
الجنساسم الطالبت
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مسائ

الدور

االولصباحيةانثىزٌنب دمحم نادر1

االولصباحيةانثىمها فارس ٌحٌى2

االولصباحيةذكرعلً مصطفى حسٌن3

االولصباحيةانثىنهى عماد هادي4

االولصباحيةانثىفرلد دمحم عبد زٌد5

االولصباحيةذكرحسٌن علً عبد الحسٌن6

االولصباحيةانثىسارة عامر حسٌن7

االولصباحيةانثىغدٌر علً كرٌم8

االولصباحيةانثىاسراء ناصر حسٌن9

االولصباحيةانثىبنٌن دمحم حسٌن10

االولصباحيةانثىبنٌن البال علوان11

االولصباحيةذكرعالء جواد كاظم12

االولصباحيةانثىهبة عباس بطٌخ13

االولصباحيةانثىزٌنب كاظم نعمة14

االولصباحيةانثىدعاء رزاق عبد هللا15

الثانًصباحيةانثىزٌنب لطٌف ٌاسر16

االولصباحيةانثىطٌبة دمحم عل17ً

االولصباحيةانثىهدى احمد عبد عل18ً

االولصباحيةانثىزهراء عباس كاظم19

االولصباحيةذكردمحم عبد الرحٌم موسى20

االولصباحيةانثىفاطمة جواد شعالن21

الثانًصباحيةانثىدعاء جاسم حمود22

الثانًصباحيةانثىضحى حسن عبد عباس23

االولصباحيةانثىهدى طالب امٌر24

االولصباحيةذكرعماد عبد هللا جٌاد25

االولصباحيةانثىبنٌن حاكم دمحم26

االولصباحيةانثىبنٌن جواد كرٌم27

االولصباحيةذكرمنتظر جمٌل كامل28

االولصباحيةانثىمرٌم ماجد عبٌس29

االولصباحيةانثىاالء عامر شرٌف30

االولصباحيةذكرعباس حاتم عبد الهادي31

الثانًصباحيةانثىغفران سعد ازناد32

االولصباحيةذكرسجاد منذر حامد33

الثانًصباحيةانثىوفاء رحٌم عطٌة34

الثانًصباحيةانثىزهراء مؤٌد عبادة35

الثانًصباحيةذكرحسٌن جاسم دمحم36

الثانًصباحيةذكرحسٌن كرٌم مهدي37

االولصباحيةانثىرلٌة صالح حسن38

الثانًصباحيةانثىنور عماد سالم39

االولصباحيةذكرمصطفى فائك مهدي40

االولصباحيةانثىسارة علً حسٌن41

االولصباحيةذكرحسٌن صكبان حمود42

الثانًصباحيةذكرعلً لفته رواد43

الثانًصباحيةذكركرٌم عبادي مسٌر44

االولصباحيةذكرمصطفى عواد ساجت45

االولصباحيةذكرامٌر حمٌد مسلم عبد االمٌر46

الثانًصباحيةانثىمها دمحم حسن47

االولصباحيةذكرصباح حسن متعب48



الثانًصباحيةانثىنجالء ناجح عبد عل49ً

االولصباحيةذكرحسن عبد علً شبوط50

الثانًصباحيةانثىفٌد حامد حبٌب51

الثانًصباحيةذكرجعفر حامد كاظم52

الثانًصباحيةذكرانور عزٌز محسن 53

الثانًصباحيةذكرصفاء سلمان مجهول54

االولصباحيةذكرعبد مسلم برهان عباس55

الثانًصباحيةانثىلٌنة صالح مهدي 56

الثانًصباحيةانثىخلود جبار مكسور57

الثانًصباحيةانثىدعاء سامً حسن58

الثانًصباحيةذكرعدنان سالم عباس59

الثانًصباحيةذكرابراهٌم جاسم دمحم60

الثانًصباحيةذكرمصطفى عبٌد وادي61

الثانًصباحيةذكرسٌف سعد عزٌز62

الثانًصباحيةانثىرحاب حسن صاحب63

الثانًصباحيةذكرلحطان عدنان علٌوي64

االولصباحيةذكرعباس جمعة حسٌب65

الثانًصباحيةذكراحمد جمٌل مهدي66

الثانًصباحيةانثىصابرٌن صالح شوٌن67

الثانًصباحيةذكرحمزة جاسم دمحم68

الثانًصباحيةذكرزٌد احمد ناٌف69

االولصباحيةانثىندى دمحم ٌونس70

الثانًصباحيةانثىفاتن سعد جواد 71

الثانًصباحيةذكردمحم عبد الحسٌن كاظم72

الثانًصباحيةذكراحمد هاتف حسٌن73

الثانًصباحيةذكرمصطفى باسم موسى74

الثانًصباحيةذكرابراهٌم ماجد جاسم75

الثانًصباحيةذكراثٌر ناجح عودة76

االولصباحيةذكرحٌدر عدنان كامل77

لثانًصباحيةذكرزٌد سعد حمٌد78

الثانًصباحيةذكركرار نعمة عباس79

الثانًصباحيةذكردمحم حسٌن عبد الزهرة80

الثانًصباحيةانثىبنٌن حٌدر عبد الخالك81

الثانًصباحيةذكرزٌد ماجد صالح82

الثانًصباحيةذكرماهر عامر راض83ً

الثانًصباحيةذكرحٌدر علً خضر84

االولصباحيةذكرامٌر حمادي عبد صٌاد85

االولصباحيةذكرعلً صالح عاشور86

الثانًصباحيةانثىاسراء عبد الرضا دمحم87

الثانًصباحيةذكربالر عبد الزهرة عبد88

الثانًصباحيةانثىحوراء عبد االمٌر راض89ً

الثانًصباحيةذكرعباس مطلك دمحم عباس90

الثانًصباحيةذكرحسٌن سجاد عبد هللا91

الثانًصباحيةانثىهدى هادي مالك92

الثانًصباحيةذكرحسام سلمان عبد عل93ً

الثانًصباحيةذكراحمد حٌدر ترك94ً

الثانًصباحيةذكرامٌر عبد هللا طالب95

الثانًصباحيةانثىحنان علً جبار 96

االولصباحيةذكرماهر رٌاض دمحم97

الثانًصباحيةذكرحبٌب لحطان طاهر98



الثانًصباحيةذكرعلً كاظم عبد االمٌر99

الثانًصباحيةذكراٌوب عبٌد عبد الحسٌن100

الثانًصباحيةانثىرنا مسلم لاسم عبد101

الثانًصباحيةذكرضٌاء طارق عزٌز102

الثانًصباحيةذكرمصطفى صباح ترك103ً

الثانًصباحيةذكرمختار مهدي رشٌد104

الثانًصباحيةانثىنور الهدى صباح نوري105

الثانًصباحيةذكرحسٌن علً موسى مزهر106

االولصباحيةانثىانمار علً عبد االخوة107

الثانًصباحيةذكرحٌدر جلٌل محسن108

الثانًصباحيةذكرسجاد ظاهر حبٌب 109

الثانًصباحيةانثىاٌناس حسٌن جاسم110

الثانًصباحيةذكرلاسم دمحم شباط111

الثانًصباحيةذكرمرتضى غانم عبد دمحم112

الثانًصباحيةذكرازهر ماجد جعب113

الثانًصباحيةذكراحمد جعفر عبد السجاد114

الثانًصباحيةذكراسامة احسان جمعة115

االولصباحيةذكررشاد عبد الزهرة ٌاسر116

الثانًصباحيةذكرلاسم باسم لاسم117

الثانًصباحيةذكرحسٌن محمود وحٌد عالوي118

الثانًصباحيةذكرعبد هللا لاسم عباس119

الثانًصباحيةانثىسناء ادرٌس تومان120


