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 اسم الطالب ت

 ابتهال عبد هللا حسين العواد 0

 احمد عباس عبيد القطراني 6

 احمد فؤاد عبد الجليل العلي 3

 ازهار عبد القادر صالح البريسم 4

 ازهار ياسين عبد الحسين االسدي 5

 انتهاء قاسم محمد الحسان 2

 ايمان عبد الحسين حسن المزيعل 7

 بلسم جعفر علي العيسى 8

 ثائر عامر هادي المياح 2

 حسام محمد محسن الجوبراوي 01

 حسن صبيح خلف الطائي 00

 حسين حسن صيوان صاليط 06

 حسين سامي عبد هللا الحمداني 03

 حوراء حسون كاظم ال جبر 04

 حيدر عبد الخالق مسلم خالدي 05

 حيدر ناصر شداد الجباره 02

 دحام كاظم شرهان الظواهر 07

 دينا نبيل احمد المطلك 08

 رافد عبد الرحيم هاشم المساعد 02
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 رؤى عبد هللا صبيح الكناني 66
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 زمن حيدر عبد االمير غرباني 64

 زهراء نبيل شاكر المير 65

 زينب عادل عيسى العيداني 62

 نب عبد االمام مجيد ال عليزي 67

 زينب عيسى هاشم الحسين 68
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 سمر فالح حسن العاصي 33

 سيف ناصر حسن عذاب 34
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 طه عدنان طه االنصاري 32

 عاتكه محمد خضير االحمد 37

 عبد االمير مهدي جار هللا المالكي 38

 عبد الرزاق عوده نعيم المسعود 32

 عبير جعفر محمد المازني 41

 عقيلة رياض عبود الوائلي 40

 عال محمد عبد الكاظم مفرجاوي 46

 علي بدر الزم عبد هللا 43

 السامرعلي عبد الباري حميد  44

 عمار عدنان فهد العباد 45

 عمر صالح عبد القادر العيسى 42

 غسان عبد هللا ثامر الجراح 47
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 مالك لطيف ابراهيم فرج هللا 42

 محمد حسين محمود عبد النبي الحماد 51

 محمد عبد الكريم صالح الخفاجي 50
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 مظاهر حبيب جوالن الزنيد 53
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 ميس سعدي عطيه الساعدي 52
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