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 اسم الطالب

 ابراهيم سامي لعيبي المالكي 1

 احمد فالح عبد الرحيم الياسري 2

 ازهار جاسم محيسن الحمداني 3

 ازهار مكي نزال المالكي 4

 استبرق محمدعلي عبد الحسين الكنعاني 5

 اسراء حيدر محمد المظفر 6

 اسعد جساب مغامس محيي 7

 الهام سامي زهراو ديوان 8

 ام البنين احمد غتر السوداني 9

 اماني عبدالمحسن ياس الدجين 10

 امجد سلمان مزعل القطراني 11

 انتظار كاني جاسم ال جابر 12

 انوار حبيب نعمة الحلو 13

 بان احمد عبد البوسويلم 14

 بسمل احمد غتر السوداني 15

 تبارك سعيد يعقوب العطبي 16

 جليل غالي جاسم اليونس 17

 حبيب نجم عبد هللا العبيدي 18

 حسين جاسم فهد الفهد 19

 حسين علي هاشم الغزي 20

 حنين سالم حمادي التميمي 21

 حياة فرحان عبد الغزي 22

 حيدر ابراهيم حسن الهاللي 23

 الطالباسم  ت

 حيدر سالم قاسم الحسن 24

 خضير قاسم خضير حداد 25

 رانيا عبد االمير مزهر الشنان 26

 رائد سليم عبود الحسن 27

 رائد عبد الواحد حمزة الجبيلي 28

 رهام شاكر يعقوب االميرعثمان 29

 الحافظ الخالديرواء داود عبد  30

 زهراء عبد الباقي لفته الزوار 31

 زينا كمليل ايزريا جدو 32

 زينب منذر عبد الوهاب العثمان 33

 ساره عدنان عبد القادر الكبان 34

 ساره فارس شعبان الرياس 35

 سامية أحسان حسن البياتي 36

 ستار جباره كريم المرياني 37

 سجاد رحيم جاسم الدراجي 38

 سكينه عادل مرتضى الربيعه 39

 سالم محمد عبد البدري 40

 سندس احمد درويش الموسوي 41

 صباح صافي جاسم الديري 42

 عباس خلف علي العلي 43

 عروبه شاكر مكطوف الحساوي 44

 علي غانم سوادي الحلفي 45

 علي مجيد صادق آل ياسر 46
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 الطالباسم  ت

 عمار جبار خلف القطراني 47

 فادية خالد راضي المارد 48

 فرح جواد احمد العايش 49

 كرار احمد عبد العزيز العلي 50

 كرار مسلم عبد الزهره االماره 51

 اللئ رياض سوادي العبود 52

 ليث هيصم عبد اللطيف الناهي 53

 مازن علي الزم الزيدي 54

 محمد تقي هاشم عبد الصاحب الجزائري 55

 محمود جاسم عبد الجليل الدوسري 56

 مرتضى حلو راضي الحجاج 57

 مصطفى عبدهللا عباس الحميد 58

 منى عبد الجبار عبود السلمي 59

 منى مؤيد فاضل الثويني 60

 مي خير هللا علي المياحي 61

 مي عبد الرحمن غازي السعدون 62

 ميساء سامي ناصر الساعدي 63

 نجاح شيال خنفوس الخنفوس 64

 نصير طعمه حسين المياحي 65

 نغم ماجد خنو الالمي 66

 نور عادل جاسم الخفاجي 67

 نور محمد عبد الرحمن المحمد 68

 هبه حسن نعمة الحميدي 69

 الطالباسم  ت

 هبه كريم طالب المياحي 70

 هيلة عبد المجيد عبد الحافظ العودة 71

 وفاء احمد عبد الرزاق عبد الرزاق 72

 


