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75000دراسات علياهالة علي هالل احمد1

75000دراسات عليامروة حسين داود سلوم2

142323سياسةاحمد فيصل حسين سالم3

142323سياسةاسيل خليفة احمد حمودي4

142323سياسةانسام حسين لطيف عباس5

142323سياسةاستبرق عبدالسالم عبدهللا6

142323سياسةشجن صفاء ابراهيم7

142323سياسةمهند قاسم حمادي8

142323سياسةعلي فيصل محمود حسين9

142323سياسةدنيا لطيف هنود10

142323سياسةابراهيم خليل ابراهيم11

142323سياسةمحمد سعد عباس12

142323سياسةاية وسام رشيد حميد13

142323سياسةهداية سعد عبدالكريم14

142323سياسةعلي عبدالرزاق اسماعيل15

142323سياسةمروة ابراهيم جميل16

142323سياسةدموع ناصر عليوي17

142323سياسةمروة براء جميل احمد18

142323سياسةورود عدنان حمادي19
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142323سياسةمحمد فاضل حسن20

142323سياسةعلي حسين علوي21

142323سياسةابراهيم اياد حسن22

142323سياسةمشتاق طالب عبد23

142323سياسةسحر وائل سلمان احمد24

142323سياسةصابرين جواد حسين25

142323سياسةعلي قاسم سلمان26

142323سياسةمشتاق طالب خليل27

142323سياسةاثير واثق رشيد حميد28

142323سياسةروال روكان مزبان29

142323سياسةنور عساف علي30

142323سياسةاية باسم محمد31

142323سياسةاحمد علي حسن32

142323سياسةعمر علي محمد33

142323سياسةاسماعيل جميل اسماعيل34

142323سياسةمروة ياس خضير عباس35

142323سياسةكيالن ثائر محمد36

142323سياسةايالف فليح حسن37

142323سياسةضياء حسيب برهان نجم38

142323سياسةروكان عدنان صالح نرجس39

142323سياسةحسن سالم محمود علوان40

242323سياسةعبد هللا خلف عبد هللا41

242323سياسةمحمد اسماعيل خميس كريفع42



242323سياسةريام مجيد عبد الكريم علوان43

242323سياسةصفا صالح هادي حميد44

242323سياسةعلي ليث جبار حميد45

242323سياسةايسر مجيد سعود46

242323سياسةزهراء غانم شجاع محمد47

242323سياسةأية سهيل أحمد حسن48

242323سياسةرويدا نامق حسن محمود49

242323سياسةعمر عطا احمد حمود50

242323سياسةاستبرق سعد حسين علي51

242323سياسةافراح هادي صالح52

242323سياسةروال روكان مزبان عمير53

242323سياسةكرار محمد صيهود غضيب54

242323سياسةغيث راشد عبد هللا شيحان55

242323سياسةرياض سلمان حسب هللا عباس56

242323سياسةفلة حسن ابراهيم شوكت57

242323سياسةوسن زكي شاكر58

242323سياسةاكرم محمد دخل59

242323سياسةانس عبد الستار خضير درباس60

242323سياسةميعاد صباح عواد كاظم61

242323سياسةعصماء عبد الستار محسن داود62

242323سياسةاحمد عبد الرضا محمد63

242323سياسةمحمد عدنان حسن خليل64

242323سياسةفاطمة ظافر نكة غيدان65



242323سياسةشهد مولود علي عبد هللا66

242323سياسةمهند زيد محسن عبد هللا67

242323سياسةعلي هادي سلمان عباس68

242323سياسةنور هشام عبود جعفر69

242323سياسةعلي طالب عمران كاظم70

242323سياسةيوسف عباس علوان حبيب71

242323سياسةكرار كمال رشيد72

242323سياسةرسول محمد علي جاسم73

242323سياسةعلي غالب مهدي جاسم74

342323سياسةرندة عبد الرزاق محمد صالح75

342323سياسةرانيا حامد محمد جاسم76

342323سياسةحسين رعد فاضل شهاب77

342323سياسةاحمد حميد محمد78

342323سياسةاخالص حسين عبد سلمان79

342323سياسةمهدي جاسم حسون كاظم80

342323سياسةزيد برهان عبد الرزاق عبد الكريم81

342323سياسةتبارك مقداد ابراهيم محمد82

342323سياسةشهد خزعل طه سلمان83

342323سياسةعبد هللا علي حسين علي84

342323سياسةشهد صباح عطا مهدي85

342323سياسةسحر بشار داود سلمان86

342323سياسةرفل محمد خليل موسى87

342323سياسةرحاب نزار ثامر88



342323سياسةهديل احمد نايف89

342323سياسةرنا طارق كامل مطلب90

342323سياسةبيداء حميد توفيق صالح91

342323سياسةمروة عباس فاضل كامل92

342323سياسةمروان جبار عبد علي93

342323سياسةهبه كنعان يحيى94

342323سياسةمصطفى محمد خلف نجرس95

342323سياسةفاطمة ياسين عبود سلمان96

342323سياسةمحمد بهجت علوان حسن97

342323سياسةورود خالد سلمان علوان98

342323سياسةعمار عبد علي سلمان99

342323سياسةمحمود حسن عبد اللطيف100

342323سياسةفاضل علي حسن فليح101

342323سياسةايمان عبد علي مجيد102

342323سياسةغفران ماجد علي103

342323سياسةدنيا طاهر محمد سعيد104

342323سياسةبشير كريم علي105

342323سياسةدعاء حاتم حسن جاسم106

342323سياسةناريمان صالح مهدي علي107

342323سياسةسهام جميل حسن خلف108

342323سياسةكرار كاظم فاضل109

342323سياسةبان يحيى محمود110

342323سياسةتمام علي كرجي احمد111



342323سياسةمحمد صكبان كاظم112

342323سياسةزهراء هاشم لطيف113

342323سياسةكاظم عدنان محمد مغير114

342323سياسةهدى عبد المنعم ناصر كاظم115

342323سياسةبشرى زيد نايف رجب116

342323سياسةمحمد عبد القادر احمد117

342323سياسةناجحة عامر علي118

342323سياسةسرى احمد جميل شهاب119

342323سياسةايمان قاسم محمود120

342323سياسةزينب سعد عبد االمير عباس121

342323سياسةعلي عثمان ادريس122

342323سياسةسحر مجيد علي منصور123

342323سياسةايسر اديب عبد الحسين124

342323سياسةايالف علي حسين صادق125

342323سياسةسارة عبدهللا ابراهيم126

342323سياسةحسين مجيد حميد عبد هللا127

342323سياسةرانيا عدنان محمد علوان128

342323سياسةسهى سعد ذياب عباس129

342323سياسةعلي محمد عبود مهدي130

342323سياسةعلي حيدر كيطان سمير131

342323سياسةسجى كاظم محمد132

342323سياسةحوراء عباس علي حسين133

342323سياسةسارة علي عبد النبي134



342323سياسةاسماعيل محمد قادر علي135

342323سياسةاكرم ناجي ظاهر136

342323سياسةرؤى حسين فاضل علي137

342323سياسةآيات إسماعيل إبراهيم138

342323سياسةعلي طارق خضير139

342323سياسةحيدر هادي حسن140

342323سياسةغزوة فالح حسن علي141

342323سياسةوسن ابراهيم كامل142

342323سياسةزينب حيال طه ياسين143

342323سياسةاحمد سعد كاظم خميس144

342323سياسةمحاسن سلطان محمود145

342323سياسةمحمد فالح مهدي146

342323سياسةنور قاسم ياس147

342323سياسةهالة جميل خماس مهدي148

342323سياسةبان نزار محمد149

342323سياسةعبد الرحمن طه محمد150

342323سياسةحسن صفاء ابراهيم وهاب151

342323سياسةمحمد شهاب احمد نصيف152

342323سياسةعلي غضبان عبد الرحمن قدوري153

342323سياسةغيداء عبد الكريم جاسم محمد154

342323سياسةمحمد احمد شاكر حميد155

342323سياسةمهند محمود احمد خلف156

342323سياسةعلي مجيد محمد157



342323سياسةميالد حميد خلف جواد158

342323سياسةرندة خليل ابراهيم159

342323سياسةحامد مؤيد مهدي علي160

342323سياسةهدى حامد حسن161

342323سياسةمحمد قاسم محمد عليوي162

163
3سياسةمهند نعيم مجلي جودة

42323

442323سياسةانسام سعد حسين زيدان164

442323سياسةاحمد مطلب حميد165

442323سياسةزينب عمران عسكري166

442323سياسةاية قاسم محمد احمد167

442323سياسةرسول اركان جميل168

442323سياسةمحمد عبد الوهاب عبد هللا169

442323سياسةفاطمة منذر خالد170

442323سياسةهناء طه محمد عايش171

442323سياسةورود هادي صالح172

442323سياسةحسين علي توفيق173

442323سياسةمجدة عدنان صاالر174

442323سياسةعذراء صفاء الدين ابراهيم175

442323سياسةرندة عدنان عامر176

442323سياسةسهى جمعة خلف177

442323سياسةمصطفى عبد األمير عطية178

442323سياسةماهر ذياب ابراهيم179

442323سياسةعلي سالم عبد الحسين180



442323سياسةنور عيسى حمد181

442323سياسةشهد عيسى حمد182

442323سياسةسلمان كاظم شهاب183

442323سياسةكرار فزع عبد االمير184

442323سياسةشذى احمد حنون185

442323سياسةسناء كاظم هنون186

442323سياسةهاجر ابراهيم مهدي187

442323سياسةفريد علي مريس جواد188

442323سياسةعالء الدين مهدي محمد189

442323سياسةورود عامر شاكر190

442323سياسةحنين رسول مهدي191

442323سياسةرسل احمد محمود192

442323سياسةجاسم محمد حاتم جواد193

442323سياسةخوله احمد ابراهيم194

442323سياسةوائل غازي سلطان195

442323سياسةمريم عبد االمير نايف196

442323سياسةفاتن علي حسين197

442323سياسةعبد هللا عبد الكريم حسين198

442323سياسةمحمد نوح كريم199

442323سياسةغادة فيصل عبد الحسين200

442323سياسةمحمد خليل اسماعيل201

442323سياسةموج طارق احمد202

442323سياسةحيدر احمد هادي فاضل203



442323سياسةوفاء حازم محمد204

442323سياسةمحمد عدنان نعمان205

442323سياسةمصطفى عدنان ياس206

442323سياسةنور اسماعيل حسن207

442323سياسةهبه حاتم اسماعيل208

442323سياسةمنار غسان سلمان209

442323سياسةعلي احمد حسين210

442323سياسةسيف لطيف مال هللا211

442323سياسةهبة شاكر محمود212

442323سياسةحيدر احمد هادي213

442323سياسةخالد محمد حسن محمد214

442323سياسةرحاب رياض زمان215

142323قانونهديل عبدالرحمن طه ياسين216

142323قانوننبأ حميد رشيد عبد217

142323قانونمها علي حسين218

142323قانونياسمين وليد فاضل219

142323قانونمروة جليل عارف220

142323قانونفاطمة حسين عبد الحسن221

142323قانونزبيدة علي عباس222

142323قانوناحمد عبد السالم عيسى223

142323قانونخالد نجم عبد حسون224

142323قانونمحمد ستار عيدان225

142323قانوندنيا محمد علي226



142323قانونزبيدة عبد الرحمن ستار227

142323قانونفهد زامل حسين228

142323قانونافنان اديب لطيف229

142323قانوناحمد عبد العظيم ياسين230

142323قانوناحالم صباح عباس231

142323قانونحيدر سالم داود232

142323قانونمرتضى حسين عطية233

142323قانونحسين هادي محمد234

142323قانونمروة حمزة وهاب235

142323قانونذو الفقار حسين صادق236

142323قانوناحمد عبد الرزاق ابراهي237

142323قانونرسل حبيب حميد238

142323قانونحسين جدوع محمد239

142323قانونحوراء محمد وادي240

142323قانونكاظم حسن كاظم241

142323قانونعلي حسين محمود242

142323قانونليث علي عبد الرحمن243

142323قانوننوار ناظم احمد244

142323قانونمحمد واثق احمد245

142323قانوناحمد صبحي وسمي246

142323قانونمصطفى غالب حسن247

142323قانونليث محدحت يحيى248

142323قانوننورس خلف جاسم249



142323قانونبكر عالء تحسين250

142323قانونمحمود قاسم محمود251

142323قانونحيدر احمد كامل252

142323قانونعمر الدين عالء253

142323قانونمريم ليث مهدي254

142323قانونبراء محمود حسين255

142323قانونعبد الكريم شعبان عبد256

142323قانونحنين قيس عطيوي257

142323قانونزهراء علي عبد الرزاق258

142323قانونتمارا حقي اسماعيل259

142323قانونعبد هللا هيثم صباح260

142323قانونزمن قيس محمود261

142323قانونعالء ظاهر فهد262

142323قانونحسين رعد عبيد263

142323قانونمحمد علي محمد264

142323قانوناسماء احمد سعد265

142323قانونتبارك خضير محمود266

142323قانونشيماء سامي فخري267

142323قانونزهراء غالب جاسم268

142323قانونوفاء سمير توفيق269

142323قانونمشكور جاسم فاضل270

142323قانونجاسم محمد عواد271

142323قانونحميد نزار رشيد272



142323قانونياسر محمد حسين273

142323قانونتمار عمار جميل274

142323قانونعمر مشعان حمادي275

142323قانونزهراء محمد علي276

142323قانوناحمد قاسم ناجي277

142323قانونسحر محمود جدوع278

142323قانونعبير بهجت عبد الواح د279

142323قانونشاكر محمود سعيد280

142323قانونزينب خليل ابراهيم281

142323قانون هاجر بركان ابراهيم282

142323قانونسجى محمود حسين283

142323قانون ايمان اكرم عبد284

142323قانوننور اسد شجاع285

142323قانونامير جبار خلف286

142323قانونحيدر صباح عطا287

142323قانونعلي بشار حسن288

142323قانونسعد رحيم جمعة289

142323قانونيوسف حامد حميد290

142323قانونهديل عدنان عمر291

142323قانونمحمد طارق  ابراهيم292

142323قانوناحمد علي محمد293

142323قانونصالح علي كاظم294

142323قانونرسل محمد جاسم295



142323قانونعبد المرسل عباس خزعل296

142323قانونمأمون رشيد حسين297

142323قانونمرتضى نشأت احمد298

142323قانونميسم ستار جبار299

142323قانونايمان حسين خليل300

142323قانوننبأوليد نصر هللا301

142323قانونايات احمد     خضير302

142323قانونعلي طارق احمد303

242323قانوناسراء سعيد نصيف304

242323قانونسفانة مثنى احمد305

242323قانونعبدهللا علي حسين306

242323قانونعلي السجاد خليل سعد307

242323قانونمرتضى كرم ناصر308

242323قانوننبراس طه محمود309

242323قانوناالء حمد عباس310

242323قانونرائد سالم عجاج311

242323قانونزهراء هاشم فاضل312

242323قانونزينة حميد محسن313

242323قانونعمار ياسر عبيد314

242323قانونفرح احمد محسن315

242323قانونشهد باسم غضبان316

242323قانونشيرين ياسين عنوان317

242323قانوننزار حسن علي318



242323قانوننورس عبد الحميد شهاب319

242323قانونحيدر عبد الرحمن حسن320

242323قانونمنتصر اركان جاسم321

242323قانونيقين عبد الكريم محسن322

242323قانونزهراء عمران محمد323

242323قانونفاطمة عبد الحسن عبد االمير324

242323قانونايسر جميل فالح325

242323قانونزهراء مثنى عباس326

242323قانونيوسف طالب حسن327

242323قانونهديل عبد الجبار ابراهيم328

242323قانونخالد حافظ ياسين329

242323قانونحنان نجم عبد نصيف330

242323قانونمروة احمد عبدهللا331

242323قانونمصطفى قاسم محمد332

242323قانوناسماء جاسم محمد333

242323قانونعبدهللا حسين عون334

242323قانوندعاء عباس ابراهيم335

242323قانونغفران منير شهاب336

242323قانوننجم عبدهللا خضير337

242323قانونحمزة حكيم محمود338

242323قانونياسمين عباس علي339

242323قانونزينب عدنان محمود340

242323قانونفاطمة علي عبد341



242323قانونمحمد صالح حسن342

242323قانونعلي عدنان هاشم343

242323قانونايات محمد نجم344

242323قانونهاجر ياسين حسن345

242323قانونمحمد هادي صالح346

242323قانونعلي حسين محمود347

242323قانونحسين ياسين اسماعيل348

242323قانونمحمود عامر جاسم349

242323قانوناحمد عقيل عمران350

242323قانونعبد الصمد مهند عبد الستار351

242323قانوننمارق ياسر حسن352

242323قانونمرتضى محمد حميد353

242323قانونزينب حشمت نعمة354

242323قانونانتضار محمود صالح355

242323قانونريام ثاير محمود356

242323قانونمازن صاحب ناجي357

242323قانوننورس ابراهيم عبد الرزاق358

242323قانونهبة مظهر اسماعيل359

242323قانونلينه عبد المنعم حاتم360

242323قانوننرجس مرهج ناصر361

242323قانوناسيل محمد درباس362

242323قانونشذى حسن سعود363

242323قانونمصطفى محمد عبدهللا364



242323قانونديانا علي عبد الحسين365

242323قانونفرقد قحطان محمود366

242323قانونامنة عبد الرسول كاظم367

242323قانونهدى جاسم محمد368

242323قانونعلي نزهان شوكت369

242323قانونابو بكر حسين حسن370

242323قانوننور رحيم صكبان371

242323قانوننبراس سامي محمد372

242323قانونايمان فاضل خضير373

242323قانونورود رعد جميل374

242323قانونبتول ابراهيم حسين375

242323قانونطارق نبيل سامي376

242323قانونرانية حامد هادي377

242323قانونفاطمة محمود علي378

242323قانونانور حسن هادي379

242323قانونسرى نبيل سعدون نعمة380

242323قانونسليمان خليل ابراهيم خلف381

242323قانونسارة عويد عودة كاظم382

242323قانونعلي كريم دلفي دانة383

242323قانونهشام عطية فهد384

242323قانونمحمد فرحان حسين385

242323قانوناالء كيالن محمود386

242323قانونيوسف رشيد محمد عودة387



242323قانونعثمان فيصل احمد388

242323قانونمحمد صاحب محمد389

242323قانونبالل قيس جعفر390

242323قانونمصطفى خشان جميل391

242323قانونسجى عالء عزيز392

242323قانونمعد حمدي حسن393

242323قانونمصطفى يوسف صالح394

242323قانونحنان محمد عباس395

242323قانونعلي ستارعباس396

242323قانونمريم صالح حسن397

242323قانونفاطمة وسام ابراهيم398

342323قانونزينب علي جاسم399

342323قانونسيف سعد سليمان400

342323قانونكرار عبد االمير نجم401

342323قانونمنذر عبد الناصر يوسف402

342323قانونمنتظر سعد محسن403

342323قانونامنة خالد كريم404

342323قانونجاسم حامد جاسم405

342323قانونجاسم محمد تركي406

342323قانونحيدر مناحي غضبان407

342323قانونزينب عماد سامي408

342323قانونعلي احمد اسماعيل409

342323قانونعمار عبد الحسين جباد410



342323قانوننور خالد نصيف411

342323قانونوليد نجيب عبدهللا412

342323قانونعلي خليل ابراهيم413

342323قانوناشواق عالء احمد414

342323قانون حسين كريم مولود415

342323قانونرسل عبد الرحيم اسماعيل416

342323قانونشادان احسان عبدهللا417

342323قانونمثنى عبد الحكيم محمد418

342323قانونمحمود انور حيدر419

342323قانونمروة علي حسن420

342323قانوننور رياض عدنان421

342323قانونياسر سلمان كتاب422

342323قانوناسراء فاضل سالم423

342323قانوناسيل حامد شكر424

342323قانونامنية ستار جاسم425

342323قانونحسن حسب هللا اسماعيل426

342323قانونحوراء عبد الكريم حسن427

342323قانونرواء حسن علي428

342323قانونعمر علي جاسم429

342323قانونفاطمة ثامر جالب430

342323قانونقاسم علي عبد الرحمن431

342323قانوننور سعد جاسم432

342323قانوناالء مهدي صالح433



342323قانونانمار حسن كاظم434

342323قانونحسناء نعمان حسن435

342323قانونحيدر فتح هللا حسين436

342323قانونسيف جاسم محمد437

342323قانونعمران عنيد جسام438

342323قانونمروة رشيد احمد439

342323قانونوسام مؤيد كامل440

342323قانونصالح حسب هللا حسين علي441

342323قانونشهد محمود حسون442

342323قانونزينب خضير جنيد443

342323قانوناالء قاسم امين عبدهللا444

342323قانونميالد رباح عبد445

342323قانونسوالف وليد فاضل446

342323قانونامنة سامي فاضل447

342323قانونرعد فائز علي448

342323قانونوليد ابراهيم محمد449

342323قانونشامل صبار علوان450

342323قانونمحمد عبود تركان451

342323قانونسجى اسماعيل خليل452

342323قانونتقى عبد الخالق حميد453

342323قانونشيماء عامر جبار454

342323قانونبيداء انور حيدر455

342323قانونشيماء كريم جبار456



342323قانونهجران هاتف مجيد457

342323قانونزينب رعد علي458

342323قانونرواء عادل محمد459

342323قانونسيماء كاظم جواد460

342323قانونسالم محمد حسن حسين461

342323قانونرنا فؤاد عواد462

342323قانونمحمد كريم احمد463

342323قانوننداء حسين مبارك464

342323قانون فؤاد صالح نوري465

342323قانونغزوان عدنان محمود466

342323قانونريام محمد حميد467

342323قانونمحمد نجاح مهدي468

342323قانونداليا اركان ابراهيم469

342323قانونكافي سلمان محمد470

342323قانونسجى علي حسن471

342323قانونسماح مقداد حكيم472

342323قانونسيناء اسماعيل سلطان473

342323قانونمحمد ياس علي474

342323قانونعبدهللا ابراهيم كاظم475

342323قانونسرور حسام هادي476

342323قانونفاطمة جبار حماخان477

342323قانونعلي هادي نجم478

342323قانوناسماء غانم جمعة479



342323قانونداليا مزاحم محمد480

342323قانونعمر ابراهيم خليل481

342323قانونمحمد عبد الواحد مهدي482

342323قانونحيدر علي خميس483

342323قانونماجدة حامد علوان484

342323قانونمحمد يعكوب توفيق485

342323قانونهالة ساجد محمود486

342323قانونفاطمة سلمان عبود487

342323قانونصابر كامل رحم488

342323قانوناطياف زياد علي489

342323قانونرسل محمد علي490

342323قانونبسام فالح جسام491

342323قانونطيبة جميل جاسم492

342323قانوننور الهدى مزهر زيدان493

342323قانوندعاء محمد عبد494

342323قانونعائشة كامل حسن495

342323قانونزينب ياسين هادي496

342323قانونحنين عبد الوهاب حسين497

342323قانونايه علي مجيد498

342323قانونقصي ثائر عبد الرحمن499

342323قانونرعد عبد الرزاق صالح500

342323قانوناحمد ابراهيم سعد501

342323قانونعمر سمير عبد الجليل502



342323قانوناميرة ابراهيم عبد الرزاق503

342323قانونسالم طه كاظم504

342323قانوناحمد محمود عباس505

342323قانونجنان ضياء عبد الرحمن506

342323قانوناحمد سبهان عبد صالح507

342323قانونمياسة طالب موسى508

342323قانونمصطفى احمد موسى509

342323قانونحسين خالد عبد510

342323قانونشهد صالح هادي511

342323قانونمحمد سعيد حسين512

342323قانوناحمد كمال عبد الرحمن513

342323قانونقصي داود سليم514

342323قانونمحمد جواد شاكر515

342323قانونكريم علي كاظم516

342323قانونحسنين خالد محمد517

342323قانونمحمد احمد جاسم518

342323قانونمصطفى جمعة محمد519

342323قانوندعاء فالح حسن520

342323قانونمحمد تركي احمد521

342323قانونانور فوزي خلف522

342323قانونهشام سامي جاسم523

342323قانونعلياء محمود  علي524

342323قانونمصطفى محمد صالح525



342323قانونمصطفى احمد هادي526

342323قانونضرغام فارس جاسم527

342323قانونليث علي عباس528

342323قانوناحمد شاكر محمود جاسم529

342323قانونسيف صالح الدين جبار530

342323قانونشهد حسين توفيق531

342323قانونشهد عبد الوهاب احمد532

342323قانونمحمد عدنان حاتم533

342323قانوناحمد شاكر محمود حسن534

342323قانونعلي حسين علي535

342323قانونمحمد عدنان علي ناجي536

342323قانونبشائر هزبر عباس537

342323قانونصفاء علي رشيد538

342323قانونبيداء ابراهيم يحيى539

342323قانونزهراء حاتم احمد540

342323قانونميساء عبد المنعم رشيد541

342323قانونماهر رياض شنيف542

342323قانوناحمد فيصل احمد543

342323قانونزينب رشدي رحيم544

342323قانونمكارم محمد علوان545

342323قانوناحمد عبدهللا فرمان546

342323قانونخالد وليد توفيق547

342323قانونعبد الرحمن نور الدين  ادهم548



342323قانونمروان خالد عبد الستار549

342323قانونعز الدين علي مسلم550

342323قانونمحمد نجم عبد551

342323قانونقحطان عيدان مصطفى552

342323قانونحسين بديع كاظم553

342323قانونزينب عبد السالم ستار554

342323قانونشهد دلير احمد555

342323قانونرسل عمر حسين556

342323قانونمصطفى شهاب احمد557

342323قانونمحمد جمال جداع558

342323قانوننور الهدى حيدر محمد559

342323قانونفاطمة عبدهللا علي560

342323قانونفهد انور مسافر561

342323قانونغفران عصام رشيد562

342323قانونسجى عماد ياسين563

342323قانونحيدر عمران عبد الرحمن564

342323قانونحذام احمد علوان565

342323قانونمحمد كمال جدعان566

342323قانوناحمد علي احمد567

342323قانوناسعد ستار حميد568

342323قانونادهام عبد الكريم مصطفى569

342323قانونازهر خير هللا عدنان570

342323قانونحسين عباس حسين571



342323قانونهادي عبد محمد572

342323قانونندى نادر قادر مجيد573

342323قانونهدى صالح علي صالح574

342323قانونمحمد اسماعيل محمد عنكوش575

342323قانوننور حكمان علوان576

342323قانونسالم مطشر كرمش577

342323قانونصفاء الدين روكان اسماعيل578

342323قانونحيدر سالم صادق579

342323قانونسناء عبد الكريم جاسم580

342323قانوناياد طارق كامل581

342323قانونهدية عماد عبد المطلب582

342323قانوناستبرق مهدي كاظم583

342323قانونافراح شكر احمد584

342323قانونرسل محمد احمد585

342323قانوناية محمد ناصر586

342323قانونسرى سعد عبد الكريم587

342323قانونعالء كريم ياسين588

342323قانونمصطفى نصر  جواد589

342323قانونسالم هاشم عبد الحسين590

342323قانونعلي حسن علي حسين591

342323قانونعبد السميع ابراهيم اسماعيل592

442323قانونابراهيم عادل قحطان593

442323قانونانس حسن عبد الهادي594



442323قانوناية امين وهاب595

442323قانونبشار فالح حسن596

442323قانونحنين صادق كاظم597

442323قانونسيف رعد علي598

442323قانونصباح نوري حوم599

442323قانونقاسم ثعبان علي600

442323قانونمحمد حميد رشيد601

442323قانونوسن سمير امين602

442323قانونهيرو عادل اسد603

442323قانونسالم ناجي احمد604

442323قانونشهد حبيب مجيد605

442323قانونكاظم فاضل كاظم606

442323قانونالرا هاشم جاسم607

442323قانونادريس سعدون محسن608

442323قانونايات نبيل حسين609

442323قانونسهير سعد رزا610

442323قانونضياء حسين ابراهيم611

442323قانونغفران فيصل عباس612

442323قانونلبنى ياسين شهاب613

442323قانونسرمد فاضل عبد احمد614

442323قانونوسن قاسم محمد615

442323قانونبشرى علي حسين616

442323قانونمحمد مازن محمد617



442323قانونمحمد صالح جهاد618

442323قانونرغد كريم جميل619

442323قانونفوزية احمد محمد620

442323قانونندى محمد سعدون621

442323قانونرندة طه طارش622

442323قانونالره شامل اسماعيل623

442323قانونرضا محمود عبد624

442323قانونفراس فهد عباس625

442323قانونفراس رشيد صالح626

442323قانونسمر محمد عبد الجبار627

442323قانونذو الفقار عبد الحسن جبار628

442323قانونمناضل شاكر جوامير629

442323قانونوليد صالح خلف630

442323قانونزهراء خضير سلمان631

442323قانونعلي فوزي عبد الستار632

442323قانونعبدهللا جليل علي633

442323قانونسمر وليد جاسم634

442323قانونحسين اياد حميد635

442323قانونوالء كاظم ورد636

442323قانوناحمد حسين عبد هللا637

442323قانونحسام سامي رشيد638

442323قانونداليا عبد لطيف639

442323قانونمحمد علي حسين640



442323قانونمحمد عبد الرحمن صالح641

442323قانونسيف عبد العزيز جاسم642

442323قانوناحمد عودة عبد راشد643

442323قانونغفران لطيف خليل644

442323قانونايمان نزار خلف حسن645

442323قانونمهند يحيى عاصي646

442323قانونايوب حافظ حسين647

442323قانونعامر عبد الرحمن جاسم648

442323قانونمصطفى إسماعيل طعمه649

442323قانونظاهر حسين منصور650

442323قانونطه علي عواد651

442323قانونشهد جنعان حسن652

442323قانونعبد الرشيد فهد عبدهللا653

442323قانونزينب فليح حسن654

442323قانونمؤيد صالح محمود655

442323قانوناناهيد عبد الجبار خضير656

442323قانونعلي فليح حسن657

442323قانونحيدر علي شكر658

442323قانونرهام محمد رشيد659

442323قانونليث كريم رشيد660

442323قانونسماح صباح محمد661

442323قانوناحمد ابراهيم حسين662

442323قانونحسن علي جواد663



442323قانونسجى شاكر محمود664

442323قانونعلي عبد الجبار محمود665

442323قانونسجى سند عبيد666

442323قانونمريم سلمان كمر667

442323قانوننغم قاسم حسين668

442323قانوناحمد عبد االمير امين669

442323قانونعبدهللا محمد خضير670

442323قانونياسمين حسن صالح671

442323قانوناحمد موسى جعفر672

442323قانونمصطفى اسامة محمود673

442323قانونسارة فاضل عبد هللا674

442323قانونايمن عبد الكريم مهدي675

442323قانونمريم محمد محمود676

442323قانونفيان عبد الرزاق عبد الستار677

442323قانونمحمد عباس علي فاضل678

442323قانونهبة هللا سعد رشيد679

442323قانوننور عبد الهادي حسين680

442323قانونهاجر كريم خورشيد681

442323قانونمحمد ماجد عبد682

442323قانوناالء حسين علي683

442323قانونعال علي ابراهيم684

442323قانونمحمد شكر محمود685

442323قانونرسل منذر خلف686



442323قانونايمان مجيد علوان687

442323قانونصالح عبد الرحمن وهيب688

442323قانونسجى رمزي عبد689

442323قانونانسام خالد عدنان690

442323قانونسجى لطفي حميد691

442323قانونيحيى حكمت حميد692

442323قانونتبارك خليل عبد الكريم693

442323قانونوئام جاسم محمد694

442323قانونصباح عدي عبد علي695

442323قانونثامر حسن محمود696

442323قانونوسناء عبد الهادي حسين697

442323قانونعزيز محسن سدرة698

442323قانونحسين مهدي حسين699

442323قانوننزار صفاء فاضل700

442323قانونمحمد ثائر عبد محسن701

442323قانونعلي محمود علي كاظم702

442323قانونمارية نوري مهدي703

442323قانونعبير كفاح حسن704

442323قانوننبأ محسن رشيد705

442323قانونعلي نادر سلمان706

442323قانونمصطفى محمد حميد707

442323قانونفارس هاشم علي708

442323قانونعمر عدنان علوان709



442323قانونحسن محمود ارحيم710

442323قانوناحمد عبد الكريم محمد711

442323قانونهدى عبد المجيد عبد الجبار712

442323قانوناية عباس محمد713

442323قانونطارق حسن خلف714

442323قانونمرتضى محسن لفته715

30326299

منتصر علوان كريم. مأيمان حمود جاسملؤي عبد الكريم كامل
رئيس اللجنةعضواًعضواً

ثالثون مليون وثالثمائة وستة وعشرون الف )المجموع الكلي

(ومائتان وتسعة وتسعون دينار ال غيرها

دريد جاسم محمد
عضواً

مصادقة السيد العميد


