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 اسم الطالب  ت

 االء احمد موسى عبدالوهاب   .1

 احمد اياد حسين عامر   .2

 احمد جعفر نزار حسن    .3

 اسراء عبدالغني فالح معتوق  .4

 ام البنين ثامر عبد بطوش    .5

 ام البنين قاسم جياد سلمان    .6

 انوار مصطفى احمد محمد علي  .7

 انوار هيثم يوسف ناصح   .8

 ايات علي حسين شمخي   .9

 ايات مجيد حميد   .10

 اية سعد عبد الواحد يونس    .11

 ايمان عبدالكريم عدنان ضيغم   .12

 براء ضياء مكي خلف  .13

 بنين حيدر مسلم إبراهيم   .14

 تبارك عالء صاحي   .15

 جنان محمد جبر لكن    .16

 حسين سمير هادي طاهر    .17

 حسين علي خيرهللا حسين موازي  .18

 حسين محمد حسن صالح   .19

 خديجة چاسب خلف بشيت    .20

 رسل موفق عبد العباس   .21

 زهراء جاسم محمد عبدالرسول   .22

 زينب حسين عبد الكريم    .23

 زينب غالب خزعل مجيد    .24

 ساره محمد حسين وحيد    .25

 ساره وفي حسين صبر   .26

 سرى شعالن رمثان    .27

 صفا ماجد جعفر صادق    .28

 ضحى ناظم عبدالقادر شاكر   .29

 عباس هادي شمخي   .30

 عبد الرحمن منصور علي   .31

 علي حاضر خشف  .32

 علي طالب جبار   .33

 عمار أحمد قاسم عيسى    .34

 عمر الخطاب فاروق مهدي    .35

 فاطمة الزهراء عقيل حسن  .36

 فاطمة عدنان طالب ناصر   .37

 فاطمة منتصر عبدالرسول   .38
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 فاطمه سلمان عبد الستار    .39

 فاطمه عبد الحميد كنيهر ثاني  .40

 فاطمه محسن ديوان محسن   .41

 فاطمه محمد علي جاسم ناصر    .42

 مفتن كوثر محمد حميد   .43

 مجتبى عبد الحكيم مالك طاهر   .44

 محمد فارس محمد فهد   .45

 محمود شاكر حسن   .46

 مروة خالد علي عباس    .47

 مريم عامر عباس راشد   .48

 مؤمل خلف هادي    .49

 نبأ جبار خلف رستم    .50

 نور حاچم شاني عوده    .51

 نور غسان براك معتوق   .52

 هاله عماد عيسى   .53

 هاني سعيد عكلة مهنا   .54

 هدى حازم ياسين جبار    .55

 والء أحمد بندر مجيد    .56

 ياسمين سعيد جاسم حمد   .57

 ياسين باسم عبدالخالق    .58

 

 

 

 


