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 إســن الطالــب ت إســن الطالــب ت

1. .31 ابتسام راشد علً   سجاد محمـد عبد 

2. .32 ابتهال جاسم طراد   سٌف الدٌن عبد الرزاق طه 

3. .33 اثٌر سامً خلف   شهد رزاق جبار 

4. .34 احمد الشفٌع عبد هللا   ضٌاء حٌدر خضٌر 

5. .35 احمد حٌدر حسٌن   عبد الرحمن بشٌر حمزة 

6. .36 احمد عبد الرزاق جبر   عبد هللا عدنان اسماعٌل 

7. .37 احمد كاطع دحام   عبد الهادي خصاف حمود 

8. .38 احمد ماجد هاشم   عدي عباس فٌصل 

9. .39 احمد ٌاسٌن عبد الجبار   علً حمٌد مهدي 

10. .40 احمد ٌحٌى عبد هللا   علً داود سلمان 

11. .41 ارٌج احمد ابراهٌم   علً دالل جاسم 

12. .42 امال غسان غضبان   علً ضٌاء صبار 

13. .43 امٌر عبد الكاظم كعٌم   علً عبد الحسن جرٌان 

14. .44 امٌر فاضل حسٌن   علً نوري زامل 

15. .45 انس احمد داود   عمر خالد احمد 

16. .46 اٌة عبد الحمزة سهٌل   كرار خالد حسن 

17. .47 باقر علً راضً   كرار كرٌم محمـد 

18. .48 براء ابراهٌم عطٌة   ماجد ٌاس عواد 

19. .49 تبارك فالح حسن   ماهر حذٌف عبد الرزاق 

20. .50 حسام الدٌن غانم عنبر   مجتبى سلمان كاظم 

21. .51 حسن باسم محمـد   محمـد اثٌر عباس 

22. .52 حسن محمود حمود   محمـد حسن حقً 

23. .53 حسنٌن علً رحٌم   محمـد حنوف واجد 

24. .54 حسٌن سلٌم عباس   محمـد علً حسٌن 

25. .55 حنٌن علً كاظم   محمـد علً ٌوسف 

26. .56 حٌدر عبد االمٌر كاظم   محمـد ناهض جٌجان 

27. .57 حٌدر عبد غاوي   محمـد ورش مجلً 

28. .58 خضر حسٌن علً   محمـد ٌوسف عالوي 

29. .59 زهراء عادل شرٌور   محمود باسم كاظم 

30. .60 زهراء عباس فاضل   مرتضى محمـد خضٌر 
 

  



 

 

 إســن الطالــب ت إســن الطالــب ت

61. .81 مرتضى محمـد هامان   باعث كرٌم حوٌزاوي 

62. .82 مرٌم حسٌن علً   نور قاسم محٌل 

63. .83 مصطفى عماد ٌاسٌن   سلطان فاضل شاوي 

64. .84 المنتظر افضٌل سعدون   امجد كرٌم كامل 

65. .85 منتظر عبد العظٌم عبد هللا   حسٌن حسن حمٌد 

66.  فائزة قاسم محٌل 86 منتظر عالء محمـد 

67. .87 مها ناصر عطٌة   فرح احمد سمٌن 

68. .88 مهدي عماد عٌسى   معاذ فاروق احمد 

69. .89 مهٌمن حسٌن حمود   احمد علً حسٌن 

70. .90 نبراس حسٌن محسن   ضٌاء حسٌن شهٌد 

71. .91 نهاد خزام ضٌدان   مقتدى قاسم صحن 

72. .92 نور نجم عبود   حسن جمال عبد علً 

73. .93 هاجر صالح ذٌاب   نجود احمد سالم 

74. .94 هارون مقداد موسى   مشكور ولٌد مشكور 

75. .95 امجد حمٌد محمـد   حسام ماجد محمـد 

76. .96 احمد جمٌل حمد   عمار علً ناصر 

77. .97 عباس عبد الرحمن مصطاف   حسٌن رشٌد حمٌد 

78. .98 ضرغام محمـد جبر   سٌف صالح علً 

79. .99 احمد عامر اغنٌان   ٌوسف سامً عبد االله 

80. .100 محمـد صالح رسول    
 


