
الطالب_اسم

أبرار طالب ياسين جبيش

أثير نعيم حسن زغير

أحمد جميل عبد الزهرة

أحمد عوجي كيطان عداي

أحمد محمد صبار عبدالرضا

أديان جواد عبدالكاظم جاسم

اسراء طارق عبدالحميد ابراهيم

اسماء حيدر سلمان جابر

ام البنين عبداالمير حسين خمامة

اماني عبدالجليل عطيه عبدالعزيز

امنة زين العابدين احمد علي

امنة سالم عبداالمير عبدالحافظ

امنة نشات حسن غضبان

انور سمعان ثامر

ايات اثير عبدالخضر علي

ايات جاسم محمد ابراهيم

ايات جبارة لفتة مانع

ايات عبدالستار عبدالرحيم عبود

ايمان ماجد يحيى ابراهيم

تقي نزار نعمة يوسف



حسام فالح حسين

حسن ستار طارش دعيج

حسن كاظم عبود حسن

حسن لفته علي

حسن محمد قاسم عبد الحسين

حسن هادي  سلمان قاسم

حسنين عالء حميد

حسين عارف حميد

حنين رعد هاشم عزيز

حنين طالب عويد درويش

حنين ظاهر حبيب نجم

حياة اسماعيل عبدالصمد موسى

دنيا جاسب جلوب وني

رسل مجيد ناصر جاسم

رهام هادي سلطان يمن

روان حسين علي جاسم

رونق عمر فاروق ابراهيم

زبيدة عبدالكريم ياسين حبيب

زهراء توفيق بديل توفيق

زهراء حسين جمعة بدن

زهراء حسين سوادي صالح

زهراء خليل اسماعيل عبدالجليل



زهراء محمد حسين صبر

زهرة ظاهر حبيب عبود

زيد محمد عبدهللا سليمان

زينب احمد شهاب احمد

زينب خالد حمزة عباس

زينب عبد الخالق كاظم

زينب عبداالمير عبدهللا يعقوب

زينب عبدالزهرة نجدي عجيمي

زينب عبدالكريم حامد صالح

زينب عبدالواحد جاسم طاهر

زينب عبدعلي عبدالرزاق عبدهللا

زينب محسن زغير كاطع

زينب محمد عبدالجبار شهاب

زينب مرتضى سعدون ابراهيم

زينب هاشم حسن عباس

سارة جعفر مسلم محمد

سارة صالح قاسم نجم

سارة عقيل نعمة يسر الحاج ساهي

سجاد عبد العزيز كاطع

سجود اسعد اكريم حاجم

سلمى علي حبيب



سهى عبدهللا فالح محمد

سيف خالد خلف لفته

شهد نجم فاضل طاهر

شهد والء داود سالم

صادق مهدي الزم ياسين

صفا عبدالزهره شرهان جبار

ضحى سلطان عبدالجليل سلطان

ضحى وليد ناظم ياور

عالية عماد حسين علي

عباس حافظ احمد قادر

عباس محمد هادي عجرش

عبدالمحمود فاضل عباس زيارة

عذراء احمد سوادي محمد

عال مازن عثمان جاسم

علي اياد احمد صالح

علي رضا كاظم عبد سعيد

علي ضياء نور مهدي

علي طارق مطرود

علي عبدالكريم محمد محمود

عمار محمد صافي جاسم

عمران عدنان عمران

فاطمة احمد حسين علي

فاطمة حامد محي محيل



فاطمة علي عبدالحسين عبدالرضا

فاطمة محمد جبر صبر

كرار كاظم هجول عبود

ليلى حسين عزيز

لينا عدنان اسماعيل نجم

محمد جاسم محمد ياسين

محمد خالد جميل اسماعيل

محمد فؤاد غالب

محمد ماهر ابراهيم حسون

محمدرضا نادر يوسف محمدحسين

محمود عبد المطلب خليل

محمود محمد علي شهاب

مخلد محمد مصطفى جعفر

مرتضى كامل راضي سعيد

مريم فراس عبدالمجيد سلمان

مريم مصطفى محمد يعقوب

نبأ فاضل عباس عبدهللا

نرجس علي خميس عبدهللا

نسرين سمير عبد المجيد

نور احمد عبدالستار جابر

نور الهدى احمد رحيم ياسين



نور الهدى خيري سعدون خضر

نور الهدى عبد اللطيف كريم عبيد

نور امين عبد محمد

نور راضي صالن حاتم

نور مرتضى ناظم حميد

نورالهدى رياض مجيد اسماعيل

نورالهدى عقيل خميس ياسر

هاجر عبدالرضا ناظم محمود

هاجر ماجد بدر خلف

هالة احسان قاسم محمد

هدى عادل عبدالصمد جنعان

هدى غانم عودة فرحان

هيام عبدالواحد قاسم حسن

هيفاء عبدالرحمن خلف عباس

ورود عادل راضي داود

وسناء عادل هادي عباس


