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اسم الطالب
أحمد شهيب حسون وليد
احمد عاطف طه مصطفى
احمد ناظم ياسر
اسعد عمران خلف صبيح
حسن عليوي احيمد حسين
حسن لفته ظاهر جبر
حسين سمير عبد االمير
حسين ناصر فرحان
حوراء قاسم حسن غشن
حيدر طارق صالح عباس
حيدر علي داود لفته
خضير حسن رحيمه
رسل خالد عبد علي لفته
رسول ماهر عبد العظيم عبد الباقي

زهراء ياسين ناصر عبد العباس
ستار جبار عاصي جاسم
سجاد عطيه جبر موزان
ضحى زاهد ناصر محمد
يوسف حميد مردان جاسم
عامر ياسر عبد الحسين
علي بشير رهيف صخي
علي خالد كاظم عباس
علي خيون فالح عبود
علي سلمان داود سلمان
علي قاسم ناصر حسين
كرار خضير عباس عطيه
محمد حسين مزبان رحيمه
محمد سعد عبد الحسين سعد
محمد قاسم صالح حاجم
مرتضى حسين منصور حسين
مرتضى محمد جليب سعد
هند حيدر خلف فرهود
مصطفى عواد كاظم حسوني
مصطفى غالي سبع سرحان

ت
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

اسم الطالب
منى عباس جمعه نجدي
مؤمل محمد حسن امين
نور ثامر عبد االمير علي
نورس عباس سعدون جابر
ياسين حيدر عبد الرضا ياسين
يوسف كريم حليم جابر
أحمد دشر عذافه اشجان
احمد راضي سلمان هندي
اكرم هادي بجاي عالك
تاج جمال ياسر خليفة
جالل مصطفى جميل علوي
جنان احمد رحيم داموك
جودت كاظم حمزة طخاخ
حاتم كريم كطافة عبد
حبيب هدهود سفاح محمد
دعاء محسن حسن زامل
رند حسين عباس طعمه
رؤى عباس جبار سلمان
زينب عداي عبد الحسين عباس
شهد ضياء كريم صياح
صفا صيهود فالح حميد
علي رعد شباط عباس
علي صبيح راهي كناص
فاطمة حمدي ناهي عبيد
فهد خليفة ابراهيم عوسج
ماجد فاضل حداوي صلبوخ
محمد باسم جمعة صالح
محمد جعفر كميل عدوي
محمد صالح مصطاف كاظم
مهدي كاظم ياسين كايم
نجمة خالد خليف دجلة
هدى اسماعيل خليفة جاسم

