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 اسم الطالب ت

 اثٌر عبود هادي دمحم  .1

 علً كرٌم كاظم  .2

 عالء عباس عبد عودة  .3

 ضرغام صبٌح حمادي دوٌج  .4

 عذراء سلمان جبار غانم  .5

 براء علً كرٌدي  .6

 محسن دمحم علً عقٌل حسن  .7

 حٌدر وهاب هاشم ناصر  .8

 حوراء فاضل كرٌم عبٌد  .9

 حٌدر دمحمعلً جابر دمحم  .11

 حسن علً درو راضً  .11

 مؤتمن كرٌم صادق كرٌم  .12

 مختار عبد اٌوب جواد ضاري  .13
 عبٌسمصطفى كامل حسن   .14
 مناف كاظم جواد سعود  .15
 جمال علً فرحان فوٌر  .16
 سعد حسن جهادي  .17
 هالة غنً هادي فرهود  .18
 اسماعٌل مردان هادي عوٌد  .19
 ام البنٌن علً عبد  .21
 غفران حسٌن فاخر حمٌد  .21
 زٌنب عبد الناصر دمحم جاسم  .22
 وفاء محمود صالح احمد  .23
 منى عبدالحسٌن طالب محً  .24
 مهند معارج عبٌد جناح  .25
 نور الهدى حمزه جاسم  .26
 نور الهدى سعد ناصر حسٌن  .27
 رسل قاسم عبد االمٌر نجم  .28
وعود صباح علً ٌوسف   .29

 التمٌمً
 وفاء خضٌر جٌاد علً  .31
 ثائر حمٌد جاسم دمحم  .31
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 عقٌل عبد الحسٌن خلٌل  .32

 منال راهً جالب علً  .33
 خالد حسٌن كرٌم حرب  .34
 دمحم حمٌد خضٌر شمس  .35

 كاظم امل هادي احمد  .36

 فارس ٌوسف نعمه عبد  .37

 منهل اسماعٌل عباس كاظم  .38

 نٌزك طارق صاحً منحوش  .39

 رافد حسٌن شهاب عٌسى  .41

 ٌاسمٌن دمحم شاكر هاشم  .41

 قصً رزاق علوان حسٌن  .42

 فراس كاظم حسن عبٌد  .43
 زٌنب عادل حبٌب   .44

 فارس عبد الكاظم دمحم خضٌر  .45

 عالء عدنان عبد الرضا عطٌه  .46

 زهراء عماد عبد علً محسن  .47

 سٌف الدٌن مشتاق طالب عبد علً  .48

 عدنان عبدالهادي عبدالزهره بخٌت  .49

 عباديعذراء دمحم   .51

 ولٌد عبدهانً موسى علوان  .51

 دمحم عبد الحمزة عبد العظٌم  .52

 عبدهللا حمود شوٌرد جابر  .53

 رقٌه عبد الكرٌم قاسم دمحم  .54

 عدنان عالوي حسٌن علوان  .55

 زمان عامر هادي موسى  .56

 حاتم كرٌمزٌنب   .57

 ٌاسر مهدي دوٌج  .58

 ملكه حمد دوٌج نعٌم  .59

 مروه كاظم جساب لفته  .61

 ارٌج علً كاظم حبٌب  .61

 بنٌن نعمة جابر   .62

 حٌدر مجٌد رزوقً دمحم  .63

 دمحم راضً دمحم حسون  .64
 رسول هاشم خضٌر دمحم  .65
 فاطمة عبد علً زٌن حسٌن  .66
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 احمد حسن مهدي حسٌن  .67

 


