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 اسم الطالب ت

 ابوذر عباس عبدالحسن  .1
 احسان علً شاٌع عامر  .2
 احالم ابراهٌم عبد الكاظم فلٌح  .3
 احمد جاسم دمحم عباس  .4
 احمد فاضل عزٌز كرٌم  .5
  دٌانا جعفر عبود موله  .6
 عبود كعبورياٌاد اموري   .7
 بشرى عبد الزهرة عبد هللا جبار  .8
 بٌداء عبداألمٌر كاظم فرهود  .9

 حسناء حسٌن علً جمعه  .11
 حسٌن عبٌد عباس علً  .11
 حسٌن علً ناصر علً  .12
 حٌدر صادق جلٌل حسٌن  .13
 حٌدر عبدالحسٌن عباس علً  .14
 صفاء جابر عبد الحسن عباس  .15
 دمحم جاسم دمحم منصور  .16
 اٌناس لطٌف حسٌن عبدهللا  .17
 شٌرٌن عبد الحسن خضٌر  .18

 عامر شاكر حبٌب عباس  .19
 أمال عبد االمٌر كاظم خضٌر  .21
 حوراء جاسم حسن  .21

 حنٌن صالح عبد عطٌه  .22
 حٌدر حمزه حسٌن مرزه  .23
 خٌر هللا علً وشام علوان  .24
 خالد سلمان غضبان رباح  .25
 دعاء شالل ضاري  .26
 رافد جواد كاظم عبد  .27
 رحمن حمٌد فارس لفته  .28
 رسل قاسم خلٌل طالل  .29
 نور خلٌل اسماعٌل عبد  .31
  محسن حسن نصٌف رعد  .31
 رقٌه علً عٌدان  .32
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 زٌنب دمحم جاسم دمحم  .33
 زٌنب منخً ماشً صالح  .34
 مشتاق طالب عبد الزهرة محٌسن  .35
 علً مال هللا محسن كاظم  .36
 حٌدر عمران موسى جاسم  .37
 ساجده عبد االمٌر هادي حسٌن  .38

 حنٌن عماد صاحب  .39
 سجاد جواد كاظم حمود  .41
 سعٌد شنٌر عٌدان برٌش  .41
 سٌماء ولٌد عبد اللطٌف حسن  .42
 شفاء دمحم حسن عبٌس  .43
 شٌرٌن دمحم عصمان حسٌن  .44
 صابرٌن فرات دمحم عبد الحسٌن  .45
 صادق جعفر حسٌن علوان  .46
 صبحً منسً حبٌب عبٌد  .47
 صفاء عبدالحسٌن ذهٌب هادي  .48
 صالح عبد حبٌب حمود  .49
 ظافر علً جراد فرحان  .51
 عبد الحسن شمران عطٌه دمحم  .51
 عبد هللا محسن خلف حلو  .52
 عذراء رسول مسلم حٌدر  .53
 عقٌل فرحان صاحب جبار  .54
 عال عباس خضٌر حسٌن  .55
 ساره دمحم عبد االمٌر عوٌد  .56
 حمٌد جاسم دمحم مرٌعً  .57
 علً متعب سلمان مهدي  .58
 حٌدر عبدعلً عرٌبً  .59
 رجاء محسن علً ساجت  .61
 قاسم عبد الكاظم هدرس علً  .61
 عالء ناصر عواد  .62
  علً جابر هجوج حمادي  .63
 علً كرٌم حسن صالح  .64
 غدٌر هادي حسن  .65
 فاطمة عبد حسٌن علً  .66
 فؤاد دمحم فرحان فوٌر  .67
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 كرار حسٌن ماشاء هللا علً  .68
 كرار علً كاظم حسٌن  .69
 دمحم حمزه ضامد جعفر  .71
 انعام حسن مشكور  .71
 حسٌن عبد االمٌر حسٌن عبود  .72
 دعاء ارحٌم ارباط سلمان  .73
 


