أمساء الطلبة اخلرجيني للعام الدراسي 1121-1122
((الدورين األول والثاني))
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اكرم حاكم جابر مطعوج
علي ستار جبير حسين
حميد هادي عليوي عيدان
زينب يحيى نور سلمان
علي رعد إسماعيل حمودي
احمد حواس سلمان حيوان
احمد تكليف جبار يوسف
الحسن ناصر سمير سعدون
بهاء صبحي خليل إبراهيم
حسنين علي كاظم شاكي
جبار حزوير محمد ياسر
غيث نوري مشحوت ناصر
حسن كاظم عماش عيدان
رواء حنتوش كاظم محمد
هبه فاضل عباس بديوي
علي زغير حسن محمد
حسين علوان حسين علي
حيدر جمال محمد منسي
محمود سعيد حسين عبيس
عمار سامي عيدان رضا
علي فالح حسن موسى
حسين عبد األمير جاسم كواك
حيدر علي حسين محسن
مسار عادل هادي صالح
سعد جاسم حسن كاظم
اياد حمزة صاحب جوهر
عال علي موسى مكي
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عمر نذير اسماعيل حاجم
زينب عبدالكاظم عامر جسر
زهراء جعفر محمدعلي موسى
دعاء عبدالحسين لفتة دخن
مروه احمد محمد ياسين
منير مراد كاظم رشيد
احمد حسن عبدعلي هريس
محمد محمود خريبط بداي
محمدحسن عبادي عبدالحسن ذباح
بسام احمد جاسم محمد
قيس جاسم محمد علوان
احمد قيس عبدالسادة عبود
حسنين صباح حميد صكبان
اسعد حسن عباس صباح
زيد علي صالح حسن
ماري عبدالواحد عبدهللا خالوي
صادق رضا لهيمص محمد
مروة مهدي صاحب عزيز
كمال ساجت بندر جياد
مرتضى هاشم جابر عبود
حيدر نافع يوسف كاظم
زيد رشيد عبدالشهيد عبود
حيدر جمال كاظم حسوني
علي جابر راضي عبدالحمزة
ريام سليم كاظم حسن
زهراء محمد مسير خفيف
ليث كريم نوير حسون
علي أنور منسي عبد
محمد فاهم حسن حسين
احمد حسين محمد شغناب
فرقد عباس علوان كطفان
حسين عفراوي سعدون عبدالرضا
شهد مظفر حبيب ظاهر
علي شاكر حسين ثامر
علي عبداألمير جبار عباس
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محمد فيصل احمد إسماعيل
سعد علي هادي نايف
حسن كاظم عباس احمد
حيدر عوض عمران موسى
حسين علي هادي إبراهيم
محمد قند حسون علوان
عباس غازي اسود موجد
اسامة سعد عبداألمير محمدعلي
امجد غني مهدي ساجت
تميم حسن حبيب حسن
سيف علي حمزة عودة
احمد خليل هادي جاسم
حسام جابر عبد محمد
علي صالح هادي جاسم
علي شاكر نعمه عبدعون
سعد علي حسن تومان
امجد رزاق ناجي عبيس
اسامة علي صكر حيدر
محمود عبدالكاظم محمد عبد
محمد علي محمد هندس
سعد راهي حمزة عطية
زينب محمد جاسم
محمد جابر طويش حمادي
اسماعيل خليل عباس كاظم
احمد جاسم محمد جالب
مصطفى حسن علي بديوي
محمد حمزة كاظم زغير
عباس محمد محسن محمد
حيدر صالح كاظم عباس
محمد حمزة عباس سوادي
احمد عالوي يوسف حسون
امير علي محمد خشان
احمد لفته ناصر غازي
مهند أياد كاظم عباس
علي هاتف عبدزيد عبدالحسن
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حسن حمادي حسن عرير
مسلم جابر عباس كاظم
اركان عبادي حسين عبود
علي عماد جبار كاظم
مصطفى عالء لفتة عبدالحسن
حسام فرج عبدان خلف
وسيم عادل جاسم عيدان
محمد خليل إبراهيم مهدي
هشام حسن عبد عريمط
نبيل هاشم كاظم جبير
حسنين هادي بجاي جساب
كرار جحيل زكم عاجل
مرتضى عادل حسين محمد
بشار حميد شياع مصحب
باسل ياسين عبدالحسن مرزة
محمد جبوري موسى بجاي
مصطفى علي عبد عريمط
حسنين فاروق علي عسكر
مرتضى علي جبر مواش
فاضل عبدالحسن داحس نايف
امير حسن جاسم محمد
منذر عبدالباقي سالم حسون
زينب فالح صيهود دخيل
مصطفى فليح كريم عناد
حبيب كاظم عاجل رهيف

