
اسم الطالبت
م حمزة كزار1 اث حا
ان2 اس صك اث خض ع
اثیر لفتة عیسى حمزة3
اجوان رحیم عبد ناصر4
احمد حاكم شخیر منخي5
احمد راضي حمزة ناصر6
احمد رحیم جابر حمزة7
احمد سالم محسن صالح8
احمد شاكر جلیل عبید9

احمد شاكرعبدالحسن ملزوم10
احمد عبد هللا محسن طالل 11
احمد ناصر جودي كاظم12
اشم حر عطيوي    13 احمد 
ل به عدام14 اخالص مج
ازھار مھدي كاظم جوالن15
ر فاضل حامد محمد 16 از
اسراء احمد حسین17
اسراء جمال جمیل شمخي 18
اء حس نعمة دوحان19 ا
اسعد علي محمد عیدان20
اسالم قاسم جمیل عبدهللا21
اسماء عبدالكاظم مزھر مالون22
م رطان فرحان23 ا رح اس
الھام كریم جفات شاھین24
امنھ محسن حسین زامل25
امیر عاید كریم حرز26
امیر عبدالحسین كنش مزھر27
ام محمد جواد جاسم28
انتظار غالب حمزة صبح29
انفال مھدي عباس شعالن30
انور ھمام موجد عبد عون31
اظم شلوان32 اسم  ات  ا
ایات قاسم جمیل عبدهللا 33
ایمان عبدالكریم فرحان 34
ایھ اسماعیل حبیب والي35
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باقر سعید ھبان غافل36
براء ھاشم حسین سماري37
بروج قاسم مكطاف جدوع38
ر حر عكض39 ى شا
بنین رحیم حمزة فلیح40
بنین قاسم كریم كاظم 41
بن محمد حس متعب42
م حمزة عتاوي43 بن نع
بنین یعقوب كاظم عبود44
تبارك عبدالعباس محمد عبدالجبار45
د وداعة46 د سع ارك مج ت
حسن جاسم محمد عبید47
حسن سلمان عبدالسادة مزھر48
حسن عبدالرضا عبدعلي 49
حسن محمد مھدي شنیارة50
ب حس يوسف51 حسن حب
حسیب ابراھیم عباس عبد ھاني52
سن53 اظم مح دال حس جاسم ع
حسین راھي شاكر عبد54
حسین سلمان عواد سعد55
حسین عاد عباس حمید56
حسین عباس سعید سالم57
حسین على هللا شاكر كاظم58
حسین علي كاطع حمزة59
د60 ادي عب حس فليح 
حسین كاظم جاسم حسن61
اظم62 اظم حس  حس 
حس مسلم ع شناوة63
د حمود64 حمود نجم ع
حوراء زبیل حمزة لباح65
حوراء وحید حسن حمود66
حیدر جعفر جواد كاظم 67
حیدر كاظم جواد كریم68
ش نا69 در كش ح
دالحس 70 ختام فالح مهدي ع
دعاء حامد شنان خضیر71
دعاء عقیل عبدالسادة صالل72



رباب امیر عبد الزھرة شناوة73
رحاب محمد طعمة جلیل74
رسل فاضل دریول ھنیدي75
رشا قاسم خیري صالح76
رغدة حسن صافي كاظم77
رقیة ثامر حمود كاظم78
رقیة ریاض سعد كاظم79
رقیة عبدالیمھ خضیرعواد80
رقیة ولید عباس حمود81
روان قاسم حسین عبد علي82
ریاض حسن رھل سلطان83
زمن جاسم محمد سوادي84
زھراء احمد جالل عبدالحسین85
زھراء جمعة اجمن مزید86
زھراء حسین طالب تایھ87
زھراء حمزة نعمة كاظم88
زھراء حمیز عبید راضي89
زھراء حیدر حنتوش صالح90
زھراء رحیم مراح بعیوي91
زھراء رشید حمید كاظم92
زھراء صالح مھدي كاظم 93
زھراء ضاجر عودة عباس94
زھراء عادل صبیح غافل  95
زھراء علي عزیز كاظم96
زھراء كاظم ھلیل عبد97
زھراء محمد مھدي حسن98
زید رسوم عبدالحسین99

زید علي عبدالحسین عبد100
اد صدام101 دين سالم  زن العا
زینب جمیل لفتة جبار102
زینب حسن یاسر علك103
زینب حسین حمیدي رسن104
زینب حمزة عبد برھان105
زینب عبد العباس جبار خشان106
زینب عبیس طارش رویح107
زینب عدنان قطان ملتان108
زینب علي كریم كطن109



زینب ناظم كاظم عبد110
زینة حسین طالب تایھ            111
ساره محمود نیاز112
سجاد باسم محمد نعیم113
سجاد بیدر زھیان ضاحي114
سجاد حیدر كاظم راضي 115
ز ناطور116 سجاد سلمان ع
سجاد عبود شاكر حلواص117
سجى حاكم فلیح حسن118
سحر حیدر عبدالرضا عبدالكاظم119
سرحان عدنان حسن حاوي120
سرى علي حسین كاظم121
سكینة رحمان كریم122
سماح علیوي كاظم عبیس 123
سیف جمیل شھاب 124
شموع ھیثم مھدي عیدان125
شھد جاسم محمد جواد126
شهد نا حس محمد127
شیماء حسین بعیوي عودة128
صابرین صالح عطیة حمزة 129
ضحى رعد دوحان عبد 130
ضحى عامر صاحب عزیز 131
ضحى عبداالمیر جابر محمد132
ضحى محمد كاظم حسین133
اء محمد را حس 134 ض
طارق سعد جاسم محمد 135
طیبة طالب ابو حسنة سریح136
طیبھ جعفر داشر حسین 137
طیبھ عباس حسن عبد 138
عباس  فالح حسن حسون139
عباس حسن عبید فلح140
ل 141 م اظم  اس رسول  ع
عباس شكري عباس عبد علي142
عباس علي دخیل جاسم143
عباس فاضل عبد الرزاق دبي144
عباس فاضل ناصر حسین145
م146 م دا اس ك ع



عبدهللا سالم حسین عمران147
عبدهللا ھیثم نعیم ناصر148
عبدالواحد منصورمعضد دكمان149
عبیر ناظم فنطل مطر150
عتاب مطشر عباس منذور151
اع152 د جواد ش عذراء ول
عقیل عاید راھي حمزة153
ل154 ادي سه ع احمد 
علي جاسم محمد عبید155
علي حسین مھدي حسین156
علي حسین میس سایب157
علي حمزة عناد حمزة158
علي خالد زنجیل اسود159
علي رسول خریبط مطرود160
ع ظافر فاضل خزعل161
علي عبد شنین عاجل جساس162
علي غانم عباس محمد163
دالحس 164 ع قاسم محمد ع
علي كامل جاسم محل165
علي محسن زغیر عبد 166
د 167 ع محمد عليوي ع
علي مكي جودة حمیدي168
ود ع 169 د ع نا 
علي ھادي حمید عبدالحسن170
علي ھدیب جاسم مظلوم171
عماد فرحان رشید سلمان172
غدیر فاضل جنات غالب173
فارس غالب عبد الكاظم 174
فاضل ثامر حسین عطیة175
فاطمة ایاد عباس ھادي176
فاطمة حمید زغیر كاظم177
فاطمة حمید ھویدي178
فاطمة راضي وداح حسن179
فاطمة سعدون كریم مجھول  180
فاطمة عبد الرزاق فنجان مسیر181
فاطمة عبد الغفارعبد الجبار كاظم182
فاطمة علي فرھود مجالد183



فاطمة كریم جاسم حسین184
اقر محسن185 اظم  فاطمه 
فرات جلھام ھاشم شنان186
فرقان نعیم  حسین وناس 187
سن جابر 188 م مح كرار حا
كرار صالح مھدي راضي189
كرار عبدالكریم حمزة منصور190
كرار عبود ھالل ابو علیھ191
كوثر حسین مرحب لفتھ192
محمد رائد جبوري وحید193
محمد صالح ھادي حماي194
محمد فاضل شاكر علي195
محمد فرید كامل محمد 196
محمد ناجي ستیو عبدعلي197
محمد ھیثم كاطع لفتة 198
محمد یوسف عبد خلیل 199
د غشان200 محمود فرحان عب
مرتضى صالح ظاجر محل201
مرتضى عالوي كاظم غانم202
مرتضى علي حسین فدار203
مرسلین ضیاء عبد جواد204
مروة صالح محیل شوكان205
مریم رزاق صعیصع كاظم206
مریم عباس حمزة عیدان207
مریم مھدي دیعون دخل208
مریم میثم محمد عباس209
مسلم صادق شاكر كاظم210
اظم211 مسلم ع محمد 
مصطفى احمد دعبول مھدي212
مصطفى احمد عبد الحسین عباس213
مصطفى حسن جبر مغیض214
م215 د ك ل ع مصط عق
مصط غدير نا محمد216
مكصد جھادي مخیف عباس217
منال عسل رطان فرحان218
منتظر باسم عبدهللا كاظم219
منتظر خضیر عباس محمد220



اس جودة221 د ع منت حم
مھدي ترمن عبد عطش 222
مؤمل باسم حسین  زبالة  223
مؤمل محمد مندیل تعاب224
مؤمل محمد وحید عناد 225
ان226 س نصار را تع م
میسون حیدر ناصر جبار227
نبیل محمد كاظم حمص228
نرجس صالح كاظم محسن229
نرجس عبدالنبي علي عباس230
نرجس نجم عبدهللا جبر231
نسرین علي رحمن محي232
نور الھدى ثامرسموم ھاطور       233
نور الھدى صباح علوان حسین234
نور جابر جیاد جاسم 235
د فضول عناد236 نور عا
نور عبد الزھرة حمزة غضب237
نورا عدنان خماط جبوري238
نورس علي یوسف مشكور239
نورس محمد حسین حنین240
نورە حمزة طاري حس 241
نوفل رسول رحمن جاسم242
نیران خلف سلمان عودة243
اشم244 امل  اجر ع 
ھادي جاسم حسین ابراھیم245
ھبھ صباح حمزة عاجل246
ھبھ محمد صلیط عطیة247
ھدى عادل عذافھ عبدالرضا248
ھدى عبد الحمزة محمد عباس249
ھدى عبدالكاظم عبدالرضا250
ھدى علي ابراھیم عبد251
ھدى علي عبدالحمید252
ھمسھ ماجد حاكم حزام253
وجدان كاظم راشد جبر254
وسن غضبان كاظم حسین255
یاسرعبادي ثجیل رھیف256
یوسف محمد ناصر حسین257
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