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 سم الطالبإ ت

 كرار اسماعيل هاشم فنجان  1

 كرار حسين عبد جالل  2

 كرار فاروق علوان عبد  3

 ماجد حمود سالم مطشر  4

 متعب غازي راشد كريم  5

 مجاهد محمد جبار محسن  6

 محسن حسون عزيز علي  7

 محسن دعير حسن محارب  8

 محمد الصدر قاسم سوادي عبد  9

 محمد حرز جعفر محمد  11

 هالل راضي محمد سلطان  11

 محمد صبيح عبود ديوان  12

 محمد صالح محمد خميس  13

 محمد عبد الجبار خضير عباس  14

 محمد عبد الرضا مطر  15

 محمد علي حامد شهاب  16

 محمد كاظم عشب عبد الحسن  17

 محمد نعيم حاجم محمد  18

 مرتضى جاسب حسن عبيد  19

 مرتضى حمود هداب عامر  21

 مرتضى سركال غصن هالل  21

 زغير عسافمرتضى عباس   22

 مرتضى مشعان راشد حرموس  23

 مريم جاسم محمد علي  24

 مريم سالم طاهر مناتي  25

 مريم صالح رحيمة خلف  26

 مستجى محمد مغامس وادي  27

https://meet.google.com/yfb-ymzv-ejp
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 مسلم هاشم هامان نويسي  28

 مصطفى جبار محسن صانت  29

 مصطفى خلف مالح كطن  31

 مصطفى رحيم سدخان ثامر  31

 مصطفى طالب عبد احمد  32

 حري مصطفى طاهر عبيد  33

 مصطفى علي شلبان ناصر  34

 مصطفى فرج عيسى جعفر  35

 منذر شاكر جابر هاشم  36

 مهند زامل كاطع مدير  37

 مهند مجيد محمد خلف  38

 مؤمل جودة كاظم جري  39

 ميساء عبد حسن علي  41

 ميالد علي حسين مذبوب  41

 ناظم بريسم صالح ناهي  42

 ندى عودة كريز سلمان  43

 ندى فاضل زبون جامل  44

 جبار محسن نصير درعم  45

 نصير مالك حلبوص مطير  46

 نواف ذياب غانم رحيمة  47

 نوال سعيد اعتيوي خلف  48

 نور علي عودة بداي  49

 نور علي والي بلص  51

 هاني فاضل عنيد يوسف  51

 هجران سلطان هميان صبار  52

 هشام كريم هاشم حسوني  53

 وجدان كاظم سهل فرحان  54

 وئام خضر عباس محمد  55

 ياسر صباح جاسم محمد  56

 يسرى حسن حمود جاسم  57

 

 

 


