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 ت
 

 اسم الطالب

 اسامة سليم جلوب البهادلي 1

 اسراء مال هللا حنظل الكنعان 2

 اشواق رحيم نزال الجاسم 3

 االء علي رحيم فريجات 4

 انوار حسون عباس السيالوي 5

 ايمان كامل عبد علي الصرايفي 6

 حسين اسعد شاكر الخلف 7

 حسين حميد احمد حمدان التميمي 8

 حسين طالب فاخر الموسوي 9

 حنين احمد عبد الرزاق عبد الرزاق 10

 حنين عبد الكريم هاتف العلوش 11

 حوراء ياسين علي الصكر 12

 خديجه مهودر حسن الشامي 13

 داليا غازي كليف المالكي 14

 دعاء عبدالكريم احمد االمارة 15

 رسل محمد كريم الجميلي 16

 رونق جودت كاظم االسدي 17

 رؤى فوزي مردان الغويزي 18

 زينب علي نعمه البدران 19

 زينه شاكر عبيد الدراجي 20

 سجاد محمد ضرب المسعود 21

 سالم صدام مهر العبادي 22

 شمس محمد عبد الرسول النجار 23

 الطالباسم  ت

 شهد عبد العظيم لطيف الحجاج 24

 ضياء صفاء نوري البندر 25

 عباس عبد الجليل عباس المياحي 26

 عبد العزيز اسعد خلف الخفاجي 27

 عبد الكريم ياسين علي الصكر 28

 عبد المهيمن حميد امجوت المطرودي 29

 عثمان طارق محمد الحاجم 30

 عدي مالك حسين نور 31

 عال صالح صيوان الديراوي 32

 عالء عبد الحسن حبيب اليعقوبي 33

 علي رائد ماجد الربيعي 34

 علي عامر ابراهيم الحجاج 35

 علي محمد باقر جاسم الغنامي 36

 علياء عودة جدوع العبادي 37

 فريد عبد الواحد حسن البخاتري 38

 قاسم مجبل نمر ال علي 39

 لينا علي ياسين الموسوي 40

 مازن عبد القادر عباس العاني 41

 محمد سجاد كطافه الخزاعي 42

 مرتضى قاسم دينار التميمي 43

 مروه صباح زغير الالمي 44

 مروه عماد موحان الفريجي 45

 مصطفى صالح جعفر الرمضاني 46
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 الطالباسم  ت

 مؤيد عبد اللطيف عبد الكريم الدوغجي 47

 مياسم عبد الرضا عبد الكاظم التميمي 48

 ميثم محمد علي عبد هللا الصيمري 49

 ناصر محمد طارش كراطي 50

 هبه عادل سالم الموسوي 51

 هدى محمد عبد الرضا العيداني 52

 وائل جاسم محمد العيداني 53

 


