
الطالب_اسم

ابراهيم زهير رياض محمد صالح الحساني

احمد شفيق عطية عجيل عبود

احمد صادق ماجد خلف االحيوي

احمد عبداالمير حسب بيج الحريشي

احمد عبدهللا نجم عبود

احمد عالء عبدالحسن لطيف الديوان

احمد علي فاضل ثابت

احمد محسن عبد الجليل هاشم الموسوي

احمد ياسين طالب  طه العيداني

اديان حيدر بدر خلف الديوان

اكرم حسن طعمه عبود

الطيب منير صبري موسى صالحي

المنتظر باسل جلوب باني الزركاني

امنة علي عبدالرزاق عليخ الباشكي

امنة مصطفى شفيق حسن السراج

امير رياض كوثر

باسم حبيب زماط ناصر



باقر جمعة حمود

بنين عدنان طالب

بنين علي كبان موزان الكويغد

تبارك شاكر عبد هللا خنجر الزهيري

تبارك عبدالحسين رهيف

جعفر هاشم خلف نعمة

جواد كاظم عبد الرزاق فهد عطب

حسن علي حسن معتوك الديراوي

حسن وليد  خالد طاهر  صبيحاوي

حسنين وليد خالد معارج الحضري

حسين بهجت مهجر حبش الطعمه

حسين رافع هاشم هادي العيسى

حسين سعد محمد حسين الزيدي

حسين سعدون ابوالهيل كرم السيد نور

حسين عبدالرضا شهيد

حسين عبود ابراهيم عبود الديراوي

حسين علي سلطان

حسين علي عبداالمير  محمد عمران



حسين علي عبدالحسين حمد الصالح

حسين كاظم خريبط حلو المالكي

حسين كاظم مهدي عباس المكي

حسين كاظم موله علي االسدي

حنين يوسف صبري يوسف المالكي

حوراء عبد علي علوان صبيح العيداني

خالد عبدالرحمن عاصي جادر الغانمي

رحمه ياسين  طالب طه العيداني

رضا عقيل محمد علي

رواء سالم علي عبيد المطوري

زهراء جاسم جوحي خنوبة

زين العابدين سعد كاظم جبار

زين العابدين ناصر صالح مهدي الشمخاني

زينب حمدهللا ابراهيم عبد النبي العمران

زينب حيدر عبد النبي كريم الحلفي

زينب شاكر عبداالمير عباس االسدي

زينب هاشم كريدي خالطي



ساره علي كاظم حسن الخفاجي

سجاد احمد كاظم محمود العامري

سجاد رحيم محيسن

سجاد عبدالسالم باقر فنجان

سجاد ماجد يوسف محمد مياح

سجى اكرم عبد الحسين خالد الحرابة

سيف عبدالمطلب شبيب

شروق طارق عبد الكريم خلف العقرب

الفريجي/شهد عدي باسل عبدالكريم الدغمان 

عبدالحسين حيدر عبد هللا سلمان السويج

عبدالحكيم راضي حسن علي البيضاني

عبدالرحمن قاسم خليل ابراهيم

عبدهللا توفيق فيصل

عبدهللا عدنان فاضل عبود

عبدهللا علي جبر نايف الشريفات

عبدهللا عماد عبدالعزيز

عبدهللا غازي عبدهللا حمدان الخليل



عثمان مصطفى مجيد محي الغانم

عذراء حيدر علي جاسم  التوبالني

عالء احمد سعدون محمد

علي احمد ناصح احمد حمدان

علي تحسين عبدالواحد عبدالهادي التوبالني

علي حسون علي جبار الالمي

علي حيدر عمران

علي خالد كاطع مجيد الشامي

علي سعود حريجة راضي الحجاج

علي طاهر حيدرعلوان المياحي

علي ظاهر مهدي حمادي الياسري

علي عبدالرحمن عبدالكريم حسن الحلفي

علي عبدهللا موسى عبدالحسين الجعفر

علي عبدالواحد خضيرغريب

علي عيسى علي عيسى المذحجي

علي محمد ناصر سلمان الذياب



علي منذرعبدالواحد

علي ياسر خضير خيرهللا الراضي

غدير منصور احمد زيدان الجبوري

فائز جليل محمود طنان

فاطمة الزهراء عالء حسين قاسم التميمي

فاطمة عامر ياسر عجيل العبادي

فاطمة عدي عبداللطيف

فاطمة ماجد ريسان برغوث القطب

فاطمة ناصر احمد

فجر شرف عبدالجليل شرف الشرف

كرار باسم عبدهللا شالل العلي

كرار عالء عباس

كرار كاظم حسين عبدهللا

كوثر علي خلف سابق التميمي

لمى عادل زويد خلف العامري

مجتبى عبد الزهرة رحيمة غضيب الشويلي

محمد الباقر اسماعيل حبيب شالل زوين



محمد تحسين فادغ شلتاغ الفياض

محمد حسين جواد حسين السليم

محمد حكيم مزيد

محمد سالم ياسر مزعل الغزي

محمد عبدالرحمن  درويش عبيدالعيبي

محمد عقيل عبدالحسين حمد الصالح

محمد عقيل محمد علي

محمد عمار عبدالقادر

محمد فوزي مكي عبدالرسول المحمد

محمد نعيم خليل ابراهيم الخليل

محمد وليد محبس محمد السنيسل

محمود معن محمود طه المعتوق

مرتضى نعمان سليم هاشم المالكي

مريم سعد عطية

مريم عباس عبداالمير البغالني

مصطفى رشيد دوحان  جابر القرناوي

مصطفى هالل زعالن

مالك عادل عبدالسالم عبد علي الموسوي



منتظر حامد هادي راضي الحلفي

منتظر حيدر عبدالخالق كاظم

منتظر خلف جابر صالح الصيمري

منتظر عبدالوهاب عبدالرزاق جبار الكناني

منى حسن يونس يعقوب المطوري

مهند كاظم محسن كاظم اربيع

موسى محمد ثامر ياسين المال محمد

نجالء فاضل عبداالمير حمود الكوام

نور جواد كاظم بهير الخفاجي

نور رعد عبدالهادي احمد الحداد

نور وليد شداد فارس شهيل الجوراني

نورالهدى احمد جاسم محمد المنصوري

هدى محمد جواد كريم يسر الحمدي

هديل صباح قمندار حسون الشالل

وارث احمد اسماعيل خليل ال عبد الهادي

وليد عوده صالح جبر الشمري



يعقوب علي يعقوب خلف دغموث

يقين كريم الزم عبد النبي العجرش

يوسف حمدان صباح رحمة الحمداني

يوسف نعمة عودة شحيتي


