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201724احمد جبار هاشم

201730احمد جواد جياد 

مستوفي20170احمد شهاب احمد

مستوفي20170احمد صباح ياسين

ال يداوم20170احمد ضاري خميس

201733احمد وهب جبر

201730اكرم خالد لفتة

201720اكرم عالء حسين

201730امنية علي سالم

ال تداوم20170اميرة محمد وارد

201733انغام عون فاضل

201728انمار سعدي محمد

201730انور عبد الستار ابراهيم

201739ايات موسى جرو

201733اية جعفر اسماعيل

201733اية جهاد اسحاق

ال تداوم20170اية عالء محمد

ال تداوم20170اية هيثم محمد

ال يداوم20170ايمن جالل عبد الواحد

201730باقر كاظم خليف

201731بلسم محمد صالح

201724بنين عبد هللا سيد

201729تبارك علي داود

201732حاتم طارق حاجم

201736حاتم محسن نصيف

201710حسن حامد عبد هللا جواد

201729حسن خضير عودة

201717حسن عالء ميرزا

201725حسن علي تمكين

201728حسنين خالد عبد هللا

ال يداوم20170حسين جواد كاظم

201723حسين حاتم عبد المحسن

ال يداوم20170حسين خلوهن فليح ورة

201731حسين سامي حسين

201720حسين عادل قاسم

ال تداوم20170حنان مصطفى كاظم

201735حنين جبار محسن

ال تداوم20170حنين سعد نايف

ال تداوم20170حنين محمد علي فالح

201738حنين معن مطشر

201730حوراء كريم عدنان

مستوفية20170حوراء نجم عبد جاسي

201734حيدر طعمة زغير

مستوفي20170حيدر عباس عويد

201726حيدر محمد عبد جاسم

201730داليا رياض محمد

ال تداوم20170دعاء صالح جاسم

201733دعاء طالب افرح

201736دالل جاسم عبد مهنة

201725رحيم عباس رحيم

201735رغدة مضر علوان

201723رقية علي عزيز



201722روىء عالء احمد

201736زهراء اركان كاظم

201732زهراء ثامر عباس

201730زهراء سمير حسين

201732زهراء صالح حسن 

201738زهراء عبد هللا عباس

201721زهراء فرحان جبار

201736زهراء كريم رحيم

201735زيد جبار ولي

201736زينب عودة عكلة

201732زينب لطيف خير هللا

201732سارة علي حمد

201727سارة علي نذير

مستوفي20170سجاد عباس خضير

201733سجاد علي كاظم

201730سجاد كامل خريبط

201732سجاد محمد ثامر

ال يداوم20170سعد حسين مراد 

201735سعدون عبد الرضا باهض

201726سيف هللا حميد جسام

مستوفية20170شفاء سعد صبري

201730شهد عامر يونس

201731شيالن حسين حسن

201731صفا قاسم فاضل

ال تداوم20170صفا واثق محمود

201738صفاء ماجد هاشم

201735عارف شمال عارف

201727عباس مهدي عباس

2017عبد هللا حسين جرو

2017عبد هللا خلف عبود

2017عبد هللا سالم عباس

2017عال ياسين زامل

2017علي ابراهيم يوسف

2017علي احمد عز الدين

2017علي الكرار جواد عبد الكاظم

2017علي انور صبحي

2017علي جاسم محمد

2017علي جمعة عاجب

2017علي صادق حسن رستم

2017علي صبيح نصار

2017علي عبد الجليل شنين

2017علي كاظم رحمة

2017علي كاظم مزهر

2017علي كريم محمد

2017علي محمد حسين

2017علي وليد محمود

2017عمار عايد دخين

2017عيسى داخل صالح

2017غفران جمال عزيز

2017فاطمة حسن خضير

2017فاطمة حيدر شاكر

2017فاطمة ستار خضير

2017فاطمة طالب داغر



2017فهد رائد يونس

2017قيس غضبان ابراهيم

2017كاظم داخل حسون

2017كرار باسم حميد

2017كرار رائد سلمان

2017كرار علي رمضان

2017كوثر محمود صبيح

2017لبنى علي سبع

2017ليث ثائر جمعة 

2017ليث حسين هادي

2017ماهر محمد علوان

2017محمد احسان غالم

2017محمد باقر منصور جناح

2017محمد باقر موسى شكر 

2017محمد تقي جواد

2017محمد جاسم عبد الصاحب

2017محمد حامد جبار

2017محمد خلف نعمة هللا

2017محمد رحيم عبود

2017محمد عبدهللا حسن 

2017محمد فالح محمد

2017محمد كاظم حسين محمد

2017مروة احمد عذيب

2017مريم ثامر محمود

2017مريم حسن عباس

2017مريم سمير لطيف

2017مريم مثنى احشيف

2017مريم ياسر لطيف

2017مصطفى خزعل معاوي

2017مصطفى عقيل محمد

2017مصطفى قحطان انصيف

2017معزز ثائر اسعد

2017منتظر علي حميد

2017منتظر مهند مشاري

2017منتظر نجم عبد هللا

2017مها قاسم فاضل

2017نبأ احمد سوادي

2017نبراس ابراهيم سعود

2017نور الدين كريم صالح

2017نور الهدى عادل جاسم

2017نور الهدى عبد الرحمن عبد القادر

2017نور الهدى مهدي حسن

2017نور جواد كاظم

2017نور طالب عويد

2017نور محمد حسان

2017نور هاشم مطشر عودة

2017هبة عزيز هاشم

2017هدى رعد خربيط 

2017هدى صالح حاكم

2017هند صالح جاسم

2017ياسر صالح علي ابراهيم

2017يحيى عبد المحسن سلطان

2017يوسف ابراهيم عوني



2017يوسف عز الدين ابراهيم


