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 ت
 

 اسم الطالب

 اثمار عبد الرضا علي الكناني 1

 احمد جليل موسى المنشداوي 2

 احمد جميل مشلوش الصكر 3

 احمد سالم فدعم العون 4

 احمد عبد الحسن حنتوش السريح 5

 احمد نواب هاشم المالكي 6

 الجعارياديان حميد جاسم  7

 اسراء طعمه كاصد المنصوري 8

 اسراء كاظم حاجم الهدابي 9

 امجد فوزي جاسب الشنيتر 10

 امل محمد عبدهللا الجوارين 11

 اميمه حسن ناصر االسماعيل 12

 انسام مهدي صالح الشناوه 13

 انعام عبد الحسين منصور دراجي 14

 ايات عامر حسان الحمودي 15

 ايالف وارد عطشان ال حميد 16

 ايناس حسين مزهر المسعود 17

 أحمد حسن شمير الفياض 18

 أيمان نعيم شعير العفراوي 19

 تحرير ناهض مجيد المنصوري 20

 جواد كامل جيجان الدهر 21

 حسن شعبان حسن شريفي 22

 حال داود سلمان العقبي 23

 الطالباسم  ت

 حيدر كاظم عبد الكريم الطعيمه 24

 دعاء عماد صابر المنصوري 25

 دعاء محمد عبد الصمد بني فهد 26

 رباب صالح جبر الساجدي 27

 رسل عادل سلمان السوداني 28

 رنا هاشم عدنان شويرد 29

 زينب مير علي سالم الميرعثمان 30

 سلمى صالح مهدي سعدوني 31

 ضياء شامل جبار المويل 32

 عبد الهادي غنيد عبدالحسن المالكي 33

 عذراء خالد لطيف الجشعمي 34

 عروبة هليجي محمد الساعدي 35

 عقيل يوسف عبدهللا العيداني 36

 عال جواد ناجي العطبي 37

 السواعدعلي عباس كثير  38

 علي عواد حسن المياحي 39

 علي محسن محيبس الغانمي 40

 عماد كامل عبد الحسن اليونس 41

 غسان مصطفى راضي السيمري 42

 غفران ارضوي علوان المولى 43

 فاطمة اسامة اسماعيل العبايجي 44

 فاطمة علي صالح الحلو 45

 فاطمه وليد مجيد العيدان 46
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 الطالباسم  ت

 فالح عبد الحسن حنتوش السريح 47

 ليث عادل مهدي الصقر 48

 محمد باسم مهلهل عباده 49

 مصطفى علي عبدالحسين البهادلي 50

 ميثم ناصر فاضل العيدان 51

 نعمه زايد نعيثل الدراجي 52

 نور سعيد عبد هللا البطوشي 53

 نور ضياء عيسى التميمي 54

 هديه مونس سنيد المرياني 55

 هناء عبد علي محمد حسين المظفر 56

 وسن علي كاصد العويد 57

 


