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 3من  0الصفحة 
 

 اسم الطالب ت

 ابراهيم احمد جواد الغرفي 1

 ابراهيم هاشم مسلم البطاط 2

 احالم خضير ياسر الحلفي 3

 احالم عزيز مجيد الدير 4

 احمد سامي داخل السعدي 5

 احمد نصرت محمد نهاد السلمان 6

 اسراء صباح عذافة الكنعاني 7

 اسراء طعمه كاصد المنصوري 8

9 
اسراء عبد الحسين علوان 

 البصراوي

 اسراء غازي ثالث المياحي 10

 اسعد صبري مجيد الصلحاوي 11

 اكرم مالك محيسن شباري 12

 ام البنين وحيد عقال المريان 13

 امير غني عبد عون الصبي 14

 اميمه حسن ناصر االسماعيل 15

 انفاس نعمة عكاش البدران 16

 انفال فالح عبد هللا الشرمطه 17

 انوار صالح مهدي الموسوي 18

 اسم الطالب ت

 ايات حسن علي آل ابراهيم 19

 ايات خالد سالم الفريح 20

 ايمان عبد الجبار جاسم البربوري 21

 ايه هاشم عاشور الحريص 22

 أحمد يونس كريم الزوير 23

 أديان علي مزبان الحالف 24

 بدر عالء سامي الحاجم 25

 بسام عمران خضير الحجاج 26

 بشائر سامي جابر العبيدي 27

 بالل محمد زمان النعيم 28

 بيادر عبد هادي االبراهيم 29

 بيداء رزاق حسين الزيدي 30

 جابر عبيد صالح البخيتاوي 31

 جبرائيل عالء مجبل النعيم 32

 حامد وحيد محمد مهدي 33

 حسام سالم حسين الخزاعل 34

 حسن بشير عبد الزهره الجاسم 35

 حسن داخل خلف الجابري 36
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 3من  6الصفحة 
 

 اسم الطالب ت

 حسين جابر محمد علي الموسى 37

 حوراء محمد جبر البهادلي 38

 حيدر سهيل نجم الحسيناوي 39

 حيدر عدنان عيسى الموسوي 40

 حيدر فاضل مطر الصالحي 41

 خلود مخير معله العلوان 42

 داود عبد الكريم عبود الفرج 43

 رباب صالح جبر الساجدي 44

 رسل زكي سلمان المياحي 45

 رغد سعد موسى الموسى 46

47 
زرقاء محمد علي موزان 

 الساعدي

 زهراء جعفر عبيد الكعبي 48

49 
زهراء غالب عبد الغني 

 المنصوري

 زينب عبد الحكيم حيدر المياحي 50

 زينب عالء عبد الباقي الدهان 51

 زينب فاضل صلبوخ الساعدي 52

 زينب محمود ناصر الكنعاني 53

 زينب مصطفى محمد رضا الفائز 54

 اسم الطالب ت

 ساجدة جواد كاظم الوحيلي 55

 سداد اسعد مطشر الكناني 56

 شغاف غازي عيدان الهاشمي 57

 شهد عدنان عبد اللطيف الجمعه 58

 صادق عقيل خليل البطاط 59

 عبد السالم جواد كاظم الموسوي 60

 عبير منحر ناصر الجابر 61

 عذراء طعمه كاصد المنصوري 62

 عزت رحيم عبود الطائي 63

 عال جبار صالح الكعبي 64

 علي داخل مفتن الحجاج 65

 علي عبد الرحمن مهدي جبران 66

 علي مصطفى كامل الرمضان 67

 علي نور مهدي الياسري 68

 غيث سعد فؤاد العبيدي 69

 فاتن عداي كصاب المالكي 70

 فرح جاسم عبد الحسين الحسيني 71

 فرقد فرحان حميد الحجاج 72
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 3من  3الصفحة 
 

 اسم الطالب ت

 فيفيان وديع حنا كونينه 73

 كرار عبد هللا كاظم الحسن 74

 كوثر اياد حسن حسب 75

 لميس سالم عبد الحسين القرناوي 76

 مالك رزاق عبد العالي الحلفي 77

 محمد سالم مويل المالكي 78

 محمد مرتضى عبد الواحد المظفر 79

 مدين عبد الجبار مرير ال جوده 80

81 
مريم حسن عبد الصاحب 

 المذحجي

 مريم عاصم محمد المال احمد 82

 مصطفى احمد جواد الغرفي 83

 مصطفى جاسب طه الجزائري 84

 مقداد عودة موسى البوغزالن 85

 منتهى عبد الحميد ناصر السعدون 86

 ميامين صبري حسين الحميد 87

 نجالء هادي مهاوي المحمداوي 88

 ندى محمد صالح مهدي الوزان 89

 نغم حيدر جعفر الخلف 90

 اسم الطالب ت

 نور صباح كاظم الحمود 91

 هاجر احمد جبوري الحسين 92

 هاله وليد احمد االحمد 93

 هدى ابراهيم محمد الدغمان 94

 هدى جبار سعيد النصيراوي 95

 هدى حازم نوري العلي 96

 هدى شاكر فرحان الخويلدي 97

 هدى طارق محمد صالح الحساني 98

 هدى كاظم عيسى الموسوي 99

 ود فتحي عبد الجليل الشريدة 100

 وسام عبد هللا نجم الحلفي 101

 وليد فاضل عباس المعتوق 102

 ياسر احمد عبد االمير الحلفي 103

 يوسف عبد الرحمن مزهر آلعبيد 104

 


