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 9من  0الصفحة 
 

 اسم الطالب ت

 ابتهال جاسم محمد النسفه 1

 احمد عبد الرحمن مرزوق الحلفي 2

 احمد نجم عبيد الحلفي 3

 اسراء فاضل جاسم صبيحاوي 4

 اسعد هاني عبد الكريم الصيمري 5

 اسيل جاسم محمد العبد السيد 6

 اسيل عبد الحميد عبد الكريم الموسى 7

 اطياف حميد فاضل العلي 8

 ايالف مقداد سوادي العباسي 9

 آيات طالب هاشم السريح 10

 بتول حسين عبد الحافظ السبتي 11

 بنت الهدى عبد الرضا فاضل البطاط 12

 جنه زهير عبد علي الحياني 13

 حسن عبد الجليل حسن الزهيري 14

 حيدر فاضل مطر الصالحي 15

 رغده عصام سليم البلداوي 16

 رنا خلف عبد الصمد الشعيبي 17

 زمن راشد هاشم المياحي 18

 سارة صالح نعمه الجاسم 19

 ساره شيال صالح المياح 20

 سرى كاظم عباس البندر 21

 شيماء صادق احمد الخضر 22

 ضحى جبار مهدي العويز 23

 ضحى حكيم قاسم المصلوخي 24

 الطالباسم  ت

 عباس احمد هاشم البطاط 25

 عباس عون عبود الساعدي 26

 عبد هللا صالح كريم الحلفي 27

 عال اياد محمد عبيد 28

 علي كاظم ناصر المنصوري 29

 علي ناجي حسين البخيت 30

 علياء عباس ناظم المندالوي 31

 عمار حسين ناظم الدوري 32

 عمار ناصر يونس الساعدي 33

 غفران ناجح احمد العباده 34

 فاطمة كاظم حنش المالكي 35

 فراس جعفر نجم االنصاري 36

 كاظم حسن جاسم المحمد 37

 كوثر عبدالغني نايف التميمي 38

 ليث احمد يوسف الطعمه 39

 ليلى طاهر عباس العبادي 40

 محمد اياد محمد عبيد 41

محمد هارون صالح العلياوي البو  42

 محمد

 محمد وفيق موسى الحمداني 43

 محمدالجواد معن عبد الرزاق النعيم 44

 مروه علي ناظم الغلطه 45

 ناجد فيصل شريف المشلب 46

 ندى داود سلمان السلمان 47

 نسرين غازي عبد النبي الشمالن 48
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 الطالباسم  ت

 نمارق عبد االمير امين شبيب 49

 نوال مجيد عبدالحسين البزون 50

 نور حسن علي التميمي 51

 نور خالد يعقوب العيداني 52

 نور طالب كتاب البدري 53

 نور محمد جمعه الموسوي 54

 هبه عامر عيسى الجعفري 55

 هدى طارق محمد صالح الحساني 56

 وصال خضير عطيه ال محمد 57

 


