
الطالب_اسم

أبرار فاضل عبد الوهاب جاسم

أساور قاسم محمد مكطوف

ابتهال فيصل غازي جابر

ابرار خالد باقر عبد السيد

ابراهيم بدر ناصر حسين

ابو الحسن سليم شريف صالح

احمد حيدر جويد عناد

احمد عبد الحافظ عبد الرزاق مهودر

احمد عدي احمد شهاب

احمد عمار عباس عبدالرضا

احمد محمد سالم كاظم

احمد محمد مسلم جبار

احمد ياسين خضير راضي

استبرق طه شرهان راضي

اسراء زكي عبد الجبار مرزوق

اسراء ناظم كاظم عبد النبي

اسراء يوسف عبود يوسف

اسيل علي جبار مكطوف

الحسن محمد طعمه

الهام سعيد حمزه مجيد



ام البنين احمد حمزة عباس

ام البنين صفاء جعفر جواد

ام البنين ضياء رعد قاسم

ام البنين عباس احمد حسن

ام البنين عباس علي محمد

ام البنين عالء مهدي عبود

امنة عادل فاضل سلمان

امنه عبد الحسن كريم محسن

انتظار عبد العالي منشد مشمور

انصاف احمد محمد عبد الرحمن

ايات امين داود سالم

ايات حسن فالح لعيبي

ايات رشيد مجيد عبدالنبي

ايمان خليل ابراهيم سلطان

ايه عبد الرحمن عبد الجبار صالح

ايه كاظم حسين فياض

ايه محمد حسن مجيد

بتول ابراهيم فيصل جبارة

براء وليد عبد الجبار عبد الحسن



بنين اباذر عباس غضبان

بنين جواد كاظم والي

بنين حسن توفيق كريم

بنين زهير يعقوب يوسف

بنين سامي سمير جري

بنين شاكر محمود علوان

بنين عادل نجم عبود

بنين عباس عبد االمام عباس

بنين فاضل اسماعيل شمندل

بنين كريم شنين صوالغ

بنين لطفي عبد الكريم حنوش

بنين محمد عبودي صالح

بنين مهدي محمد كاظم

بنين وارد حنون ابو الهيل

بنين ياسين سلمان فرحان

تبارك احمد مناتي مزبان

تبارك رعد خريبط محمد

تبارك ستار عبد الجبار عبد

تبارك عصام فاضل خضير

تبارك عالء خشان سلطان

تقى باسل عبد االمام عيدان

جعفر طه جعفر حسين

جنات اياد محسن حمود



جنان سعد شامل أهبيش

حسن عبد الزهرة صبري محسن

حسن مهدي غازي هادي

حسنين عبدالرحيم موسى عيسى

حسين عبد الساده شهاب صيهود

حسين علي ربح عبد الزهرة

حسين علي عويد جاسم

حسين فالح نافل جدوع

حسين محمد كاظم حمادي

حنين جواد كاظم عفريت

حوراء احمد خلف عطيه

حوراء حسن جاسم شريف

حوراء عدنان مردان جازع

حوراء نجم عبدالزهرة محمد

حوراء نعيم مزعل مطلك

حيدر أسامة كاظم محمد

حيدر رحمة عبد المحسن علي

خديجة اركان عدنان حسن

خديجه جميل عوض كاظم

دانية عالء جاسب غالب

درة نمير محمد وداد

دعاء يعقوب حسين يعقوب



ديار هيثم غاوي شريجي

رحاب طالب عبد النبي حنون

رفيف رمضان مهلهل سدخان

رقية عدنان خلف ثجيل

رقيه عبد الرحمن محمود عبد الكريم

رهام حسين عباس عطيه

روان راضي عبود عويز

زهراء جاسم محمد ظاهر

زهراء حازم ستار عاكول

زهراء صالح حنون صيهود

زهراء صالح مهدي محسر

زهراء عادل عبد االمير راضي

زهراء عبد الصادق جاسم صبيح

زهراء علي احمد عطوان

زهراء علي عبد الجليل حسين

زهراء قاسم احمد عبد الرضا

زهراء نزار جعفر قاسم

زهراء واثق سبتي خلف

زيد اسماعيل بناي عبد الحسن

زيد بشير عثمان محمد



زين العابدين اسعد عبدالكريم عبدالحسن

زين العابدين عذب كنش عبدالسادة

زين العابدين مسلم محبس خزعل

زينب احمد شاكر ظاهر

زينب اسعد جابر عبد الواحد

زينب اسعد جابر عبد الواحد

زينب اسماعيل ابراهيم عباس

زينب امجد محمد عبد هلل

زينب تقي فاضل حسن

زينب حازم عباس شبيب

زينب حازم علي خليل

زينب حيدر زياره ناصر

زينب خلف محمد عبد الحسن

زينب خليل غالي جاسم

زينب دارم عبد النبي فهد

زينب رجوان عبد االمير علوان

زينب رعد جاسم محمد

زينب زهير عبد الصاحب عبد المهدي

زينب ضياء كاظم علي

زينب عزيز هادي حمادي

زينب عزيز هاشم غياض



زينب فالح حسن فرج

زينب مازن غازي عبد الكريم

زينب مازن غازي عبد الكريم

زينة عبدالكريم مردان رحيم

سارة شاكر عبيد عبدالرزاق

سبأ فياض حنون عالو

سجى هيثم شاكر عبد الرزاق

سمية حميد طاهر احمد

سندس اسعد عبد الكريم عصفور

سوسن جبار خلف ناطور

شمس خالد عبد القادر محمد صالح

شمس فؤاد عاجل نايف

شهد جمال كاظم شاهين

شهد عيسى جاسم محمد

شهد محمد عبد الستار عبد الساده

شيخه عامر عبد الصمد شاكر

شيماء باسم محمد عبد الجليل

صفا قاسم سعود سلوم

ضحى علي لفتة

طه عبد الكريم خلف عناد



عادل حسين عباس عبد الكريم

عباس عبد هللا مهدي صالح

عباس عقيل يوسف عوض

عبد الرحمن عبد الصمد صكر محمد

عبد هللا قيس عبدهللا نجم الراشد

عبد هللا مشتاق ناصر محمد

عبدالسالم سلمان داود صالح

عذراء دريد أحمد عبد

عذراء عبد الزهرة عبد هللا سلطان

عقيل عبد الهادي حنظل شبير

علي الكرار حميد عبد الكريم كريم

علي بهاء عبد المحسن دراج

علي حمد عوده عبد الكريم

علي خالد خوام شاهين

علي صدام محمد راضي

علي عبدالحسين علي عبادي

علي عبدالزهرة حسن مطلب

علي قاسم خلف عطيه

علي مصطفى خضير عباس



علياء تقي كاظم تقي

عماد حيدر عبد القادر هاشم

عماد مشتاق طالب حاتم

عمار قاسم سعود سلوم

عمر اسعد عبدالقادر فالح

غادة غانم عبد الكريم عبد الحسين

غدير رعد حسن سلمان

غدير محسن عبد الحسن عبد العالي

غفران علي حسين دنان

غفران ناجح عبادي عبد الصاحب

فاطمة احمد بستان عبود

فاطمة توفيق عبد الهادي عبد

فاطمة جبار حسين علي

فاطمة جواد كاظم عبد الحسين

فاطمة حسن علي حسين

فاطمة صباح علي مظلوم

فاطمة علي عبد هللا عرير

فاطمة محمد سعيد مطر

فاطمة مرتضى عبد الحسين جاسم

فاطمة ميثم احمد جاسم

فاطمة نصير خزعل زناد

فاطمة هاشم ياسر عبد هللا

فاطمه اسعد قاسم عبد هللا



فاطمه جاسم محمد يوسف

فاطمه سالم جميل رجب

فاطمه شاكر غازي فيصل

فاطمه عبد هلل عاشور فرج

فاطمه عمار عبد السالم عبد الغفور

فاطمه فرحان عبيد كريم

فاطمه منذر عبدهلل حمزه

فاطمه ناظم فهد جاسم

فنار رافد حميد احجيرش

في عيسى عبد الحسين ابراهيم

قطر الندى ناظم زوير غانم

كرار جاسم محمد عبدعلي

كرار فرات خريبط عبود

كرار كاظم حسن جبر

كريمه رياض قاسم مهدي

مؤمل ثائر عبد الرزاق شكاصي

مؤمل رافد عبد الجبار عبد الحسن

محمد باقر امجد محمد نعمه

محمد جابر هاشم جاسم

محمد جاسم محمد حبيب

محمد جواد كاظم علي



محمد حميد شاتي خضير

محمد زكي عبد الشهيد عبد العزيز

محمد عودة ياسين عبدالخضر

محمد مهدي عزيز عبود

مرتضى رحيم راضي ياسين

مروه عدنان عبد الحسين عبد الرضا

مريم حيدر عبد علي عبد الهادي

مريم عمران حميد محمود

مريم مشرق كاظم عبد

مريم منعم احمد عبدالؤاحد

مسرة حليم سلمان غريب

مشاعل سالم عاشور خلف

مصطفى حسن زاكي فايز

مصطفى علي حسن محمد

مصطفى غانم يوسف

مصطفى فضل داخل نعمه

مالك باسم ناذر حسون

منار باسم عناد زايد

منار جواد كاظم مطر

منتظر ليث مسير فزع

موسى نمير عبد ناصر

ميسم فهمي ناجي مبارك



ناجي جاسب حسين عبد هلل

نبأ عبد العزيز عبد الرزاق طه

نبأ مؤيد عبد الواحد حمود

نبأ مسلم مهدي كريم

نجالء ضياء خليل عبد المجيد

نرجس عبد الحليم مهدي عبد علي

نرجس عالء صبيح عريبي

نرجس علي عطية عوده

نرجس نوري عباس معتوق

نغم نصير جابر عيسى

نور احمد سالم محمد

نور الهدى باسم محمد خميس

نور الهدى جمعه عمار اكريدي

نور الهدى شاكر عبد القائم فياض

نور الهدى عبد الخالق حسن معيوف

نور صباح نوري عبد الكريم

نور ضياء علي نعمه

نور عبد االمير عادل داود

نور محمد جاسم مطشر

نور وليد معتوق حنون

نورا صبيح جواد درباش



نورالهدى محمد جاسم حمادي

هاجر نوزي محاول كعيبر

هادي عماد عبد الحسين عباس

هدى باسم ناظم كاطع

هدى حيدر فاضل صيهود

هدى عبد االمير حسين فنجان

هدى فرحان ثجيل منشد

وسام رعد خلف راشد

وضاء تحسين علي

وفاء جعفر عوده عاتي

ياسمين عبد الكريم حسين محمد

ياسين رضا إبراهيم كحيط

ياسين محمد سعيد جاسب


