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 ت
 

 اسم الطالب

 احمد تحسين احمد البصري 1

 احمد كاظم صالح الصالح 2

 احمد كريم وادي الحواو 3

 اسراء جاسم رسن الخزعلي 4

 اسراء فالح فيصل العريبي 5

 اسعد جواد كاظم السوداني 6

 اشواق رحيم نزال الجاسم 7

 اطياف مصدق محمد عبد الجبار 8

 االء علي رحيم فريجات 9

 الحمزه عبد الزهره محمد السالم 10

 انمار سمير عودة العابدي 11

 أحسان منذر عبد السيد اليوسف 12

 باسل جبار عجيل الصمعاني 13

 بتول عبد الرضا لغيوي الكوام 14

 العطبيتبارك سعيد يعقوب  15

 جاسم حسين وهيب الديراوي 16

 جبار لعيبي خضير الدراجي 17

 جالل عباس رمضان الظاهر 18

 حبيب نجم عبد هللا العبيدي 19

 حسن قاسم حسن المبارك 20

 حسين جمعة بنو الهاشم 21

 حسين علي عبد الحسن الساعدي 22

 هاتف العلوشحنين عبد الكريم  23

 الطالباسم  ت

 حوراء مجيد عبد الساده مهوس 24

 حوراء مهدي صالح الكناني 25

 حوراء ياسين علي الصكر 26

 حياوي هادي عبد علي الحمداني 27

 داليا غازي كليف المالكي 28

 دعاء عبدالكريم احمد االمارة 29

 رواء تركي رميض المالكي 30

 زين العابدين سالم مردان العبيد 31

 زينب شاكر يعقوب االمير عثمان 32

 زينب عبد االمير حمزة الحسن 33

 زينب علي نعمه البدران 34

 زينه عبد الحسين يوسف العضب 35

 سامر ضياء عبد الوهاب الشراد 36

 سجاد محمد ضرب المسعود 37

 العلي سحر غسان رمضان 38

 سعديه احمد درويش الموسوي 39

 سلمان احمد سلمان النصاري 40

 سميرة جاسم محمد الميرعثمان 41

 صبيح عبد جوده الزرفات 42

 ضياء صفاء نوري البندر 43

 عباس خلف علي العلي 44

 عباس عبد هللا محيسن العلي 45

 عبد الجليل الخليلعبد الجليل محمد  46
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 الطالباسم  ت

 عبد العزيز اسعد خلف الخفاجي 47

 عبد الكريم ياسين علي الصكر 48

 عبد هللا ابراهيم خليل عباده 49

 عبد المنعم لفتة كريم الغنامي 50

 عثمان طارق محمد الحاجم 51

 علي سامي هاشم الساعدي 52

 الحميد المظفرعلي سعيد عبد  53

 علي صبار محمد السوداني 54

 علي مجيد صادق آل ياسر 55

 علي محمد باقر جاسم الغنامي 56

 عمار جبار خلف القطراني 57

 غانم حبيب عبد اللطيف التميمي 58

 غيداء يوسف عباس الشامي 59

 فاطمه عبد الستار موسى العامري 60

 فاطمه علي محمد الزغير 61

 فرح منذر عبد الرزاق السليم 62

 لطيف صاحب ثامر الفتالوي 63

 محمد عدنان مصطفى التميمي 64

 محمد فراس عباس الشمري 65

 مصطفى علي حسين المالكي 66

 منتظر محسن حبيب علوش 67

 منتظر يونس حمزه المطر 68

 منير عبد الرزاق سوادي المالكي 69

 الطالباسم  ت

 مها هندي جبر السويعدي 70

 موفق عباس عبود االسدي 71

 مؤيد عبد اللطيف عبد الكريم الدوغجي 72

 ميساء سامي ناصر الساعدي 73

 نجالء مهدي سلطان العطب 74

 نور الهدى عباس صدام السوداني 75

 الرحمن خلف الموحينور الهدى عبد  76

 نور سعد محمد الجبوري 77

 نور ياسين موحان الفريجي 78

 هاجر وعد عبد العزيز الهاشم 79

 هبه جوده طعمه الجباره 80

 هبه حسن نعمة الحميدي 81

 هدى محمد عبد الرضا العيداني 82

 ياسمين سالم جاسب الجواني 83

 


