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 اسم الطالب ت
  

 ابراهٌم عبد الساده بانً   .1
 احمد جاسم فاضل  .2

 احمد جاسم دمحم متعب  .3

 احمد حسٌن جاسم وناس  .4
 احمد كاظم هادي كاظم  .5
 احمد ولٌد حبٌب صوٌحب  .6

 اسماء سالم شمخً جبر  .7
 اكرم جمٌل برٌنج عبد علً  .8
 امٌر عبد الحسن دمحم   .9

 اٌات عادل خٌر هللا  .11
 اٌة حسن نصٌف  .11

 اٌمان احمد شهاب علً  .12
 اٌمان عبد الفتاح طاهر  .13
 العزٌز جعفربالر حامد عبد   .14

 بتول حسٌن علً جاسم  .15
 بلمٌس علً محسن حمٌدي  .16
 بنٌن حسٌن طالب عبد  .17
 بنٌن نعمة جابر نعمة   .18

 تبارن صدام حسٌن   .19

 تبارن كرٌم علً نصار  .21

 جاسم رعد عٌسى عمران  .21
 جعفر حلٌم دمحم جعفر  .22
 جعفر عطٌه غٌاض عوده  .23
 حسن دمحم عباس دمحم  .24

 حسن دمحم نعمه محسن  .25
 حسٌن راهً فاهم عباس  .26
 حسٌن رعد كاظم شخٌط  .27
 حسٌن ماجد عبادي حسٌن  .28
 ظاهرحنان صبٌح حمٌد   .29

 حنٌن حسن صالح مهدي  .31
 حنٌن حسن عباس اسماعٌل  .31
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 حوراء موسى جعفر مهدي  .32
 حٌدر عاٌد ٌاسٌن كاظم  .33
 حٌدر عواد عبد حمد هللا  .34
 خالد كرٌم مجمن تاٌه  .35
 ختام راضً عبد المهدي   .36
 خدٌجة سلمان وضحً  .37

 دعاء لائد كرٌم ٌوسف  .38

 دعاء مهدي رشٌد جاسم  .39
 دعاء نعٌم زاٌد جابر   .41
 رسل عبد االمٌر ٌاسر   .41
 رسل علوان مجهول  .42

 رسول علً ابوالشون دمحم  .43
 شنون علوانرشا علً   .44

 رلٌة ٌاسر خضٌر حسٌن  .45
 رلٌه كاظم عبد الحسٌن   .46
 رلٌه هلٌل علٌوي مشحوت  .47

 رواء ٌاسر مهدي لهمود  .48

 زهراء حاكم كاظم حسن  .49
 زهراء شاكر خلٌف شهاب  .51
 زهره حسٌن دروٌش كاظم  .51
 زٌن العابدٌن تحسٌن توفٌك   .52
 زٌنب صالح عداي  .53

 زٌنب علً ناصر علً  .54
 سجاد علً حمزه عبد  .55
 سجاد علً هادي عبد  .56
 سجى كرٌم عبد الحسٌن   .57
 سجى دمحم جواد كاظم داود  .58
 مهدي صالح سراب  .59
 سرى سالم عبد الواحد  .61
 سعد مهدي طاهر جبر  .61
 سالم حمٌد عبد علً لزام  .62

 سٌف احمد جواد كاظم  .63
 صباح ثامر حسٌن عبد   .64
 صفاء عبد عابر  .65

 عباس حسن جاسم حسن  .66
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 عباس نعمه حسٌن خلٌف  .67
 عبد هللا كاظم والً كاطع  .68
 عمٌل سالم طاهر محسن  .69

 عمٌل كاظم جالب راضً  .71

 عالء باسم حسٌن ناصر  .71

 علً السجاد شهٌد مطلن منشد  .72

 علً حبٌب غازي ضمد  .73
 عباس علًعلً حسن   .74
 علً حسٌن عبد االمٌر عبد   .75
 علً حسٌن علً حمٌد  .76

 علً كرٌم ٌحٌى عبد  .77
 علً ماجد حمٌد حسٌن  .78

 علً مكً ناصر  .79
 علً ٌوسف حسٌن صباح  .81
 علٌاء حسٌن تاٌه جاسم  .81
 غدٌر لاٌد مذكور حسٌن  .82
 فرح حمادي شاكر حبٌب  .83

 دمحم حسٌن دمحم  .84

 دمحم عبد الكرٌم موسى   .85
 دمحم نجم عبد الحمزه صالل  .86

 مصطفى عباس كاظم عطٌه  .87
 مصطفى علً لنبر عبد هللا  .88

 منتظر علً عبد الحسٌن   .89
 منى فاضل عبٌس عران  .91
 مؤمل ماجد رحمن عبد هللا  .91

 نور الهدى كاظم جالن   .92

 نوره اٌاد جهاد تومان  .93
 هدى خوام جاسم دمحم  .94

 ٌاسٌن طعمه حمزه عبد  .95
 حمٌدٌسرى كاظم   .96

 كرار شدهان متعب حمود  .97

 حٌدر رزاق عباس راضً  .98

 


