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 اسم الطالب ت

1.
 احمد برزان عبد هللا   

2.
 احمد مزاحم مهدي عبد علي   

3.
 احمد نجيب احمد حسن   

4.
 احمد وائل عبد الودود   

5.
 ادم عبد الرحمن هادي   

6.
 امجد ماجد رشيد   

7.
 اية شاكر محمود زيدان   

8.
 جمال ابراهيم اسماعيلحسين   

9.
 حسين كاظم حسن فليح  

10.
 حسين محمد احمد حميد  

11.
 حنين عبد الرحيم عبد المنعم   

12.
 حيدر اياد جابر   

13.
 حيدر حافظ محمد علوان   

14.
 حيدر وقاء كريم جعفر  

15.
 رباب علي حميد عباس  

16.
 رقي ياسين عبد فرحان   

17.
 رنا جبار لطيف فارس  

18.
 رواسي عباس مهدي جسام   

19.
 رحيم صبحي عليزهراء   

20.
 زياد عدنان جاسم  

21.
 سجى طارق فتاح   

22.
 سلمان محمود سلمان جليل  

23.
 سيف علي حسن مصطفى  

24.
 شهد حامد طه مطلك  

25.
 شيماء احمد مجيد نجم   

26.
 صابرين كريم حسين علي  

27.
 صفاء خالص محمد سهيل   
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28.
 عباس فاضل علي حسين   

29.
 عبد الرحمن عبد الحميد حسن   

30.
 عبد هللا محمد احمد روضان   

31.
 عقيل علي حسين جاسم   

32.
 علي جالل يوسف موسى   

33.
 علي مفيد جاسم حسين  

34.
 عمار عباس عبد علي  

35.
 عمر سالم كامل ناصر   

36.
 عمر ناضل عبد   

37.
 غازي مسفر غازي طعان   

38.
 فاطمة اياد فخري مجيد  

39.
 الرا نافع حمودي جاسم   

40.
 ماهر منير صبيح   

41.
 مثنى عبد هللا حمود ثامر   

42.
 محمد ابراهيم عويد وحيد  

43.
 محمد خليفة حسن باري  

44.
 محمد سالم ثامر كريفع  

45.
 محمد عبد الكريم كامل   

46.
 محمد كريم محمد كاظم   

47.
 محمد وديع ولي عزيز  

48.
 مريم سعد جواد كاظم   

49.
 مصطفى حاتم علوان دهموج  

50.
 مصطفى عباس خضير   

51.
 نهاد اسماعيل محمود حسن   

52.
 نوار ناجي مجيد  

53.
 نور صفاء محمود اسماعيل   

54.
 هديل ضياء حسين   

55.
 واثق خليل ابراهيم علي  

 


