
المجموعاسم الطالبت

605دعاء مراد1

581ساره عمار فخري2

575مريم رعد تركي3

564مريم مشتاق عبد الستار محمود4

555فاطمة صالح عبد الدايم نارص5

554نغم سامي عبد حمد6

ذوي الشهداء551ريم مزهر جواد 7

ن8 545هدى سعدون اسود حسي 

543غفران عامر وهيب محمد9

539نور عواد فالحان خلف10

ن محمد11 539محمد غفور ياسي 

532احمد عبد هللا محمد قاسم12

532شهباء بشي  عداي خالد13

531هبه درويش طه محمود14

531عبد السالم علي جاسم فالحي15

529سعد نايف احمد عواد16

ن17 529حسن علي عبد هللا حسي 

528احمد عبد الوهاب خلف عبد هللا18

527رياض بركات كجو عتو19

527فاطمة محمد خالد عمر20

527امنة محسن طه عبد هللا21

 مثنن يحن  قاسم22
526.8مصطفن

526امامه فرج علي كصب23

526محمد حميد جاسم رستم24

526انوار عبد الباسط محمد جمعه25

ن26 526عبد هللا قيس عبد هللا امي 

525وسام خالد احمد حمد27

525صالح محمد صالح خلف28

524محمد جاسم محمد غانم29

523ميسم سليمان عزيز سليمان30

523عذراء ناظم خلف صالح31

ن محمد32 523اسماء محمد حسي 

523بكر علي لطيف عزيز33

523مروج علي ابراهيم محمد34

522زينه محمد موىس فرج35

522سجى بهجت خضن سعيد36

522امنيه رعد طلب عبد37
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522اسيا كمال عبد القادر علي38

ن سميط معيوف39 522عناد حسي 

522عمر عامر علوان جاسم40

522جالل لطيف محمد صباح41

522هند محمد احمد خلف42

521مصطفن عمار عبد القادر جرجيس43

521هاجر عبد الكريم قاسم غزال44

521شهد احمد عبد العالي طه45

521عامره محمد بشي  حسن46

521منتظر علي ابراهيم درد47

 معن عبد الجبار يحن 48
521مصطفن

521احمد فواز حمد عالوي49

521منذر خلف محمد حسن50

ن محمد حسن51 521امنه حسي 

520.9آية خالد سعد هللا خليل52

ن عائد جالوي حماد53 520حسي 

520مصطفن محمد عبد هللا احمد54

520انعام خلف صالح ابراهيم55

520سعد احمد صالح مجي56

520أحمد صبجي أحمد عواد57

ن58 ن حسي  520اسماء عماد تحسي 

520ورود رعد فارس اسماعيل59

520فارس صادق جميل جاسم60

520تسنيم ابراهيم محمد عبد61

 علي62
ن ن محمد حسي  520ياسي 

519ذنون يونس ذنون حمودي63

519اسالم عبد الرحمن اهرير جارو64

519محمد خالد شعيب عبو65

ن محمد66 519لقاء ابراهيم حسي 

ن67 519رسى معيوف ابراهيم حسي 

519قحطان عدنان خلف حمد68

519سبا داود كوان لطيف69

519مستعان عبد هللا عكله عبد هللا70

519امنة زهي  ابراهيم خليل71

519عبد هللا ابراهيم سلمان داود72

519بتول جاد هللا سعد خلف73

519هديل اسماعيل خليل ابراهيم74

519افنان عبداالمي  رشيد وهاب75

ذوي الشهداء519نجالء ادريس طه 76

ن77 518عمر صالح عزيز حسي 

518رفيدة زاهي عبد هللا جاسم78

518حوراء قاسم جهاد حسون79

518انسام عبد الحافظ احمد حسن80

518امينه محمد جليل خليل81



ن شهاب82 518قصي صدام حسي 

518مأوى هاشم بدو احمد83

518شهد عيد عطوان رميض84

518ليث عماش عطيه سعيد85

518انس علي احمد علي86

517.2رساء فوزي حمادي مهدي87

ن88 517هبة محمود احمد حسي 

517اسان مهدي حسن احمد89

517يوسف سفيان رشيد عبد90

517محمد كمال عثمان احمد91

517ايمان اسعد علي مصطفن92

517عبد الحميد ماجد حميد علي93

517فرحان خالد فرحان محمد94

517سعد عبد دخيل علي95

517اسعد قحطان عطا هللا عزبه96

517انفال مشعان احمد عكلة97

ن98 517سفيان علي عبد الرحمن حسي 

517احمد فيصل علي سليمان99

517مها فيصل احمد محمد100

ن101 517تبارك عمر محمد حسي 

517ايناس يوسف عطيه عبد هللا102

517نبأ غالب نوري علي103

517زهراء فتاح عيدان مخلف104

ي حمد حسن105
517مصطفن راضن

516علي تركيش اكرم حكيم106

ن107 516زينب خليل عواد حسي 

516امنه صالح طلب عابد108

516ليث رعد عواد ساير109

516عبد هللا رعد صالح عبد هللا110

516سجاد فؤاد غانم محمد سعيد111

516بيان هاشم جالل عبد الرحمن112

516ضج خليل حبيب محمد113

ن114 516سوزان احمد ثامر حسي 

516طيبه عمر توفيق ابراهيم115

516ساهره سعيد خلف يوسف116

516كريمه محسن أسليم عبد117

516وليد صالح دليان وهاب118

516اسامة فيصل غازي جمعة119

516ريم علي محمد مهدي120

515محمد علي عثمان سلطان121

515زينب ارغد محمود محمد طاهر122

515سدره خالد احمد محمود123

515رحمه يونس اسماعيل مصلح124

515مالك عمر عزيز اسماعيل125



 رومي126
515منار ياس خضن

515بكر احمد ابراهيم علي127

515ليل جاسم محمد فاضل128

515علي عبد هللا طعمه حسن129

515عثمان حسن خلف عبد هللا130

515شهد بالل محمد محمود131

515محمد خميس نهار طعيس132

515زهراء احمد جالل لطيف133

514تبارك نائب احمد بدوي134

514ماري سعد حميد علي135

514محمد عزيز عبد هللا سليم136

ي صالح137 514محمد صالح عبد الننى

514عمر طه فالحي محمد138

514ذكرى خالد رشيد محمود139

514حاجب صالح خلف علي140

514فاتن صالح كريم عزيز141

ن نوري 142 ذوي الشهداء514عبدهللا حسي 


