وطن االسدي 5

 احمد عبد الهادي عبد السيد بحراني 3

 احمد هودان حميدي الحلفي 4

 انعام حمودي جاسم الحمودي 2

 التميميانفال علوان عبد النبي  6

 باسم عبدالزهره جمعه الديراوي 7

 بدريه علي حسين الشمري 8

 بسمة عبد اللطيف عبد العزيز الخليف 2

 ثائر حاتم قاسم المطوري 01

 ثائر عامر هادي المياح 00

 جمال نوري علي القطراني 05

 حسام عماد هشام النعيمي 03

 حسن رحيم شول الشميالوي 04

 هللا الصكرحسن عودة عبد  02

 حسن هاشم طعمه البطاط 06

 حسين جمعة بنو الهاشم 07

 حسين حسحوس عبيد الشهاب 08

 حسين سامي عبد هللا الحمداني 02

 حسين علي حسين الديراوي 51

 حال حسن فرحان الصكر 50

 حمود مسير جبر تميمي 55

 حميد عبد الغفار حميد المعبراوي 53

 اسم  الطالب ت

 عبد هللا عبد الحسين الحلفيحنان  54

 دعاء مالك خلف السويعدي 52

 رانية عودة علي الموسوي 56

 رائد عماد احمد السعدي 57

 رجاء خلف منصور المياحي 58

 رياض حسين خضير البزون 52

 زمن سلمان رحيم المصبوب 31

 زهراء صالح نفل كنكون 30

 زينب حسن فرحان الصكر 35

 اسماعيل السميعزينب ضياء  33

 زينب محسن كاظم الفريجي 34

 ساره حكمت مطشر الخفاجي 32

 ساره فيصل عبود الزيداوي 36

 ساره كريم محمد زركاني 37

 سامر كامل عبدالكريم الالمي 38

 سعاد راضي مظلوم الغنامي 32

 سمر فالح حسن العاصي 41

 شداد عباس صالح العتكي 40

 المنصوريصبا انتصار محمد علي  45

 ضحى ماجد عبد الرحيم الموسوي 43

 عادل جاسم محمد الفرطوسي 44

 عايد طبق طارش البدري 42

 عباس عبد الرحيم سالم السليمي 46
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 5من  5الصفحة 
 

 اسم الطالب ت

 عبد الرزاق عوده نعيم المسعود 47

 عبير محمد يوسف المناوي 48

 عال ظاهر عبد العالي العبد االمام 42

 عبد هللاعلي بدر الزم  21

 علي ماجد جابر العيساوي 20

 عماد قادر لفته المالكي 25

 عمار عدنان فهد العباد 23

 فاضل حمود شباكي البيضاني 24

 فاطمه رعد صالح الزرقاني 22

 قاسم فنجان عبد الزهرة العواجي 26

 قحطان جميل ابراهيم المطوري 27

 كاظم سامي صبري مزرعاوي 28

 المالكيكاظم سعد فاضل  22

 كرار عبد هللا كاظم الحسن 61

 كوثر صالح ذنون الثامري 60

 محمد عبد الكريم صالح الخفاجي 65

 مسلم بدر جاسم المولى 63

 معتوق محمود معتوك الحمد 64

 مقداد عبد الغفار حميد المعبراوي 62

 منتظر جمعة مهدي برغوثي 66

 منى عبد الستار فيصل السعد 67

 عيدان المالكي مها مقداد 68

 موفق جميل مهدي الحمداني 62

 اسم الطالب ت

 ميثاق حافظ نعمه العبيد 71

 ندى رزاق فاضل البدري 70

 نسرين محمد عباس الغدير 75

 نهاد صوباط خشاف الصالح 73

 نوال خالد زبين الفضلي 74

 هبة فاضل عبد هللا الحلفي 72

 هبه قاسم علي الالمي 76

 الكريم فاضل الفالحهديل عبد  77

 هديل نجم عبدجاسم الجاسم 78

 واثق حامد عبد الشحرور 72

 وديان سعدون باني البهادلي 81

 ياسر احمد عبد االمير الحلفي 80

 ياسر وصفي عوده الدنين 85

 يسرى طارق ياسين الرديني 83

 


