
No.االسمالتسلسل

11489Ahmed Hussain

21490Ahmed saddiq mohamed ali

31491Aiya abdulamer ali alamarh

41492Ali K. Ibrahim

51493Amro Yasir Mawlood

61494Ansam Alobidi

71495Bello Tukur

81496Dr. Kafi Dano Pati Shamo 

91497Dr.Maan AbdulKareem Alhyali

101498Faez Abdul Hamza Ashour

111499Haleema Abdul Jabbar Abdul Rahman

121500Hiba Mohammad hasan

131501Huda Hamid Shakir Alani

141502Kocher jamal Ibrahim

151503Lamyaa Mohammed Abdul Razaq

161504Mahmood Abdullah Ramadhan Homady

171505Mahmoud Mustafa Hassan abdel tawab

181506Miss. Tamara Qassim Khalaf Mohee

191507Mohammed Hussein Ali Al-hmdany

201508Muhammed Muneer Abbas

211509Muna Mazhan Abud

221510Mustafa Asaad Hadi Alhaidary

231511Mustafa Ismaeel Hadi AL-Hatami

241512Prof.Dr. Adnan Marid Jabur

251513Saba salih sayhood alkinani

261514Zahraa Mohammed Ali Abod

271515Zaid Nabeel Elia Fattouhi Waheda

م محاسن عبد الرزاق خضير عباس. ا281516َ

ا م د صبا فاضل علي معلة291517

م جمال عبدالواحد جاسم السوداني. ا301518

إيمان إبراهيم عوض إبراهيم. م. ا311519

خالدة على ثجيل شويرد السوداني. د. م. ا321520

عمر ابراهيم محمد الشالل الحمام. د. م. ا331521

بشير هادي عودة شاوردي الطائي. د.ا341522

بهيجة عبيس حمود ورش الخالدي.د.ا351523

حنان الهزام.د.ا361524

سعد جويد كاظم عاشور الجبوري.د.ا371525

م زاهرة عبد الجبار عبد االمير.ا381526

دكتور زينب ضياء جبوري محمد. م.ا391527

ممتاز حازم داؤد الديوجي. م.ا401528

مها عبد الهادي عبد الرضا العبدهللا. م.ا411529

د ثامر نجم عبد هللا ظاهر.م.ا421530

د ليث عباس حاسم سلمان.م.ا431531



حامد شاكر محمود الطائي. د.م.ا441532

محمد اكرم عبد الجليل. د.م.ا451533

بناز صديق عبدهللا.د.م.ا461534

دالل عبد الحسين كاظم زغير العيساوي.د.م.ا471535

صديق عزيز صديق الكسنزاني.د.م.ا481536

طالل حسين صالح دنبوس.د.م.ا491537

عامر محمود سليم.د.م.ا501538

ليلى عبد الستار صادق ليالني.د.م.ا511539

مها عبد االمير كاظم محمد.د.م.ا521540

نداء جاسم محمد ةلموسوي.د.م.ا531541

نسرين جواد شرقي محمد.د.م.ا541542

صفاء علم الدين عبد الجواد النواردي/د.م.ا551543

ابوالحسن سعد حمد لعيبي 561544

احمد جاسم محمد علي الدليمي571545

احمد جمال جمعه االزم581546

احمد حبيب صكبان الكناني591547

احمد خماط صابر شاتي601548

احمد ستار عبد الجبار الساعدي611549

احمد ضياء جواد صالح621550

احمد طالل خضر عباس الطائي631551

احمد عباس علي عباس الغريباوي641552

احمد عبدالساده مزهر 651553

احمد عدنان سعيد محمد الكبع661554

احمد فاضل مطر671555

احمد فاهم إبراهيم البغدادي681556

احمد كريم كاظم الربيعي691557

احمد محمد زكي ابراهيم701558

احمد محمد مرزة حتروش711559

احمد نصيف جاسم محمد النعيمي721560

ازهار جاسم مهدي علي الثابت731561

ازهار حسين عبد وادي البصيراوي741562

ازهار عبدالسادة نعمة حومي الكرعاوي751563

استبرق محمد عبد الرضا سعيد761564

اسراء زامل جياد771565

اسالم محمد محمود781566

اسماء عيسى محمد رشدى791567

اسيل عبدهللا حسين801568

اسيل عبدهللا حسين811569

اضواء ورور نعمةشاطي الشمري821570

افياء مؤيد يونس مصطفى الدباغ831571

االنسه سحر داود عطا 841572

الباحث حيدر كريم جاسم محمد العزاوي851573

حكيم هويدي شجر/ الباحث861574

وليد خالد كاظم حسن/البايولوجي 871575



الحقوقي غسان موفق محمد صالح881576

الراصده زهراء فاضل كريم المياحي891577

عبد الكريم بوغزديس: الطالب الباحث901578

الياس درويش حسن الياس911579

انوار عبدهللا حسن سعيد االسدي921580

انور محمد رؤوف محمود931581

ايالف سمير سالم سلمان941582

ايمان احمد عوسج951583

ايمان نعمان اسماعيل ابراهيم961584

ايناس جواد كاظم خلف البهادلي971585

ايهاب عبد الحسن نور العوادي981586

إبتسام كاظم علي دويج الكعبي991587

إنتصار شعبان هاشم محمد العقابي1001588

إيمان ياسين احمد1011589

إيمان يونس إبراهيم حسين العبادي1021590

قاسم سلطان عبد محمد. أ1031591

د مرتضى عبدالرزاق مجيد. م. أ1041592

حسن زغير حزيم دنانه الفريجي. د. م. أ1051593

همس حسين هاشم هندول الفتلي. م. أ1061594

ابتسام مهدي عبد الصاحب عودة. د.أ1071595

رحاب فايز أحمد سيد . د.أ1081596

ظاهر عبدالزهره خضير الربيعي.د.أ1091597

علي حسين ابراهيم البياتي.د.أ1101598

م رحيم صبر شويخ كبان.أ1111599

حسين حبيب مصطفى العزي. د.م.أ1121600

زينب ناصر جميل باش اغا الركابي. د.م.أ1131601

فراس بحر محمود حسن العنزي. د.م.أ1141602

منتهى صبري مولى المنصوري. د.م.أ1151603

بشرى عبد الوهاب حسن حمودي.د.م.أ1161604

دنيا خيرهللا خصاف الخزاعي.د.م.أ1171605

سهاد فاضل عباس مصطفى التكريتي.د.م.أ1181606

مصطفى محمد عبدهللا الحياني.د.م.أ1191607

ئاراس جالل محمد كرم.م.أ1201608

أثير عبد االمير عبد الجبار عبد الكريم المطوري1211609

أحمد جاسم محمد الفالحي1221610

أحمد جبار هادي الجعفري1231611

أحمد حسين عبد الرؤوف حمود المطوري1241612

أحمد ساجت صبر عبدالسادة الجيزاني1251613

أحمد ستار كاظم عباس الزيارة1261614

أحمد صبيح كنيج جبر الالمي1271615

أحمد ضياء جواد1281616

أحمد عباس علي عباس 1291617

أحمد عالوي مجيد البغدادي1301618

أحمد نجاح عبد جاسم1311619



أكرم ساجت صبر عبد السادة الجيزاني1321620

أمجد حامد ياسر عباس النصار1331621

آمال حسن عبد عريف الشباني1341622

باسم محمد ناظم المكدمي1351623

باقر رسول محمد شمخي الليباوي1361624

بسام خضر جميل العاني1371625

بسام رؤوف محمد علي عبد الرحيم االسدي1381626

بشرى عاشور حاجم سلطان الخزرجي1391627

بشرى كاظم عواد شنيار الغريري1401628

بشرى محمود علوان1411629

بالل منذر جاسم1421630

بلسم ميري مزهر عبد الحسين المحنة1431631

بنين رمضان شاكر غزاوي 1441632

بهاء صفاء بهاء الدين اسماعيل الراوي1451633

تاجه سلطان عبدهللا باحميشان1461634

تغريد فاضل حسين علي العبيدي1471635

تمارا هادي كامل كاظم 1481636

ثائر علي محسن علي الجراد1491637

ثمينه مزهر محمد حسين الشمس1501638

ثناء حسن يوسف1511639

جاسم محمد علي عيسى درويش الشوهاني1521640

جعفرموسى علي محمد النائلي1531641

جلنار عبد الرحمن خلف مجلي العبادي1541642

جميل صباح شدهان ذرب1551643

جميلة راضي اسماعيل جبر الشويلي1561644

جنان محمد هادي زباله القيسي1571645

جنان ناظم صادق حسن صادق1581646

جهينة احمد صبحي يحيى السامرائي1591647

حسن احمد فياض حمادي الفهداوي1601648

حسن عادل حمزة غريب الزركاني1611649

حسن عدي حاتم سلطان السعدي1621650

حسن علي حسن طعمه1631651

حسن عماد عبد الرسول حبيب ألمازني1641652

حسنين محمد عباس عبد الگمراوي1651653

حسين احمد خليل عبدهللا البياتي1661654

حسين ثجيل راضي1671655

حسين جبار محمد1681656

حسين حاتم متعب الكبيسي1691657

حسين سعد حسين1701658

حسين علي ستار موسى الجبوري1711659

حسين علي وروار حاشوش البركي1721660

حسين محمد كاطع الظالمي1731661

حنان كامل صريم الربيعي1741662

حوراء عبد قاسم مطر1751663



حوراء عبد قاسم مطر الالمي1761664

حوراء علي حسين اسماعيل الجابري1771665

حيدر حسين خليف القريشي1781666

حيدر عبدهللا صالح انكال1791667

حيدر عرام حيدر جنيدر1801668

حيدر علي ياسين عبود الحسن1811669

حيدر كريم جاسم محمد الغزاوي1821670

حيدر محسن غماس عبيد العامري1831671

حيدر نجاح  خليف مسير 1841672

حيدر هالل حسن حسين 1851673

حيدرعرام حيدر جنيدر1861674

خالد رفيق1871675

خالد عبد الواحد نايف عواد1881676

خالد محمد مرهون يوسف الزغيبي1891677

خالد مصطفى عبيد1901678

خالد ياسر طبيج جباره المياحي1911679

ختام عبدالسادة علي الهاللي1921680

خلود حمدان فهد مشكور1931681

خميس محمد علي العزاوي1941682

خنساء عبدالعالي شهيد مجيد الصيمري1951683

د منال فنجان علك علي1961684

احمد جاسم سليمان جاسم الجبوري. د1971685

احمد زياره بجاي. د1981686

احمد عبد حسين العلي. د1991687

احمد عالوي مجيد البغدادي. د2001688

ازهار مهدي عبد الصاحب عودة العباسي. د2011689

أحمد حمدهللا سالم أحمد الطائي. د2021690

أحمد صاحب كاظم. د2031691

بلقيس هادي هاشم حسن. د2041692

خيون علي محسن خيون ديراوي. د2051693

ذاكر محفوظ حامد محمد الدليمي. د2061694

ريمه عبداإلله محمد علي الخاني. د2071695

صالح بريسم صالح التميمي. د2081696

علي انور احمد محمود الطائي. د2091697

عمر مصدق. د2101698

غزوان فيصل خلف حسن. د2111699

فاضل يونس حسين زين العابدين البدراني. د2121700

محمد حسين احمد المولى. د2131701

محمد حمود زيدان خلف. د2141702

محمد قاسم محمد. د2151703

وليد عامر ضائع العبيدي. د2161704

يوسف نوري حمه باقي. د2171705

أحمد سراج جابر عطيه األسدي.د2181706

بشرى عبدهللا مجيت.د2191707



سعد غانم علي الطائي.د2201708

طالل حسين صالح دنبوس.د2211709

علي ماجد عباس ناشد الشيباني.د2221710

علياء عبد الحسين لفتة الجودة.د2231711

غصون فاضل راضي منصور الكنعان.د2241712

فلاير حسوني صادق.د2251713

فضيلة بنت عبد اللطيف بوخريص.د2261714

ابتسام مجيد رشيد. م.د2271715

مجيد موسى حميد الكناني.د2281716

منتهى صبري مولى.د2291717

ميثم عبدهللا سلطان المالكي.د2301718

نزهت محمود عبدالكريم جاسم الزبيدي.د2311719

داليا محمد علي مردان الجاف2321720

دعاء حميد عبد هللا حسن الشرقي 2331721

دعاء فاضل مطر2341722

دعاء كريم لفته كاظم الحسيني2351723

دالل حسن عبد الكاظم خنياب الخماسي2361724

دالل سعد جويد كاظم2371725

دموع كاظم اسماعيل علي2381726

دنيا محمد حميد مجيد الجاف2391727

دنيا وليد زاجي كريم العلوان2401728

دنياعبدالرحمن قادر كوثر2411729

حسين عبدالزهره كاظم الظالمي. م.ر2421730

راميه محمد أحمد الكربولي2431731

رائد حالن مطشر حريجه الشرع2441732

رائد شاكر2451733

رائد عزيز بديع عزيز2461734

رجاء كاظم أسماعيل علي2471735

رجوة رعد صاحي2481736

رساله حسين كامل سلمان الربيعي2491737

رسل حيدر صاحب العبساوي2501738

رسول عباس علي عباس الغرباوي2511739

رشا كاظم مهدي محسن الخفاجي2521740

رضوان حازم محمد سلمان2531741

رغد عبد الكريم محمد الفياض2541742

رفل فاضل مطر علي الخفاجي2551743

رنا هادي صالح حسين2561744

رؤى نجاح كاظم الشيباني2571745

رؤيا خضير عباس حمود2581746

رياض أحمد فرحان أبراهيم2591747

ريام فاضل شرهان خنيفر هزيم2601748

زبيدة يعرب أحمد الحمداني2611749

زهراء كاظم كريم جاسم الشمعاني2621750

زهير حسين جواد كاظم الغراوي2631751



زهير عبدالستار احمد جاسم الراوي2641752

زياد عبد الجبار الخطيب2651753

زيد طارق زيدان فاضل الخزعلي2661754

زينا جواد عبدالكاظم2671755

زينب صائب عبد االمير الجمالي2681756

زينب ضياء جبوري محمد الخطيب2691757

زينب عبد الخالق كامل سالم2701758

زينب عبدالكاظم جواد المياخي2711759

زينب محسن حسن المنصوري2721760

زينب محمد طالب2731761

زينب هادي عباس موسى العامري2741762

زينب وسام ناجي الزاملي2751763

سارة جبار مطشر حطاب2761764

سارة سامي يحيى عبداللطيف السماوي2771765

ساره عبدالسالم عبدالكريم عبد الرحمن الخطيب2781766

ساره قيصر عبود سبهان الطوفان2791767

سامر صباح شوكت رشيد الخالدي2801768

سجاد أسعد طالب عبد الموسوي2811769

سجاد حيدر جابر باقر القريشي2821770

سداد عبد الرحمن محمد صالح الهيتي2831771

سداد عبد الرحمن محمد صالح الهيتي2841772

سراب عبد الستار محمد سعود2851773

سرمد جاسم محمد الخزرجي2861774

سرمد خالد عبد الرحمن السامرائي2871775

سرى احسان عبد محمد2881776

سعد دليان انور العبيدي2891777

سعدون حمزة احمد كحيوش العيساوي2901778

سكينه قاسم جاسم2911779

سلطان عبدهللا مطير باحميشان2921780

سمير كحيط سمير شعالن2931781

سميره صديق فتاح2941782

سميه جواد عبد الكاظم الشمرتي2951783

سميه يعرب أحمد الحمداني2961784

سندس جابر محمد حمود الديراوي2971785

سوسن قاسم كاظم جمعه2981786

سيف رعد ناجي جبر القيسي2991787

سيف علي عبد الحسين عودة3001788

سيليفيا عصام بولص3011789

شاكر رضا ٲحمد مولود3021790

شذى صحبت عبدهللا محمود3031791

شعراوي محمد خير زيدان3041792

شهد عالء تركي عباس الذبحاوي3051793

شهد غسان عبد المجيد3061794

شيماء محمد علي رشيد3071795



صالح ناصر رشيد صالح3081796

صبا غانم علي حمد الجميلي3091797

صقر تحسين زنبور معد العبيدي3101798

صالح مهدي كاطع سلمان المعموري3111799

صهيب علي ناصر حسين الربيعي3121800

ضحى عصام شاكر3131801

ضياء زكي محمد علي3141802

ضياء نعمة جبار جاسم المسعودي3151803

طه زياد محمد خضر العبيدي3161804

ظاهر عبدالزهره خضير الربيعي 3171805

عامر داود عطا الجاسم3181806

عامر فالح ثامر شبيب السالمي3191807

عامر فيصل عبيس العامري3201808

عامرعبداالميرحسن نادر الكندي3211809

عباس غافل عباس مطير الوائلي3221810

عباس لعيبي عبيد3231811

عبد الحسين ضياء عبد الرضا سعيد3241812

عبد الستار صالح هوبي الفراجي3251813

عبد الكريم محمود عبد كريم الخفاجي3261814

عبدالخالق شاكر يوسف علي الشكاك3271815

عبدهللا عدنان خضير عباس 3281816

عبدهللا عدنان خليل3291817

عبدهللا فاضل علي عبود السلطاني3301818

عبدهللا فرج هوير كردي3311819

عبدهللا وليد صالح يوسف التكريتي3321820

عبدالهادي مونس عبيد المسعودي3331821

عبير حسين ابوراس3341822

عبير سفيان فاضل العاني3351823

عبير عبد حسن الجبوري3361824

عدي زكريا جاسم آل رحمن3371825

عزالدين عادل نجم عبيد3381826

عشتار عدنان محمد العذاري3391827

عقيل دفار عرير هديد السراي3401828

عالء امجد عبداللطيف نويران العاني3411829

علي جبار محمد جاسم3421830

علي حسين سليمان حسن3431831

علي حسين عزيز حسين الحجامي3441832

علي حياوي جواد كاضم3451833

علي خضير كعيم بيات العتابي3461834

علي سليمان شجاع العبيدي3471835

علي شاكر محمد صحو القيسي 3481836

علي شنان علي سلمان3491837

علي عباس جواد داود3501838

علي عباس فاضل المسعودي3511839



علي عبد الواحد ثويني الركابي3521840

علي عبدالساده مزهر الجبوري 3531841

علي عكاب حنيش السماح3541842

علي فارس عبد الحسن البكري3551843

علي كامل ابراهيم لفته الشمخي3561844

علي محسن جواد عذاب العائدي3571845

علي محمد عبد ناهي الجحيشاوي3581846

علي ناصر خليل إبراهيم فخر الدين3591847

علي ناصر محمد خرباط التميمي3601848

عمار كاظم جواد البياتي3611849

عمر ابراهيم محمد الشالل3621850

عمر سعدون حمد حريش3631851

عمر صادق هادي صالح القيسي3641852

عمر مال هللا شرقي المحمدي3651853

عمر محمد حسين عبد الفهداوي3661854

عواطف حميد دعدوش كريم الشمري3671855

غفران احمد جواد كاظم البعاج3681856

غيثة عبد الحكيم المزواري الكالوي3691857

فارس مظفر نذير الصراف3701858

فاضل عبدهللا عباس علي السعدي3711859

فاطمة حيدر جابر باقر دراغ3721860

فاطمة سوادي زغير عبد3731861

فاطمة عماد كاظم اعبيد3741862

فاطمة محمد كاظم عبد الواحد الفتالوي 3751863

فرح جعفر محمود عبدهللا الخفاجي3761864

فالح حبيب مصطفى محمد3771865

فهد اياد خزعل حسب3781866

فهد كريدي جودة العبادي3791867

قاسم جباري لطيف زاحم المرشدي3801868

قصي عبد الرزاق وهيب علي3811869

كاظم فارس ضمد مرهج العيساوي3821870

كرارحيدرعبدالحسين جودة الخفاجي3831871

المغرب/ كريم بن أحمد يوسوفي3841872

كوثر عبد العباس حسون علوان3851873

کامران صالح رسول اسماعيل3861874

لقاء محمد سعيد حسين3871875

ليث سليم كمال محمد كمال الدين3881876

م داكان بختيار عمر محي الدين. م 3891877

احمد ذياب رحيم عوسج. اقدم. م3901878

د حسن عبداالمام فيصل صالح. م3911879

نور عيدان جراد المعموري. د. م3921880

م رنا عبد االله محمود محمدعلي. م3931881

م ُعال نجاح كاظم كريم. م3941882

م محمد عمر ميرزا دارا. م3951883



ايه عبدهللا محمد. م. م3961884

حنان كامل الربيعي . م. م3971885

حيدر عايد جبار محمد القصير. م. م3981886

خالد احمد شعبان إبراهيم اللهيبي. م. م3991887

شيماء حسن علي قاسم. م. م4001888

فرقان منذر ناصر. م. م4011889

هديل هادي البياتي. م. م4021890

نهى قاسم محمد عبد الجبار اللبان. م4031891

وفاء محمد علي عبدهللا الخفاجي. م4041892

شيرين كاظم اسماعيل علي.أ.م4051893

باحث كوثر عبد العباس حسون علوان.م4061894

د االء محمد عبد الرزاق محمد الخفاجي.م4071895

د بسمان محمود ايوب.م4081896

د بشار قيس محمد.م4091897

د منتهى صبري المنصوري.م4101898

محمد فائق محدودة صبري. د.م4111899

محمود حسن زغير بدن الخزعلي. د.م4121900

اكرم عبد الكاظم هادي.د.م4131901

إسراء عاكف علي ابراهيم العبيدي.د.م4141902

علياء صادق عاشور فرحان الجوراني.د.م4151903

محمود حسن زغير بدن الخزعلي.د.م4161904

نبيل ابراهيم حسن. م.ر.م4171905

شيماء نعمان اسماعيل ابراهيم.م4181906

صفية شاكر محمود خمبس.م4191907

علياء عبد الحسن عبد الكريم موسى.م4201908

غريب جعفر نوری قادر البرزنجی.م4211909

فالح جمال كامل عبدهللا.م4221910

لونا قحطان محسن علي المطلق.م4231911

م بتول كاظم متعب.م4241912

م حنين راضي خضير.م4251913

م زيد تايه محمد بخش.م4261914

م زينب مجيد حميد سيد.م4271915

م طه ياسين صالح القيسي.م4281916

م عبدالواحد بندر حنون.م4291917

م غائب حازم محمد عبدو.م4301918

م نور علي كاظم عباس.م4311919

ايات عبدالعالي نعمه شبيب. م.م4321920

حليمه محمد امين محي الدين. م.م4331921

عبدهللا فاخر يوسف. م.م4341922

عطارد عبد االمير حوشان فيصل الموحي. م.م4351923

محمد رشيد حسين خلف التميمي. م.م4361924

موسى جاسم عجيل. م.م4371925

هبة حكمت عبدالعزيز زين العابدين. م.م4381926

احمد ناطق اسماعيل الشنداح.م.م4391927



أيه عبداالميرعلي سعود االماره.م.م4401928

حليمه محمد امين محي الدين.م.م4411929

رافد ياسين جاهل مشعان العارضي.م.م4421930

سلوى علي غانم العبادي.م.م4431931

سليمه راشد صالح العبودي.م.م4441932

شهد سعد دحام الشنداحي.م.م4451933

فرح فاضل شرهان العبادي.م.م4461934

موسی جاسم عجيل رسن.م.م4471935

 نشتيمان على صالح على٠م4481936

مجيد جاسم نايف البومهدي4491937

محسن جبار كبيان صخي العامري4501938

محمد ابراهيم الطيف العبدلي4511939

محمد احسان قاسم عباس4521940

الكيم/محمد احمد عمران موسى ورد4531941

محمد باسم محمد الجزائري4541942

محمد جواد جادر النعيمي4551943

محمد جواد مكي حمود4561944

محمد حسين غفوري حميد الخالدي4571945

محمد رفيق4581946

محمد سرمد علي حسين الغزالي4591947

محمد سعدي شفيق علي العبيدي4601948

محمد سليم داود4611949

محمد ضياء الدين خليل إبراهيم4621950

محمد عبد الغفور جاسم سالم4631951

محمد عبد الكريم خضر عباس4641952

محمد عالءالدين طه منصور المبارك4651953

محمد كامل خفيف حجي4661954

محمد مهدي تحسين عباس حنتوش العطار4671955

محمد نعيم عاشور الحميدي4681956

محمد واثق جميل عبد الرزاق الموسى4691957

محمد وضاح محمد عبود الخزاعي4701958

محمداحمدعمران موسى4711959

محمود عبد العباس حمد4721960

محمود مزهر محمد الشمس4731961

محمود مؤيد محمد الخياط4741962

نوزاد حسن قادر بايز/ مدرس4751963

نجم عبيد علوان زنيهر/ مدير أقدم4761964

مرتضى سعد محسن محمد4771965

مرتضى هادي علي كمر القريشي4781966

مرزوق حسن نوري مرزوق الركابي4791967

مرفت محمد عبدهللا عبد الرازق4801968

مروان عادل قاسم سلطان الصائغ4811969

مروة حسين موسى حمزة الخفاجي4821970

مروة فاضل احمد شهاب الديج4831971



مروه هاشم جري العطبي4841972

مريم فاضل عبدالحسن4851973

مريم مثنى عبد الكاظم خضير4861974

مصطفى احمد عبد مسلم4871975

مصطفى حسين يوسف محمدسعيد4881976

مصطفى زياد عبد الجبار الخطيب4891977

مصطفى عبد االمير هليل4901978

مصطفى نعمان مقداد ثابت4911979

مصطفى نوري كاظم عبد الرضا4921980

مكي وهاب حبيب المظفر4931981

ممتاز حازم داؤد الديوجي4941982

منبر عباس حسين جواد4951983

منتظر صفاء كاظم أمين الموسوي4961984

منتظر ماجد حميد فريح المكصوصي4971985

منتهى جواد كاظم قاسم البصيراوي4981986

منى حيدر جابر القريشي4991987

منى رزوقي نجم5001988

منى زيدان بكي مالك5011989

مها ادريس ابراهيم احمد الحيالي5021990

مها خالد غازي احمد5031991

مها مصطفى رشيد توفيق العاني5041992

مهدي صاحب مجيد حميد شبر5051993

مهند سلمان مجيد عبد الحسن السراي5061994

مهند مجيد رشيد الغنطوسي5071995

موسى عطيه محسن محمد5081996

موفق وعد احمد حمد الحمد5091997

مؤمل سالم جادر جبار5101998

مي عبد الخالق عوض مجول5111999

ميثاق بدر ازغير خضير5122000

نادية مقبل حسن الزبيدي5132001

ناصر حيدر ناصر ظاهر5142002

نبيل ابراهيم حسن5152003

نرجس فاضل احمد شهاب5162004

نصير علي حسون الزبيدي5172005

نهله جابر حسين عبيد العبيد5182006

نهى قاسم محمد عبد الجبار اللبان5192007

نور الهدى ناصر احمد5202008

نور أحمد شاكر احمد الطائي5212009

نور حسين ظاهر عبد5222010

نور سعدهلل ناجي اسماعيل التميمي5232011

نور صفاء حسن علي العاصي5242012

نور ظافر علي جاسم العكيلي5252013

نور عزيز عبد عالوي5262014

نور علي خضير رزوقي5272015

نور هادي حسن كنعان العبودي5282016

نورا حسين الجرجري5292017



نورس كاظم مهدي صالح النقيب5302018

نوفل مجيد حميد الحمداني5312019

هاني كاني جابر عبود5322020

هاني هالل كريم جبار الدراجي5332021

هبة جمعة جعفر موسى الساعدي5342022

هبة كامل خفيف حجي5352023

هدى جبار كاظم5362024

هدى جواد كاظم ياسين الموسوي5372025

هدى محمد صالح شاهين المشكور5382026

هدى نجم عبد5392027

هديل حامد عبدهللا حسنين5402028

هديل قاسم غني فرمان الخفاجي5412029

هديل هاني صيوان عريبي5422030

هناءكاظم جواد موسئ البياتي5432031

هند حسين محسن عبود المسعودي5442032

هنية سلمان عبدالحميد خلف العقرب5452033

مرزوك عبيد هيام5462034

هيفاء حسين علي ألمي الخزعلي5472035

وجدان طالب كاظم جواد5482036

وجدان محمد هالمه الركابي5492037

ورود هاتو هادي علي الحجاجي5502038

وسن ابراهيم نذير توفيق5512039

وسن عبد االمير حمود سرحان الحجامي5522040

وضحة عصيد كمر عباس البدري5532041

وعد كاظم ياسر شريده اللهيبي5542042

وعود عدنان مجيد عباس العبيدي5552043

وفاء مجيد أحمد محمد العامري5562044

وفية شاكر عبد الحسين منفي الخفاجي5572045

ياسر جميل مرتضى محمد علي5582046

ياسمين حميد مجيد5592047

ياسمين عبد العباس حمد5602048

يسرى راسم جبار ال حمد5612049

يعقوب عبد الرضا هليل القره غولي5622050

يوسف ياسر طبيج المياحي5632051

يوسف يعقوب يوسف عبدالنبي التميمي5642052


