
المجموعالفرعاسم الطالبت

يديانا رشيد غانم احمد1
586احيائ 

يحوراء حيدر كامل نايل2
585احيائ 

ي ايالف عدي زنزل 3
ذوي الشهداء591احيائ 

يدينه اياد خلف محمد4
584احيائ 

يفاطمه جمال صالح غضيب5
582احيائ 

يهاجر رباح عبد الغفور نصار6
580احيائ 

يسيف الدين سعد مجيد سلمان7
579احيائ 

ن خلف8 يديار حمد حسي 
577احيائ 

ي علي محمد طه محيسن 9
ذوي الشهداء577احيائ 

يرفل سعد محمود رؤوف10
576احيائ 

يكرامه ناطق هاشم رزيق11
575احيائ 

ن عادل طاهر حسن12 يحسي 
571احيائ 

ينور حسن سلوم سلطان13
571احيائ 

يماريا نوفل حديد يسن14
570احيائ 

ي حمادي خالد خليفة 15
ذوي الشهداء570احيائ 

يغفران جسام محمد عبد هللا16
569احيائ 

ن طه عبد17 يأيناس ياسي 
569احيائ 

ياحمد عثمان نجم عبد هللا18
566احيائ 

ي منور اياد مهدي 19
ذوي الشهداء566احيائ 

ي حسن اسماعيل مخلف20
يتهائن

565احيائ 

يعلي حسن لفته عبود21
565احيائ 

ن 22 ي طه سعد احمد حسي 
ذوي الشهداء565احيائ 

يعبد هللا ذاكر محمد عضب23
563احيائ 

يايمان محمد عواد عطيه24
563احيائ 

ن25 يايمان احمد مريفالحسي 
563احيائ 

يرحمه عدنان طاهر حسن26
563احيائ 

يابتهال ضاري فالحان جدي27
563احيائ 

يروان عبد الكريم فارس فيصل28
562احيائ 

ف 29 ي صادق عبدالحميد مشر
ذوي الشهداء562احيائ 

ن عبد العزيز علوان30 ينباء امي 
560احيائ 

ار31 يرانيه صادق خلف شر
560احيائ 

يرانيا رعد ذياب حمادي32
559احيائ 

يبثينه سعدون خليل مخلف33
556احيائ 

يايه محمد فارس رجا34
ذوي الشهداء556احيائ 

يندى محمد عادل محمد سعيد35
555احيائ 

يزهراء نجم عبدهللا كامل36
554احيائ 

ن37 ياشاء ساجر احمد حسي 
552احيائ 

يرانيا زياد خليف طه38
551احيائ 

يرشيد يونس معيوف حسن39
551احيائ 

يعبد الملك عمار زيدان خلف40
551احيائ 
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يعبي  محمد حمد حديد41
550احيائ 

يرفل خطاب محمود احمد42
550احيائ 

يسحر عمار ابراهيم حسن43
549احيائ 

ياحمد يوسفالحسن حمد44
549احيائ 

يأيمن صباح عبد حمادي45
548احيائ 

يزينه مروان متعب عبد هللا46
548احيائ 

ق مزهر محمد حسن47 ياستير
547احيائ 

يرسل عباس مؤيد حسن48
547احيائ 

يهاله مهند رمضان عذاب49
547احيائ 

يفوزيه جاسم حمود شبيب50
546احيائ 

يسجر عباس احمد عبد هللا51
546احيائ 

يعبي  ابراهيم مصطفن حمد52
546احيائ 

يوفاء تركي فليح محداة53
545احيائ 

يمريم صباح محمود محمد54
544احيائ 

يسجر ابراهيم عايش عطية55
544احيائ 

يفائدة صالح عبدالرزاق56
544احيائ 

يغيث عبدالمنعم محمد عواد57
543احيائ 

يميادة حسن عبد هللا حمد58
543احيائ 

يتبارك احمد محمد عبد59
543احيائ 

يشيماء عبد هللا خالد محمد60
542احيائ 

يعلي احمد علي احمد61
542احيائ 

يرونق محمد خالد محمد62
542احيائ 

ن احمد63 ينور علي حسي 
541احيائ 

يهيمن صباح عبد حمادي64
541احيائ 

يافاق مجيد حروش عبد الفتاح65
540احيائ 

يزيد موفق جمعة ابراهيم66
539احيائ 

يسجر امي  نجم عبد هللا67
539احيائ 

يثناء بشي  حمد مصطفن68
539احيائ 

يفاطمه ثاير حمودي عزاوي69
539احيائ 

ياشاء ابراهيم سعيد صالح70
539احيائ 

ينبأ جاسم محمد مخلف71
538احيائ 

يمحبوبه خلف رمضان تركي72
538احيائ 

يندى اكرم عبد القادر حاج موىس73
538احيائ 

يريم علي مهدي علي74
537احيائ 

يعائشة نرصت انور عبد هللا75
537احيائ 

يامي  غازي خرصن رجب76
537احيائ 

يسفانه خالد عبد حمد77
537احيائ 

يعلياء ليث إسماعيل احمد78
536احيائ 

يهبه هللا احمد رمضان عبد79
535احيائ 

يعلي نايف خضي  نجم80
535احيائ 

ياليمامة نارص سليمان ابراهيم81
534احيائ 

يهدى ضاحي محمد محمود82
534احيائ 

يوالء مهدي صالح محمد83
534احيائ 

يبراء شهاب احمد محمد84
534احيائ 

ن مؤيد محمد محمود85 يياسي 
534احيائ 

يعبد هللا منذر عبد حمادي86
534احيائ 

يء وليد محمد صالح?ا87
534احيائ 



يآيه وقاص سعدي اسماعيل88
533احيائ 

يبلسم كريم قاسم عبد89
533احيائ 

يطيبه ميثاق فيصل داخل90
533احيائ 

يمريم عبد الرحمن زيدان احمد91
533احيائ 

ي ايه عامر فرج 92
ذوي الشهداء533احيائ 

ياسامة ناظم سالم محمود93
532احيائ 

يعلي مزاحم زيد مذري94
532احيائ 

ينبأ فاضل هالل مناع95
532احيائ 

 علي96
ن يعالء احمد حسي 

531احيائ 

ي طالق97
ي عناد منجن

يتهائن
531احيائ 

ن ربيع عبد اللطيف خلف98 ييقي 
531احيائ 

ياحمد حمد محمود عابد99
531احيائ 

يامامه فرج علي كصب100
531احيائ 

يصابرين خرصن عاشور احمد101
530احيائ 

يزينب فائق توفيق عبد102
530احيائ 

يميناء يوسف محمود هليه103
530احيائ 

يمصطفن عدنان مصطفن احمد104
530احيائ 

يمكرم روكان علي زوب  ع105
529احيائ 

ي خليف عبد هللا106
يعبد هللا راضن

529احيائ 

ن طه موىس107 يرفل ياسي 
529احيائ 

ينضال محمد سليمان خلف108
529احيائ 

يقيس محمود حسن خلف109
529احيائ 

يغفران خالد مد هللا حاجم110
529احيائ 

ينور زياد جير خليفه111
528احيائ 

يتبارك مرتضن احمد خرصن112
528احيائ 

يسديم صالح محمد113
 
ذوي الشهداء528احيائ

يمنار عزاوي حاجم سلطان114
527احيائ 

يوسن محمد علي محسن115
527احيائ 

يهدى فالح غيهب شباط116
527احيائ 

ن محمود117 يسيماهم محمد حسي 
527احيائ 

ن جمعة118  علي حسي 
ن يحسي 

527احيائ 

ينور ثائر مهدي نصيف119
527احيائ 

يعبدالرحمن محمد عواد صالح120
527احيائ 

ن121 ن قادر حسي  يرشا حسي 
526.5احيائ 

يمحمد محمود شوكت محمود122
526احيائ 

يهيثم محمد لطيف احمد123
526احيائ 

يبارز حسن محمود محمد رشاد124
526احيائ 

يفاطمه حمادة حنيت محمد125
526احيائ 

يذكرى عبد هللا خلف مسي 126
526احيائ 

يصدام سالم صدام عبد هللا127
526احيائ 

يايوب ذنون يونس محمد128
526احيائ 

يغيث كامل رشيد فاضل129
526احيائ 

ن صالح130 يرسول علي حسي 
525احيائ 

يلبنن اياد حميد مجيد131
525احيائ 

يايه علي غفور خرصن132
525احيائ 

ييوسف محمد يحن  محمد133
525احيائ 

يبارق عبد هللا جمعة عباس134
525احيائ 



ياسيل محمد ابراهيم احمد135
525احيائ 

يبيداء كريم خميس مهوس136
525احيائ 

يمنار حمود حسن عطيه137
524احيائ 

يعذراء عبد هللا علي عبد138
524احيائ 

يجواهر علي خلف خالد139
524احيائ 

ن عيدان احمد140 يسلسبيل حسي 
524احيائ 

يرحمه سمران مهدي خلف141
524احيائ 

ن142 يعبد هللا رعد عبد حسي 
524احيائ 

ن ذياب143 يرحاب علي حسي 
524احيائ 

يابراهيم يعرب ابراهيم صالح144
ن538احيائ  ابناء تدريسييي 

يمحمد خالد عكاب حسون145
ن532احيائ  ابناء تدريسييي 


