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اسم الطالب
احمد سلمان علوان ضيدان
احمد شاكر اسماعيل عبد الرضا
احمد سمير ياسين يوسف
احمد شاكر حميد خليل
يوسف ستار جبوري
احمد شاكر وهاب متليك
احمد علي حسين مهوس
احمد محمد جاسم محمد
احمد مظاهر حبيب ضيدان
ازهر اسماعيل فرحان جبر
امير علي حسين علوان
ايناس احسان عبيد حسين
ايه عالء عزيز ناصر
أحمد حسين صياح دحام
أحمد رياض جلوب هويرف
باسم محمد عبد جاسم
بنين قيس كاظم حسين
تحسين جواد عبادي حساني
جالل سعود شتام كتاب
جالل عبد هللا حسين مكي
محسن شامل ذياب فهد
جيهان جبار كشيش مكطاع
حسام لطيف جواد ابو النص
حسين ابراهيم عباس كريم
حسين كريم موسى جعفر
حوراء مؤيد عاشور سلمان
حيدر عبد الكاظم عبد الرضا ياسين
حيدر عبد علي عاتي هليل
حيدر علي طبيج جوده
حيدر مؤيد سلمان مهدي
زهراء خليل شيخة عرفات
حيدر ناجح موزان جيزان
دعاء جبار صباح سند
دعاء صباح عبد الحسين صبيح
ذو الفقار ابراهيم مزعل حسن
رائد صبري شامخ علي
رسل عناد لفته زامل
رسل موسى بالسم قاسم
رضوان قحطان ياسين موسى
رفقة محمد حسن هادي رجب
رفل صابر حياوي لفته
رفل علي سلمان لفته
رند صباح عباس فليح
زهراء حسون بلبل كيطان
زهراء سعد صاحب مهدي
زهراء عزيز عيدان موسى
زهراء علي هليل داير
زهراء محمد مهدي صالح
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اسم الطالب
سارة جواد كاظم منشد
سارة عبد كاظم عبد
سارة عظيم كاظم حسين
سجاد رعد خشان زويد
سجاد سليم حسون
سداد ناصر مهدي شالل
سرور حياوي جالب عجه
سيف علي حريز عبد
شمس نبيه عبد المؤيد عبد هللا
شهد صباح جبار خميس
شهد عبد الكاظم نعمه كطان
شهد كاظم حسين كاظم
صالح حيدر جبر سمر
صفا عبد الرضا سلمان شايع
صميم سمير عبد عوفي
ضحى بنية مذكور سلمان
ضحى عباس علي حسين
ضحى عباس محمد جاسم
عادل فخري شهاب حسين
عباس صالح طارش عبد
عباس كاظم مزعل
عباس كريم دلفي زيدان
عبد هللا احمد منصور سهر
عبد هللا جاسم مال هللا خلف
عبد هللا نجم مزيعل مديخل
عبد هللا نمير عبد هللا طاهر
عقيل جوده عبد االمير لفته
علي ابراهيم سلمان محمد
علي جمال جبير شبي
علي حسن عبد خضير
علي حسين بريسم زعزوع
علي حسين فائق جبار
علي حكمت احمد جاسم
علي حيدر عجيل ملحم
علي حيدر مجيد حفاظي
علي سعد كامل عبود
علي صالح حسن طريح
علي عبد الكريم محمود حسون
علي كامل نصار عبد
علي موسى جعفر باقر
غفران علي سعيد مطشر
غيث جمال مفتاح هاشم
فاطمة امين محمد مطر
فيصل جواد كاظم زامل
كرار حيدر شنيور شكير
كرار حيدر غازي ايديم
كرار رزاق بكال جبار
محمد راضي سلمان كاظم
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زينب عبد االمير قاسم حمد
هشام بهاء كيوف حاتم
محمد باسم عبد والي
محمد حسن خلف بريدي
محمد سواري قمندار معاني
محمد طالل توفيق عزيز
محمد علي طليل مناحي
محمد قاسم حيذور هدام
محمد كاظم محسن جابر
مسلم محمد ثامر راضي
مينا مثيل علوان منصور
نمي نهاد مزعل عبد الكريم
نور الدين صباح جليب
زهراء حسن عبد الستار محمد
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مبين عقيل فيصل نوري
مجتبى خضر خليل منصور
مرتضى هادي حسن بدع
مصطفى حسن بوهان حسون
مصطفى عبد حمزة عبيد
منتظر سلمان موسى امجلي
منتظر عطية ماشاف جبر
منى طه ياسين خضير
مهدي صالح حسن بدير
مهند محمد كامل ربيح
نورس حسين خشان عزيبي
نور الدين نجم عبد هللا خيار
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أسم الطالب
أبراهيم ظافر ابراهيم صالح
أبو القاسم الخوئي مزهر سليمان
أحمد حسن يوسف محمود
أحمد عقيل خليل ابراهيم
أمير علي عبد هللا حلبوت
آية علي حسين حسن
هبة بشار بدر عبود
تبارك بشار محمد سالم
حسين صباح جادر جبر
حميدة عباس كاظم باقر
حيدر محمد رضا علي حسون
دالل اركان حسن فريح
زهراء هاشم محمد كاظم
زينب غالب فضاله علي
شهد عبد االمير حميد رمضان
صباح نوري هالل زابي
ضياء جليل عبد الواحد جبارة
عباس حسن سكر حسين
عالء حسين ثجيل عجاج
علي حسن رحيم شراد
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أسم الطالب
علي حميد عبد حفيت
علي سعدون شخاط حسن
علي طالب كاظم خابط
علي نصير محسن راضي
غيث علي دخيل عذاب
ماهر محمد علي عبد هللا
مثنى باسم حميد علي
محمد حسن فالح حطيمه
محمد ضياء ساجت سفيح
محمد قيس رضوي عليوي
محمد كاظم محسن فريح
محمد محمود حسين محمد
مريم ماجد عبد الحسين عبادي
مصطفى حيدر عيسى اغريب
نورا ميثم مظلوم رجب
مصطفى علي عبد الحسن علي
نور منير بشير عاشور

