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مسائيفيزياءرقيه صباح عبد الرضا علي1
مسائيفيزياءزينب عالء كاظم خلف2
مسائيفيزياءزهراء عالء مهدي جابر3
مسائيفيزياءمريم سعيد كريم عاجل4
مسائيفيزياءوفاء محمد عباس حسين5
مسائيفيزياءهدى ساجد لطيف عبد اليمه6
مسائيفيزياءفاطمه محمد مهدي بعيوي7
مسائيفيزياءايات عبدهللا محسن شاكر8
مسائيفيزياءرواء جاسم عبد الحسين عبد9

مسائيفيزياءمحمد قاسم محمد مربي10
مسائيفيزياءنبأ نافع محيسن صكر11
مسائيفيزياءايات هيثم عبد العالي كاظم12
مسائيفيزياءزهراء جاسم محسن شيال13
مسائيفيزياءرقية احمد فالح ديوان14
مسائيفيزياءفاطمه واثق رحيم عطشان15
مسائيفيزياءنور الزهراء عباس رحيم مزهر16
مسائيفيزياءدعاء صبار عبيد عبطان17
مسائيفيزياءعلي فالح حسن معيوف18
مسائيفيزياءياسمين يوسف سالم ناصر19
مسائيفيزياءنبأ امجد صالح حمادي20
مسائيفيزياءرفاه جعفر عبد علي مال هللا21
مسائيفيزياءغفران احمد هادي عباس22
مسائيفيزياءرويده حيدر عبد الرضا عباده23
مسائيفيزياءمريم قاسم صالح احمد24
مسائيفيزياءناديه نعمه مهدي فرهود25
مسائيفيزياءبتول عدنان علي كاظم26
مسائيفيزياءايات رزاق خضير عباس27
مسائيفيزياءسحر جبار حمودي جبار28
مسائيفيزياءزهراء علي كاظم جوده29
مسائيفيزياءزهراء رياض عزيز خلف30
مسائيفيزياءمرتضى صالح حسن خضير31
مسائيفيزياءفاطمه عبد األمير رزاق كاظم32
مسائيفيزياءحسين حافظ صبري نعمه33
مسائيفيزياءفاطمه قاسم محمود عبدهللا34
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مسائيفيزياءسحر محمد مهدي عبد الهادي35
مسائيفيزياءغدير حسين علي فجر36
مسائيفيزياءحوراء فارس علي حسين37
مسائيفيزياءروان هيثم حسين إبراهيم38
مسائيفيزياءايمان رياض عبد العباس عطيه39
مسائيفيزياءزهراء علي عبادي حسون40
مسائيفيزياءغصون منتظر عبد الحسين41
مسائيفيزياءاحمد جبار حسين عطيه42
مسائيفيزياءفاطمه صباح شاكر لفته43
مسائيفيزياءزينب ناصر عبد الحسن عليوي44
مسائيفيزياءفاطمه فارس عباس طارش45
مسائيفيزياءفاطمه حسن سالم عسل46
مسائيفيزياءتبارك خالد كاظم مطلك47
مسائيفيزياءفاطمه ضياء حسين علوان48
مسائيفيزياءزينه صفاء حامد محمد49
مسائيفيزياءموسى حسين جواد حميد50
مسائيفيزياءعلي كاظم صالح محمد51
مسائيفيزياءبلسم عيسى عيدان موسى52
مسائيفيزياءعلي محمد جاسم محمد53
مسائيفيزياءمحسن عبد الحسن محسن54
مسائيفيزياءمصطفى عبد مهدي عبدهللا55
مسائيفيزياءتبارك حيدر اموري غانم56
مسائيفيزياءايه شهاب محمد إبراهيم57
مسائيفيزياءمجتبى عقيل حسين عباس58
مسائيفيزياءعبدهللا سباهي  حميدي مرهون59
مسائيفيزياءعذراء فارس حمودي حسن60
مسائيفيزياءحسن محمد عبدالحليم عبيد61
مسائيفيزياءمحمد هادي محمد جواد62
مسائيفيزياءمصطفى قاسم محمد دغيم63
مسائيفيزياءكرار حاتم عبد الحسين داود64
مسائيفيزياءغانم شاكر فرج جويد65
مسائيفيزياءعلي مصطفى خلف زري66
مسائيفيزياءمنتظر ناظم عويد عاشور67
مسائيفيزياءنصير ماهر زبالة خريس68
مسائيفيزياءمحمد رياض جاسم محمد69
مسائيفيزياءبنين هادي هاشم عبد الواحد70
مسائيفيزياءمصطفى جواد كاظم فليح71



مسائيفيزياءامجد كريم فارس سلطان72
مسائيفيزياءعالء رحيم صويح عود73
مسائيفيزياءسلطان ضياء سالم نعوم74
مسائيفيزياءمازن علوان سلمان حمود75
مسائيفيزياءكرار عباس جاسم حسين76
مسائيفيزياءمحمد صاحب عبد عبيد77
مسائيفيزياءذو الفقار عايد عبود غانم78
مسائيفيزياءزهراء عارف مهدي خشان79
مسائيفيزياءمسلم علي جمعه نزار80
مسائيفيزياءمنى عماد حسن شاكر81
مسائيفيزياءزينب عادل رحيم هادي82
مسائيفيزياءإبراهيم جاسم عويز وذيح83
مسائيفيزياءمحمد قاسم حسين محمد84
مسائيفيزياءاحمد ناظم باقر مهدي85
مسائيفيزياءعلي حسن كاظم حسون86
مسائيفيزياءمؤمل هشام عوده عبد علي87
مسائيفيزياءساره علي موسى كاظم88
مسائيفيزياءايات احمد عبد الزهره مالك89
مسائيفيزياءهادي رياض هادي واجد90
مسائيفيزياءمحمد حسن جاسم كريم91
مسائيفيزياءحوراء دواس كريم جتر92
مسائيفيزياءمحمد احمد ملوح وجر93
مسائيفيزياءعنوان حسين علي جبر94
مسائيفيزياءاحمد نعمه محمد زباله95
مسائيفيزياءخالص عارف هنون دبيس96
مسائيفيزياءمحمد مهدي صالح جمعه97
مسائيفيزياءمصطفى حيدر عبدزيد حسين98
مسائيفيزياءعلياء سامي ريشان مشرف99
مسائيفيزياءعباس نزار عبد الحسين محمد100


