
الطالب_اسم

أحمد خيري حميد غنتاب

أحمد شهيد هاشم زغير

أحمد فؤاد سيف سالم

أحمد لطيف غالي كاطع

أشجان حسن عبيد محيسن

آالء ليث عبدالمجيد عبدهللا العلوي

آيات ستار جبار مزعل السزداني

ابراهيم ناهض محمد عطب الحجاج

احالم وليد عبود فارس الخفاجي

احمد فوزي عيسى مويح

احمد قحطان يوسف ايوب

اريج احمد كاظم جلود

اسراء احمد عبداالمير زبالة الكيم

اسراء عباس عبدالحسين نجم

اسراء كاظم حمود لفتة

افياء نوري سعيد علي السعيد

الحسن علي خضير ابراهيم

الحسن مناف حسن عبدالرزاق

الزهراء جاسم كاظم حالوب الماجدي



ام البنين ظاهر عبدالواحد عبدالمحسن السبتي

امنه كاظم شحيت كريم التميمي

امير بشير عبد الزهرة

امير ظاهر غاوي عبيد عصيد

امير اليذ باهض ديوان

امين محمد غالي سهيل الحساوي

انوار محمد باقر حسن قاسم

ايات اسامه عامر جابر العلي

ايات خيرهللا صبري عبداالمام

ايات عماد عجيل معجب

ايات محي مانع كاطع

ايمان اشراق صالح جعفر الشتيوي

ايمان نبيل ضياء احمد

ايه حسين علي جازع البخاتره

بتول عبدالباقر صادق ناصر اللفتة

بتول عبود حسن عبود المؤذن

بتول قاسم كاظم عبدالوهاب العجيمي

بنين سامي مهدي صالح



بنين عباس فاضل يوسف الجاسم

بيادر محمد ناسي جودة

تبارك مكي عبداللطيف زعالن الحمداوي

تقى حيدر محمد عبد الغزي

ثائر طالب ريسان خضير الفرطوسي

جعفر فاضل علي يوسف الحسيني

حسن راضي حمود مبارك الموسوي

حسن صالح نعيم حميد

حسن عبدالكريم بندر فرج

حسن قاسم محمد موسى الموسوي

حسن مالك عبدالرحيم رمام

حسن هادي مولى جابر

حسناء عباس جمعة عباس ال عتاب

حسين جبار كريم خضير

حسين خيرهللا مظلوم اسحاق المشاحي

حسين عثمان محمد سلطان

حكيم عبد اللطيف الزم

حمزة حمادي موسى ظاهر الديراوي



حمود عادل خلف كاظم

حوراء عودة هاتو اخزام الشويلي

حيدر باسم حميد علي الكطراني

حيدر سعدون جبار شاتي

حيدر محمد عبد الزهرة خلف الدراجي

ختام عبدالحسن عبدالحميد محمد العيداني

داود شمس الدين هاتو عبدعلي الديري

درة رحيم بدن حسين

دعاء عبدالباسط احمد خلييل الكامل

دنيا واثق قاسم عباس

رشا لطيف داود سلمان العيداني

رمله عبدالزهرة ثجيل غضبان

رواء ياسين هاشم

رويدة عبد علي  طعيمه حسن ال حسن

زهراء  محمود عباس علي السيف

زهراء جعفر صالح موسى الحلو

زهراء حمزة عبد الباقي



زهراء كاظم حسين خضير البريماني

زهراء نجم عبود عبدهللا

زهراء هيثم لطيف صباح

زهراء يوسف محسن يوسف المال

زينب امجد لطيف مزيد

زينب حسين محمد كريم البطاط

زينب عبدالحميد جبر كاظم

زينب عبدالكريم حسين موسى النحوي

زينب عبيد فالح نبات سالم

زينب علي حسن

زينب كامل وجر

زينب ناصر سالم فارس البدري

زينب هاشم جواد علي المحسن

زينه حسين علي جابر الحمادي

سارة محمد عبدالرضا عبدالرحيم

سجى جمال عبد الرزاق

سحر ناجي طراد عويد

سرى باسل محمد مشتت السالم



سوزان عبدالودود عبدالسادة حمزة

شهد جعفر كاظم جواد

شهد عباس بائع شندي النصراوي

شهد عبدالعباس عيدان عبدالمهدي

شهد مهدي عبدهللا جابر

شيرين جميل عبيد مطير الشريفات

صادق جعفر صبري

صباح نوري طالب غضيب

صفا جالل حسين علي العلوان

ضحى عدنان حسين خضير

طيبة صالح حسن محمد البو حمد

عباس حيدر عوده ظاهر البو مشيح

عباس عبدالرضا عبدالزهرة

عبدهللا علي عبدهللا عيسى اليوسف

عبير عثمان جابر

عذراء باسم محمد شرهان

عذراء قاسم محمد قاسم الكرعان

عذراء محسن قاسم محسن الكنعان



عالء عبد المحسن عبد عبد السيد

علي حسين علي حسين

علي رعد حميد زاير

علي طالب عبد علي صالح الكنوف

علي عبد هللا عباس عبد هللا

علي عدنان عزيز موسى التميمي

علي فؤاد فالح سعدون

علي نجم عبدهللا جابر المحمد

عليين امجد سليم عبدالقادر

غفران محمود شاكر عاصي الزيدي

غفران هادي  بندر حسون الربيعي

فاطمة احمد عبدالكاظم سلطان الغريافية

فاطمة الزهراء علي محمد خضير

فاطمة صباح علي محسن المنسف

فاطمة عبدالرضا عبدالحسن عبدالرضا الوادي

فاطمة فاضل عبدالوهاب جاسم الحرز

فاطمة فوزي هليل الزم

كاظم جميل عجيل عكيلي



كاظم جواد كاظم علي فيصلي

كرار حيدر محمد نيروز

كرار عدنان حاتم

كرار مازن سوادي كاطع

كوثر محمد ثجيل عوده الدراجي

لقاء ماهر حبيب عزاوي

مؤمن طيف صبري حميد الدغمان

محمد تحسين علي عبدالرحيم الجلبي

محمد جمال فاضل عبد البديري

محمد ريسان عزيز

محمد سجاد كنعان جاسم السلم

محمد عبدالمنعم جمعة حسين

محمد فراس جاسم عبد الصاحب الفارس

محمد مهدي كاظم مزعل جابر االسدي

مخلد ذكي عبد الصمد

مروة حيدر عبدالرضا احمد التميمي

مريم حميد جابر حربي

مريم عبد الرضا شواي

مريم كريم طاهر جبر

مريم ميثاق ناظم عيال المياحي



مصطفى فاضل عباس طالب الكنعان

مصطفى قيس مهودر لعيبي

مصطفى محمد عبدالعزيز خزعل ال علي

مالك عبدالعظيم خميس هاشم المويل

منار جمال سليم عبدالمجيد ميرزاده

مها حسين مصطفى علي

مهدي جالل منشد ثويني العطبي

مهدي شاكر احمد جاسم الموسوي

ميس مؤيد غازي فيصل

نادية خالد نعيم عالوي

نرجس سالم عبد الحسين نزال اللفته

نمارق عبدالرزاق حيدر جواد

نهران كاظم مناتي تايه السواعد

نهرين بديع عبدالرحيم جعفرالربيعي

نور احمد ناصر محمود

نور الهدى احمد مسلم محمد العبيج

نور حسن شنيت جوده الشارع



نور خلف رسن سابط البهادلي

نور عبدالجبار حسن حمود الحجام

نور مازن حميد احمد الكرنوصي

نورالهدى عبدهللا عبود صخي

هاجر فيصل محمود عبدالغفار السماعيل

هدى جواد عبدالغفار عبدالرزاق

هدى فراس يوسف حسين عيداني

هدى مكي دحام حاتم آل حلوه

هدير محسن بريسم لفته العبودي

هيام نجم كاظم نعيمة

يوسف وارد صكر منذور


