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 9من  0الصفحة 
 

 اسم الطالب ت

 ابراهيم سامي لعيبي المالكي 1

 احسان باقر محمد الصوافي 2

 احمد حميد حسن الالمي 3

 احمد رياض رسمي عواد 4

 احمد سالم فدعم العون 5

 احمد كاظم جواد الجميلي 6

 ازهار جاسم محيسن الحمداني 7

 اسامه حسين عبد الزهرة الفارس 8

 استبرق محمدعلي عبد الحسين الكنعاني 9

 اسراء حيدر محمد المظفر 10

 اسراء حيدر محمدهادي موكر 11

 اسعد جساب مغامس محيي 12

 ام البنين احمد غتر السوداني 13

 امجد سلمان مزعل القطراني 14

 انتظار كاني جاسم ال جابر 15

 انوار حبيب نعمة الحلو 16

 ايات فاضل عبد الزهرة الصيمري 17

 اية باسل شهاب العرادي 18

 ايمان حميد مجيد موسوي 19

 بان احمد عبد البوسويلم 20

 بسمل احمد غتر السوداني 21

 بشرى خلف محمد االسدي 22

 بيداء محمد جواد مجيد المظفر 23

 جنان عبد السالم عبد الكريم المنتفكي 24

 حسام راضي نعيمه المدحجي 25

 حسين علي خلف المالكي 26

 الطالباسم  ت

 حنين سالم حمادي التميمي 27

 حنين علي عبد الشبيب 28

 حياة فرحان عبد الغزي 29

 خضير مطشر طيب الكناني 30

 رافد ابراهيم عبد الساده الشمس 31

 رانيا عبد االمير مزهر الشنان 32

 رائد سليم عبود الحسن 33

 رواء داود عبد الحافظ الخالدي 34

 روان فالح سالم المذخوري 35

 زهراء عبد الباقي لفته الزوار 36

 زين العابدين سالم مردان العبيد 37

 زينب صباح ابراهيم القيسي 38

39 
زينب عبد الرحمن عبد الخالق 

 المرهون

 ساره علي خضير الشحمان 40

 سامية أحسان حسن البياتي 41

 سجاد رحيم جاسم الدراجي 42

 سليمان حسن كريم المياحي 43

 سماح ناصر غني االسدي 44

 سيف نبيل كامل العبيدي 45

 شجون سامي ابراهيم الغلوم 46

 صباح صافي جاسم الديري 47

 ضحى عبد الواحد راضي الشميالوي 48

 عباس يعقوب خير هللا امير عثمان 49

 عبد الهادي غنيد عبدالحسن المالكي 50

 عال علي صالح ال الوي 51
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 الطالباسم  ت

 علي سلمان موسى المطرود 52

 علي عامر ابراهيم الحجاج 53

 علي غانم سوادي الحلفي 54

 علياء عودة جدوع العبادي 55

 غفران ارضوي علوان المولى 56

 غفران بكر علي القصاب 57

 كرار طالب سهر الحجاج 58

 كرار كاظم فندي الشنين 59

 كرار مسلم عبد الزهره االماره 60

 ليث عالء كاطع العزاوي 61

 لينا عبدهللا كاظم الحويل 62

 مازن علي الزم الزيدي 63

 محمد اسعد حمود العيسى 64

65 
محمد تقي هاشم عبد الصاحب 

 الجزائري

 محمد عبد الرضا حمود المنتشي 66

 مرتضى حلو راضي الحجاج 67

 مروة عبد الرؤوف حسن البوسويلم 68

 مروة نزار يوسف البصري 69

 مريم عيسى عجيل الحسن 70

 منتصر نظير عريج المنصور 71

 منى عبد الجبار عبود السلمي 72

 منيره مهدي جارهللا العلي 73

 مي عبد الرحمن غازي السعدون 74

 نبأ عبد الجبار طالب التميمي 75

 نجاح شيال خنفوس الخنفوس 76

 الطالباسم  ت

 نغم ماجد خنو الالمي 77

 نور الهدى حسين فالح الشاوي 78

 نور فرحان عبد الغزي 79

 نورة لفتة جبار الريحان 80

 نوفل شيبه حمزة الموسوي 81

 هاشم زكي محمد علي السلمان 82

 هدى صبيح مهدي الدراجي 83

 هيا خزعل جبار السوداني 84

 


