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 ت
 

 اسم الطالب

 احمد رشيد تبينه الحميداوي 1

 احمد عبد الرزاق احمد باهلي 2

 اماني عبدالمحسن ياس الدجين 3

 امير عبد السالم حسين ال شايع 4

 انتصار عبد الحافظ داخل اليوجد 5

 انسام مهدي صالح الشناوه 6

 انعام حمودي جاسم الحمودي 7

 انعام عبد الحسين منصور دراجي 8

 انمار حسين حمزه الخفاجي 9

 انوار هامل الزم الشاهين 10

 ايمان بدر سبتي المنتفكي 11

 ايناس خضر خليل العلي 12

 ايناس مطر خلف السبيعي 13

 آيه عبد االمير صمد البصيري 14

15 
بنت الهدى عبد الرضا فاضل 

 البطاط

 جاسم سعدون صالح الناجي 16

 جاسم علي خليفة الفريجي 17

 جواد كامل جيجان الدهر 18

 جيهان رميلي عبد الكاظم محمد 19

 حازم عدنان عبود الشناوه 20

 حسن بدر عبد العالي المساعد 21

 الفهدحسين جاسم فهد  22

 حال داود سلمان العقبي 23

 الطالباسم  ت

 حيدر عبد علي ابراهيم العلي 24

 دعاء عماد صابر المنصوري 25

 رائد عبدهللا صابر المسافرة 26

 رفاه خضير عباس الجنابي 27

 رنا خلف عبد الصمد الشعيبي 28

 روسن صبري علي العيداني 29

 الغوزي رؤى فوزي مردان 30

 زهراء سليم حسن الحمراني 31

 زهراء صبيح مهدي الدراجي 32

 زينب تايه فاضل الحلفي 33

 زينب سعيد حبيب الحراك 34

 سارة ماجد حميد العكيلي 35

 ساره عدنان عبد القادر الكبان 36

 ساره فارس شعبان الرياس 37

 الدراجيسالي شاكر عبيد  38

 سجاد كاطع عبدالزهرة الحلفي 39

 سجى علي حسين البهادلي 40

 سكينه عادل مرتضى الربيعه 41

 سالم محمد عبد البدري 42

 سليم فلحي مونس الفليح 43

 سهير عزيز حافظ الحلفي 44

 سيف اسامه محمود العيسى 45

 الدبونيسيماء جواد كاظم  46
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 طالبالاسم  ت

 شهاب كاظم جواد الدغيله 47

 ضحى رعد عبد الوهاب البهيجي 48

 عباس احمد هاشم البطاط 49

 عبد هللا صالح كريم الحلفي 50

 عروبه شاكر مكطوف الحساوي 51

 عقيل زبون ناصر العيساوي 52

 عالء ضاحي خليفه الحيدري 53

 علي البو محمد عالوي خلف عبد 54

 عماد قادر لفته المالكي 55

 غصن مناحي خيون زغير 56

 فالح حسن عباس المرياني 57

 محسن ناصر بجاي الحاوي 58

 محمد حسن خضر الموسوي 59

 محمد رسن عبد الجليل عباده 60

 محمد صباح عبد الوهاب التميمي 61

 محمد موسى سفيح البهادل 62

 مرتضى قاسم دينار التميمي 63

 مصطفى حامد هاشم الزويني 64

65 
مصطفى مفيد عبد الحميد عبد 

 العالي

 مها مقداد عيدان المالكي 66

 مهند محسن مرزوك الجابري 67

 ناجد فيصل شريف المشلب 68

 ناديه علي حسين الشمري 69

 طالبالاسم  ت

 نائل ابراهيم عبد الكريم العتابي 70

 نبأ عائد جعفر النداف 71

 نصير طعمه حسين المياحي 72

 نور احمد عبد هللا المنصوري 73

 نور الهدى باسم علي ال فيصل 74

 نور عبد الكريم علي العيداني 75

 نور محمد عبد الرحمن المحمد 76

 هبه قاسم علي الالمي 77

78 
هدى عبد الساده هاشم الزيرجاوي 

 الربيعاوي

 هدير سمير فليح القناص 79

 هند جليل كريم السكيني 80

 وديان فليح حسن ال عباس 81

 وردة جبار كريم المالكي 82

 وسام نوري عبد الحسين سيالوي 83

 وسن علي كاصد العويد 84

 وفاء احمد عبد الرزاق عبد الرزاق 85

 وفاء سلمان حسن الخرساني 86

 وفاء عباس شنشل البومحمد 87

 يوسف عبد هللا علي العبد هللا 88

 


