المرحلة السادسة للعام الدراسي  1027 / 1026م
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32
33
34
35
36

اسم الطالب
احمد حيدر عطية
احمد رائد محمد
أحمد علي جعفر خليل
أحمد كاظم مزعل محسن
أحمد محمد رخيص حسين
إسالم علي جواد جمعة
أطياف عبد هللا عبيد زرزور
أالء ناصح علي خضير
أمير مجبل حسين جبر
إيالف عيدان طاهر حسين
براء قائد كعيم وحيد
ترتيل ثامر عبد الواحد عباس
تيسير رضا عطية وروير
حسن عادل عبد علي عزيز
حسنين علي نعمة صالح
حوراء جميل عبد حسون
حوراء ظاهر مظلوم سلمان
رحيم صكبان عواد جواي
رفل محمد عبد االمير محمد
زهراء حازم صبحي رديف
زهراء هادي مسلم هداد
زينب حسن مطر فهد
زينب عبد األئمة فدعوس حسين
زينب فيصل شناوي عبد الصاحب
زينب مرتضى شالل حسن
سارة رزاق والي
سحر احمد سلمان
سلطان فضل سوادي مناع
صفا احمد محمد حسن
صفا كاظم علي حمد
طارق أحمد حسين مهدي
طيبة كريم هليبت مناحر
عبد هللا جابر عكلة صراخ
علي احمد محمد علي
علي حسين بدر سهل
علي فاهم حيدر نعيم

استضافة

استضافة من ج/القادسية
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غفران فائق يوسف عزيز
غادة ماجد توفيق
فرح فرحان مذري حسون
لمى فالح عبد الحسن عبد العزيز
ماهر عزيز وهيب كاظم
محمد باقر جالب هادي
محمد جليل داخل
مهدي رشيد عبد الحمزة
محمود جاسم فرحان شتام
مروة عبد الرزاق هادي راضي
مروة كاظم عدنان
مصطفى عبد االله كاظم ولي
مي علي حيدر كريم
ميثم مشكور كاظم والي
ميس فاهم حيدر
ناصر كاظم عطية جبر
نور رياض كاظم
هبة حسن هادي حسين
هدى رياض عبد الرضا عباس
هدى عبد الكريم داخل علوان
ورود حمزة عبد عباس
والء رعد جمعة تومان
ياس خضير عباس

