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  .1 زينب ستار صالح عبد علي     

  .2 عباس فهد صالح زينب     

  .3 زينب عبد القادر ريسان عبيد     

  .4 زينب علي محسن كاظم     

  .5 زينب قاسم حاتم حسان     

  .6 سارة محمد حاتم مهبش     

  .7 سارة ناصر مغامس وادي     

  .8 ساره عالء عبد اللطيف زيد     

  .9 سرور يوسف يعقوب يوسف     

  .10 شهد كاظم غازي مانع     

  .11 صبيح هندال حنونصفا      

صفا قرطاس عبد الوهاب عبد      
 الرزاق

12.  

  .13 عباس كريم سالم خيون     

  .14 عبد هللا غالب حسين محمود     

  .15 عقيل يعقوب يوسف فزيع     

  .16 علي رافد ماجد نعمة     

  .17 علي كريم عبد محي     

  .18 علي منذر محمد جاسم     

  .19 غدير كاظم عبد الرضا مدهلي     

  .20 غسق حيدر شاكر محمود     

  .21 فاطمة ابراهيم حنون عوفي     

  .22 فاطمة ايهاب شاكر محمود     

  .23 فاطمة حسين عزيز محمد     

  .24 فاطمة حمدان واحد ابو الهور     

  .25 فاطمة سالم فرحان غليم     

  .26 فاطمة عباس عبد عيسى سلطان     

  .27 فاطمة علي خماس جودة     

  .28 اللطيف عليفاطمة علي عبد      

  .29 فاطمة محسن كاظم محسن     

  .30 فرح ضرغام وهيب كاظم     

  .31 كرار حامد شايع راضي     

  .32 كفاح صباح جبار محيسن     

  .33 كناري حسن شواي مهبش     

  .34 كوثر عبد الواحد خنجر معين     

  .35 لبابه شريف عبد العظيم عبد     

  .36 محمد جبار عبد حسين     

  .37 كاظم سوادي محمد عباس     

  .38 محمد عطيه شيحان درجال     

  .39 محمد محي الدين عيسى هالل     
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  .40 مرتضى علي ياسر فزع     

  .41 مريم علي ناجي محسن     

  .42 مصطفى حامد عبد هبسي     

  .43 مصطفى محمد عبد الرضا جبر     

  .44 منتظر سعد خلف زغير     

  .45 منتظر سلمان فرحان خلف     

  .46 عباس محمد ميسرة محمد     

  .47 نرجس محمد جاسم محمد     

  .48 نور الهدى صفاء علي عبد الحسن     

  .49 نور الهدى كاظم قاسم علي     

  .50 نور الهدى محمد سالم عيسى     

  .51 نور حسن حميد معال     

  .52 نور سعد شويل زايد     

  .53 نور نعيم عيدان لهيط     

  .54 هجران جواد كاظم حسن     

  .55 زامل دريع هدى خليل     

  .56 هدى صادق احمد داخل     

  .57 هدى محمد شنشول سالم     

  .58 هال فرات كاظم حسين     

  .59 وجدان خلف فاخر سحيف     

  .60 ورود غسان عدنان عواد     

  .61 وسام فالح حسن علوان     

  .62 وطباء فيصل طاهر صروط     

  .63 وفاء منذر حليم وسخ     

  .64 يحيى سعد جاسم لفتة     

 عدد الغياب     

 

 

 

م.م ندى فاضل عباس :مشرف القاعة  

https://meet.google.com/fzq-xxsa-czw   : Google meet رابط 
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