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اسم الطالب
احمد صالح شريف مكتوب
احمد يوسف داخل حسين
امجد حاتم كريم زياد
بشرى حسين جابر سلمان
بنين فاهم حيدر نعيم
تبارك علي جاسم محمد
تيما منذر علوان حسين
حسين حيدر احميد رزوقي
حسين عباس علي
حوراء علوان جابر منشد
دانية سلطان علي سلطان
زهراء عصام جبار
زهراء علي جبير غاوي
زهراء غازي اسماعيل عبد الرضا
زهراء كريم عواد محمد
زهراء كريم ناصر عبد الحسين
زهراء نزار عبد االمير صاحب
زهراء هربد كاظم عبود
زينب جميل سلمان فليح
زينب خالد علي منصور
زينب علي جبار محمد
زينب قاسم محسن مري
زينب والي محمد عبود
سارة مجيد هالل عباس
سجاد عادل كاظم عيدان
سجى علي حسين عباس
صاحب سالم نجم عبد
صفا عباس هالل جواد
ضحى ابراهيم عطشان حاوي
عباس ثعبان ساجت مدفون
عباس سعد نور حسين
عباس عارف يوسف علي
عال تحسين عبد جايد
علي عقيل جبار عبد
علي مثنى محسن محمد

استضافة

استضافة في كليتنا
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عمار احمد نعمة عبد الرضا
فاطمة احمد عباس ابراهيم
فاطمة صادق جبار عويد
فاطمة هاشم ياسر صافي
فيصل فالح جبار مزهر
كوثر قاسم محمد طاهر
محمد جاسم محمد عبد
محمد جواد كاظم مريح
محمد صالح شيال شنجار
محمد عبد الباري كريدي عبود
محمد ليث بدري ابراهيم
محمد محيل عبد منشود
محمد هاتف شباط عبد الكاظم
مريم سلمان غريب عواد
مريم ورد غالي زغير
مصطفى عصام جبار محمد
ميثم هاتف محمد علي عبد
ميساء ستار جبر كاظم
ميالد مسافر وناس واجد
نور الهدى جبار عبد الكريم حسين
نور الهدى سالم حسن علي
نور حميد رسام راضي
نور حيدر محمد زالم
نور عبد هللا مطر عمران
نور كريم عاشور راضي
نور محمد عبد هللا عبود
نور وهب حميد عبد الشهيد
هبة رعد حنفوش مخيف
هبة زهير هالل محمد علي
هدى حيدر جبار عباس
هدى كتاب حنون عويد
هند جبار حسن حمود
يعقوب عبيس عليوي هارون
يمن سلمان سوادي عودة

