
الرابط 1القاعة رقم 

اسماء الطالب تاسماء الطالب ت

ي خضير26ابرار محمد كامل جاسم1 احمد صالح حرب 

احمد عز الدين خزعل نجم27ابو الفضل عباس مهاوي عبد2

احمد فاخر غليم مجافت28احمد رياض سلمان محمد3

ن لفتة يارس4 ي29احمد عبد الحسير
احمد هاشم علي راضن

ارساء كريم خلف جي 30احمد ماجد حميد غميس5

ي31احمد هيثم اسماعيل ابراهيم6
ن رياض عبد الواحد راضن ام البنير

انفال داخل محسن جابر32ادريس سعد فاضل                        7

ي8 ايام  عبد العباس سبع نتيش االسدي    33اديان رحيم علي عبدالنب 

باقر نارص كاظم كعيد34ازهر عبد الستار عبد العباس عبد الخضن9

بتول محمد سعيد عكله35أساور زيد عبد الستار عبد االمير10

تبارك بشير كامل36اسماء جميل سعد غانم11

تبارك هشام عبدالرزاق صالح37اسماء صباح سالم حمد              12

تمارا محمد صادق حميد38افروز عصام سامي عزيز13

جعفر يونس كاظم محسن39االء حيدر سالم شندي14

جنات حيدر فاضل عبد جي 40البتول ماهر محمد جواد جاسم15

ن نجم عبيد عباس16 جنان رسول محسن مانع41أم البنير

حسن سعيد عبد العباس عبد الخضن      42امنه حسن هادي كاظم17

حسن ضياء جبار شنته43آمنه علي جاسم حمود18

ي        19
ن
حسن عبد الرحمن هالل طعمه44امير جميل مالك عباس الشيباب

حسن علي عبود جي 45ايات ستار جبار يونس20

حسن نارص فيصل جثير46ايات ضياء الدين ناظم عويد21

 زكي صالح مهدي47ايات عامر صبار جياد22
ن حسير

ن عثمان23  علي48آيه ماجد امير
ن ن سعد حسير حسير

ي24
 علي ذيبان علي           49أيالف ابراهيم كاطع منخن

ن حسير

ن فاضل عبد الزهره محمد50اية محمد أرويض أمحيل25 حسير
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الرابط 2القاعة رقم 

اسماء الطالب تاسماء الطالب ت

ن كاطع قاسم سيد26ايهم سلمان عوده حسن1 حسير

ن مؤيد حامد مهاوي27ابراهيم سعدون حيال محيسن2 حسير

اق عماد جواد سالم                  3  حمزة ماجد عبد الواحد حمادي            28إرسر

 علي صالح جابر الهاشمي       29احمد رياض عبد الباري صالح4
ن حنير

حوراء عباس حميد معال30            حوراء عبد الرحيم جاسم صالح5

زهراء سامي عبدالحسن سلطان31حوراء عبد الرسول رسن6

ن شاكر32حوراء عالء عبداالمير حمزه7 زهراء سعد عبدالحسير

ن لفته33حيدرا احمد طه موىس8 زهراء سليم ياسير

زهراء علي عباس هالمه                 34 ختام محسن غافل عبدهللا                9

ن35دانية اياد شاكر سلطان10 زهراء علي هادي حسير

زهراء كاظم حسن علي36دعاء عبد الكريم صاحب زاير11

زهراء محمد جواد كاظم37رهف اياد خزعل سلمان12

زهراء محمد خلف لفتة38رسل اسماعيل جابر خريبط13

زهراء محمد خلف هزاع39رسل عبد العاىلي عيىس محسن14

زهراء محمد مهدي محمد40رسول ماجد جبار دنبوس15

اس فاخر مطرود41رغد رحيم ابراهيم محسن16 زهراء ني 

زين العابدين كاظم عبد الرضا ساجت42رغد رياض ماجد عباس17

زينب اسعد علي شداخ43رغد شهاب احمد علي18

ن عبد هللا جودة44رغد مظفر صدام ابراهيم19 زينب حسير

زينب زعيان جار هللا عباس45رفل اسعد جاسم عبد محمد20

ن21 ي46رفل عاطف عبد الكريم عبد الحسير
ن
زينب سعدي معل كاف

زينب ضياء بدر جواد47رقية سلمان زيدان معن22

ي48رقيه عباس حسن موحي23
زينب عادل الزم سبب 

ي24  عريب 
ن زينب عباس عادل حنتوش49رهام علي عبد الحسير

ن داود50روان منير عبدالجليل اسماعيل25 زينب علي حسير
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الرابط3القاعة رقم 

اسماء الطالب تاسماء الطالب ت

ي محمد1
 
زينب غزوان جواد عبد الزهره26روسن مالك رزوف

 علي محسن2
ن ن محمد27روناك حسير زينب محمود ياسير

ن خلف3 ي شلغم28رؤى قاسم حسير
 
زينب نيسان مناب

زينب وفيق نارص حسن29رؤى مجيد صادج علي4

ن30زهراء ابراهيم مصطفن حمادي5  محمد علي حسير
ن سارة تحسير

سارة اسامة حسن شاه علي31زهراء احمد هاشم صالح6

ساره جاسم حميد زعيل32زهراء حردان طالب بركات7

ساىلي عبد الجبار مهنا خميس33زهراء خضن كريم عاشور8

ي محيسن9
ن نارص صالح34زهراء رمضان خفن سجا حسير

ن الزم35سجاد فراس عصام عبد الحميد10 سجاد عدنان حسير

ن محمد                11 علي حمزة صالح هاشم36سجاد كاظم حسير

علي سعد نارص حمد37سجاد مزهر غانم جمعه12

علي عبد العباس هندي عكلة38سماء اياد اخرس عبد                 13

 علي موىس14
ن ي39سيف حسير

علي عبد الكاظم محمد حاىسر

علي فيصل عبد الرزاق لفته الرويجحاوي    40شمس الدين قاسم جاسم محمد15

علي كامل جلوب حاتم41شمس معتوك نض سلمان16

هان ببيان17 علي ناظم حسن عبد هللا42شهد جبار رسر

علي نعيم عجر سيد43شهد خالد مجبل طارش18

ن عباس19 علي هادي محسن مانع44شهد عبد االمير عبد الحسير

ن حمودي20 ن محمد45شهد علي عبد الحسير علياء باسم حسير

ي زغير البدري        21
ين باسم ماضن ن46 شير ي حسير علياء ماهر عريب 

ن47ضخ عبدالكريم سلمان عباس22 غفران جعفر حسير

غيث احمد حاتم صيهود48ضخ طارق حسن جعفر23

غيث رياض قاسم رويض49ضخ قادر حنون شذر          24

فاطمه احمد محمد عبود50ضخ ناظم هندي الزم25
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الرابط4القاعة رقم 

اسماء الطالب تاسماء الطالب ت

ن26ضخ يوسف خزعل عبدهللا1 فاطمة جواد كاظم حسير

فاطمه حاكم جابر محمد27ضفاف زياد محمد عبد علي2

ن كريم28عبد العلي فالح احمد محمد3 فاطمة علي حسير

فاطمة محمد جبار سعيد29عبد هللا جاسم توفيق حسن4

ي علوان5
فاطمه حسن علوان رضا30عذراء ثائر واىسر

فاطمة حيدر حسن علي31عذراء فاخر زغير عباس6

ي7
فاطمة عبد الكريم مدلول ساري32عطاء احمد سوادي شمخن

فاطمه غضبان رحمه شعنون33عال موفق حسن عبدالرحيم8

فاطمة فاضل جابر عبيد34علي المرتضن ناظم عبد هللا غميس9

ن حمادي35علي جاسم محمد مراد10 فاطمة فاضل حسير

 فاطمة موىس نعمة عبد الحسن      36علي حسن زغير الزم11

 علي حواس12
ن قاسم ربل قاسم وشيل37علي حسير

ن قاسم الزم13 قتاده عبد الرضا عبد الخالق يوسف38علي حسير

كوثر قحطان كاظم محمد             39مجيد احمد مجيد عزيز14

ليث فائق غازي سلمان40محمد عبد اليمه مجيد سلمان15

ن41محمد عبد االمير سالم هاشم16 مقتدى علي هندي حسير

ي17 منار جميل جواد طاهر42محمد عدنان سلطان عبد النب 

منار عبد هللا صكبان عبد الكريم43محمد عدنان موىس محمد18

منة هللا طالب محمد مطشر44محمد علي عبد االمير قاسم داود19

مبن فراس موىس عاشور45محمد مجيد محتون عبدهللا               20

ن خلف عليوي     46محمود عدنان جمعه محمد21 مهدي حسير

مؤمل محمد هاشم47مرتضن حسن فليح موزان22

ن محسن مهاوي23 نبأ بشير مهدي ماجد48مرتضن حسير

نشين جمعة موىس طعمة49مرتضن حيدر حميد كي 24

نور الزهراء  محمد نعمة عبد الحسن   50مرتضن رسن غليم محمد25
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الرابط5القاعة رقم 

اسماء الطالب تاسماء الطالب ت

نور الهدى سليم حسن داود19مرتضن عباس حمود حسن1

 علي محسن منشد             2
نور الهدى محمد سعد كاظم20مرتضن

ن حميدي21مروه عيىس عبد علي هيلك3 نور بشير حسير

نور جعفر محمد جعفر22مروه جبار جري سالم4

نور حبيب شايع حبيب23مريم شاكر جابر غريب5

نور صباح مزهر مخي24مريم صالح هاشم مهودر6

نور عبد الكريم نعيم عبد الحسن25مريم ماجد بهلول حزام7

نور كامل خلف فري26مريم محسن مهدي ماجد8

نور وليد قاسم محمد27مريم مؤيد يوسف نعمه9

هاجر رحيم جاسم فارس28مسار كريم نارص فارس10

هبة حازم محمد عبدالرسول29مشة خضن احميد اعبيد11

 عبد الحسن جي  منعوت12
هدى كاظم رحيمه غضيب30مصطفن

ن13  عبود حسير
ن جمال محسن حاوي31مصطفن هيلير

ن14  عالء عبد الغفور حسير
وقار محمد صالح جابر32مصطفن

 علي جاسم محمد15
يمامة سمير رياض عبد الرزاق33مصطفن

 علي عبد العزيز عبد الرزاق16
مصطفن

مصطفن محمد هاشم داود17

مقتدى رحيم حسن محمد18
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علي فيصل عبد الرزاق لفته الرويجحاوي    
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