
الطالب_اسم

آالء ابراهيم عبد الرحمن سعد

آيات احمد ناصر جابر الدهش

آية عبد المحسن محمد محسن المسبوك

احمد علي عاصي مبارك الحنيان

اسماء ابراهيم سمير حسين الحجاج

اماني اسحاق طعمة كرنوص العامري

اماني عماد عبد الحسن الزم

انغام مأمون احمد نصار العيداني

انوار كاظم وهيب لعيبي

اوسام ضياء سالم جعفر

ايات رعد جمعة حطاب

ايات رمزي جميل شامخ الغراوي

ايات مهند عبد الخالق تعبان العيدان

ايمان فاضل عبد الرضا عبد مبارك آل العلي

بنت الهدى جواد كاظم أبريدي العبادي

بنين رعد عبد هللا مولف العتابي



بنين رعد كاظم علي

بنين طارق حسين علي المنصوري

بنين كريم عبد السيد حسن عبودة

جاسم طه ياسين لفته المالكي

جنات عدنان شاهين حمادي

حسن هادي عبد الزهره عبد النبي

حسين خزعل زغير حمود

حسين عالء رحيم منصور المحمد

حسين علي ياسين رجب الرفاعي

حسين ناجي رحمة عزيز

حسين وليد نجم عبدهللا

حوراء عدنان محمد رضا حسن الموسوي

حوراء فاضل كاظم جبر

حوراء محسن جاسم محمد عسير

حوراء محمد عبد الزهره خميس النمل

حوراء موسى حريجة شاني

حوراء موسى عبد السيد علي المالكي

حيدر ماجد حميد عبيد



حيدر نوري هاشم لعيوس

خديجه ساجد جليل فهد البديري

دالل حسين الزم صخي الفاضل

ديانى لفتة حسين عبد علي

رائد سالم محبس

رامي مصعب خليل خلف

رباب مصطفى جميل عبد الزهرة البوبصيري

رسل اسعد عبد المنعم أحمد

رضا مهند طالب علي الحطبان

رقية أحمد عبد الحسن

رويدة علي حسين محمد

زهراء حكمت محمد نعمه البطاط

زهراء سلمان عباس جودة الشكبان

زهراء عالء عبد الرزاق عودة العبودي

زهراء عماد جمعة حطاب آل محسن

زهراء ماجد محمد صنكور الخالدي

زهراء محمد لعيبي طعمة الموزاني



زين الدين احمد خميس حبيب البو صالح

زينب حسني عبد الحسين سلمان الغراوي

زينب حسين نوري عبود العلي

زينب زاهد خزعل طعمه الربيعي

زينب سالم جالب راضي االبراهيمي

زينب عبد هللا حمود ساري المالكي

زينب فائز عذافه خشجوري

زينب فوزي حميد ماري المالكي

زينب محمد صالح حاجم الكضيب

ساره ستار جاسم مخيلف الالمي

سجاد جعفر عسكر غالي السعيد

سرى علي هودان حميدي الحلفي

شهد جواد كاظم لفتة

شهد عادل محسن هادي

شهد عبد الحسن محمد عايش العايش

شهد علي عامر سالم

شوك مازن سالم سامي المرابحي



ضحى حامد علي حسين المسلم

ضحى موسى عطوان حسين المعتوق

عبد العزيز ياسين طه نعمة

عبد هللا حسين عيدي

عبد هللا ماجد حميد كاظم البخيت

عز الدين حكيم شالل

علي بسام محسن علي

علي جاسم محمد علي

علي صالح كريم جويد المطير

علي مرتضى عبد الوهاب عبد الحسين الشليان

علي نجم كريم عاشور المرياني

عمار عقيل ماهود جديد

غزوان فيصل خالد خزار آل عنكود

فاطمة رمضان راشد خفيف

فاطمة شاكر صالح مهدي الشمخاني

فاطمة علي حميد صنكور المالكي

فاطمة عيسى مونس علي الربيعي



فاطمة نوفل عبد الرزاق موسى صبري

فاطمه حسين شاكر عبد الحسين المزعل

فاطمه كاظم عبود حسن التميمي

فيصل فالح فيصل فاضل جبارة

محمد جميل عبد الزهرة عبود الفارس

محمد حسام خلف زاجي

محمد داود سلمان حسين العامري

محمد عبد الحسن عبد العزيز عبد الحميد

محمد عبد هللا يوسف يعقوب

محمود ثائر محمود عثمان

محمود عبد القادر حسين حسن

مروة محمد مشاي نفس

مريم باسم صالح مطلك

مريم علي عودة كاظم

مسار رياض بدران عباس الكاظم

مسلم عاشور نظير عبد الحسن

مصطفى ابراهيم جامل عبيد

مصطفى عباس حسين محيسن



مصطفى معتز حاتم هاشم

منار ناصر عبد هللا عبد الرحمن الحزبة

منتظر مالك ضايف علي الجبار

نبأ ماجد حسن صالح الغراوي

ندى عبد الوهاب رزوقي جمعه العلي

نور الدين محمود شاكر هاشم شنوف

نور الهدى ضياء حسن كاطع الموسى

نور الهدى محمد مزعل سعيد البهادلي

نور باسم احمد كاطع العبودي

هبة قاسم الزم غانم الحلفي

هدى خالد طاهر حسين

ود كريم شريف طاهر

ياسر اسعد محمد علي


