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 ت
 

 اسم الطالب

 احمد حميد صالح الديراوي 1

 احمد راضي وطن االسدي 2

 احمد كريم مجيد الموسوي 3

 ازهار سامي عبد الكريم السوادي 4

 ازهار مكي نزال المالكي 5

 اسامة نوري ناصر القطراني 6

 اسراء فالح ثاني الثويني 7

 اسراء مال هللا حنظل الكنعان 8

 الهام سامي زهراو ديوان 9

 انوار عبد الكريم جمعه السالم 10

 ايالف وارد عطشان ال حميد 11

 ايمان عباس قاسم ديراوي 12

 ايناس عادل عبدعلي االبراهيم 13

 أحمد حسن شمير الفياض 14

 أيمان نعيم شعير العفراوي 15

 آيات علي جاسم الشمخاني 16

 تبارك حيدر هاشم الحجاج 17

 حازم عدنان عبود الشناوه 18

 حازم نعيم وهيب الشويلي 19

 حسن مفيد عبد الحميد المالكي 20

 حسن يحيى حسن العواد 21

 حيدر ابراهيم حسن الهاللي 22

 الكريم الطعيمهحيدر كاظم عبد  23

 لبالطااسم  ت

 دنيا محسن طاهر المالكي 24

 رائد عبد الواحد حمزة الجبيلي 25

 رجاء محمد عبد اللة الكنعاني 26

 رسل عادل سلمان السوداني 27

 رنا عبد االمير كاظم الجابري 28

 رنا عالء بدر الحسيني 29

 رهام شاكر يعقوب االميرعثمان 30

 رياض جمعة محيسن البزوني 31

 زهراء علي حسين الزهيري 32

 زينب عبد االمير عبدالرضا العبدهللا 33

 زينب محمد علي عيسى الحمد 34

 زينب منذر عبد الوهاب العثمان 35

 سجاد محمد مدلول المزرعي 36

 سلمى صالح مهدي سعدوني 37

 سوزان خليل رزوق الحاج جاسم 38

 ضحى حكيم قاسم المصلوخي 39

 ضحى محسن سبتي الطالبي 40

 عال ظاهر عبد العالي العبد االمام 41

42 
عال عبد الكريم محمد جواد 

 المطاوعة

 عالء عبد الحسن حبيب اليعقوبي 43

 عالوي خلف عبد علي البو محمد 44

 علي حسين علي الحساني 45

 علي حسين علي المساعد 46
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 الطالباسم  ت

 علي عباس كثير السواعد 47

 عمار محسن والي البو فياض 48

 غسان مصطفى راضي السيمري 49

 فادية خالد راضي المارد 50

 فاطمه جابر عبد اللطيف المنصوري 51

 فراس جعفر نجم االنصاري 52

 اللئ رياض سوادي العبود 53

 محمد ذياب خليف البعالوي 54

55 
محمد هارون صالح العلياوي البو 

 محمد

 مصطفى عبدهللا عباس الحميد 56

 مكارم سعد عطشان االبراهيمي 57

 مكرم جمال عباس البدران 58

 منى مؤيد فاضل الثويني 59

 مها كاظم جاسب شليان 60

 نبأ عبد الوهاب عبد الرزاق سنيسل 61

 نبراس شوكي جليل الجراح 62

 نجاة علوان حسين الكناني 63

 نجوان حسن سبع الشاوي 64

 نعمه زايد نعيثل الدراجي 65

 نوفل مشجر نعيم الناصح 66

 


