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 سم الطالبإ ت

 االء كاظم عبد الرضا كاظم  1

 براهيم حميد تعيب سحنا  2

 اثار جبار عبد السادة علي  3

 اثير عباس جالل مناتي  4

 احمد حسن عباس حسين  5

 احمد خالد مجيد غليم  6

 احمد صبار جاسب خريبط  7

 احمد عبد النبي الزم عليخ  8

 احمد عبود فاضل رسن  9

 احمد علي وريثة صياح  10

 احمد كاظم محسن طالل  11

 احمد لؤي محمد زاير  12

 اديان الزم شرهان حميد  13

 اركان جمال جاسم زبون  14

 اسعد غانم برهان حسين  15

 اطياف مجيد جبر مجلي  16

 اكرام جمال خيري كرومي  17

 امجد رحيم فليح حسوني  18

 اميرة خضير قاسم عبيس  19

 اميرة عباس ارزوقي عزيز  20

 انتظار صالح حبيب عليعل  21

 ايات علي عبد خنجر  22

 ايمن شايع علي ابنية  23

 ايهاب عبد العزيز ابراهيم نعمة  24

 باسم عبيد فيروز شموط  25

 براق طالب عبد هللا عباس  26

 بركات الكوثر راضي جبارة كاظم  27

https://meet.google.com/dqz-ediq-cht
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 بلسم حميد محيسن مطر  28

 ثائر حسن قاسم سالم  29

 جاسم صدام سعيد شابث  30

 غضيب سويف جبار باشخ  31

 جبار عبد الكاظم حميد عبودي  32

 جعفر هاني حمد حسين  33

 جالل عبد األمير حنون عصب  34

 حامد منسي حمود مطر  35

 حبيب هالل محسن جابر  36

 حسن عبد اليمة جعفر عذار  37

 حسن كريم حسن خلف  38

 حسنين علي حطاب وجر  39

 حسين داخل بدر عبد هللا  40

 حسين سعدون سراي بدن  41

 عبود جبرحسين علي   42

 حوراء عبد المحسن يونس  43

 حوراء عبد الوهاب خريبط دهيش  44

 حوراء علي جحيل حسوني  45

 حوراء عودة نمر عبيد  46

 حيدر ابراهيم كريم مبروك  47

 حيدر أعكش محسن نمر  48

 حيدر عبد األمير صادق كرم  49

 حيدر فيصل مانع سلمان  50

 حيدر محمد راضي جبر  51

 خزعل جاسب كاظم حسين  52

 حسين موسى عليدعاء   53

 رافد قاسم دعير هاشم  54

 رائد راضي زامل حسوني  55

 رحيم سالم والي محي  56

 رقية كامل هاشم صكر  57

 

 


