
الطالب_اسم

أمة الزهراء جبار محمد كرم بو عيد

ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم حسين

احمد اسماعيل جاسم حسين الحموداوي

بتول محمد ايوب يوسف

بهاء محمدحسن عبدهللا كراز العطب

بيادر فيصل قاسم حسين الخزاعي

جيهان رياض ابراهيم يوسف

حسام حيدر عبدالرزاق فياض العبدهللا

حسن حازم جداوي سالم النجار

حسن خالد حميد احمد الكرنوصي

حسن عبدالكريم عبدالغني عباس السلمان

حسين جاسم محمد عامر

حسين حيدر محمد عبدعلي البصراوي

حسين عبداالله طالب جاسم الحواني

حسين عبدالنبي كاظم جاسم

حسين محمد حسين تقي



حيدر زكي عبادي سعيد

حيدر عباس كاطع سرحان البيضاني

حيدر عباس هاشم سعد الماجدي

حيدر عبود سلمان ياسين الديراوي

حيدر فاضل خضير حمزة

خنساء احمد عبدهللا حنيش ال ونيس

رضا محمد حسن سنسل العيداني

زيد حيدر علي عبدهللا

زين العابدين حامد قاسم حميد الكعبي

زينب أياد عبدالجليل خلف التميمي

زينب احمد حنتوش محمود الجاسم

زينب جاسم محمد طاهر

ساره حميد مجيد حميد الحلفي

سالي عبدالرحمن جنزيل جارح

سجاد عمار محمدهادي عبدهللا الموسوي

صفاء عباس ياسين فرج

عباس عصام خريبط فرج

عبدالعزيز أحمد مصطفى محمد



عبدالكريم مجبل فرحان هجرس الخليفه

علي أحمد خليل

علي جمعه عنيد شويش الديراوي

علي جمعه قاسم زبون البوعلي

علي طالب فلس شمالن

غدير طالل بريس زويد صرايفي

فاطمة طه ياسين عبدالزهرة عريضة

كرار حيدر عمران موسى الذهبي

كرار خيرهللا حسن عبادي

كرار كريم زغير حيال البومشيح

ليث مرتضى حاتم

مجتبى عبدالحسين خلف عبدهللا المشكور

محمد احسان راضي عبد آل زيرج

محمد بسام شاكر

محمد عادل محمد

محمد عدي صدام مزيد المنشد

محمد كريم موسى

محمد موفق ياسين فاضل الصفر

محمدالمهدي جاسم محمد راضي الخفي



محمود ساجد صاحب لفتة الطرفي

منتظر عيدان جبار

مهدي مصطفى شياع

مهند عبدالصمد حافظ عبدالباري المال

ميثاق لطيف شياع مجيد الديراوي

ندى عيدان سيالن والي السراجي

نهى علي زبون محمد الزرقاني

نور الهدى عالء عبدالرضا حسن الفريجي

نور علي محمد عبدالرحيم محمداوي

هبه عبدالصمد حافظ عبدالباري المال

هديل فرقد عبود

هديل محمد غالي عليوي الدراجي

يوسف خالد نجيب مهودر االسدس


