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 9من  1الصفحة 
 

 الطالباسم  ت

 ابراهيم احمد جواد الغرفي 1

 ابراهيم هاشم مسلم البطاط 2

 احمد عبد الحسين سعيد نصر هللا 3

 اديان خالد سعد الغزاوي 4

 اسيا علي هادي ال عبد هللا 5

 امير غني عبد عون الصبي 6

 انوار عبد الوهاب مكي الكعبي 7

 فيصل الحجاجايات هيثم  8

 ايمان سامي طاهر اللعيبي 9

 آمال ماجد خلف أالمارة 10

 بان عالء عمر محمد 11

 بيداء رزاق حسين الزيدي 12

 تنين صادق جعفر االنصاري 13

 جمانه حنظل حميد التميمي 14

 حسام الدين سلمان رجب الزين 15

 حوراء محمد جبر البهادلي 16

 خليل كاظم كاطع الساعدي 17

 دعاء قاسم صبيح المالكي 18

 رسول جلوب هليل البهادلي 19

 رغد عيسى عبد البصري 20

 رغد فالح مهدي االسدي 21

 رنيم عبد الكريم لفته المناصير 22

 زينب جبار نعمه الموسوي 23

 زينب فاضل صلبوخ الساعدي 24

 زينه هاشم عبد الواحد المويل 25

 الطالباسم  ت

 سجاد جميل ناصر البعاج 26

 سمر حميد مجيد الحسيني 27

 شغاف دحام عبد الرضا العلي 28

 صابر حسين صبر الجاروري 29

 ضحى عبد الحسين احمد المسفر 30

 عباس حميد داخل الالمي 31

 عباس فضل علي الهاني 32

 عبد هللا محمد راضي الموسوي 33

 حوشان الموحيعطارد عبد االمير  34

 عال جبار صالح الكعبي 35

 عماد حميد عبد الصمد العرب 36

 عمار عبد االمير حمزه الحسن 37

 عيسى سعد عيسى الحوار 38

 غفران ثجيل خالد المالكي 39

 فادية وليد مجيد الحلفي 40

 فاطمه برزان سلمان الموحي 41

 فالح حسن جهيل العيداني 42

 الدراجيفيد فاضل حسين  43

 كرمل قاسم محمد اسماعيل 44

 كوثر اياد حسن حسب 45

 مالك رزاق عبد العالي الحلفي 46

 محمد حسن عبيد الرفيعي 47

 محمد عدنان عبد الزهره الكوام 48

 محمد علي عبد الحسين اللفته 49

 مدين عبد الجبار مرير ال جوده 50

 مروة نزار يوسف البصري 51
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 9من  9الصفحة 
 

 الطالباسم  ت

 مريم نافع رحيم الجابري 52

 مصطفى احمد جواد الغرفي 53

مصطفى مفيد عبد الحميد عبد  54

 العالي

 منتهى عبد الحميد ناصر السعدون 55

 مهيمن باسم علي الفيصل 56

 مؤيد خزعل غصاب المالكي 57

 ميثاق ابراهيم عبود العطبي 58

 الحسينيهالة حميد مجيد  59

 هبة عبد الكريم خميس آل خالد 60

 هدى شاكر فرحان الخويلدي 61

 هدى صبيح مهدي الدراجي 62

 هنادي طالب علي البدران 63

 وديان فليح حسن ال عباس 64

 ياسمين علي حسين آسيامر 65

 


