
اسم الطالبت

ضىح احمد شهاب حمد1

.حازم عباس جاسم حمود2

محمد سالم مري مرسهد3

حسب هللا احمد حسن علي4

غزوان ثاير محمد حياوي5

رافد حاتم محمد حسن6

ن موىس7 زينب محمد حسي 

أنتصار يحي  محمد جواد8

تبارك محمد قاسم رضا9

مريم صدام عادل حمه10

عبدهللا حميد رشيد عبد11

ي12 فاطم حسن حرجان كرج 

أية مزاحم قاسم محمد13

ي14
غيث ليث علي غين

محمد علي خميس عباس15

مرتضن ابراهيم مجيد ثابت16

مزاحم عمار مزاحم مهدي17

نور الهدى هادي علو داود18

أيمن صباح هادي حميد19

علي شب  نارص هادي20

وسام عامر حسن علو21

مروان محمد كامل زوين22

حذيفة سعد كريم ياس23

ن ليث جعفر مجيد24 حسي 

خالد دريد خالد حسن25

عباس علي ابراهيم خليل26

احمد خليل اسماعيل صالح27

محمد مشتاق طالب صادق28

نادية عبد أسود ابراهيم29

احمد ظاهر محمود مزعل30

مين عبد الستار احمد خضب 31

عمر احمد ابراهيم حاجم32

رسمد شاكر علوان سلمان33

ميثاق طالب جواد منصور34

عيىس خالد حميد مغب 35

 سعود علي36
محمد مثين

مرتضن عبد الرحمن كريم خلوف37

ن جاسم لفته38 بشار عبد الحسي 

ن محمود39 علي حميد حسي 



علي محمد نومان جالب40

أنمار حسام ماجد علوان41

ن جامل42 ن حسي  صفاء امي 

حيدر جاسم طالب عبد43

شيماء محمد علي مطلك44

محمد اكرم حامد وهيب45

أنتظار محمد يحي  باش آغا46

علي زياد عصام داود47

ن48 عزالدين حمزة محمد ياسي 

عباس نجاح حميد سليمان49

ضىح عبد الرزاق عبدالواحد سالمة50

وليد محمد سالم بالل51

ن مقبل جبار رضوان 52 حسي 

زيد ضياء الدين مظلوم عطية53

عمار جب  غاسم عبدهللا54

ضياء ابراهيم رشيد سهيل55

علي هشام خليفة كاظم56

محمد قاسم رشيد لطيف57

 مهدي عبد علي58
ن مهدي حسي 

ن59 حيدر نعمة احمد حسي 

ن60 حسن كاظم نارص حسي 

ن61 أمنة عبود جميل حسي 

علي محسن عباس مصحب62

همام محمد حسن حميد63

أبراهيم عبدالرحمن محمد عبدهللا64

ن خضب 65 مها رجاء ياسي 

أالء رياض عبد الرحمن خلف66

حيدر علي عبدالخالق رشاد67

ن68 حسن موىس جعفر حسي 

زهرة غفوري وهيب محمود69

زهراء زياد فوزي عباس70

مصطفن فالح حسن موىس71

طارق زياد علي بريسم72

حسن عباس صالح عليوي73

ن رشيد مجيد خلف74 حسي 

عباس رملة احمد عباس75

وليد نزار مالك رفعت76

عبد السميع فاضل هادي صالح77

ميالد ثاير لطيف محمد78

يارس عمار علوان داود79



نور زيد عبدالرحمن مىحي80

مهدي محمد حميد يارك81

ن82 رائد خضب  عباس حسي 

علي محمد قادر عزت83

ي اسماعيل منصور84
احمد حف 

زين العابدين محمد اسعد كامل85

عبدهللا قائد سلمان قدوري86

علي اركان جعفر شهاب87

حسناء احمد خضب  ياس88

ن89 ن جابر كاظم حسي  حسي 

عزالدين داود سليمان منصور90

محمد محمود رسحان ذعار91

محمد قاسم طاهر خميس92

يوسف نصيف ظاهر نصيف93

ن94 رجاء محمد علوان حسي 

اسماعيل ابراهيم عبد امضض95

محمد علي حميد جليل96

مها جالل محمود شهاب97

ن مراد98 وائل علي حسي 

خالد سعد صيهود محمود99

علي عصام هاشم غناوي100

مفدى احمد يحي  باش آغا101

حسن هادي عبد حمد102

سيف مجيد عمارة ياس103

مرتضن قاسم صالح مهدي104

هدى احمد حميد سلمان105

وليد خالد عيىس مراد106

محمد ثامر خلف مصلح107

محمد مظهر عبدهللا يونس108

حيدر باسم احمد وهيب109

ن110 عمرالفاروق عدنان فرحان حسي 

وليد خالد صالح عباس111

 محمود علي ابراهيم112
ن حسي 

مؤيد جالل سعدهللا خورشيد113

زينب مفيد مجيد حميد114

محمد فريد عباس ابراهيم115

ن116 سجاد محمد وادي حسي 

علي السجاد مناف زيد محمد117

 علي تركان مكي118
ن حسي 

صالح عبدالرحيم محمد عباس119



ن120 ضياء فيصل حرجان ياسي 

احمد قهار مظهر عبد121

براء لؤي خليل حمودي122

ظمأ عباس حسن شاه مراد123

عبد الكريم كمال جمال كريم124

بسعاد عزيز فياض الحج125

ن كوان مخيب  محمد126 حسي 

عبدهللا إسماعيل حمدون كاظم127

عبدهللا محمد صالح عبدالكريم128

مثين مشعان خلف مهدي129

ن سالم ورور نعمة130 محمد االمي 

ن131 رسمد ستار عبد الوهاب حسي 

يونس جبار عبد الستار محمد132

عبدالودود انور فالح ابراهيم133

مصطفن صدام حاتم محمد134

احمد سالم حميد طايس135

حسن طلبان محمد حسن136

مروة عبد العزيز عبد المهدي داود137

إبراهيم عماد إبراهيم زيدان138

ي مهدي139  علي صب 
ن حسي 

ن طه نجم140 طه حسي 

عبدهللا نعمة سعيد دفار141

ن عدنان سعيد142 غفران حسي 

ن143 مينا رافد قاسم حسي 

عبدهللا رباح مهدي حسن144

حسام سعد حكمت رضا145

عبدهللا جبار احمد شكر146

علي رحمان قحطان علوان147

كرار ابراهيم اسماعيل محمد148

مصطفن عماد عالء جاسم149

يرس طه احمد سعيد150

منذر عادل ابراهيم خلف151

محمد قاسم محمد صالح152

ن جواد مهدي نوار153 حني 

زياد طارق حميد محمود154

سيف محسن هادي رميض155


