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العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9504
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9505
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9506
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9507
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9508
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9509
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9510
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9511
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9512
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9513
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9514
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9515
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9516
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9517
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9518
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9519
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9520
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9521
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9522
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9523
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9524
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9525
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9526
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9527
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9528
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9529
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9530
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9531
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9532
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9533



العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9534
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9535
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9536
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9537
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9538
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9539
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9540
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9541
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9542
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9543
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9544
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9545
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9546
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9547
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9548
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9549
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9550
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9551
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9552
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9553
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9554
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9555
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9556
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9557
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9558
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9559
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9560
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9561
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9562
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9563
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9564
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9565
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9566



العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9567
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9568
العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادالموصل9569
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9570
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9571
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9572
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9573
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9574
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9575
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9576
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9577
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9578
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9579
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9580
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9581
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9582
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9583
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9584
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9585
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9586
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9587
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9588
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9589
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9590
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9591
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9592
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9593
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9594
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9595
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9596
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9597
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9598
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9599



ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9600
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9601
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9602
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9603
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9604
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9605
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9606
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9607
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9608
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9609
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9610
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9611
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9612
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9613
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9614
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9615
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9616
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9617
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9618
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9619
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9620
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9621
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9622
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9623
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9624
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9625
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9626
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9627
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9628
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9629
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9630
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9631
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9632



ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9633
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9634
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9635
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9636
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9637
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9638
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9639
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9640
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9641
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9642
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9643
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9644
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9645
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9646
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9647
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9648
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9649
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9650
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9651
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9652
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9653
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9654
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9655
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9656
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9657
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9658
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9659
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9660
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9661
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9662
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9663
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9664
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9665



ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9666
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9667
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9668
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9669
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9670
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9671
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9672
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9673
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9674
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9675
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9676
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9677
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9678
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9679
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9680
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9681
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9682
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9683
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9684
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9685
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9686
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9687
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9688
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9689
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9690
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9691
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9692
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9693
ادارة االعمالاالدارة واالقتصادالموصل9694
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9695
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9696
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9697
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9698



المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9699
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9700
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9701
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9702
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9703
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9704
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9705
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9706
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9707
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9708
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9709
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9710
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9711
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9712
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9713
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9714
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9715
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9716
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9717
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9718
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9719
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9720
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9721
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9722
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9723
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9724
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9725
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المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9731



المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9732
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المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9750
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9751
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9752
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9753
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9754
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9755
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9756
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المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9764



المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9765
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9766
المحاسبةاالدارة واالقتصادالموصل9767
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1968/1967الثانيصباحيذكرمحمد احمد محمد

1968/1967الثانيصباحيذكرموفق جميل جرجيس

1968/1967الثانيصباحيذكرموفق حميد احمد



1968/1967الثانيصباحيذكرحسيب حيدر ابراهيم

1968/1967الثانيصباحيذكرمهدي حسن حميد

1968/1967الثانيصباحيانثىماري سركيس نزار

1968/1967الثانيصباحيذكرمحمد سعيد سليمان

1968/1967الثانيصباحيذكرمحمد سعدي حامد

1968/1967الثانيصباحيذكرمحمد سهيل نجم

1968/1967الثانيصباحيذكرموفق سعد هللا ايوب

1968/1967الثانيصباحيانثىمريم عيسى اسحق

1968/1967الثانيصباحيذكرمحمد عبد الكريم كشمولة

1968/1967الثانيصباحيذكرمحمد علي محمد الخفاف

1968/1967الثانيصباحيذكرمتي عزيز عقراوي

1968/1967الثانيصباحيذكرمهدي فريدون قادر

1968/1967الثانيصباحيذكرمنير مجيد مطلوب

1968/1967الثانيصباحيذكرمحمد مصطفى مفلح

1968/1967الثانيصباحيانثىمحاسن هادي احمد

1968/1967الثانيصباحيذكرموفق يونس احمد

1968/1967الثانيصباحيذكرممتاز يعقوب مطلوب

1968/1967الثانيصباحيانثىنادرة احمد شريف

1968/1967الثانيصباحيذكرنديم جرجيس حسين

1968/1967الثانيصباحيذكرناجي شكري محمد علي

1968/1967الثانيصباحيذكرناظم علي مصطفى

1968/1967الثانيصباحيانثىنجوى عبد هللا سعد الدين



1968/1967الثانيصباحيانثىنوال محمد علي حسين

1968/1967الثانيصباحيذكرهواس حسين علي

1968/1967الثانيصباحيانثىهدى عبودي نصير

1968/1967الثانيصباحيذكرهاشم كاظم محمد

1968/1967الثانيصباحيذكروعد هللا حاضر يحيى

1968/1967الثانيصباحيذكروليد محمد منير احمد

1968/1967الثانيصباحيذكريونس خضر فتحي

1969/1968االولصباحيذكرعبدالقادر برهان الدين عبدالقادر

1969/1968االولصباحيذكرعبدالنافع يوسف عبدالرخمن
1969/1968االولصباحيذكراحسان جرجيس بهنام
1969/1968االولصباحيذكرسعيد محمد مصطفى

1969/1968االولصباحيذكرمروان عبدالجبار مال هللا
1969/1968االولصباحيذكرمحمد طاهر حسن خليل

1969/1968االولصباحيذكرجبار لعيبي المي
1969/1968االولصباحيذكرانور اسطيفان افرام

1969/1968االولصباحيذكرجوزيف نيسان بولص
1969/1968االولصباحيذكرخالد حساني مشحوت

1969/1968االولصباحيذكرصالح عبدالرحمن احمد
1969/1968االولصباحيذكرعدنان علي حاتم
1969/1968االولصباحيذكرمؤيد طه احمد

1969/1968االولصباحيذكرسالم داؤد انطون
1969/1968االولصباحيذكرطه فتحي داؤد

1969/1968االولصباحيذكرياسين حامد محمد الوتار
1969/1968االولصباحيذكرابراهيم علي شعيب الجبوري
1969/1968االولصباحيذكرخلف علي محمد الخفاجي

1969/1968االولصباحيذكرخليل حمزة اسماعيل
1969/1968االولصباحيذكرخليل مجيد حمادي البارودي

1969/1968االولصباحيذكرسالم بشير ياسين
1969/1968االولصباحيانثىصبيحة سليمان داؤد اغوان



1969/1968االولصباحيذكرطالب محمود محمد علي
1969/1968االولصباحيذكراحسان معروف محمد
1969/1968االولصباحيذكرعباس مهدي سليمان
1969/1968االولصباحيذكرشفيق حسين سعد

1969/1968االولصباحيذكرعزالدين صالح علي
1969/1968االولصباحيانثىيمامة مجيد توفيق الصقال
1969/1968االولصباحيذكرجرجيس مصطفى احمد

1969/1968االولصباحيذكرذنون يونس علي
1969/1968االولصباحيانثىسميرة يوسف عبدالكريم الصواف

1969/1968االولصباحيذكرصالح حميد رحاوي
1969/1968االولصباحيذكرعزت تمر حاجي
1969/1968االولصباحيذكروطبان فرح لفته

1969/1968االولصباحيذكررياض يحيى مجيد الجلبي
1969/1968االولصباحيذكرهاشم طه عبد

1969/1968االولصباحيذكرنجيب متي عوديش
1969/1968الثانيصباحيذكراحسان عبدالقادر مصطفى

1969/1968الثانيصباحيذكرذنون يوسف جرجيس
1969/1968الثانيصباحيانثىبدرية حبيب فريشات
1969/1968الثانيصباحيذكرمجيد سنجار ازالم
1969/1968الثانيصباحيذكرمحسن حسين وهب
1969/1968الثانيصباحيذكرخزعل همام محمد

1969/1968الثانيصباحيذكرضياء صباح حمودي
1969/1968الثانيصباحيانثىامل عبدالقادر حمدي
1969/1968الثانيصباحيذكربيدروس نسيبان غريب
1969/1968الثانيصباحيذكربهجت ياسين فتحي
1969/1968الثانيصباحيذكراحمد رشيد مصطفى
1969/1968الثانيصباحيانثىنوال ابراهيم الجلبي
1969/1968الثانيصباحيانثىصباح ايليا جمعة
1969/1968الثانيصباحيانثىشكريه قنبر خضر

1969/1968االولصباحيذكرنزار علي عبدهللا المالح
1969/1968االولصباحيانثىهند كمال حميد

1969/1968االولصباحيذكرعبدالرزاق عطية خلف
1969/1968االولصباحيذكرسالم مالو محمد



1969/1968االولصباحيذكرمحمد يحيى الحسن
1969/1968االولصباحيذكرامين لكش متي
1969/1968االولصباحيانثىخالدة جليل بطي

1969/1968االولصباحيذكرعواد خلف صالح المحمود
1969/1968االولصباحيذكرمحمد جميل عبدالقادر

1969/1968االولصباحيذكرعامر عبدالرحيم جرجيس
1969/1968االولصباحيذكرناظم عبدالقادر محمد
1969/1968االولصباحيذكرموفق داؤد سليمان

1969/1968االولصباحيذكرابراهيم سليمان جاسم
1969/1968االولصباحيانثىوفاء عبدهللا الطالب
1969/1968االولصباحيذكرغانم سعدهللا بكر

1969/1968االولصباحيذكرمسلم محمد مصطفى
1969/1968االولصباحيذكراياد عبدالمجيد جاسم

1969/1968االولصباحيذكرخير الدين حامد محمود
1969/1968االولصباحيذكرغانم محمد احمد

1969/1968االولصباحيذكريونس رشيد محمود البكري
1969/1968االولصباحيذكرعادل فتحي ياسين
1969/1968االولصباحيذكرعلي حسين العزاوي

1969/1968االولصباحيذكرسالم عوني محمد الحسين
1969/1968االولصباحيذكرايليشا بله كوركيس

1969/1968االولصباحيذكرموفق حبيب محمد سعيد الفخري
1969/1968االولصباحيذكرموفق بشير كريم

1969/1968االولصباحيذكرضياء يونس علي الحديدي
1969/1968االولصباحيذكرغانم صابر امين

1969/1968االولصباحيذكرثامر محمود بركات
1969/1968االولصباحيذكرمحمد عبدالرزاق محمد
1969/1968االولصباحيذكربهنام يوسف بني حنو

1969/1968االولصباحيذكرمحمد جميل حسين زعي
1969/1968االولصباحيذكرغريب سعيد ابراهيم
1969/1968االولصباحيذكرشمعون هرمز ياقو
1969/1968االولصباحيذكراحمد حسن احمد
1969/1968االولصباحيذكرغانم عزيز صالح

1969/1968االولصباحيذكرخالد عبد العزيز العناز



1969/1968االولصباحيذكرمحمد حسين الجبوري
1969/1968االولصباحيذكرحسام غانم عبد الرزاق

1969/1968االولصباحيذكرعبدالوهاب احمد مصطفى عبدهللا
1969/1968االولصباحيذكرمحمد بشير سلطان

1969/1968االولصباحيذكرذنون حميد عبدالغفور محمد
1969/1968االولصباحيذكرمحمد علي محسن
1969/1968الثانيصباحيانثىنجود حمادي احمد
1969/1968الثانيصباحيذكرميسر عبد أحميد

1969/1968الثانيصباحيذكرصالح عبدالقادر صالح
1969/1968الثانيصباحيانثىفريال عبدالمسيح حنا
1969/1968الثانيصباحيذكررافع جليل يوسف

1969/1968الثانيصباحيذكرواغيناك بوغوص هوسيب
1969/1968الثانيصباحيذكرعبداالله سعيد حميد

1969/1968الثانيصباحيذكريحيى مصطفى عباس
1969/1968الثانيصباحيذكراحمد مصطفى محمد سقة
1969/1968الثانيصباحيذكرعبدالوهاب ابراهيم ايوب

1969/1968الثانيصباحيذكرسالم شهاب احمد
1969/1968الثانيصباحيذكرفوزي محمد عبدالرحمن

1969/1968الثانيصباحيذكرعبدالخبير مال عبدو علي
1969/1968الثانيصباحيذكرخلف محمد ذهبان

1969/1968الثانيصباحيذكرمحمد بشير محمد علي عبدالعزيز
1969/1968الثانيصباحيذكرمتي ايشو متي

1969/1968الثانيصباحيانثىسهيلة عزيز ابلحد
1969/1968الثانيصباحيذكرباسل شريف عزيز السراج

1969/1968الثانيصباحيذكرسالم الياس خضر
1969/1968الثانيصباحيذكرغانم حامد عبد

1969/1968الثانيصباحيذكرعبدالرحمن محمد جبرائيل
1969/1968الثانيصباحيذكرطارق محمد شيت البصو

1969/1968الثانيصباحيذكرمنذر محمد شكر
1969/1968الثانيصباحيذكريونس حسين الشالل
1970/1969االولصباحيذكرحميد مجيد جرجيس
1970/1969االولصباحيذكرابراهيم سعيد عبدهللا

1970/1969االولصباحيذكرعاصم ميخائيل يوسف



1970/1969االولصباحيذكرعلي ياسين محمد
1970/1969االولصباحيذكرمقداد محمد نجيب

1970/1969االولصباحيذكرهاني انطوان منصور
1970/1969االولصباحيذكرحنا يوسف اسكندر

1970/1969االولصباحيذكرمحمد فوزي عبد القادر
1970/1969االولصباحيذكرخالد محسن قاسم

1970/1969االولصباحيذكراحمد حمادي حمدون
1970/1969االولصباحيذكراحمد عبداللطيف محمد

1970/1969االولصباحيذكررباح طاهر رؤوف
1970/1969االولصباحيذكرفواز ذنون احمد

1970/1969االولصباحيذكرفيصل شريف هادي
1970/1969االولصباحيذكركيورك غزال ستراك
1970/1969االولصباحيذكرمحمد بشير كاظم
1970/1969االولصباحيذكرمحمد هاشم محمد
1970/1969االولصباحيانثىليلى محمود قاسم
1970/1969االولصباحيذكروعد عبو حسين

1970/1969الثانيصباحيذكراحمد سعدهللا علي
1970/1969الثانيصباحيذكربشير شريف حامد
1970/1969الثانيصباحيذكرشكر صابر توفيق
1970/1969الثانيصباحيذكرعبدالستار مجيد

1970/1969الثانيصباحيذكرعبدالعزيز محمد طاهر
1970/1969الثانيصباحيذكرهشام محمد الشماع

1970/1969االولصباحيانثىزيا آدم هرمز
1970/1969الثانيصباحيذكرمحمد غالب عزيز

1970/1969الثانيصباحيذكرنزار محمد علي الجلبي
1970/1969االولصباحيذكراثيل عبدالجبار الجومرد
1970/1969االولصباحيذكرابي محمد صبري الوتار

1970/1969االولصباحيذكرفواز جار هللا نايف
1970/1969االولصباحيذكرحسن شعبان عبدهللا
1970/1969االولصباحيذكرعلي حسين الزبيدي
1970/1969االولصباحيذكراحمد امين احمد

1970/1969االولصباحيذكرابراهيم فتاح خطاب
1970/1969االولصباحيذكرحسن محمد عبدال



1970/1969االولصباحيذكرمحمد ياسين طه
1970/1969االولصباحيذكرحسن محمد سليم
1970/1969االولصباحيذكرامجد الياس مجيد
1970/1969االولصباحيذكرخلف ياسين نعمت

1970/1969االولصباحيذكرعبدالغني معروف عزيز
1970/1969االولصباحيذكرقاسم يحيى فتحي

1970/1969االولصباحيذكرخالد اسماعيل ابراهيم
1970/1969االولصباحيذكرخليل محمد علي الصفار

1970/1969االولصباحيذكرحكمت يونس مجيد
1970/1969االولصباحيذكرفوزي يعقوب فاضل بطي

1970/1969االولصباحيذكرمحمد يونس ذنون االسعدي
1970/1969االولصباحيذكرمحمد عادل شريف رشيد
1970/1969االولصباحيذكرظافر داؤد ايوب فليح
1970/1969االولصباحيذكرخالد صالح الحافظ
1970/1969االولصباحيانثىصباح حميد الحيالي
1970/1969االولصباحيذكرمظفرجميل محمد
1970/1969االولصباحيذكرانور عبدهللا رشيد

1970/1969االولصباحيانثىصباح داؤد سليم الخشاب
1970/1969االولصباحيذكرهاشم اسماعيل احمد
1970/1969االولصباحيذكرالزم مهران اوانيس
1970/1969االولصباحيذكرربيع محمد القاسم
1970/1969االولصباحيذكرتوفيق عزيز عبدهللا
1970/1969االولصباحيذكرمحمد نبيل يوسف

1970/1969االولصباحيانثىعواطف عزيز الدهان
1970/1969االولصباحيذكرهشام قاسم يحيى

1970/1969االولصباحيذكرعارف محمد اسماعيل
1970/1969االولصباحيانثىلمياء علي الحنون
1970/1969االولصباحيذكرميسر قاسم ذنون
1970/1969االولصباحيذكرزهير خلف داؤد

1970/1969االولصباحيذكرابراهيم صالح ابراهيم
1970/1969االولصباحيذكرهاني حمدي احمد عوض
1970/1969االولصباحيذكرسعدالدين محمد عبدهللا

1970/1969االولصباحيذكرهاشم محمد يونس النجار



1970/1969االولصباحيذكرعبدالستار عبدالرزاق عبد
1970/1969االولصباحيذكرحبيب سعيد عيسى

1970/1969االولصباحيذكربرزني عارف الطالباني
1970/1969االولصباحيانثىسلمى ذنون يونس
1970/1969االولصباحيانثىهناء عبدهللا سليمان

1970/1969االولصباحيذكرمصلح مصطفى محمد
1970/1969االولصباحيذكركمال حسن محمد ناصر
1970/1969االولصباحيانثىميسون خليل الحاج يونس

1970/1969االولصباحيذكرعلي اكبر عبدالقادر
1970/1969االولصباحيانثىنوال رشاد مرعي
1970/1969االولصباحيانثىليلى سعيد الجراح

1970/1969االولصباحيذكرخليل ابراهيم حمادي
1970/1969االولصباحيذكرحسن علي حسن صالح
1970/1969االولصباحيذكرجرجيس حسن عبدهللا
1970/1969االولصباحيذكرمحمد امين علي محمد

1970/1969االولصباحيذكرمهدي علي حسين
1970/1969االولصباحيذكرمذكر محمد امين

1970/1969االولصباحيذكرابراهيم مجول محمد
1970/1969االولصباحيانثىاحالم ابراهيم عبدهللا

1970/1969االولصباحيذكرعبدالرحمن سلطان عبدهللا
1970/1969االولصباحيذكرزهير محمد احمد

1970/1969االولصباحيذكركامل عبدالرحمن اسماعيل
1970/1969االولصباحيذكرعادل شريف زيدان
1970/1969االولصباحيذكرزهير فاضل يونس

1970/1969االولصباحيانثىجميلة محمود اسماعيل
1970/1969االولصباحيذكرصالح قاسم سليمان

1970/1969االولصباحيذكرحكمت صالح جرجيس السيد وهب
1970/1969االولصباحيانثىسهيلة داؤد الحاج احمد

1970/1969الثانيصباحيذكرزهير خليل عبدهللا
1970/1969الثانيصباحيذكرعبدالكريم احمد مصطفى

1970/1969الثانيصباحيذكرمشعل سلطان زيدان
1970/1969الثانيصباحيذكرموفق عبدالمجيد جاسم
1970/1969الثانيصباحيذكرموفق عبدالقادر رشيد



1970/1969الثانيصباحيانثىواجدة عبد فتحي
1970/1969الثانيصباحيذكريوسف صالح عبدالمجيد

1970/1969الثانيصباحيانثىاقبال احمد محمد االطراقجي
1971/1970االولصباحيذكرمؤيد سعيد سليمان
1971/1970االولصباحيذكرسمير متي عزيز

1971/1970االولصباحيذكرميسر عبداللطيف اسماعيل
1971/1970االولصباحيذكرسحبان توفيق الحاتم

1971/1970االولصباحيذكرسالم محمد شيت عبدالحكيم
1971/1970االولصباحيذكرمعاذ صالح سليمان الفيل

1971/1970االولصباحيذكروليد ولسن يوسف
1971/1970االولصباحيذكراسماعيل سلطان عبدهللا
1971/1970االولصباحيذكرربيع محمود النعيمي

1971/1970االولصباحيذكرحامد جاسم حمادي الحسن
1971/1970االولصباحيذكرياوز محمود عبدالقادر

1971/1970االولصباحيذكرمنير زكي حسن
1971/1970االولصباحيذكراحمد تركمان احمد

1971/1970االولصباحيذكرنايف عبدالجبار حميد
1971/1970االولصباحيذكروسام نذير الدباغ

1971/1970االولصباحيذكرمجيد ابراهيم عايش
1971/1970االولصباحيذكررمزي طه مصطفى

1971/1970االولصباحيذكرتغلب نوري مصطفى صالح
1971/1970االولصباحيذكرمحمد رفعت عبدهللا الدباغ

1971/1970الثانيصباحيذكرابراهيم محمد رشيد
1971/1970الثانيصباحيانثىلمياء يونس اغا

1971/1970الثانيصباحيانثىسناء محمد فاضل
1971/1970الثانيصباحيذكرعبدالكريم عبود
1971/1970الثانيصباحيذكرلقمان جاسم داؤد

1971/1970الثانيصباحيذكرمازن عبدالستار اسعد
1971/1970االولصباحيذكرمتي فيليبس خوشابا
1971/1970االولصباحيانثىفائزة درويش محمد
1971/1970االولصباحيانثىباسمة موشي جلو
1971/1970االولصباحيانثىهيام حاجي شمدين
1971/1970االولصباحيذكرعزام نذير الدباغ



1971/1970االولصباحيذكرعبدالسالم عبدالقادر محمد
1971/1970االولصباحيذكرسالم مصطفى عبدهللا

1971/1970االولصباحيذكرسمير محمد داؤد ال السواد
1971/1970االولصباحيذكررشيد طيب سليم

1971/1970االولصباحيانثىابتسام سلطان النعيمي
1971/1970االولصباحيذكرعدنان محمود علي
1971/1970االولصباحيذكرهاشم محمود داؤد
1971/1970االولصباحيذكرغانم قدوري حمد

1971/1970االولصباحيانثىميسون محمود الساعاتي
1971/1970االولصباحيذكرحقي عبدالرزاق لطيف الصالحي

1971/1970االولصباحيانثىانتصار علي عبدالرحمن
1971/1970االولصباحيانثىنوار احمد قاسم

1971/1970االولصباحيانثىاديبة محمود رسول
1971/1970االولصباحيانثىهناء فؤاد العمري
1971/1970االولصباحيانثىاميرة محمد عبدهللا

1971/1970االولصباحيذكرعبدالغني عبدهللا جرجيس
1971/1970االولصباحيانثىرجاء احمد جمعة الدوري

1971/1970االولصباحيانثىساجدة علوان
1971/1970االولصباحيانثىسهام ابراهيم

1971/1970االولصباحيذكرجمعة رمضان رشيد
1971/1970االولصباحيذكرحسن ياسين حسن
1971/1970االولصباحيانثىكلثوم جاسم محمد

1971/1970االولصباحيانثىلمى عبدهللا فتحي الصائغ
1971/1970الثانيصباحيذكرفارس عذير حسن

1971/1970الثانيصباحيانثىصباح احمد السعداوي
1971/1970الثانيصباحيذكراحمد محمد علي الحساني

1971/1970الثانيصباحيذكرخالد سليمان رمضان
1971/1970الثانيصباحيانثىفضيلة محمد مصطفى

1971/1970االولصباحيذكرباسل طه جاسم
1971/1970االولصباحيذكرصالح رمضان حسن

1971/1970االولصباحيذكراحسان ابراهيم اسماعيل
1971/1970االولصباحيذكرمحمد علي ياسين

1971/1970االولصباحيذكرظافر عبدالنافع عبدالحكيم



1971/1970االولصباحيذكرستار عبدالجبار عباس
1971/1970االولصباحيذكرعبدي جوقي جندي
1971/1970االولصباحيذكرحنا موسى كرومي
1971/1970االولصباحيذكرصالح سليم حمد
1971/1970االولصباحيانثىمريم يوسف حنا
1971/1970االولصباحيانثىنوال فتاح الصفار

1971/1970االولصباحيذكريوسف موسى محمد
1971/1970االولصباحيذكرمحمد احمد طاهر
1971/1970االولصباحيذكروعد جبر محمد

1971/1970االولصباحيذكرعبدهللا موسى حسين
1971/1970االولصباحيذكرغازي فيصل مرعي
1971/1970االولصباحيذكراصليوه بشير بني

1971/1970االولصباحيذكرابراهيم حمل حمادي
1971/1970االولصباحيانثىفائزة رشيد مجيد

1971/1970الثانيصباحيذكرعباس قاسم عباس
1971/1970الثانيصباحيانثىساهرة شاكر محمد عارف

1971/1970الثانيصباحيانثىخالدة ناصر
1971/1970الثانيصباحيذكرفخري محمود مصطفى

1971/1970الثانيصباحيذكرمحمد سعيد حسن
1971/1970الثانيصباحيذكرسردار زهدي النوري
1971/1970الثانيصباحيذكرسعدون حمد سعدون
1972/1971االولصباحيذكرطالل محمود عزيز
1972/1971االولصباحيذكرمحمود حسن محمد
1972/1971االولصباحيذكرمهند احمد محمد

1972/1971االولصباحيذكرامير اكرم علي الصواف
1972/1971االولصباحيذكرسالم حامد حمدي
1972/1971االولصباحيذكرنظام محمد شكر

1972/1971االولصباحيذكراحمد عبدهللا جرجيس
1972/1971االولصباحيذكرنزار محمود غزال
1972/1971االولصباحيذكراسمائيل زيا هيلو
1972/1971االولصباحيانثىنادية داؤد محمد

1972/1971االولصباحيذكرزهير احمد طه الطيار
1972/1971االولصباحيذكرضياء احمد حمدي



1972/1971االولصباحيانثىنبيه جرجيس عبدهللا
1972/1971االولصباحيذكرنزار ابراهيم محمد

1972/1971االولصباحيذكرامير حمه
1972/1971االولصباحيذكرميسر محمد علي حسين
1972/1971االولصباحيذكرغياب الدين محمد شريف

1972/1971االولصباحيذكرحازم حسن محمود
1972/1971االولصباحيذكريونس ابراهيم ياسين

1972/1971االولصباحيذكرمحمد فؤاد بهجت فؤاد
1972/1971االولصباحيذكركيوركيس حنا مشكو
1972/1971االولصباحيذكرعلي شريف علي

1972/1971االولصباحيذكرناصر عفدي مشكو
1972/1971االولصباحيذكرعماد عبدالرحمن عبدهللا البزاز

1972/1971االولصباحيذكراكرم ياسين حسن
1972/1971االولصباحيذكروليد محمود اسماعيل
1972/1971االولصباحيذكريعقوب يوسف بهنام
1972/1971االولصباحيذكررمزي كبرو شمعون
1972/1971االولصباحيذكرزيد شاكر طعيمة
1972/1971االولصباحيذكرعلي عبدهللا خضر
1972/1971الثانيصباحيذكرفريد اسماعيل امين
1972/1971الثانيصباحيذكرسمير احمد اسماعيل
1972/1971الثانيصباحيذكررشيد طاهر حسن
1972/1971الثانيصباحيذكركريم سعيد حاجي
1972/1971الثانيصباحيذكروليد الياس بكر

1972/1971الثانيصباحيانثىوالء لقمان عبدهللا الجلبي
1972/1971الثانيصباحيانثىاقبال جورج عزوز
1972/1971الثانيصباحيذكرازاد عبدهللا يحيى

1972/1971الثانيصباحيذكرسعيد محمد امين ابراهيم
1972/1971الثانيصباحيذكرحنا عازار توما

1972/1971الثانيصباحيانثىخديدة خضر حكيم
1972/1971الثانيصباحيذكراسماعيل محمد احمد عمورة

1972/1971الثانيصباحيذكرميسر شهاب احمد
1972/1971الثانيصباحيذكرمحمد ظاهر محمد

1972/1971الثانيصباحيذكرنوفل عبدالرحمن علي



1972/1971الثانيصباحيذكرذياب احمد خضر
1972/1971االولصباحيذكرعبدالفتاح علي يحيى
1972/1971االولصباحيذكردريد عبدالقادر نوري
1972/1971االولصباحيانثىليلى عبدالعزيز عبدهللا
1972/1971االولصباحيذكررمضان شريف زبير
1972/1971االولصباحيذكريونس عيدان اجدع
1972/1971االولصباحيذكراكرم احمد علي
1972/1971االولصباحيذكرمعن نجم حمندي

1972/1971االولصباحيانثىنوال عبدالوهاب جاسم
1972/1971االولصباحيذكرمحسن صالح حسين
1972/1971االولصباحيانثىنجمة تاج الدين قاسم
1972/1971االولصباحيانثىمنيبة قاسم محمد علي

1972/1971االولصباحيانثىاقبال محمود داود
1972/1971االولصباحيذكرفتحي حمو عباس
1972/1971االولصباحيذكرفرج اسحق منصور
1972/1971االولصباحيانثىليلى ابراهيم جبار
1972/1971االولصباحيذكرحبيب ابلحد يعقوب

1972/1971االولصباحيذكريوسف حنوش يعقوب
1972/1971االولصباحيذكرسالم محمد توفيق

1972/1971االولصباحيذكرمروان حجي خضر
1972/1971االولصباحيذكرفتحي عبدالرحمن احمد
1972/1971االولصباحيذكرالياس يوسف الياس
1972/1971االولصباحيذكرحازم محمد شريف
1972/1971الثانيصباحيذكراحمد محمد حسن
1972/1971الثانيصباحيذكرصالح يوسف حسن

1972/1971الثانيصباحيانثىرجاء يونس محمود المشهداني
1972/1971الثانيصباحيذكرجميل محمد صوفي حسو

1972/1971الثانيصباحيانثىباسمة جاسم محمد
1972/1971الثانيصباحيانثىمديحة محمد قاسم
1972/1971الثانيصباحيذكرجورج يعقوب جبو

1972/1971الثانيصباحيذكرمحمد سعيد طاهر بير موسى
1972/1971االولصباحيذكرعامر باهر اسمير الحيالي

1972/1971االولصباحيانثىهدى عبدالعزيز علي



1972/1971االولصباحيانثىخالدة داود نادر
1972/1971االولصباحيانثىمحروسة جابر طه
1972/1971االولصباحيذكرانيس ادريس عبودي
1972/1971االولصباحيذكرمحسن سليمان نادر

1972/1971االولصباحيانثىامال حسن مصطفى النجفي
1972/1971االولصباحيذكرفيليب سعيد ابراهيم
1972/1971االولصباحيانثىحسيبة توفيق سعيد

1972/1971االولصباحيانثىتغريد مجيد شهاب الشاكر
1972/1971االولصباحيانثىناهدة عبدالحميد عبدالمجيد

1972/1971االولصباحيانثىنسرين محمود سعيد
1972/1971االولصباحيانثىسناء يوسف يونس كشمولة

1972/1971االولصباحيذكرعلي حساني ساير
1972/1971االولصباحيانثىعاصمة عصمت كشمولة

1972/1971االولصباحيانثىهيفاء دحام بشير
1972/1971االولصباحيانثىهديل ضياء محمد نجيب الجادر

1972/1971االولصباحيانثىفائزة محمد خالد
1972/1971االولصباحيانثىسعاد نوري عبدهللا
1972/1971الثانيصباحيانثىخولة احمد طه

1972/1971الثانيصباحيذكرجمال خليل اسماعيل
1972/1971الثانيصباحيذكروكاع عجيل احمد
1972/1971الثانيصباحيذكراديب يوسف بشير

1972/1971الثانيصباحيذكرهشام مصطفى جاسم
1972/1971الثانيصباحيانثىامال احمد محمد
1972/1971الثانيصباحيذكرخليل حسن عمر
1972/1971الثانيصباحيانثىثامرة يوسف محمد
1972/1971الثانيصباحيانثىرحاب محمد امين
1972/1971الثانيصباحيانثىمعزز محمود سعيد

1972/1971الثانيصباحيذكرخليل اسماعيل صالح
1972/1971الثانيصباحيذكرابراهيم خضر خلف
1972/1971الثانيصباحيانثىعالية جاسم محمد

1972/1971الثانيصباحيذكرمسلم سليمان مصطفى
1972/1971الثانيصباحيانثىلباب حسن عثمان الجراح

1972/1971الثانيصباحيذكرفائز فوزي فائز



1972/1971الثانيصباحيذكرسعدون احمد يونس
1972/1971الثانيصباحيذكراحمد جاسم احمد

1972/1971الثانيصباحيانثىنافعة هاشم عبدالعزيز
1972/1971الثانيصباحيذكرمنور يحيى يونس المالح

1972/1971الثانيصباحيذكرطالب علي حسين
1972/1971الثانيصباحيانثىبشرى رمضان عبدهللا
1972/1971الثانيصباحيانثىرابحة محمد سلطان
1972/1971الثانيصباحيانثىيسرى ذنون احمد

1972/1971الثانيصباحيانثىنور الهدى اسماعيل ابراهيم
1972/1971الثانيصباحيانثىفخرية عباس علي
1972/1971الثانيصباحيانثىسهام احمد مرعي

1972/1971الثانيصباحيانثىعلية صالح اصليبين
1972/1971الثانيصباحيانثىسلوى عبدالقادر علي
1972/1971الثانيصباحيذكرخليل مصطفى قادر

1972/1971االولصباحيذكرصالح الدين عبدالسالم نوري
1972/1971االولصباحيذكرمحمد باسل قاسم

1972/1971االولصباحيانثىنهلة عبدالنافع عبدالمجيد
1972/1971االولصباحيانثىجنان عبدالعزيز
1972/1971االولصباحيانثىليلى سعيد احمد

1972/1971االولصباحيذكرحسيب الياس مجيد حديد
1972/1971االولصباحيانثىنسرين هرمز موشي
1972/1971االولصباحيانثىالزكين خدر سليمان

1972/1971االولصباحيذكرزكريا حسن محمود الحاج محمد
1972/1971االولصباحيذكرعصام جاسم محمد
1972/1971االولصباحيذكرهاشم فاضل حميد

1972/1971االولصباحيانثىمانوشاك يساوي ارتين
1972/1971االولصباحيذكرتحسين علي كلش

1972/1971االولصباحيانثىرجاء احمد الحاج يونس
1972/1971االولصباحيذكرشوكت يوسف جبرائيل

1972/1971االولصباحيانثىجنان عمران حمزة المختار
1972/1971االولصباحيذكرجورج عزيز الياس
1972/1971الثانيصباحيذكروعد طلب جاسم

1972/1971الثانيصباحيانثىنبيه يوسف مصطفى



1972/1971الثانيصباحيانثىوالء محمد يونس المالح
1972/1971الثانيصباحيذكرعبدالجبار فتحي محمد

1972/1971الثانيصباحيذكرمحمد علي طه
1972/1971الثانيصباحيذكراكرم حميد احمد

1972/1971الثانيصباحيذكرمحمد خلف عاشق
1972/1971الثانيصباحيذكررمزي نوري عبدهللا

1972/1971الثانيصباحيذكرنجيب يوسف جبرائيل
1972/1971الثانيصباحيانثىامامة موسى بولص

1972/1971الثانيصباحيانثىصفاء الدين محمد نوري
1972/1971الثانيصباحيذكراحمد علي حسن
1972/1971الثانيصباحيذكرفؤاد فائق محمد

1972/1971الثانيصباحيذكراسماعيل ويس عزيز
1972/1971الثانيصباحيانثىشكرية محمود علي
1972/1971الثانيصباحيذكريوسف توما يوسف

1972/1971الثانيصباحيذكرمصطفى رشاد مصطفى
1972/1971الثانيصباحيانثىابتسام شاكرمصطفى
1972/1971الثانيصباحيانثىجانيت بطرس نعمان

1972/1971الثانيصباحيذكرعبدالخالق رشيد معروف
1972/1971الثانيصباحيذكرعبدالعزيز محمد علي عبدالرزاق

1972/1971الثانيصباحيانثىسميرة قدوري احمد
1972/1971الثانيصباحيانثىوزيرة قاسم طه

1972/1971الثانيصباحيانثىخيرية طوبيا نعمو
1972/1971الثانيصباحيذكررشيد علي سليم

1972/1971الثانيصباحيانثىكلتن اسماعيل ابراهيم
1972/1971الثانيصباحيذكركاظم عبد علي عباس

1972/1971الثانيصباحيانثىشذى رشدي ابراهيم الرويشدي
1973/1972االولصباحيذكرمحمد علي احمد السيدية

1973/1972االولصباحيذكرعبدالقادر محمد علي صالح
1973/1972االولصباحيذكرشابا عيسى هرمز

1973/1972االولصباحيانثىهدى بشير خليل ابراهيم الهاشمي
1973/1972االولصباحيذكرعيسى حنا جرجيس موسى

1973/1972االولصباحيذكرطه ياسين محمد
1973/1972االولصباحيانثىانوار امجد المالح



1973/1972االولصباحيانثىسورية محمد عبدالعزيز الطالب
1973/1972االولصباحيذكرسرمد غانم  صالح محمود
1973/1972االولصباحيذكرنزار يعقوب فاضل بطي

1973/1972االولصباحيانثىنضال بشير حسن
1973/1972االولصباحيذكررياض وديع عبدالكريم
1973/1972االولصباحيانثىناطقة صابر محمود

1973/1972االولصباحيذكرمحمد نهاد طلعت شاكر
1973/1972االولصباحيذكرسالم خليل مصطفى

1973/1972االولصباحيانثىهدى عبدالمجيد عبدالرحمن
1973/1972االولصباحيذكرمحمد سامي حازم محمد نوري

1973/1972االولصباحيانثىخالدة سلطان داؤد
1973/1972االولصباحيانثىمناهل عثمان حسين
1973/1972االولصباحيذكرمحمد هادي يونس

1973/1972االولصباحيانثىصباح محمود محمد الكبابجي
1973/1972االولصباحيذكرعزت بشير عزيز

1973/1972االولصباحيذكرعبداالله عبدالكريم ذنون
1973/1972االولصباحيانثىوالء محمد محي الدين المدرس

1973/1972االولصباحيذكرزهير حميد اسمير
1973/1972االولصباحيذكرسمير عبد العزيز عبدالقادر

1973/1972االولصباحيذكرمؤيد جرجيس عبدهللا
1973/1972االولصباحيذكرذاكر زكي اسماعيل
1973/1972االولصباحيانثىامال محمود ذنون

1973/1972االولصباحيذكربوغوص كوركين بوغصيان
1973/1972االولصباحيذكرعلي حسن شحاذة الراوي
1973/1972االولصباحيذكراسامة محمد مال عبد
1973/1972االولصباحيذكرابراهيم حسن احمد
1973/1972االولصباحيذكرامير رؤوف صباغ

1973/1972االولصباحيذكرمحمد فهمي الحاج ابراهيم
1973/1972االولصباحيذكرفؤاد ناظم رؤوف جرجيس

1973/1972االولصباحيانثىالهام محمد الفيضي
1973/1972االولصباحيانثىهناء هادي محمد علي
1973/1972االولصباحيانثىفريال عبدالفتاح سليمان

1973/1972االولصباحيذكرعبدالكريم احمد شيت الجبوري



1973/1972االولصباحيانثىنهلة عبدالوهاب ابراهيم
1973/1972االولصباحيذكررافع عبدهللا محمد علي الطائي

1973/1972االولصباحيذكرانيس محمد محمود
1973/1972االولصباحيذكرمحمد زكي اسماعيل عبدهللا

1973/1972االولصباحيانثىسلوى يحيى محمد
1973/1972االولصباحيذكروليد محمود  داؤد عبدهللا

1973/1972االولصباحيذكرمؤيدعبدالحميد محمدعلي  مصطفى
1973/1972االولصباحيذكرزهير قاسم سليمان

1973/1972االولصباحيانثىانويا كوركيس ابراهام
1973/1972االولصباحيذكرمحمد باقر حمزة محمود

1973/1972االولصباحيذكرعبدالعظيم سعيد بكر غزال
1973/1972االولصباحيذكرغازي نايف هواس

1973/1972االولصباحيذكرخالد محمود حسن العثمان
1973/1972االولصباحيذكريحيى بطرس حنا

1973/1972االولصباحيذكرعبدالكريم سعيد بكر
1973/1972االولصباحيذكرعبدالكريم يونس جرجيس

1973/1972االولصباحيذكرمؤيد توفيق قاسم
1973/1972االولصباحيذكرفيصل شاكر محمود

1973/1972االولصباحيذكرعبدالحافظ عبدالقادر محمد العالف
1973/1972االولصباحيذكرجبر محمد عبدهللا ظاهر

1973/1972االولصباحيذكرعبدالحميد عبدالمجيد التحافي
1973/1972االولصباحيذكرلقمان ذنون حسين العطار
1973/1972االولصباحيذكرمهنى يحيى يونس المالح
1973/1972االولصباحيذكرسورين مكرديج دولمجيان
1973/1972االولصباحيذكرنذير مصطفى عبدهللا
1973/1972االولصباحيذكروليد حميد محمد لؤلؤة

1973/1972االولصباحيذكرفاروق سعيد سليمان السالم
1973/1972االولصباحيذكرامير شفيق عباس

1973/1972االولصباحيذكرشفيق قاسم مال جاسم
1973/1972االولصباحيذكراسحق يونس جبرائيل
1973/1972االولصباحيانثىصبيحه جاسم طهماس
1973/1972االولصباحيذكرماجد خضوري عبدالنور
1973/1972االولصباحيانثىآرتين ديكران كريكوريان



1973/1972االولصباحيذكرعدنان رؤوف امين قصاب باشي
1973/1972االولصباحيذكرعمر عبدالقادر الحاج يحيى

1973/1972االولصباحيذكرهاشم فرحان اسماعيل
1973/1972االولصباحيذكرحكمت ايوب نجم
1973/1972االولصباحيانثىالهام جهاد محمود
1973/1972االولصباحيذكرصالح محمد جبش
1973/1972االولصباحيذكرهاشم يحيى عبدهللا

1973/1972االولصباحيذكرمظفر محمد علي حسين
1973/1972االولصباحيانثىوابل عبدهللا الطالب

1973/1972االولصباحيذكرصالح الدين حسين خلف الجبوري
1973/1972الثانيصباحيذكربوغوص يوسف بوغوص
1973/1972الثانيصباحيذكرعبدالستار صديق ايوب

1973/1972الثانيصباحيذكرسمير سلطان داؤد
1973/1972الثانيصباحيذكرعمر شعبان محمد
1973/1972الثانيصباحيذكرابي سعيد الديوه جي

1973/1972الثانيصباحيانثىرباب حنا لطفي
1973/1972الثانيصباحيذكرفائز نجيب داؤد
1973/1972الثانيصباحيذكرفوزي نجيب داؤد

1973/1972الثانيصباحيذكرناثر عز الدين احمد
1973/1972الثانيصباحيانثىكلثوم الحاج احمد نيلة

1973/1972الثانيصباحيذكرهاشم احمد جبر
1973/1972الثانيصباحيذكرسمير شريف نجيب عبو

1973/1972الثانيصباحيذكرخليل ابراهيم ناصر
1973/1972الثانيصباحيانثىنسرين حمدي عقراوي
1973/1972الثانيصباحيذكرمظفر محمود زكريا

1973/1972الثانيصباحيانثىمعزز مصطفى السراج
1973/1972الثانيصباحيذكرعصام محمد علي الياور
1973/1972الثانيصباحيذكرخالد ياسين محمد داؤد
1973/1972الثانيصباحيانثىنهاد جرجيس حسن

1973/1972الثانيصباحيذكريونس محمد علي يونس
1973/1972الثانيصباحيذكرعلي مجيد عبدالرزاق

1973/1972الثانيصباحيذكرظافر السيد محمد السيد عبدهللا
1973/1972الثانيصباحيذكرفاتح محمد داؤد



1973/1972الثانيصباحيذكراياد ناظم رؤوف
1973/1972الثانيصباحيذكرموفق عبدالجبار العاني

1973/1972الثانيصباحيذكراديب سعيد حسن النجماوي
1973/1972الثانيصباحيانثىناهدة عزيز يوسف

1973/1972الثانيصباحيذكرجرجيس يعقوب رسام
1973/1972الثانيصباحيذكرواثق احمد حسن

1974/1973االولصباحيذكراكرم ياسين محمود
1974/1973االولصباحيذكريوحنا عبد ال ادم

1974/1973االولصباحيذكرمحفوظ حمدون عبد الصواف
1974/1973االولصباحيذكرخالد ابراهيم فتاح
1974/1973االولصباحيذكرحازم محمد قدو

1974/1973االولصباحيذكرجوزيف الياس يعقوب كيو
1974/1973االولصباحيذكرسالم سليمان محمد يحيى

1974/1973االولصباحيذكرزهير ابراهيم يوسف البولص
1974/1973االولصباحيذكراكرم سليمان عزيز االتروشي
1974/1973االولصباحيذكرعزام سليمان حسن الطحان
1974/1973االولصباحيانثىوالء ياسين محمد الدباغ

1974/1973االولصباحيذكرحازم زكي ياسين
1974/1973االولصباحيانثىابتسام محمد علي الدباغ
1974/1973االولصباحيذكراديب مجيد حامد الراوي

1974/1973االولصباحيذكررسمي محمود عبد السالم الحسن
1974/1973االولصباحيانثىنافلة عبد النافع عبدالحكيم محمد

1974/1973االولصباحيانثىخولة ابراهيم حسن الصفار
1974/1973االولصباحيذكرماهر علي عبد هللا الحمداني
1974/1973االولصباحيذكرمحمد محمد نجيب الحافظ

1974/1973االولصباحيذكرغانم سعد هللا امين
1974/1973االولصباحيذكرسمعان كبرو حنا ال سعيد

1974/1973االولصباحيذكرجورج عيسى كبرو
1974/1973االولصباحيذكرمروان محمد حسن االسميع
1974/1973االولصباحيانثىيوارش زيا يلدا الموديشو
1974/1973االولصباحيذكرامير عبد الواحد جرجيس
1974/1973االولصباحيذكرزهير ابراهيم محمد خطاب

1974/1973االولصباحيذكرهاشم محمد سعيد عبدهللا القصاب



1974/1973االولصباحيانثىرحاب حمدي يحيى قاسم اغا
1974/1973االولصباحيذكرنوفل عبد الفتاح رشيد الرضواني

1974/1973االولصباحيانثىسهيلة فتحي محمود
1974/1973االولصباحيذكرعبد الحكيم سعيد بشير

1974/1973االولصباحيذكرعبد الواحد حميد حموالنيش
1974/1973االولصباحيذكرزهير يوسف توما

1974/1973االولصباحيذكرباسل توفيق محمود محمد امين
1974/1973االولصباحيذكرمحمد عبد الرحمن محمد علي حامد
1974/1973االولصباحيانثىفائزة مصطفى عبد الرحمن اليوزبكي

1974/1973االولصباحيذكرمحفوظ حامد عبد هللا فتحي
1974/1973االولصباحيانثىفائزة انور عمر قصاب باشي

1974/1973االولصباحيذكرمحي الدين محمد صالح يحيى الدباغ
1974/1973االولصباحيذكرنبيل قاسم جرجيس الخفاف

1974/1973االولصباحيذكرسامي يونان متي
1974/1973االولصباحيانثىامية توفيق نجيب الجادر

1974/1973االولصباحيذكرخالد احمد محمد
1974/1973االولصباحيذكرحكمت نايف خطاب العمر
1974/1973االولصباحيذكرخالد ذنون عبد هللا الطبو

1974/1973االولصباحيذكرعدنان حسن علي
1974/1973االولصباحيذكرمحمد يونس حمو

1974/1973االولصباحيذكرحسن سليمان عبد هللا
1974/1973االولصباحيانثىمادلين يعقوب يعقوب الهاللي

1974/1973االولصباحيذكرحازم محمود فتحي
1974/1973االولصباحيذكرناطق عبد العزيز اسماعيل

1974/1973االولصباحيذكرخالد شاهين حمودي
1974/1973االولصباحيذكرمظفر يونس محمود المشهداني

1974/1973االولصباحيذكرحازم بشير عبد هللا
1974/1973االولصباحيذكرهاني سعدون محمد
1974/1973االولصباحيذكرطارق شاهين حمودي

1974/1973االولصباحيذكرهيثم ابراهيم محمد عبد الغني
1974/1973االولصباحيذكرعبد القادر فتحي عبد القادر

1974/1973االولصباحيذكرعبد الجواد اسماعيل الحاج احمد
1974/1973االولصباحيذكرمحمد يونس فتحي



1974/1973االولصباحيذكرهاني محمود اسماعيل
1974/1973االولصباحيذكرنوفل محمود سلمان

1974/1973االولصباحيانثىفريال عبد المنعم داؤد
1974/1973االولصباحيذكرخالد محمود محمد

1974/1973االولصباحيذكرباسم يحيى حميد الجلبي
1974/1973االولصباحيذكرحامد الحاج ابراهيم ناصر
1974/1973االولصباحيذكرحسين محمود احمد القدو

1974/1973الثانيصباحيذكرسمير ذنون سعيد
1974/1973الثانيصباحيذكرخليل ابراهيم عبد هللا

1974/1973الثانيصباحيذكراحمد حسون عبد الصميدعي
1974/1973الثانيصباحيذكرسعد هللا نجم فتحي العاني

1974/1973الثانيصباحيانثىشاهه يونس حسين
1974/1973الثانيصباحيذكراحمد محمد علي عبد الرحمن

1974/1973الثانيصباحيذكرمحمود عبد هللا الصفو
1974/1973الثانيصباحيذكرسالم يونس وهب هماش
1974/1973الثانيصباحيذكرمهدي صالح محمود

1974/1973الثانيصباحيذكرعناد صالح حقي الفارسي
1974/1973الثانيصباحيانثىاميرة شيت جاسم ال عبار
1974/1973الثانيصباحيذكرعبد االله محمد ذنون الوتار

1974/1973الثانيصباحيذكرفرنسيس منصور كموره
1974/1973الثانيصباحيذكركمال حمدي علي
1974/1973الثانيصباحيذكرغالب فاضل حسين

1974/1973الثانيصباحيذكرعبد الستار مجيد فتحي
1974/1973الثانيصباحيذكرقصي يحيى قاسم حسين
1974/1973الثانيصباحيذكراكرم يونس محمد العالف

1974/1973الثانيصباحيانثىحبيبة بهنام توما
1974/1973الثانيصباحيذكرصبحي محمد امين العمري

1974/1973الثانيصباحيذكروليد عبد هللا خلف
1974/1973الثانيصباحيذكرطه محمود يونس

1974/1973الثانيصباحيانثىفريال عبد الرزاق عبد الفتاح الكاتب
1974/1973الثانيصباحيذكرحسين محمد حسين الصفار

1974/1973الثانيصباحيذكرمظفر عبد السالم عبد الواحد القطان
1974/1973االولصباحيذكرذنون يونس بكر البكر



1974/1973االولصباحيذكرعلي محمد خليل الحمود
1974/1973االولصباحيذكرمظفر اديب عبدالسالم الصميدعي
1974/1973االولصباحيذكرمحمد مصطفى سليمان الجبوري

1974/1973االولصباحيذكراحمد ابراهيم منصور
1974/1973االولصباحيذكرغانم محمد توفيق القصاب
1974/1973االولصباحيذكربرهان احمد عبدالرحمن
1974/1973االولصباحيذكرصميم ادريس حسين

1974/1973االولصباحيذكرفاروق قاسم المال جاسم
1974/1973االولصباحيذكرقاسم يحيى سليمان االجار

1974/1973االولصباحيذكرفاضل محمد عبدهللا الشكرجي
1974/1973االولصباحيذكراياد بشير عبدالقادر الجلبي
1974/1973االولصباحيانثىهيفاء فاضل سليمان العبد
1974/1973االولصباحيذكرمحمد طليع يحيى الصفار
1974/1973االولصباحيذكرسليمان داؤد سليمان الحافظ
1974/1973االولصباحيانثىمريم سمعان يس الخوزيمي
1974/1973االولصباحيذكرنبيل ابراهيم محمود الجلبي
1974/1973االولصباحيذكرابراهيم شهاب احمد النجار
1974/1973االولصباحيانثىملوك حميد يحيى احمد
1974/1973الثانيصباحيذكرمعن عبدالقادر زكر

1974/1973الثانيصباحيذكرحسين حسن حميد الهاشمي
1974/1973الثانيصباحيذكراحمد عبد حسين
1974/1973الثانيصباحيانثىصفاء احمد علي

1975/1974االولصباحيذكرحنين محمود احمد القدو
1975/1974االولصباحيذكرغانم اوراها توما

1975/1974االولصباحيذكرمحمد محمود الياس الراشدي
1975/1974االولصباحيذكرطالل مهدي صالح
1975/1974االولصباحيذكرعبد جبرائيل قلو

1975/1974االولصباحيذكرصالح عليوي صالح الجبوري
1975/1974االولصباحيذكرمعد حسين سعدهللا توحله

1975/1974االولصباحيذكرصالح عبد الرحمن مصطفى
1975/1974االولصباحيذكرخالد جهاد سليمان

1975/1974االولصباحيذكرميسر احمد حسن الدليمي
1975/1974االولصباحيذكرايوب حسين يونس نجار



1975/1974االولصباحيذكرمزهرسحاب مطر
1975/1974االولصباحيذكرمسعد امين مسعد

1975/1974االولصباحيذكرامجد الياس خضر المالك
1975/1974االولصباحيذكرصبحي محمد سليم عبد هللا
1975/1974االولصباحيذكرمحمد حميد حمو النيش
1975/1974االولصباحيذكرمحمد محمود الحاج زبير

1975/1974االولصباحيذكرزهير نجم عبد هللا
1975/1974االولصباحيذكرعلي عزيز احمد العبيدي

1975/1974االولصباحيذكرقاسم عزيز حسن
1975/1974االولصباحيذكررمضان احمد خمو احمد

1975/1974االولصباحيذكرقتيبة محمد علي حسين العطار
1975/1974االولصباحيذكرمحمد خيري رشيد عبود

1975/1974االولصباحيذكرممتاز بشير طه
1975/1974االولصباحيذكراياد عيسى قندال

1975/1974االولصباحيذكرحسن صالح حسين الراوي
1975/1974االولصباحيذكرنظام محمود حسن البارودي
1975/1974االولصباحيانثىرافدة شهاب احمد الطائي

1975/1974االولصباحيذكرعبد هللا ياسين طه
1975/1974االولصباحيذكرقتيبة بدر الدين محمود

1975/1974االولصباحيذكرمحمد باقر عباس
1975/1974االولصباحيذكروليد محمد صالح احمد شريف

1975/1974االولصباحيذكرسعدي عليان اجدع
1975/1974االولصباحيذكرفتحي احمد جمعه

1975/1974االولصباحيانثىكوثر عباس علي الصائغ
1975/1974االولصباحيذكرعبدالغني شريف حمودي

1975/1974االولصباحيذكرعوني فتوحي  حنوش حداد
1975/1974االولصباحيذكرقحطان شكر محمود

1975/1974االولصباحيذكرنزار هاشم عبد الخفاف
1975/1974االولصباحيذكرمبجل فيصل  صادق الخوجه

1975/1974االولصباحيذكرشامل شامل جهاد يحيى
1975/1974االولصباحيذكرعبدالستار محمود محمد القصاب

1975/1974االولصباحيذكرمحمد دخيل حسن حسين
1975/1974االولصباحيذكرمحمد شفيق يحيى قاسم الراوي



1975/1974االولصباحيانثىسراب صديق نجيب  الجادر
1975/1974االولصباحيذكرانصيف جاسم محمد عليوي

1975/1974االولصباحيذكرسمير بشير محمود
1975/1974االولصباحيذكرعامر عبد الكريم العاصي

1975/1974االولصباحيذكرنزار حسين علي
1975/1974االولصباحيذكراسماعيل مصطفى نجم

1975/1974االولصباحيذكراسامة حسين علي البابلي
1975/1974االولصباحيذكرعبد مصطفى مشعل
1975/1974االولصباحيذكرسعدهللا فتحي العبيدي

1975/1974االولصباحيذكرابراهيم احمد حسين العبيدي
1975/1974االولصباحيذكرجابر احمد عيسى
1975/1974الثانيصباحيذكراحمد محمود محمد

1975/1974الثانيصباحيذكرزكي داؤد عبد هللا البكر
1975/1974الثانيصباحيانثىرافدة عبد الرحمن عزيز

1975/1974الثانيصباحيذكرمحمد سعدون حسن الطعان
1975/1974الثانيصباحيذكرسرحان ذياب حسون سلطان

1975/1974الثانيصباحيذكرمحمد جهاد جرجيس سلمان البنا
1975/1974الثانيصباحيذكراديب محمد علي يونس السالم

1975/1974الثانيصباحيذكرعبد الستار يونس عبدهللا
1975/1974الثانيصباحيانثىسعاد عزيز فتحي

1975/1974الثانيصباحيانثىنورما البرت اسماعيل البازي
1975/1974الثانيصباحيذكرهمام عبدهللا الكرجيه
1975/1974الثانيصباحيذكرطه حسن شحاذة

1975/1974الثانيصباحيذكررياض محمد علي عبدهللا
1975/1974الثانيصباحيذكرشاهر فندي عباس

1975/1974الثانيصباحيانثىنجاة صابر محمد النفطجي
1975/1974الثانيصباحيانثىانوار احمد حسن عرفات

1975/1974الثانيصباحيذكراحمد جرجيس محمد الجبوري
1975/1974الثانيصباحيذكرمصطفى صالح مصطفى

1975/1974الثانيصباحيذكرمزهر فاضل خليل الحمداني
1975/1974الثانيصباحيذكرادريس ايوب الشيخ علي

1975/1974الثانيصباحيذكرعبد الرحمن كامل بهاءالدين العبيدي
1975/1974الثانيصباحيذكراحمد حسن يعقوب



1975/1974الثانيصباحيذكريونس محمود محمد
1975/1974الثانيصباحيانثىهاسميك ديكران كريكوريان

1975/1974الثانيصباحيذكرقيس سعيد سرسم
1975/1974الثانيصباحيذكرعماد عبد الفتاح مصطفى
1975/1974االولصباحيذكرقيدار حسن احمد الحسن

1975/1974االولصباحيذكرمحمود جاسم محمد
1975/1974االولصباحيذكرغانم عبدالرحمن سعيد حسن
1975/1974االولصباحيذكرحسام حامد يونس الساري
1975/1974االولصباحيذكرياسين محمد اسماعيل

1975/1974االولصباحيذكرمحمد حسن احمد
1975/1974االولصباحيذكرعدنان بشير محمد علي
1975/1974االولصباحيذكرازهر سعيد مصطفى

1975/1974االولصباحيذكرتركي صالح محمود الجواري
1975/1974االولصباحيذكرمجيد محمد علي الرحاوي

1975/1974االولصباحيذكرمحي الدين عبدالباقي اسماعيل
1975/1974االولصباحيذكرطه صالح سليمان
1975/1974االولصباحيذكرحازم ابراهيم عبد

1975/1974االولصباحيذكربدروس ليون بدروس
1975/1974االولصباحيذكركمال امين علي المزوري

1975/1974االولصباحيذكرمحمد عبدهللا محمود
1975/1974االولصباحيذكراكرم عبداللطيف عبدالرحمن

1975/1974االولصباحيذكرحسين حسن صخر
1975/1974االولصباحيذكرفرحان محمود محمد

1975/1974االولصباحيذكرعبدالقادر عمر عبدالرحمن
1975/1974االولصباحيذكرناصر خماس موسى االحمدي

1975/1974االولصباحيذكرطالل حمدون عبد
1975/1974الثانيصباحيذكرخالد محمد سعيد خطاب النجار

1976/1975االولصباحيذكرسعد فاضل عباس محمود
1976/1975االولصباحيانثىجنان جميل خليل الحاج احمد

1976/1975االولصباحيذكريحيى محمد سعيد الخيرو
1976/1975االولصباحيذكررياض عبدالرحيم جرجيس

1976/1975االولصباحيذكرخيرالدين عبدالقادر مصطفى
1976/1975االولصباحيذكرليث سعدهللا حسين



1976/1975االولصباحيانثىمناهل يوسف رزوقي حاوا
1976/1975االولصباحيذكرمصطفى محمد صديق

1976/1975االولصباحيذكرنزار عزيز محمود
1976/1975االولصباحيذكرهاشم حسين محمد العلوي

1976/1975االولصباحيذكرهاشم حمودي سلو
1976/1975االولصباحيذكرعسكر عبد احمد

1976/1975االولصباحيذكرسرمد كوكب علي الجميل
1976/1975االولصباحيانثىرجاء عبدالجبار محمد صالح المصري

1976/1975االولصباحيانثىاحالم يحيى شيت الطائي
1976/1975االولصباحيذكرحسان عثمان محمد توفيق
1976/1975االولصباحيانثىفاتن محمد فاضل مرعي
1976/1975االولصباحيانثىليليان غياث الدين صالح
1976/1975االولصباحيانثىسميرة محمد محمود الوند
1976/1975االولصباحيذكرتحسين عثمان محمود

1976/1975االولصباحيذكرحازم يونس طه الكججي
1976/1975االولصباحيذكراديب احمد صالح السبعاوي

1976/1975االولصباحيذكررافع احمد عبدهللا فتاح
1976/1975االولصباحيذكرعلي حسين محمد الظاهر
1976/1975االولصباحيانثىرجاء سالم احمد الجبوري

1976/1975االولصباحيذكرموفق احمد علي
1976/1975االولصباحيذكرطارق شريف يونس

1976/1975االولصباحيذكرعصام محمد محمود جاسم
1976/1975االولصباحيذكررباح احمد ضياء

1976/1975االولصباحيذكرجالل سعد الملوك عبدالرحمن
1976/1975االولصباحيانثىنبيلة عبد هرمز

1976/1975االولصباحيانثىزينب شهاب عزيز
1976/1975االولصباحيذكرغانم محمد احمد

1976/1975االولصباحيذكرخليل ابراهيم اسماعيل
1976/1975االولصباحيذكرهاني صالح سليم

1976/1975االولصباحيانثىمنيبة شريف عبدهللا السلمان
1976/1975االولصباحيذكراحمد صطام احمد الجميلي

1976/1975االولصباحيانثىبدرية موسى عبدهللا
1976/1975االولصباحيذكرمنهل محمد صالح ابراهيم



1976/1975االولصباحيذكرعبدالرحمن جعفر حمدي
1976/1975االولصباحيذكرطه حسين عبو

1976/1975االولصباحيانثىعامرة صالح قاسم الدباغ
1976/1975االولصباحيانثىورقاء محمد صالح زكريا

1976/1975االولصباحيذكرعوض احمد حمدان
1976/1975االولصباحيذكرمحمد عبدالوهاب محمد العزاوي

1976/1975االولصباحيذكرعبداالله سليمان عبدهللا
1976/1975االولصباحيذكرنظام عبدهللا احمد عبيد أغا

1976/1975االولصباحيذكرمخيبر محمود عبيد
1976/1975االولصباحيانثىنادية يحيى قاسم العبدهللا

1976/1975االولصباحيانثىنسرين بهنام نعوم
1976/1975االولصباحيذكرممتاز نوري هيبة هللا الخليفة

1976/1975االولصباحيانثىعواطف يوسف القس عبداالحد
1976/1975االولصباحيانثىسالمة مصطفى سليمان

1976/1975االولصباحيذكرياسين حسين عبو القصاب
1976/1975االولصباحيذكرخالد احمد ابراهيم  ذنون السلطان

1976/1975االولصباحيانثىهناء جاسم محمد
1976/1975االولصباحيذكرنبيل يوسف بوغوص

1976/1975االولصباحيذكرفالح حسن حمد
1976/1975االولصباحيذكرناظم صديق حسين

1976/1975االولصباحيذكرمحمد سليمان خليل النعيمي
1976/1975االولصباحيذكرمحمد رفعت نامق رمضان

1976/1975االولصباحيانثىميران شاهين كريكور
1976/1975االولصباحيذكرعبدالمنعم عبدهللا محمد عمر

1976/1975االولصباحيذكرنزار حمدي يحيى الدباغ
1976/1975االولصباحيانثىاقبال يونس صالح

1976/1975االولصباحيانثىابتسام بشير محمد نوري المحروق
1976/1975االولصباحيانثىندوى حمدي شريف
1976/1975االولصباحيذكرنعمان امين شريف
1976/1975االولصباحيذكرسالم بهنام يعقوب
1976/1975االولصباحيانثىاحالم حنا يوسف

1976/1975االولصباحيذكرخليل معيوف خليل ابراهيم
1976/1975االولصباحيذكرمحمد ضياء يونس سليمان االشقر



1976/1975االولصباحيانثىنضال محمد صديق داؤد
1976/1975االولصباحيذكرغازي عمر با صالح
1976/1975االولصباحيانثىورقاء عزاوي يحيى
1976/1975االولصباحيذكراياد احمد يحيى

1976/1975االولصباحيذكرنزار عبد القادر مصطفى السراج
1976/1975االولصباحيذكرميسر عبدالرحيم جاسم

1976/1975االولصباحيانثىنهاد محمود حسن
1976/1975االولصباحيذكرنديم اسماعيل حامد الدباغ

1976/1975االولصباحيذكرعلي احمد علي حامد
1976/1975االولصباحيذكرقيس شكري محمود العراقي

1976/1975االولصباحيذكراكرام ذنون محمد علي
1976/1975االولصباحيذكرقتيبة محمد قاسم اغا

1976/1975االولصباحيانثىانصاف عبدالجبار سعيد
1976/1975االولصباحيذكرباسل محمود طه
1976/1975االولصباحيذكررياض حبيب داؤد

1976/1975االولصباحيذكررياض احمد علي البابلي
1976/1975االولصباحيذكرغانم الياس عبدهللا احمد

1976/1975االولصباحيذكرمنير عبدالمجيد خضر المؤذن
1976/1975االولصباحيذكراثيل بشير داؤد الخشاب
1976/1975االولصباحيذكرمحمد نجيب يوسف ايوب

1976/1975االولصباحيذكرضياء ياسين محمود
1976/1975االولصباحيانثىناجحة نايف ابراهيم
1976/1975االولصباحيذكرغيث فتح هللا داؤد
1976/1975االولصباحيذكرنبيل فضيل داؤد
1976/1975االولصباحيذكرطالل صالح وهب
1976/1975االولصباحيانثىليلى ابراهيم احمد

1976/1975االولصباحيذكرخالد اسمير جاسم الرجبو
1976/1975االولصباحيذكرنبيل ابراهيم احمد

1976/1975االولصباحيذكراكرم عبداالحد كرومي
1976/1975االولصباحيانثىساجدة عبدالمجيد عبدهللا

1976/1975االولصباحيذكرقصي توفيق غزال
1976/1975االولصباحيذكرنوح خليل جرجيس

1976/1975االولصباحيذكرهمام ضياء محمد نجيب الجادر



1976/1975االولصباحيذكرعبداالله احمد عبدهللا
1976/1975االولصباحيذكرمحمد ابراهيم عبد الخياط

1976/1975االولصباحيانثىصباح جرجيس سفر
1976/1975االولصباحيانثىعواطف متي ابراهيم

1976/1975االولصباحيذكررافع احمد خليل عموري
1976/1975االولصباحيانثىاحالم عبد داؤد

1976/1975االولصباحيذكراسامة عبداالحد اوغسطين
1976/1975االولصباحيذكرسلمان عبدالمجيد سليمان

1976/1975االولصباحيذكراياد عبدالمجيد جاسم
1976/1975االولصباحيذكرزهير عبد الكريم ذنون
1976/1975االولصباحيذكرطالل محمد شيت ذنون
1976/1975االولصباحيذكرقيدار عبدالرحمن عبدهللا
1976/1975االولصباحيذكراسعد عبدالوهاب الصفار
1976/1975االولصباحيذكرنافع ذون حميد الدباغ

1976/1975االولصباحيذكرزيد سعيد شيخ بهاء الدين النقشبندي
1976/1975االولصباحيانثىمنار شفيق يحيى

1976/1975االولصباحيذكرمحمود احمد عبدالرحيم عبو
1976/1975االولصباحيذكريحيى محمود سليم

1976/1975االولصباحيذكرزيد عبدالمجيد عبدالعزيز
1976/1975االولصباحيانثىليفون براوند اسطيفان اكوب
1976/1975الثانيصباحيانثىشذى احمد خير هللا امين

1976/1975الثانيصباحيذكرماهر عبدالكريم يحيى العاصي
1976/1975الثانيصباحيانثىأكنس يلدا باكوس

1976/1975الثانيصباحيذكرساطع عبدهللا محمد علي الطائي
1976/1975الثانيصباحيانثىصباح مرعي حسن

1976/1975الثانيصباحيانثىساجدة يحيى صالح ذنون القطان
1976/1975الثانيصباحيذكرحسن حسين سالم

1976/1975الثانيصباحيانثىسناء بشير شريف الدباغ
1976/1975الثانيصباحيذكرباسل محمد حسن العدول
1976/1975الثانيصباحيانثىسعاد اسطيفان عيسى

1976/1975الثانيصباحيانثىهناء سالم مجيد حنا االسود
1976/1975الثانيصباحيانثىموزة جاسم محمد

1976/1975الثانيصباحيانثىصفية محمود محمد



1976/1975الثانيصباحيانثىشكرية نوري محمد سليم
1976/1975الثانيصباحيانثىابتسام عبدالقادر علي السنجري

1976/1975الثانيصباحيذكرمازن يونس عبدهللا
1976/1975الثانيصباحيانثىعزيزة عارف فتاح

1976/1975الثانيصباحيانثىعاصمة حسين شريف عبدهللا
1976/1975الثانيصباحيانثىنجيبة منصور النجار

1976/1975الثانيصباحيذكرعلي ممتاز محمود علي
1976/1975الثانيصباحيذكرفؤاد خلف عبدهللا
1976/1975الثانيصباحيذكرحقي احمد شهاب

1976/1975الثانيصباحيذكرعبدالرزاق علي مصطفى
1976/1975الثانيصباحيانثىاحالم محمد احمد
1976/1975الثانيصباحيذكرعصام يونس حسن
1976/1975الثانيصباحيذكرنائل ادريس اسماعيل

1976/1975الثانيصباحيانثىليلى عيسى انطوان عقراوي
1976/1975الثانيصباحيذكراديب حسين مجيد مال حسن

1976/1975الثانيصباحيانثىماركريت حميد اسطيفان
1976/1975الثانيصباحيذكرسمير بشير بكر

1976/1975الثانيصباحيذكرنبيل محمد حسن الحكيم
1976/1975الثانيصباحيذكرمحمد رفعت احمد محمود النائب
1976/1975الثانيصباحيذكرهشام مصطفى يحيى احمد العزو

1976/1975الثانيصباحيانثىندوه بكر مرعي
1976/1975الثانيصباحيانثىأنفال عبدالمجيد عبدالعزيز الزيدان
1976/1975الثانيصباحيذكرموفق اسماعيل محمد طاهر الجلبي

1976/1975الثانيصباحيذكرنزار فالح يحيى الحسنكو
1976/1975الثانيصباحيانثىسهام حسن عطار باشي

1976/1975الثانيصباحيذكراكرم طه سلطان محمود الخشاب
1976/1975الثانيصباحيانثىليلى مهدي احمد
1976/1975الثانيصباحيذكربشير بدران ابراهيم

1976/1975الثانيصباحيذكراياد عبدالحميد امين التورنجي
1976/1975الثانيصباحيانثىشكرية حامد عبدهللا
1976/1975الثانيصباحيذكرحازم فتحي عبدهللا
1976/1975الثانيصباحيانثىنبيلة وليد سليمان

1976/1975الثانيصباحيذكرمحمد منير زكي بشير



1976/1975الثانيصباحيذكرواثق ياسين عبد
1976/1975الثانيصباحيانثىخالدة خالد احمد

1976/1975االولصباحيذكرعبدالعزيز مصطفى عبدالكريم
1976/1975االولصباحيذكرعدنان جياد حمودي النعيمي

1976/1975االولصباحيذكرمحمد سليم عزيز امين
1976/1975االولصباحيانثىشانت كارنيك مارديروس
1976/1975االولصباحيذكرجونسن ميشائيل زركين
1976/1975االولصباحيذكرسعد عبدالعزيز مصطفى

1976/1975االولصباحيذكرعبدالفتاح حمادي غزال احمد
1976/1975االولصباحيانثىماجدة عبدالمنعم خليل شنشل

1976/1975االولصباحيذكرعبدالغني عبدهللا حميد
1976/1975االولصباحيذكراسماعيل ابراهيم رشيد

1976/1975االولصباحيذكرسالم احمد عبد
1976/1975االولصباحيانثىفكتوريا ججي باكوس
1976/1975االولصباحيذكرعبدالغفور حسن كنعان
1976/1975االولصباحيذكرداؤد احمد سعود عباس

1976/1975االولصباحيذكرمحمد مصطفى محمد الهاللي
1976/1975االولصباحيذكرمحمد جاسم حمد البو جمال

1976/1975االولصباحيذكرجاسم محمد شهاب
1976/1975االولصباحيانثىفائزة عبدالكريم حمدون

1976/1975االولصباحيذكرحسين يحيى حسين الحسيني
1976/1975االولصباحيانثىسهام علي يحيى الدباغ

1976/1975االولصباحيذكرعبدالنافع محمد سعيد حسن
1976/1975االولصباحيذكرمحسن محمد علي حسين الحاج زبير

1976/1975االولصباحيذكراسحق عبوش اسحق
1976/1975االولصباحيذكرعبدهللا احمد عليوي عبد

1976/1975االولصباحيانثىسامية الياس حنا
1976/1975االولصباحيذكرعصام عائد شيت علي الجبوري

1976/1975االولصباحيذكرقاسم حسين علي الشالل
1976/1975االولصباحيانثىباسمه موسى عازر

1976/1975االولصباحيانثىاميرة عزيز محمد صالح الصائغ
1976/1975االولصباحيانثىازدهار اسماعيل حسين مصطفى

1976/1975االولصباحيذكرجمال حمدون عبد



1976/1975االولصباحيانثىسناء حنا توفيق ايليا
1976/1975االولصباحيذكرصالح جاسم محمد الحلو

1976/1975الثانيصباحيذكرعدنان ابراهيم عبيد
1976/1975الثانيصباحيذكرياسين طه محمد الطائي
1976/1975الثانيصباحيذكرسليمان يونس حسين

1976/1975الثانيصباحيانثىنداء بدران علي
1976/1975االولصباحيذكرمؤيدعبدالقادرامين الحبيطي

1976/1975االولصباحيذكرنزارعلي عبدهللا المالح
1976/1975االولصباحيذكرعماد محمود سعيد الخيرو

1976/1975االولصباحيذكرعبدهللا اسماعيل عبدهللا الحمداني
1976/1975االولصباحيذكرقحطان بدر ياسين العبدلي

1976/1975االولصباحيذكرعبدالرزاق محمد عثمان حمو
1976/1975االولصباحيذكرقاسم محسن ابراهيم

1976/1975االولصباحيذكرعبدالمطلب فتح هللا ذنون
1976/1975االولصباحيذكرمحمد نوري عبد اسماعيل

1976/1975االولصباحيانثىميسون يحيى قاسم
1976/1975االولصباحيانثىاميرة قاسم محمد

1976/1975االولصباحيانثىهناء فاضل عبدالحميد
1976/1975االولصباحيذكرسلمان عبدهللا سليمان

1976/1975االولصباحيانثىوجدان يونس مصطفى الجادر
1976/1975االولصباحيذكربسمان فيصل محجوب
1976/1975االولصباحيذكرخالد صالح سلطان

1976/1975االولصباحيانثىخولة جاسم محمد الحلو
1976/1975االولصباحيذكرصالح سعيد احمد الصائغ

1976/1975االولصباحيانثىنهلة سعدهللا بكر
1976/1975االولصباحيذكرناظم حمو جاسم شنشولة

1976/1975االولصباحيذكرغانم محمد عبوش
1976/1975االولصباحيذكريوسف حبيب يوسف
1976/1975االولصباحيذكرخالد عبدهللا عمر
1976/1975االولصباحيانثىجملية جميل نعيم

1976/1975االولصباحيانثىنداء محمود محمد قاسم
1976/1975االولصباحيذكركمال محمود ياسين
1976/1975االولصباحيذكرمحمد محمود يحيى



1976/1975االولصباحيذكررافع جميل نعيم
1976/1975االولصباحيذكررمضان سعيدعبدهللا

1976/1975االولصباحيذكرسامي جرجيس يوسف السماك
1976/1975االولصباحيذكرسعد قطو سعيد

1976/1975االولصباحيذكروعدهللا يوسف محمود
1976/1975االولصباحيذكرحسام علي حسين
1976/1975االولصباحيذكرنوح ادريس صالح

1976/1975االولصباحيذكرنظير مال احمد عبدهللا
1976/1975االولصباحيانثىكوكب علي محمود

1976/1975االولصباحيذكرباسل عزيز محمود االعرج
1976/1975االولصباحيانثىباسمة محمد عيسى
1976/1975االولصباحيذكرجاسم محمد ابراهيم

1976/1975االولصباحيذكرنظام الدين صفر جمعة
1976/1975االولصباحيانثىسمر فيصل ناصح الغضنفري

1976/1975االولصباحيذكرحسن جرجيس مصطفى
1976/1975االولصباحيذكرعبدالواحد وهب محمد الخياط

1976/1975االولصباحيذكروسام ناصر عيسى
1976/1975االولصباحيذكرنبيل محمد سعيد بكري
1976/1975االولصباحيذكريقظان عبدالقادر محمود
1976/1975االولصباحيذكرسليمان خليفة عبدهللا

1976/1975االولصباحيذكرعصام صالح مصطفى الصراف
1976/1975االولصباحيذكرعامر محمد علي حسب هللا

1976/1975االولصباحيذكرغانم داؤد سليمان
1976/1975االولصباحيذكرطارق عزاوي يحيى
1976/1975االولصباحيانثىفيوليت غريب زادو

1976/1975االولصباحيذكرمحمد توفيق عزيز احمد
1976/1975االولصباحيانثىرواء عاصم علي

1976/1975االولصباحيذكرعبدالمنعم فاضل حمودي
1976/1975االولصباحيذكرسمير اسماعيل محمد هادي

1976/1975االولصباحيذكرعبدالجبار مصطفى خليل الطائي
1976/1975االولصباحيذكرياسين طه محمد
1976/1975االولصباحيذكرفرج توما شمعون

1976/1975االولصباحيذكرطاهر عاشور رضا القاسم



1976/1975االولصباحيانثىباسمة ايليا كلكا
1976/1975االولصباحيذكرعبدهللا ابراهيم عالوي
1976/1975االولصباحيذكرحازم عبدهللا علي
1976/1975االولصباحيذكرمحمد شيت محمد

1976/1975االولصباحيذكرياسر عبدالغني محمود البزاز
1976/1975االولصباحيذكرباسل صديق عبدهللا البكري
1976/1975االولصباحيذكرمحمد صالح حسن سليم
1976/1975االولصباحيانثىفاطمة نايف حسوني

1976/1975االولصباحيذكربهنام حبيب ايوب حبش
1976/1975االولصباحيانثىمنى محمد سليمان الجادرجي

1976/1975االولصباحيذكرخالد محمود داؤد القطان
1976/1975االولصباحيذكرجالل محمد اسماعيل محي الدين

1976/1975االولصباحيذكرحسين تقي خليل
1976/1975االولصباحيذكرنوفل دحام عبدهللا اليعقوب

1976/1975االولصباحيذكرعلي حسين علي
1976/1975االولصباحيذكررعد نافع سعيد الصفار
1976/1975االولصباحيذكرضياء حامد ذنون الدباغ

1976/1975االولصباحيذكريونس عبدهللا محمد
1976/1975االولصباحيذكرحسن مسلم محمد الصافو
1976/1975االولصباحيذكرفيصل حسين محمد العلوي
1976/1975االولصباحيذكرفرج كرومي باكوس حبش

1976/1975االولصباحيذكرطه عبد حسين
1976/1975االولصباحيذكرباسل شريف عزيز السراج

1976/1975االولصباحيذكرعنان علي الشريف
1976/1975االولصباحيذكراسامه احمد ايوب

1976/1975االولصباحيذكرسالم يحيى اسماعيل
1976/1975االولصباحيانثىهناء بطرس انطوان

1976/1975االولصباحيذكربيبو سلو بيبو
1976/1975االولصباحيذكرعبدالرافع عبدالرحمن يحيى الشهواني

1976/1975االولصباحيذكرسعدي حسين جبو
1976/1975االولصباحيذكرعصام محمد نجم
1976/1975االولصباحيذكرصابر شريف زيدان

1976/1975االولصباحيذكرعبدالواحد عبدالحميد احمد



1976/1975االولصباحيذكروليد زكي يحيى المختار
1976/1975االولصباحيانثىهناء عبدالعزيز ظاهر
1976/1975االولصباحيذكرعزالدين ذنون يونس

1976/1975االولصباحيذكرصالح الدين سلطان محمد
1976/1975االولصباحيذكرصبري ابراهم محمود

1976/1975االولصباحيذكرعصام مصطفى درويش
1976/1975االولصباحيذكرمحمد محمود خلف
1976/1975االولصباحيذكرجودت عزيز ذنون
1976/1975االولصباحيذكرفلح فاضل قاسم

1976/1975االولصباحيذكرمحمود عمر عبيد الطعمه
1976/1975االولصباحيانثىوداد صابر محمد النفطجي

1976/1975االولصباحيانثىوهرام هايزيك بخيازار
1976/1975الثانيصباحيذكرطالل هزاع اسماعيل
1976/1975الثانيصباحيذكرازهر احمد حسين

1976/1975الثانيصباحيذكرصبري ناصر الساعور
1976/1975الثانيصباحيذكرابراهيم سعد هللا علي الدباغ

1976/1975الثانيصباحيذكرثامر نادر سليمان
1976/1975الثانيصباحيانثىغنية احمد حسن الراوي
1976/1975الثانيصباحيانثىكلثوم عبدالهادي نوري

1976/1975الثانيصباحيذكرعدنان هاشم جميل الفخري
1976/1975الثانيصباحيذكرحسن محسن قنبر

1976/1975الثانيصباحيانثىعلية مصطفى حموش
1976/1975الثانيصباحيذكرذنون محمد يونس اسماعيل

1976/1975الثانيصباحيذكرابراهيم مجيد احمد
1976/1975الثانيصباحيذكرمنيب هاشم مجيد الشماع
1976/1975الثانيصباحيذكرسالم ذنون ياسين الهاللي

1976/1975الثانيصباحيذكردانيال طليا اسحق
1976/1975الثانيصباحيذكرسيروان عبدهللا حسين زنكنة
1976/1975الثانيصباحيذكرنظير بشير عبدالغفور ياسين

1976/1975الثانيصباحيذكرعبدالحسين حسن خضر
1976/1975الثانيصباحيذكرطارق شيت خليل البصيري

1976/1975الثانيصباحيانثىوصال خطاب عمر
1976/1975الثانيصباحيانثىاحالم حامد داؤد



1976/1975الثانيصباحيذكرمسعود سعيد محمود الصائغ
1976/1975الثانيصباحيذكركاظم محمد صالح ولي
1976/1975الثانيصباحيانثىعالية يونس عبدالرحيم

1976/1975الثانيصباحيذكرنبيل احمد محمد
1976/1975الثانيصباحيذكرسليمان خالد حسن العاني
1976/1975الثانيصباحيذكربدر حمدان عبدهللا العالف

1976/1975الثانيصباحيذكرمتي هرمز يوسف
1976/1975الثانيصباحيذكرقتيبة جالل االسعدي

1976/1975الثانيصباحيذكرخالد عبدالرزاق احمد الشماع
1976/1975الثانيصباحيذكرعصام سلطان محمد امين الصقال

1976/1975الثانيصباحيذكرقاسم يحيى مرعي
1976/1975الثانيصباحيذكرمحمود عقيل علي الشريف

1976/1975الثانيصباحيذكررافع احمد صالح
1976/1975الثانيصباحيذكرهاشم شهاب احمد العبيدي

1976/1975االولصباحيذكرعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن
1976/1975االولصباحيذكرعبدالعزيز عبداللطيف عبدالعزيز

1976/1975االولصباحيذكرطارق متعب احمد الجبوري
1976/1975االولصباحيذكرحازم شيت عمر

1976/1975االولصباحيذكرغازي صالح محمد الطائي
1976/1975االولصباحيذكرصالح الدين محمد علي قبع

1976/1975االولصباحيانثىسمر عبدالنافع رؤوف
1976/1975االولصباحيذكرحسون يونس حسن

1976/1975االولصباحيذكرعماد حسن مصطفى النجفي
1976/1975االولصباحيذكرطه يونس حمادي الطائي

1976/1975االولصباحيذكرقبالوي مسعود عبدالقادر سعدهللا
1976/1975االولصباحيذكردلشاد حنا بطرس
1976/1975االولصباحيانثىسالمة علي قداوي

1976/1975االولصباحيذكرحسن عواد عبدهللا البدراني
1976/1975االولصباحيذكركوركيس داريوس عيسى

1976/1975االولصباحيانثىنسمة عايد احمد
1976/1975االولصباحيذكراسماعيل حبش انطوان
1976/1975االولصباحيذكرلويس بهنام شيثا كوندا
1976/1975االولصباحيذكرعبدالنافع عبدهللا سليم



1976/1975االولصباحيذكرراكان محمود داؤد
1976/1975االولصباحيذكرجالل مجيد بهنام السمعاني
1976/1975االولصباحيذكرعادل جميل خورشيد ارسالن
1976/1975االولصباحيذكروليد قاسم يحيى االغواني

1976/1975االولصباحيذكرابراهيم عيسى عبدهللا
1976/1975االولصباحيانثىسناء جاسم محمد علي

1976/1975االولصباحيانثىعائشة توفيق سعدي السعدي
1976/1975االولصباحيذكراحمد شهاب عزيز
1976/1975االولصباحيذكرمحمد وجيه جرجيس

1976/1975االولصباحيذكرجبرائيل اسحق جرجيس
1976/1975االولصباحيذكرنجيب بهنام ججي
1976/1975االولصباحيذكرحسين علي حسين
1976/1975الثانيصباحيذكرذنون ابراهيم خليل
1977/1976االولصباحيانثىاعتدال محمود داؤد

1977/1976االولصباحيذكرسلطان عبدالرحمن فتحي
1977/1976االولصباحيذكرمحمد احمد محمود

1977/1976االولصباحيانثىوزيرة يحيى محمد سليمان
1977/1976االولصباحيانثىوفاء محسن حمودي العبيدي

1977/1976االولصباحيانثىنجلة يونس محمد احمد
1977/1976االولصباحيذكرسامي ذياب محل

1977/1976االولصباحيذكرزهير حميد علي العذيباني
1977/1976االولصباحيانثىهيفاء عبدالقادر محمود
1977/1976االولصباحيذكرسليمان عبدالواحد النجم

1977/1976االولصباحيانثىناهدة اسماعيل عبدهللا الحمداني
1977/1976االولصباحيذكرلقمان يونس ذنون حمو
1977/1976االولصباحيذكرباسل صالح احمد ذنون

1977/1976االولصباحيانثىنائلة نور محمد عبيدهللا البريفكاني
1977/1976االولصباحيانثىميسون وديع عبدالكريم

1977/1976االولصباحيذكرسمير عبدالرزاق ياسين العبدلي
1977/1976االولصباحيذكرسردار حسين يابه

1977/1976االولصباحيذكرضياء حنا توفيق ايليا
1977/1976االولصباحيذكرسالم عبد علي السبعاوي
1977/1976االولصباحيانثىفخرية نوري مصطفى



1977/1976االولصباحيانثىرواء حسن احمد امين الجادر
1977/1976االولصباحيانثىجميلة توما سليمان الزيباري

1977/1976االولصباحيذكرطه جسام محمد
1977/1976االولصباحيانثىنجاة احمد شهاب النعيمي
1977/1976االولصباحيذكرباسل سليمان محمد ججوكه
1977/1976االولصباحيذكررياض حامد عبدالوهاب

1977/1976االولصباحيانثىخالدة حميد عبدهللا العبيدي
1977/1976االولصباحيذكرنزار غسان حبيب المالك

1977/1976االولصباحيذكرطه حبيب عبدهللا
1977/1976االولصباحيذكرعبدالوهاب جمعة كريم
1977/1976الثانيصباحيانثىيسرى محمود قاسم
1977/1976الثانيصباحيذكرعصام علي حسين

1977/1976الثانيصباحيانثىبشرى اسماعيل عبد الخياط
1977/1976الثانيصباحيذكرحميد اسماعيل ابراهيم علي

1977/1976الثانيصباحيذكرايسر احمد عبدهللا
1977/1976الثانيصباحيانثىهند دحام ذنون الصواف
1977/1976الثانيصباحيانثىصفية عيسى عبدالوهاب

1977/1976الثانيصباحيانثىاشواق ذنون صفاوي
1977/1976الثانيصباحيذكرنزارعبدالخالق سلمان

1977/1976الثانيصباحيذكرنشوان محمود خطاب العموري
1977/1976الثانيصباحيانثىسلمى محمود قاسم
1977/1976الثانيصباحيذكرسعيد عبدهللا محمد
1977/1976الثانيصباحيذكرنبيل حميد رشيد

1977/1976الثانيصباحيذكرغازي رجب محمد احمد الحيالي
1977/1976الثانيصباحيذكرناثر عبدالموجود احمد
1977/1976الثانيصباحيذكرصالح عبدالقادر صالح

1977/1976الثانيصباحيانثىنجاح عبدهللا احمد
1977/1976االولصباحيانثىفردوس فتاح سليمان الصفار

1977/1976االولصباحيذكرعدنان محمد شهاب
1977/1976االولصباحيانثىشذى عبدالرزاق محمود

1977/1976االولصباحيذكردريد محمد ابراهيم
1977/1976االولصباحيذكرعلي عبدهللا الشيخ احمد

1977/1976االولصباحيذكرماجد حميد عطاهللا



1977/1976االولصباحيذكرنبيل محمد عبدالمجيد قاسم
1977/1976االولصباحيذكرطالل حمدون شكر

1977/1976االولصباحيانثىليلى عبدالعزيزمصطفى
1977/1976االولصباحيذكرسعدي ادريس عبدهللا

1977/1976االولصباحيانثىحنان عبدالغني عبدالرحمن الغضنفري
1977/1976االولصباحيذكرمحمد حسين علي الصواف
1977/1976االولصباحيذكرسلوان عبدالغني عبدالرحمن

1977/1976االولصباحيانثىصفاء اسماعيل خليل مصطفى العالف
1977/1976االولصباحيذكرهاني نذير مصطفى الحاج طالب

1977/1976االولصباحيانثىوفاء محمود يونس
1977/1976االولصباحيذكرمعروف حامد محمد
1977/1976االولصباحيذكرزهير حميد احمد

1977/1976االولصباحيذكرموفق قاسم محمد القصاب
1977/1976االولصباحيانثىعالية نذير حميد ال يحيى

1977/1976االولصباحيانثىعاطرة احمد الحاج محمد الصائغ
1977/1976االولصباحيذكرحسيب عبدالجبار حسن العاني

1977/1976االولصباحيانثىعفاف نجيب طوبيا
1977/1976االولصباحيذكربشار عبدالعزيز مصطفى

1977/1976االولصباحيذكرعصام ناصر محي
1977/1976االولصباحيذكرهشام عبدالرحمن احمد
1977/1976االولصباحيذكرجنيد سالم فائق الدبوني

1977/1976االولصباحيانثىبثينة عبدالغني  بكر عبدهللا
1977/1976االولصباحيذكرمحمد يونس عبدالفتاح
1977/1976االولصباحيذكرفائز هاشم حامد قبع

1977/1976االولصباحيذكرسمير قاسم محمد الجراح
1977/1976االولصباحيانثىرؤفت احمد شريف السياله

1977/1976االولصباحيذكركروان سعيد اسحق
1977/1976االولصباحيانثىالحان احمد حسين حديد
1977/1976االولصباحيذكرمزاحم صديق ابراهيم
1977/1976االولصباحيذكرنوري عبدالكريم جاسم
1977/1976االولصباحيذكرمؤيد صبغة هللا العمري

1977/1976االولصباحيذكرزحل محمد يحيى الصباغ
1977/1976االولصباحيذكرسالم سعيد جاسم المختار



1977/1976االولصباحيذكرلقمان عبدالغني مصطفى عبدهللا
1977/1976االولصباحيانثىكوثر عبدالوهاب خليل الصوفي

1977/1976االولصباحيذكررعد عطاهللا محمود الدباغ
1977/1976االولصباحيذكرقتيبة عبدهللا صالح شنشل
1977/1976االولصباحيانثىاحالم نيازي  حنا كيسو

1977/1976االولصباحيانثىمنيره سعيد جاسم
1977/1976االولصباحيانثىخولة محمد ايوب
1977/1976االولصباحيذكروليد احمد سعيد

1977/1976االولصباحيذكرمعن ايوب مصطفى
1977/1976االولصباحيذكرعماد توفيق حسن الحكيم

1977/1976الثانيصباحيذكرعلي  طالب محمود العثمان
1977/1976الثانيصباحيانثىهيفاء امين عبدهللا المال
1977/1976الثانيصباحيانثىهناء مصطفى محمد
1977/1976الثانيصباحيذكراكرم حسن مصطفى

1977/1976الثانيصباحيذكرطالل يحيىحسين  شنشل
1977/1976الثانيصباحيذكرمؤيد عبد يونس

1977/1976الثانيصباحيانثىسعاد سليمان محمد
1977/1976الثانيصباحيانثىنداء عبدالفتاح محمد

1977/1976الثانيصباحيذكرنمير عبدالجبار محمد صالح
1977/1976الثانيصباحيذكرمظفر سعيد حسين السراج

1977/1976الثانيصباحيانثىصباح جبار عمر
1977/1976الثانيصباحيانثىنوال خضر داؤد

1977/1976الثانيصباحيذكرمحمود عبدالعزيز محمود الكيالني
1977/1976الثانيصباحيذكرسمير عبدالغفور مصطفى العاني

1977/1976الثانيصباحيذكرسعود نور محمد عبيدهللا
1977/1976الثانيصباحيذكرطالل مرعي حساني
1977/1976الثانيصباحيانثىهناء اسماعيل ياسين

1977/1976الثانيصباحيانثىمنتهى مرعي حسن الدباغ
1977/1976الثانيصباحيذكرزهير عبداالحد جرجيس
1977/1976الثانيصباحيانثىجوليت طوروز سركيس
1977/1976الثانيصباحيذكرعماد حميد مجيد ياسين
1977/1976الثانيصباحيانثىرواء محمد مال عبد

1977/1976الثانيصباحيانثىسمر محمد حمو االبراهيم



1977/1976الثانيصباحيانثىندى علي قاسم الجمعة
1977/1976الثانيصباحيذكرسعود ادهاب خطاب
1977/1976الثانيصباحيذكرغازي فيصل سليمان
1977/1976الثانيصباحيانثىمها خضوري داؤد
1977/1976الثانيصباحيذكرهيثم سالم سعيد

1977/1976الثانيصباحيانثىمنار صالح سليمان الفيل
1977/1976الثانيصباحيذكرعماد حمودي عثمان

1977/1976الثانيصباحيانثىهناء محمد علي حمودي
1977/1976الثانيصباحيذكرعبدهللا علي عبدهللا
1977/1976الثانيصباحيانثىفريال غانم محمد
1977/1976الثانيصباحيذكرزهير شيت فنش

1977/1976الثانيصباحيذكرموفق قاسم محمد غزال
1977/1976الثانيصباحيذكرياسين طه الحسن
1977/1976االولصباحيذكررؤوف كامل رؤوف

1977/1976االولصباحيانثىرواء عبد القادر حسيب العبيدي
1977/1976االولصباحيانثىجنان طارق محمد سليم الجراح

1977/1976االولصباحيانثىلمياء عبد المجيد جاسم
1977/1976االولصباحيانثىسناء محمد محمود

1977/1976االولصباحيذكرعبد القادر فضل الدين عبد القادر
1977/1976االولصباحيانثىشذى عبد الجواد احمد الظاهر
1977/1976االولصباحيذكرمحمد فدعوس محمد الجبوري
1977/1976االولصباحيانثىليلى هادي عبد هللا الحنكاوي

1977/1976االولصباحيانثىسميرة سعيد يوسف
1977/1976االولصباحيانثىصباح حسين الصالح
1977/1976االولصباحيانثىسالمة محمد صالح

1977/1976االولصباحيانثىياقوتة محمد قاسم اغا
1977/1976االولصباحيانثىنضال يونس ذنون
1977/1976الثانيصباحيانثىزاهدة علي محمد

1977/1976الثانيصباحيانثىايفلين يوسف بنيامين
1977/1976الثانيصباحيانثىصديقة احمد عزيز

1977/1976الثانيصباحيذكرطه عبد الرحمن محمد
1977/1976الثانيصباحيانثىصباح محمد هاشم  مصطفى
1977/1976الثانيصباحيذكريحيى عبد العزيز بابه رسول



1977/1976االولصباحيانثىالحان احمد مجيد التك
1977/1976االولصباحيذكرزهير عبد الرحمن امين

1977/1976االولصباحيانثىشعاع عبدهللا احمد
1977/1976االولصباحيذكراحمد محمد اسماعيل

1977/1976االولصباحيذكراحمد حميد حمو
1977/1976االولصباحيانثىعفاف عبد الجبار سعيد

1977/1976االولصباحيذكرمحمد معن عبد القادر كوراني
1977/1976االولصباحيذكرخليل محمد حسين

1977/1976االولصباحيذكرزاهد زكي علي الداؤد
1977/1976االولصباحيذكرمجيد علي حسين
1977/1976االولصباحيذكرحميد عزيز احمد

1977/1976االولصباحيذكرخير الدين صبري احمد
1977/1976االولصباحيانثىحنان عبد العزيز جعفر
1977/1976االولصباحيانثىاوهانيس هاريتون اهانيس

1977/1976االولصباحيانثىسميرة فتحي عبد القادرالعزاوي
1977/1976الثانيصباحيذكركلو سلو بيبو

1977/1976الثانيصباحيانثىبهيرة عبدهللا عزيز
1977/1976الثانيصباحيانثىعاليه الياس حنا الطويل

1978/1977االولصباحيانثىانوار صديق عبد الرحمن الدباغ
1978/1977االولصباحيذكروافر عبد الجواد محمد شيت
1978/1977االولصباحيذكرزيدو اسماعيل علي عيدو

1978/1977االولصباحيانثىجنان يوسف بطرس الزبوني
1978/1977االولصباحيذكرعبد المحسن خليل اسماعيل

1978/1977االولصباحيذكررعد فاضل عبد القادر
1978/1977االولصباحيذكرزياد محمد صالح دهمان

1978/1977االولصباحيذكرنشوان داؤد سليمان
1978/1977االولصباحيانثىعايدة شريف حسين
1978/1977االولصباحيذكريونس احمد رسول
1978/1977االولصباحيانثىهناء سعيد محمد

1978/1977االولصباحيانثىاحالم برهان الدين محمد
1978/1977االولصباحيذكرخالد عبد اللطيف الحاج يونس

1978/1977االولصباحيانثىسحر احمد محمود سيرت
1978/1977االولصباحيذكربشير احمد عبد هللا



1978/1977االولصباحيانثىخالدة صبحي احمد
1978/1977االولصباحيذكرجالل يحيى قاسم

1978/1977االولصباحيانثىواجدة عبد القادر شريف
1978/1977االولصباحيذكرسالم عباس محسن

1978/1977االولصباحيذكربهي الدين حسن نور الدين
1978/1977االولصباحيذكرسلمان شعبان علي شيت

1978/1977االولصباحيذكروليد عبد هللا فتحي
1978/1977االولصباحيذكرتحسين حسين علي الجبوري
1978/1977االولصباحيانثىهناء عبد شهاب الحمامي

1978/1977االولصباحيذكرناجي محمد كمال علي زعتر
1978/1977االولصباحيذكرمحمود احمد سلطان
1978/1977االولصباحيذكرمؤيد الياس خضر

1978/1977االولصباحيذكرغازي شيت احمد المولى
1978/1977االولصباحيذكرزهير نايف علي الدباغ

1978/1977الثانيصباحيذكرمحمد عبد هللا حسن الرحومي
1978/1977الثانيصباحيانثىفوزية محمد زيدان شعيب

1978/1977الثانيصباحيانثىسناء يونس عبد هللا
1978/1977الثانيصباحيذكركمال سعيد محمد طاهر
1978/1977الثانيصباحيذكريحيى صباح يحيى النقيب
1978/1977الثانيصباحيذكرمؤيد عبد هللا محمد الدباغ
1978/1977الثانيصباحيذكرهيثم محمود سعيد العسلي
1978/1977الثانيصباحيانثىاسماء قاسم محمد الجراح

1978/1977الثانيصباحيذكرساده يوخانس يونان االثوري
1978/1977الثانيصباحيانثىتغريد صنع هللا عبد هللا العمري

1978/1977الثانيصباحيذكرقيس احمد عمر عبد هللا
1978/1977الثانيصباحيانثىهجران ابراهيم عزيز عبدهللا
1978/1977الثانيصباحيذكرزياد محمد يحيى الكاتب

1978/1977الثانيصباحيانثىنادية بشير عبد االحد مراد
1978/1977الثانيصباحيانثىلمياء اكرم علي الصواف
1978/1977الثانيصباحيذكرسامي بيون عزو اسطيفو

1978/1977الثانيصباحيذكرعبد الهادي عبد القادر النعيمي
1978/1977الثانيصباحيانثىساهرة عيسى انطوان
1978/1977الثانيصباحيانثىنعمت جمعة امين



1978/1977الثانيصباحيانثىرمزية عبد هللا سعيد
1978/1977الثانيصباحيانثىمنتهى محمود عبد هللا
1978/1977الثانيصباحيانثىانعام عبد الغفور احمد
1978/1977الثانيصباحيانثىمنه محمد احمد رحو
1978/1977الثانيصباحيذكرعز الدين صالح راشد
1978/1977الثانيصباحيذكرناطق فرحان محمد

1978/1977االولصباحيذكرسليمان عبد هللا حمادي
1978/1977االولصباحيانثىخولة يحيى حسين
1978/1977االولصباحيذكرذنون يونس خليل

1978/1977االولصباحيذكرطالل محمد علي قاسم
1978/1977االولصباحيذكرالياس خضير فنوش

1978/1977االولصباحيذكرمحمد خضر محمد درويش
1978/1977االولصباحيذكراسماعيل خديده اسماعيل

1978/1977االولصباحيذكرابراهيم خليل اسماعيل مصطفى
1978/1977االولصباحيذكرعبد الرحمن يحيى حسين

1978/1977االولصباحيذكرنور الدين ابراهيم حسوني حسن
1978/1977االولصباحيذكرقتيبه يحيى صالح

1978/1977االولصباحيذكرنزار معمر فخر الدين انور
1978/1977االولصباحيذكرطه ابراهيم محمد سليمان
1978/1977االولصباحيذكرسعد خليل يونس امين
1978/1977االولصباحيذكرخاجيك ارشاك كيورك

1978/1977االولصباحيذكرعمر سليم عمر
1978/1977االولصباحيذكرصالح احمد محمد مراد

1978/1977االولصباحيذكرعلي سلطان صالل
1978/1977االولصباحيذكراحمد جميل شيت احمد

1978/1977االولصباحيذكرسالم عوفي محمد المياحي
1978/1977االولصباحيانثىوردية توما كوركيس

1978/1977االولصباحيذكرشوقي عبود جعفر السعدي
1978/1977االولصباحيذكرقاسم صبري علي

1978/1977االولصباحيانثىخولة طاهر شيتاوي ال عزيز
1978/1977االولصباحيذكرناصح ابراهيم عبد الرحمن

1978/1977االولصباحيذكرخضر حسين قاسم
1978/1977االولصباحيذكرعبد الهادي عباس مشيد الزاملي



1978/1977الثانيصباحيذكرحسيب حنا خوشابا
1978/1977الثانيصباحيانثىسهيلة صابر ايوب البناء

1978/1977الثانيصباحيذكرحازم علي مصطفى
1978/1977الثانيصباحيذكريوسف هرمز توما ال كني
1978/1977الثانيصباحيذكرصالح الدين قاسم خالد
1978/1977الثانيصباحيذكرعماد الدين يحيى محمد
1978/1977الثانيصباحيذكرمحمد سليم داؤد طائع

1978/1977الثانيصباحيذكرحسن محمود  موسى سالم
1978/1977الثانيصباحيذكرنبيل جاسم محمد النجار
1978/1977الثانيصباحيانثىنوال شكري ايوب الصفار
1978/1977الثانيصباحيذكرموفق بدر محمد صفو

1978/1977الثانيصباحيذكرمحمد عبد الغني عبد هللا
1978/1977الثانيصباحيذكرمحمد هاشم ميكائيل احمد
1978/1977الثانيصباحيذكرعبد المنعم محمد مهدي
1978/1977الثانيصباحيانثىاحالم عبد القادر علي

1978/1977الثانيصباحيذكروجيه علي عزيز
1978/1977الثانيصباحيذكرمازن جاسم محمد المال خضر

1978/1977الثانيصباحيذكرعدنان سليمان حسن
1978/1977الثانيصباحيانثىنوريز محمد سعيد محمد

1978/1977الثانيصباحيذكرعلي عيسى حسين الجبوري
1978/1977الثانيصباحيذكروليد حامد عبد هللا

1978/1977الثانيصباحيانثىنهاد عبد هللا جرجيس
1978/1977االولصباحيذكرنايف عبوش حسن

1978/1977االولصباحيانثىوصال مصطفى قاسم
1978/1977االولصباحيانثىوفاء محمد قاسم

1978/1977االولصباحيانثىعامرة عبد الرحمن خطاب
1978/1977االولصباحيانثىمنى فاضل عبد

1978/1977االولصباحيانثىمحروسة يونس محمود الطاهر
1978/1977االولصباحيانثىبشرى شيت شهاب الطالب
1978/1977الثانيصباحيذكريونس رشيد محمود البكري
1978/1977الثانيصباحيذكرخالد عبد مصطفى المولى

1978/1977الثانيصباحيذكرانس ابراهيم مصطفى
1978/1977الثانيصباحيذكروليم زكريا داؤد



1978/1977الثانيصباحيذكرعبد نجم عبودي العالف
1978/1977االولصباحيانثىكلثوم عبد القادر حياوي
1978/1977االولصباحيذكرسعدي محمود عبد هللا

1978/1977االولصباحيذكرمازن عبد الرزاق شاهين الصفار
1978/1977االولصباحيذكرابلحد حنا سلمان قودة

1978/1977االولصباحيذكرمحمد صالح اسكير محمد
1978/1977االولصباحيانثىشذى عبد الوهاب توفيق

1978/1977االولصباحيذكرخالد نوري احمد
1978/1977االولصباحيذكرعبد الغفور محمد صالح يونس
1978/1977االولصباحيذكرحسين عبد الرزاق محمود محمد

1978/1977االولصباحيانثىكوثر محمد خليل الدباغ
1978/1977االولصباحيذكرفخري خضر حسين

1978/1977االولصباحيذكرنمير عبد الجبار محمود قاسم
1978/1977االولصباحيذكرمحمد عبادي حوار الجبوري
1978/1977االولصباحيذكرعبد الهادي عبد الغفور حسن

1978/1977االولصباحيذكرعماد عبد الرضا  حسين منتظر
1978/1977الثانيصباحيذكرعادل بولص ميخا ديشا

1978/1977الثانيصباحيذكرمهند يونان هنودي
1978/1977الثانيصباحيذكرفرج الياس بونا

1978/1977الثانيصباحيذكرعباس ناجي جاسم مهدي
1978/1977الثانيصباحيذكرعبد العليم محمود حسين العناز

1978/1977الثانيصباحيذكرمحمد حمدي محمد عثمان
1978/1977الثانيصباحيذكراخضير خلف عبد هللا

1978/1977الثانيصباحيذكرعبد الفتاح حمودي سعيد
1978/1977الثانيصباحيانثىايمان عبد المنعم مصطفى

1978/1977الثانيصباحيذكرسعد اسماعيل طه
1979/1978االولصباحيذكراحمد سليمان محمد
1979/1978االولصباحيذكرعادل ذاكر نعمة هللا

1979/1978االولصباحيذكروسام موسى جواد الجزائري
1979/1978االولصباحيذكرزكريا عبد القادر حمودي الطائي

1979/1978االولصباحيذكرجواد كاظم حمادي
1979/1978االولصباحيانثىنور الهدى صالح عبيد

1979/1978االولصباحيذكرمحمد ذيب عبد الرحمن سليمان



1979/1978االولصباحيذكرعبد القادر فتحي سالم
1979/1978االولصباحيانثىبتر عباس عبد هللا
1979/1978االولصباحيذكرعلي حمدي عباس
1979/1978االولصباحيذكرمحمود سعيد مطلك

1979/1978االولصباحيذكرفاضل عبد هللا عبد الحليم
1979/1978االولصباحيانثىوالء جمال الدين نوري
1979/1978االولصباحيذكراسماعيل رشيد عباس

1979/1978االولصباحيذكرشكر محمد شريف شكري
1979/1978االولصباحيانثىانور لويس توماس حداد
1979/1978االولصباحيذكرنزار علي حسون محمد
1979/1978االولصباحيذكرناصح عبد هللا احمد
1979/1978االولصباحيذكرمحمد عبد هللا عذاب

1979/1978االولصباحيذكرنديم سالم امين
1979/1978االولصباحيذكرعبد الحميد ال عبد هللا خلف

1979/1978االولصباحيانثىانتصار ميخائيل هرمز
1979/1978االولصباحيانثىسميره ملكي يعقوب
1979/1978االولصباحيذكرموسى بشير غضبان
1979/1978االولصباحيذكرابراهيم محي هاشم
1979/1978االولصباحيذكرناهل متي شمعون

1979/1978االولصباحيذكرعبد الرضا هادي عطيه
1979/1978االولصباحيذكرتوفيق سوادي ظاهر محسن

1979/1978االولصباحيذكرباران صبحي سلمان
1979/1978االولصباحيانثىنسرين بكر محمد

1979/1978االولصباحيذكرمحمد علي حسن يعقوب
1979/1978االولصباحيذكرعثمان عمر عبد الكريم رستم

1979/1978االولصباحيانثىنارنجة عوديشو ننو
1979/1978االولصباحيانثىحليمة جعفر خضر

1979/1978االولصباحيذكرداؤد سليم داؤد
1979/1978االولصباحيانثىعواطف شيت داؤد الشكرجي

1979/1978االولصباحيذكرعدنان نايف يوسف
1979/1978االولصباحيذكرادريس حامد داؤد الخشاب

1979/1978االولصباحيانثىانوار زكي امين قصاب باشي
1979/1978االولصباحيذكرعماد محمد خليل



1979/1978الثانيصباحيانثىصباح صديق سعيد ال صالح
1979/1978الثانيصباحيذكرسمير صاحب حميد سعيد

1979/1978الثانيصباحيانثىغربية يونس قادر
1979/1978الثانيصباحيانثىانعام خزعل علي الفلوجي

1979/1978الثانيصباحيذكرسامي مجيد يونس
1979/1978الثانيصباحيذكرعامر عبد الزهره يوسف

1979/1978الثانيصباحيذكريونس امين يونس
1979/1978الثانيصباحيذكرصالح رشيد حميد
1979/1978الثانيصباحيانثىرضية داخل محمد

1979/1978الثانيصباحيانثىعاطرة ذنون احمد ابراهيم
1979/1978الثانيصباحيانثىنضال توفيق حسن

1979/1978الثانيصباحيذكرقاسم كريم عباس خضر
1979/1978الثانيصباحيانثىرشيقة ياسين محمد

1979/1978الثانيصباحيانثىسهيلة محمد عزيز الدباغ
1979/1978االولصباحيانثىاعتراف لقمان اسماعيل

1979/1978االولصباحيذكراسامة رشيد سلمان
1979/1978االولصباحيذكرشكر محمود مصطفى

1979/1978االولصباحيذكرضياء عبد الحسين محمد علي
1979/1978االولصباحيذكرسردار قادر طه

1979/1978االولصباحيذكرعزيز قادر ميكائيل
1979/1978االولصباحيذكرخالد حسين علي
1979/1978االولصباحيذكراسعد سعيد جاسم
1979/1978االولصباحيانثىاطوار ابراهيم علي
1979/1978االولصباحيذكرشلير حميد حويز

1979/1978االولصباحيذكربرهان فقي عزيز علي
1979/1978االولصباحيذكرابراهيم وسمان محمود
1979/1978االولصباحيذكرخليل حسين محمد

1979/1978االولصباحيانثىوفاء مكي رشيد الياور
1979/1978االولصباحيذكرريان يوسف عبد
1979/1978االولصباحيانثىوالء احمد صالح
1979/1978االولصباحيانثىاسعاد طه محمد

1979/1978االولصباحيذكرهيثم غانم محمد مصطفى
1979/1978االولصباحيذكرقاسم يونس حويز



1979/1978االولصباحيذكرياسين محمود غزال
1979/1978االولصباحيذكرعدنان سالم قاسم
1979/1978االولصباحيانثىسها سليمان داؤد

1979/1978االولصباحيذكرعماد محمد جواد فؤاد
1979/1978االولصباحيذكرمحمد يونس ذنون

1979/1978االولصباحيذكررعد ذنون عبد اللطيف
1979/1978االولصباحيانثىازدهار طالب احمد

1979/1978االولصباحيذكرممتاز شمعون عبد االحد
1979/1978االولصباحيانثىنعمت بنيامين القس

1979/1978االولصباحيذكرنوفل طه محمد
1979/1978االولصباحيذكرعلي محمود رجب

1979/1978االولصباحيذكرمحمد رضا ستار جبوري
1979/1978االولصباحيذكرمحمد سليمان عمر

1979/1978االولصباحيذكرشكري عبد الجبار غائب
1979/1978االولصباحيانثىاحالم زغير لفتة السراجي
1979/1978االولصباحيانثىلمى محمد حاج يحيى
1979/1978االولصباحيانثىهيفاء عزيز محمود

1979/1978االولصباحيذكرفارس حمدي مصطفى
1979/1978االولصباحيذكرعامر خليل ابراهيم
1979/1978االولصباحيانثىصفاء عريان عسكر
1979/1978االولصباحيذكرابراهيم محسن مجيد
1979/1978االولصباحيانثىساجدة ابراهيم ابا بكر

1979/1978االولصباحيذكرطلعت نور الدين هللا ويردي
1979/1978االولصباحيذكرعبد الباسط خليل نجم

1979/1978االولصباحيذكرعالء داخل هادي سفير
1979/1978االولصباحيذكرسعيد مجيد كرومي

1979/1978االولصباحيانثىاشراق عبد الرزاق عبد الحميد
1979/1978االولصباحيذكرسالم رمضان حسن

1979/1978االولصباحيانثىعواطف غازي عبد الكريم
1979/1978االولصباحيانثىهايكاز بيتو داؤد

1979/1978االولصباحيانثىانعام فتح هللا يوسف
1979/1978االولصباحيانثىانصاف عبد الجبار محمد
1979/1978االولصباحيذكرسالم توما كاكو خربوش



1979/1978االولصباحيذكريوسف جبو حنا
1979/1978االولصباحيذكرفارتكيس طاطول واروس
1979/1978االولصباحيانثىفريده فوزي احمد عزت

1979/1978االولصباحيانثىنوال ذنون يونس
1979/1978االولصباحيانثىعامرة عز الدين احمد الفتحي

1979/1978االولصباحيذكرحسام خضر سعيد
1979/1978االولصباحيانثىباسمة وعد ذنون

1979/1978االولصباحيانثىنرسي اسحق سخريا
1979/1978االولصباحيانثىوفاء شريف عبد هللا
1979/1978االولصباحيذكرمحمد طه محمود
1979/1978االولصباحيذكرهاشم احمد محمد

1979/1978االولصباحيذكراكرم عبد الرحمن خضر
1979/1978االولصباحيانثىأناهيد واغيناك ماركوس

1979/1978االولصباحيذكرحسن ابا ذر حسين
1979/1978االولصباحيانثىوئام عزيز رشيد

1979/1978االولصباحيانثىنوال اسماعيل حامد
1979/1978االولصباحيانثىسهيل طارق عبد الحميد عبدالمجيد

1979/1978االولصباحيذكراسماعيل شاحوذ حسن
1979/1978االولصباحيانثىابتسام رشيد قادر

1979/1978االولصباحيانثىعواطف حامد احمد
1979/1978االولصباحيذكرمالك علي حسون
1979/1978االولصباحيانثىنادية حميد قاسم

1979/1978االولصباحيانثىوداد نيازي حنا كيسو
1979/1978االولصباحيذكرقاسم محمد حبيب

1979/1978االولصباحيذكرعمار عبد الستار عبد الرحيم
1979/1978االولصباحيانثىخالدة ميرزا شريف
1979/1978االولصباحيانثىاوهانيس داؤد فليبس
1979/1978االولصباحيانثىنريمان احمد محمد
1979/1978االولصباحيذكرحنا اسحق يعقوب
1979/1978االولصباحيذكرجورج اسحق اوراها
1979/1978االولصباحيذكروسام جورج سامي
1979/1978االولصباحيذكركالويز فرنسيس يلدا

1979/1978االولصباحيذكردريد ذنون عون



1979/1978االولصباحيذكراسطيفك طاطول واروس
1979/1978االولصباحيذكرحكمت كريم عبد الرضا
1979/1978االولصباحيذكرسامي خوشابا اوديشو
1979/1978االولصباحيذكرسرمد سليمان داؤد
1979/1978االولصباحيانثىاحالم محسن ياسين

1979/1978الثانيصباحيذكرعبد الغني يوسف كيورك
1979/1978الثانيصباحيذكرعبد هللا عناد نجم

1979/1978الثانيصباحيانثىاحالم اسماعيل داؤد
1979/1978الثانيصباحيذكرنظير دنحا يلدا سياوش

1979/1978الثانيصباحيذكرميسر محمود علي
1979/1978الثانيصباحيذكرعبد السالم عبد الرحمن نبي
1979/1978الثانيصباحيذكرنجم الدين عبد هللا محمد

1979/1978الثانيصباحيانثىساالر اكرم شيخو
1979/1978الثانيصباحيذكرمنتصر سالم فائق
1979/1978الثانيصباحيذكرسعد شهاب احمد
1979/1978الثانيصباحيانثىصباح يحيى جاسم
1979/1978الثانيصباحيذكرصالح احمد خلف
1979/1978الثانيصباحيذكررفعت زكي محمد
1979/1978الثانيصباحيانثىليلى فاضل فتحي
1979/1978الثانيصباحيانثىسلمى احمد موسى

1979/1978الثانيصباحيذكرجليل ياسين حسون الخزجي
1979/1978الثانيصباحيانثىهيفاء سليم محمد صديق

1979/1978الثانيصباحيذكرجبران حنا ميخائيل
1979/1978الثانيصباحيذكرعصام يوسف ذنون النعيمي

1979/1978الثانيصباحيانثىرحمة محمد عبد هللا
1979/1978الثانيصباحيانثىامل يد هللا عباس

1979/1978الثانيصباحيذكرباسم محمد علي علي اكبر
1979/1978الثانيصباحيذكرسعد طاهر كاظم  الجبوري

1979/1978الثانيصباحيانثىهيفاء جمال مصطفى
1979/1978الثانيصباحيذكروسام جابر طه االلوسي

1979/1978الثانيصباحيانثىهيفاء كوربيل ملكي
1979/1978الثانيصباحيذكرمحمد علي يونس
1979/1978الثانيصباحيذكرمحمد قادر رضا



1979/1978الثانيصباحيانثىصباح حسين عثمان
1979/1978الثانيصباحيانثىسعاد بهجت توفيق

1979/1978الثانيصباحيانثىمنال عبد المحسن عبد العزيز
1979/1978الثانيصباحيذكرجودت نصرت شوكت
1979/1978الثانيصباحيذكرسامال محي الدين خدر

1979/1978الثانيصباحيذكرزيان حميد عثمان
1979/1978الثانيصباحيذكرمكي كريم سبتي جمعة
1979/1978الثانيصباحيذكرعلي محمد امين حسين
1979/1978الثانيصباحيانثىشليرة محمد مجيد علي

1979/1978الثانيصباحيذكرعادل جواد تايه
1979/1978الثانيصباحيذكرخالد سعيد اسماعيل
1979/1978الثانيصباحيذكرجالل شاهين محمد
1979/1978الثانيصباحيانثىامل سامي الياس
1979/1978الثانيصباحيانثىهناء مهدي احمد
1979/1978الثانيصباحيذكرعرفان مردان قنبر
1979/1978الثانيصباحيانثىكوثر يعقوب محمود
1979/1978الثانيصباحيذكركولر اسماعيل احمد

1979/1978الثانيصباحيذكرمجيد حسين محمد علي
1979/1978الثانيصباحيانثىانعام عبد الرزاق سهيل

1979/1978الثانيصباحيذكرولي محمد علي
1979/1978الثانيصباحيذكرهنري واهان كرابيت

1979/1978الثانيصباحيذكرعبد الرضا محمد حسين
1979/1978الثانيصباحيانثىانصاف احمد محمود
1979/1978الثانيصباحيذكرابراهيم خضر عبو
1979/1978الثانيصباحيانثىخولة يوسف حميد

1979/1978الثانيصباحيانثىامل حسين حمدي عبدهللا
1979/1978الثانيصباحيانثىصبرية عبد هللا زيدان
1979/1978الثانيصباحيذكرهيثم جرجيس عزيز
1979/1978الثانيصباحيذكرصالل ازعيان محمد
1979/1978الثانيصباحيذكرعبد العزيز قاسم غزال
1979/1978الثانيصباحيذكرزهير يوسف عبد الستار

1979/1978الثانيصباحيذكرساالر اسماعيل عثمان مصطفى
1979/1978الثانيصباحيانثىاميرة طاهر عبد هللا



1979/1978الثانيصباحيذكرضياء صبري عباس
1979/1978الثانيصباحيانثىفوزية ايشو ريحانة
1979/1978الثانيصباحيذكرجمال ماجد حسين
1979/1978الثانيصباحيذكرصبحي بدر احمد

1979/1978الثانيصباحيذكرعبد الواحد عول فرج مصطفى
1979/1978الثانيصباحيذكرعادل فاضل عبد القادر

1979/1978الثانيصباحيذكرعباس جبار عطية
1979/1978الثانيصباحيذكرهاتف نجم عبود

1979/1978الثانيصباحيذكرعصام شاكر نعمه فرهود
1979/1978الثانيصباحيذكرداؤد سليمان عزيز
1979/1978الثانيصباحيانثىهناء حامد ابراهيم

1979/1978الثانيصباحيانثىامل جاسم محمد الخفاجي
1979/1978الثانيصباحيذكرمحمد ذنون يونس

1979/1978الثانيصباحيانثىسها محمد اسماعيل
1979/1978الثانيصباحيذكرمجيد خليل حميد

1979/1978الثانيصباحيذكرمحمد عبد المنعم احمد
1979/1978االولصباحيذكرمحمود صالح عطية
1979/1978االولصباحيذكرفارس جارهللا نايف
1979/1978االولصباحيذكرالويس عبوش يونو

1979/1978االولصباحيانثىايمان عبد الجبار محمود
1979/1978االولصباحيذكرحامد احمد دخيل محمد

1979/1978االولصباحيذكرتوفيق الياس توما
1979/1978االولصباحيذكرعزام عبد المجيد محمد الخطيب

1979/1978االولصباحيذكربكين هاشم عبد هللا
1979/1978االولصباحيذكرمجيد اسماعيل صادق

1979/1978االولصباحيذكرمحسن جاسم عبد الرضا
1979/1978االولصباحيانثىزكية متي داؤد بهنان
1979/1978االولصباحيانثىنادية موسى حسين
1979/1978االولصباحيذكرجوزيف الياس يلدا
1979/1978االولصباحيانثىسناء علي غالب
1979/1978االولصباحيذكراحمد طه علي

1979/1978االولصباحيانثىفيروز عبد االحد عوديشو
1979/1978االولصباحيانثىنوار عبد الغني يوسف



1979/1978االولصباحيانثىعليه جرجيس محمد
1979/1978االولصباحيانثىسافره حسن حبيب
1979/1978االولصباحيذكرجاسم محمد بكر
1979/1978الثانيصباحيانثىمنال حسين علي

1979/1978الثانيصباحيذكرحسين عباس كريم ليلو
1979/1978الثانيصباحيذكرسحاب عبد القادر مجيد

1979/1978الثانيصباحيذكرعلي حسين جعاز
1979/1978الثانيصباحيذكرفارس رزوقي بشير
1979/1978الثانيصباحيذكرزيان كنجو احمد
1979/1978الثانيصباحيذكروليد هاشم خليل
1979/1978الثانيصباحيذكرلبيب سليمان علي
1979/1978الثانيصباحيانثىمنى هاشم شيت

1979/1978الثانيصباحيانثىكافي حسن محسن
1979/1978الثانيصباحيانثىثورة حسن علي

1979/1978الثانيصباحيذكرجهور اسماعيل علي
1979/1978الثانيصباحيذكرقادر عبد االمير علي
1979/1978الثانيصباحيذكرصالح عطا هللا حسين

1979/1978الثانيصباحيانثىخالدة صبري عبد هللا محيميد
1979/1978الثانيصباحيانثىنضال محمود احمد

1979/1978الثانيصباحيذكرنظام الدين مجيد عبد هللا
1979/1978الثانيصباحيانثىرحيق فيصل مجيد

1979/1978الثانيصباحيانثىامل محمد حسن الحكيم
1979/1978الثانيصباحيذكريونس حيدر يونس
1979/1978الثانيصباحيذكرمنصور ابرو حنا
1979/1978الثانيصباحيانثىسعاد حمدان علي
1979/1978الثانيصباحيذكربيمان عبد هللا سليم

1979/1978الثانيصباحيذكرهادي كاظم جعفر فخرالدين
1979/1978الثانيصباحيذكرحاضر احمود عبد هللا
1979/1978االولصباحيذكرخميس خلف موسى

1979/1978االولصباحيذكرعبد الكريم نجيب بطرس
1979/1978االولصباحيذكرطالل عزيز يونس طه

1979/1978االولصباحيذكرمحمد حسن رستم
1979/1978االولصباحيذكرسمير عبد هللا فاضل



1979/1978االولصباحيذكرلقمان حازم حامد
1979/1978االولصباحيانثىرضية عبد الوهاب حمودي

1979/1978االولصباحيذكرخضر حسين داؤد
1979/1978االولصباحيانثىمها عبد المجيد عبد العزيز

1979/1978االولصباحيذكرجبير حمدان ابراهيم
1979/1978االولصباحيذكراحمد رشيد محمود

1979/1978االولصباحيذكرعبد الحميد سليمان ظاهر
1979/1978االولصباحيذكرفالح محمد ربيع

1979/1978االولصباحيذكرمحمد توفيق نعمت
1979/1978االولصباحيانثىامل سلمان حسن
1979/1978االولصباحيذكرهيثم عادل سليمان
1979/1978االولصباحيذكرشاكر محمود احمد

1979/1978االولصباحيذكرواثق عدنان محمد سليم
1979/1978االولصباحيذكرهاشم محسن علي
1979/1978االولصباحيذكروليد خليل اسماعيل
1979/1978االولصباحيذكرياسين خضير جياد
1979/1978االولصباحيذكرهادي خليل عبيد

1979/1978االولصباحيانثىبدور سعيد عبد الفتاح
1979/1978االولصباحيذكرموسى زكر عبدال

1979/1978االولصباحيذكرصالح الدين احمد محمد امين
1979/1978االولصباحيانثىكرحه مطر خلف

1979/1978االولصباحيذكرعبد الباقي جابر حامد عبدالغني
1979/1978االولصباحيذكرجعفر علي حسين
1979/1978االولصباحيذكريونس حسين علي
1979/1978االولصباحيانثىاكرام عزيز شفيق
1979/1978االولصباحيذكررعد محمود ياقوت
1979/1978االولصباحيذكرربيع خلف صالح

1979/1978االولصباحيذكرشهاب احمد اسماعيل
1979/1978االولصباحيانثىناظر عبد االحد متي

1979/1978االولصباحيانثىراجحة نور محمد عبد هللا
1979/1978االولصباحيذكرهيثم اسحاق افرام

1979/1978االولصباحيذكرخليل خضير ابراهيم
1979/1978االولصباحيانثىانعام كريم محمد



1979/1978االولصباحيذكرمحمد خلف بطوش
1979/1978االولصباحيذكرشيروان خضر عبد هللا
1979/1978االولصباحيانثىصباح محمد فتحي

1979/1978االولصباحيذكربختيار عثمان اسماعيل
1979/1978االولصباحيذكرعدنان بكر علي

1979/1978االولصباحيذكرمحمد صالح حمد علي
1979/1978االولصباحيانثىماري ميخا عيسى
1979/1978االولصباحيذكرنامق محمد شكور
1979/1978االولصباحيذكركريم علي محيبس

1979/1978االولصباحيذكرعبد الخالق حسين عبد
1979/1978االولصباحيذكرمحمد طه حسن
1979/1978االولصباحيذكرداؤد بنيامين ايشو

1979/1978االولصباحيذكرصالح عبد الكريم صالح
1979/1978االولصباحيذكرساجر محمد جديع

1979/1978االولصباحيذكرعبد الجبار خضر محمد
1979/1978االولصباحيذكرعمار صديق محمد علي
1979/1978االولصباحيذكرحيدر محمد علي مناف

1979/1978االولصباحيذكرشاكر محمد حسن
1979/1978االولصباحيذكرمارون سعيد منصور
1979/1978االولصباحيذكراحمد حمود اسود
1979/1978االولصباحيذكرجمال يلدا يونا آدم
1979/1978االولصباحيانثىسوسن صالح حسن
1979/1978االولصباحيانثىلطيفة محمد درويش

1979/1978االولصباحيذكررشيد عالوي احمد محسن
1979/1978االولصباحيانثىرند جرجيس بطرس
1979/1978االولصباحيذكرخالد علي عبد هللا
1979/1978االولصباحيذكرفرحان طه عمير
1979/1978االولصباحيذكرمجيد حسن حواس
1979/1978االولصباحيذكرهادي زبالة عزيز
1979/1978االولصباحيذكرفالح حسن مراد

1979/1978االولصباحيذكرعباس عبد الرضا فرحان
1979/1978االولصباحيذكرابراهيم فتاح ابراهيم

1979/1978االولصباحيذكرعبد الجبار محمد مهدي



1979/1978االولصباحيذكرحسين محمد علي مناف
1979/1978االولصباحيانثىانتظار احمد محمد
1979/1978االولصباحيذكرحسين زيدان خلف
1979/1978االولصباحيانثىمنى حسين جميل
1979/1978االولصباحيذكرفواز سعيد فتحي

1979/1978االولصباحيذكراكرم احمد مصطفى ذنون
1979/1978االولصباحيذكرشعبان حسن حسين
1979/1978االولصباحيذكرعلي جابر محمد

1979/1978االولصباحيذكراحمد محمد مال هللا
1979/1978الثانيصباحيذكرعبد السالم عبد االمير حسن

1979/1978الثانيصباحيذكرمحمد علي جاسم
1979/1978الثانيصباحيانثىايمان ابراهيم علي

1979/1978الثانيصباحيذكرابراهيم حروش تركي فريح
1979/1978الثانيصباحيذكرعبد السالم رؤوف سليمان

1979/1978الثانيصباحيذكرخليل حسين يونس
1979/1978الثانيصباحيذكراسعد علي حسين
1979/1978الثانيصباحيذكرنبيل يوخنا دنحا

1979/1978الثانيصباحيذكرفاضل حسين حمزة
1979/1978الثانيصباحيانثىهيام عبد الرحمن نوري

1979/1978الثانيصباحيذكرافرام آدم صليوه
1979/1978الثانيصباحيذكرسمير عبد االحد الياس
1979/1978الثانيصباحيذكرعيدان ياسين خضير
1979/1978الثانيصباحيذكرمحمد مصطفى محسن
1979/1978الثانيصباحيانثىسالمة داؤد سليمان
1979/1978الثانيصباحيذكرفريد اسحق حنا

1979/1978الثانيصباحيذكرسند محمد سند الماكنة
1979/1978الثانيصباحيانثىفائزة جاسم محمد
1979/1978الثانيصباحيذكرمحمد هادي علي

1979/1978الثانيصباحيذكرعبد الغني علي جاسم
1979/1978الثانيصباحيذكرمرتضى عمران عيسى

1979/1978الثانيصباحيذكرمؤيد محمد ذنون
1979/1978الثانيصباحيذكرعباس مسلم علي  البرمكي

1979/1978الثانيصباحيذكرنزار ناصر ستار



1979/1978الثانيصباحيذكرمالك رزاق حسين
1979/1978الثانيصباحيذكرعبد الكريم بن الصادق القربي
1979/1978الثانيصباحيذكررمضان محمد العباس جاسم

1979/1978الثانيصباحيذكرمحمد سعود حمدان
1979/1978الثانيصباحيانثىبلقيس توفيق عبد الجبار عبدالباقي

1979/1978الثانيصباحيذكررافع احمد سليمان
1979/1978الثانيصباحيذكرعبد هللا محمد جاسم
1980/1979االولصباحيانثىعقيلة مصطفى احمد
1980/1979االولصباحيذكراثمار عبدالرزاق محمد

1980/1979االولصباحيانثىاحالم عبدهللا محمد عبدهللا
1980/1979االولصباحيانثىنوار بشير احمد

1980/1979االولصباحيذكرجمال عبداللطيف جاسم
1980/1979االولصباحيذكراسماعيل ابراهيم سليمان

1980/1979االولصباحيذكرعبدالجبار علي عبد الجبوري
1980/1979االولصباحيذكرمحمود عبدهللا خضر
1980/1979االولصباحيانثىصبرية اسحق حنا

1980/1979االولصباحيذكرسامي ذياب عبدالرزاق سعيد
1980/1979االولصباحيذكرعباس عبيد محمد  منصور
1980/1979االولصباحيانثىامل شيت حسين النعيمي
1980/1979االولصباحيذكريونس محمد اسماعيل

1980/1979االولصباحيذكرهاني ذنون محمد
1980/1979االولصباحيذكرنجيب عبدالمجيد نجم

1980/1979االولصباحيذكرعبدالرزاق خضر علي محمد
1980/1979االولصباحيذكرمحمد امين عبدالرحمن محمد امين

1980/1979االولصباحيذكرنوري غضبان كاظم
1980/1979االولصباحيذكرتوفيق يعقوب توفيق

1980/1979االولصباحيذكرحسين خميس خليل السعيدي
1980/1979االولصباحيذكرعدنان محمود محمد
1980/1979االولصباحيذكرغازي جاسم اسماعيل
1980/1979االولصباحيذكرقادر فهد حجاب عبد

1980/1979االولصباحيانثىجهان احمد علي عبدهللا
1980/1979االولصباحيذكرمحمود شكر محمود محمد الرفاعي

1980/1979االولصباحيذكرفيصل صالح عبدهللا



1980/1979االولصباحيذكرطيب محمد اسماعيل
1980/1979االولصباحيذكركامل نعمة حسان

1980/1979االولصباحيذكرعطاهللا عمر خطاب
1980/1979االولصباحيذكرنعيم عيدان ياسين

1980/1979االولصباحيذكرصالح محمد سلطان
1980/1979االولصباحيذكرشاكر عيسى خصاف

1980/1979االولصباحيذكرخاشع شاكر عبدالرحمن
1980/1979االولصباحيانثىحواس حميد الجلود

1980/1979االولصباحيذكرمثال جالل عبدالحميد
1980/1979االولصباحيذكرطه عبدهللا الحسن

1980/1979االولصباحيذكرمحمد حسن محمد عباس
1980/1979االولصباحيذكرمهدي ابراهيم الحسني

1980/1979االولصباحيذكرصاحب عبيس عبد علي
1980/1979االولصباحيذكرسالم رافع شيحان علي

1980/1979االولصباحيانثىكرجين محمد سليم قادر عثمان
1980/1979االولصباحيانثىنوال عبدالرحمن علي
1980/1979االولصباحيذكرصدقي سليم حميد
1980/1979االولصباحيانثىصباح محمود كريم

1980/1979االولصباحيذكرطالل يحيى اسماعيل
1980/1979االولصباحيذكراحمد مجيد بشير

1980/1979االولصباحيذكرمحسن محي حسن خلف
1980/1979االولصباحيذكرواثق احمد عبدالحسيني
1980/1979االولصباحيذكرزينل محمد صالح موسى

1980/1979االولصباحيذكرسعد حسين ناصر
1980/1979االولصباحيانثىريكه وت عثمان مجيد

1980/1979االولصباحيذكرجالل شيخو وسو خوشناو
1980/1979االولصباحيذكرايشو حنا يونان
1980/1979االولصباحيذكرفهد بندر عزيز

1980/1979االولصباحيذكرباسم محمد عبدالكريم
1980/1979االولصباحيذكرحمود جلعوط عاصي
1980/1979االولصباحيذكرسعدي جاسم غزال
1980/1979االولصباحيذكرمؤيد جليل خليل

1980/1979االولصباحيذكرحسين خليل اسماعيل



1980/1979االولصباحيذكرجالل محمد هاني
1980/1979االولصباحيذكرطاهر ابراهيم عبدهللا
1980/1979االولصباحيذكرصبحي نهار عبيد
1980/1979االولصباحيذكريحيى عبد زيد هاشم
1980/1979االولصباحيانثىوهانيس صورو كابو
1980/1979االولصباحيذكرشاكر محمود رميض
1980/1979االولصباحيذكرابراهيم داؤد ابراهيم
1980/1979االولصباحيذكرنوفل سليمان داؤد
1980/1979االولصباحيانثىنوال احمد خورشيد
1980/1979االولصباحيانثىالزار يونان مراد

1980/1979االولصباحيذكرعباس حسن خليفة
1980/1979االولصباحيذكرنبيل جهاد احمد
1980/1979االولصباحيذكرجمال مجيد حميد

1980/1979االولصباحيذكرمحمد نذير حسين علي
1980/1979الثانيصباحيذكرحامد عواد سويد جديع
1980/1979الثانيصباحيذكررحيم عبد الحميد صالح

1980/1979الثانيصباحيذكرعصمت سالم محمود حسين
1980/1979الثانيصباحيذكرشيرزاد طاهر فرج
1980/1979الثانيصباحيذكررعد خضر بكر

1980/1979الثانيصباحيذكرشكيب شريف محمد الصالح
1980/1979الثانيصباحيانثىاحالم نصيف جاسم
1980/1979الثانيصباحيذكرسليمان جدعان علي

1980/1979الثانيصباحيذكرعماد صالح يونس علي
1980/1979الثانيصباحيذكرابراهيم جهاد خورشيد

1980/1979الثانيصباحيذكرحيدر عبد المحسن ابوالقاسم
1980/1979الثانيصباحيذكرخضر ابو بكر

1980/1979الثانيصباحيذكرصبيح عبد الرضا ابراهيم
1980/1979الثانيصباحيذكرشاكر مصطفى علي
1980/1979الثانيصباحيانثىنعمت جابر علي
1980/1979الثانيصباحيذكرسعد محمد قاسم
1980/1979الثانيصباحيذكرموفق يونس فتحي
1980/1979الثانيصباحيذكرداؤد سالم خليل
1980/1979الثانيصباحيذكرسعد لفته كزار



1980/1979الثانيصباحيذكرابراهيم سليمان حسن
1980/1979الثانيصباحيذكررعد عطيوي عزيز محسن

1980/1979الثانيصباحيذكرحميد حسن اردين
1980/1979الثانيصباحيذكرسعد عزيز فرجو
1980/1979الثانيصباحيذكركميل اسعد الياس
1980/1979الثانيصباحيذكرستار حميد راهي

1980/1979الثانيصباحيذكرجمال محمد حنتوش
1980/1979الثانيصباحيذكرسعيد محمود نجم

1980/1979الثانيصباحيانثىصباح عثمان شريف
1980/1979الثانيصباحيذكرسالم احمد علي بامدهان

1980/1979الثانيصباحيذكرعباس عبيد شنو
1980/1979الثانيصباحيذكريحيى زكر سليمان

1980/1979الثانيصباحيذكرمظفر صالح طاهر محمود
1980/1979الثانيصباحيذكرجالل محمد علي

1980/1979الثانيصباحيانثىسروك خورشيد نور الدين
1980/1979الثانيصباحيذكرطاهر عبد هللا محمد امين
1980/1979الثانيصباحيذكرعمر محمد نوري محمود
1980/1979الثانيصباحيذكرمحمد علي عبد حسن
1980/1979الثانيصباحيانثىفاتن عكوبي جاسم

1980/1979الثانيصباحيذكرمحمد عبد هللا الشيخ احمد
1980/1979الثانيصباحيذكرهاشم محمد محسن
1980/1979الثانيصباحيذكررائد عبد الرزاق خالد
1980/1979الثانيصباحيذكرجبار جمال عبد هللا
1980/1979الثانيصباحيذكرعلي احمد بابكر
1980/1979الثانيصباحيانثىكلثوم ياسين مجيد
1980/1979الثانيصباحيذكركمال جار هللا ربيع
1980/1979الثانيصباحيانثىنوال احمد جبر
1980/1979الثانيصباحيذكرنجم عبد نجف

1980/1979الثانيصباحيذكرمحفوظ عبد القادر معروف
1980/1979الثانيصباحيذكرابراهيم احمد يوسف
1980/1979الثانيصباحيذكرمحمد جمعه جواد

1980/1979الثانيصباحيذكررياض عبد يونس ياسين
1980/1979الثانيصباحيانثىصفاء الدين عمر صديق



1980/1979الثانيصباحيذكرحقي احمد عبد
1980/1979الثانيصباحيانثىاونيه مهدي عزيز
1980/1979الثانيصباحيذكرغفور سيرو رشو
1980/1979الثانيصباحيذكراكرم قدوري علي

1980/1979الثانيصباحيذكرمهدي عبد الهادي مهدي
1980/1979الثانيصباحيذكرسيروان قادر حسن
1980/1979الثانيصباحيذكرحامد ابراهيم امين
1980/1979الثانيصباحيذكردلشاد ابراهيم صالح

1980/1979الثانيصباحيذكرحامد يتيم بدوي
1980/1979الثانيصباحيذكرعدنان حنا بويا

1980/1979الثانيصباحيذكرمشعان حمد محمد صالح
1980/1979الثانيصباحيذكرحسن رشيد مجيد

1980/1979الثانيصباحيذكرفاضل عباس صالح
1980/1979الثانيصباحيذكرعبد الطيف عبد الستار

1980/1979الثانيصباحيذكراياد محسن محمد
1980/1979الثانيصباحيذكرعامر محمود مال هللا

1980/1979االولصباحيذكرخالد غازي عبود
1980/1979االولصباحيذكرصالح ابراهيم يونس

1980/1979االولصباحيانثىنضال محمد رضا محسن
1980/1979االولصباحيذكرمنير ابراهيم فتوحي

1980/1979االولصباحيذكرمحمد عبد القادر سعيد
1980/1979االولصباحيانثىايمان سالم احمد

1980/1979االولصباحيذكرمحمد ظافر عبد الخالق ناصح
1980/1979االولصباحيذكروليد محمد امين عبدهللا
1980/1979االولصباحيذكراسامة عبد الرحيم احمد

1980/1979االولصباحيانثىابتسام لؤي نذير
1980/1979االولصباحيذكرباسل عبد العزيز مجيد عبدهللا

1980/1979االولصباحيذكرمفيد بطرس توما
1980/1979االولصباحيانثىبرق عبدالغفور محمد رفيق

1980/1979االولصباحيذكرصالح محيميد عطية
1980/1979االولصباحيذكرخلف حسن احمد
1980/1979االولصباحيذكرسعد احمد صالح
1980/1979االولصباحيانثىنجمة بهنام عبو



1980/1979االولصباحيانثىام كلثوم محمد خضر
1980/1979االولصباحيذكرصادق احمد جاسم
1980/1979االولصباحيذكراكرم عبداالله يونس

1980/1979االولصباحيذكرحسن خلف حسين مصطفى
1980/1979االولصباحيذكرمنير محمود حسن عبد الكريم

1980/1979االولصباحيانثىحضرة فاتكيس مارتيروس
1980/1979االولصباحيانثىازهار محي اسماعيل

1980/1979االولصباحيانثىاخالص يونس محمد الشكرجي
1980/1979االولصباحيذكرفكري اوراهم شليمون
1980/1979االولصباحيذكرتوفيق محمد عبدهللا
1980/1979االولصباحيذكرعزيز جواد طرفي

1980/1979االولصباحيذكرحسين خضر سعد رشو
1980/1979االولصباحيذكرمؤيد مهدي صالح
1980/1979االولصباحيذكرعدنان عمر حسين
1980/1979االولصباحيذكرعدنان يوسف عباس
1980/1979االولصباحيذكرفائق محمود جراد

1980/1979االولصباحيذكرعبد المناف شريف محمد
1980/1979االولصباحيانثىنداء هاشم احمد

1980/1979االولصباحيذكرصادق عبد الصمد خلف
1980/1979االولصباحيانثىوزيرة محمود محمد
1980/1979االولصباحيذكرفليح حسن الصالح
1980/1979االولصباحيذكرمحمد حسن العكاب
1980/1979االولصباحيذكرمحمد عبدهللا احمد
1980/1979االولصباحيذكرعلي غائب عباس
1980/1979االولصباحيانثىندى جارهللا جاسم

1980/1979االولصباحيانثىخديجة يونس محمد شيخو
1980/1979االولصباحيذكرمحمود يونس احمد
1980/1979االولصباحيذكرفؤاد ساوه قرياقوس
1980/1979االولصباحيانثىحازمة سعيد داؤد
1980/1979االولصباحيذكرعلي محمود علي
1980/1979االولصباحيذكرانيس شهيد صبار
1980/1979االولصباحيذكربشار صالح يونس

1980/1979االولصباحيذكريونس محمد جاسم بلو



1980/1979االولصباحيذكرعصام محمد جاسم
1980/1979االولصباحيذكرسالم ذنون محمد

1980/1979االولصباحيذكرعادل حنا عبو اسمرو
1980/1979االولصباحيذكرجميل حميد دخن
1980/1979االولصباحيذكرخليل ابراهيم حمد

1980/1979االولصباحيذكرعبد الرزاق محمد علو محمد
1980/1979االولصباحيذكرسعد جاسب سعد

1980/1979االولصباحيذكرفاروق عبدهللا لطيف
1980/1979االولصباحيذكرعبدالرضا صاحب عالوي

1980/1979االولصباحيذكرنائف احمد حسن
1980/1979االولصباحيانثىعامرة محمد قدو علي
1980/1979االولصباحيذكرسالم ربيع صالح عجاج

1980/1979االولصباحيانثىصباح حبيب ايوب
1980/1979االولصباحيانثىعامرة محمد يوسف
1980/1979االولصباحيذكرفاضل عبدهللا قادر
1980/1979االولصباحيذكرخالد يونس فتحي

1980/1979االولصباحيذكرفاضل لطيف عالوي
1980/1979االولصباحيذكرخضر عيدان شريف

1980/1979االولصباحيذكرابراهيم يونس خلف شيخو
1980/1979االولصباحيذكرنوزاد شمعون حنا
1980/1979االولصباحيذكررمزي كانون يلدا

1980/1979االولصباحيذكرحسين علي حسين الحداد
1980/1979االولصباحيذكرمحمد لفته ماجد

1980/1979االولصباحيذكرعيسى نعمة جعاز
1980/1979االولصباحيذكرمهدي خالد جرجيس اسماعيل
1980/1979االولصباحيذكرحسن عبدالرحمن علي يوسف

1980/1979االولصباحيذكرعلي هادي حسن الرضا
1980/1979الثانيصباحيانثىاميرة قرياقوس عيسى

1980/1979الثانيصباحيذكرمؤيد عبد العزيز ميسر مصطفى
1980/1979الثانيصباحيانثىطبيعة سلمان نعيمة جاسم

1980/1979الثانيصباحيذكرنجيب جبرو هرمز
1980/1979الثانيصباحيذكرعبدالصاحب خلف زيدان

1980/1979الثانيصباحيذكرسعد شهاب احمد



1980/1979الثانيصباحيذكرقاسم موسى جعفر
1980/1979الثانيصباحيذكرخالد محل حسين

1980/1979الثانيصباحيانثىهيفاء سلطان جاسم
1980/1979الثانيصباحيانثىليلى يونس حمدو

1980/1979الثانيصباحيانثىنادرة اندراوس ساكي
1980/1979الثانيصباحيذكرحسن حمودي امين
1980/1979الثانيصباحيذكرعامر محمد ذنون
1980/1979الثانيصباحيذكرسعد نجم عبودي

1980/1979الثانيصباحيذكرعامر علي محمد رشيد
1980/1979الثانيصباحيذكرهاني حازم فتحي

1980/1979الثانيصباحيذكرصهيب عبدهللا صالح شنشل
1980/1979الثانيصباحيذكركمال قاسم محمد

1980/1979الثانيصباحيذكرهاني عبد القادر حامد
1980/1979الثانيصباحيذكرخالد بدرالدين احمد
1980/1979الثانيصباحيذكرباسم منشد ركبان

1980/1979الثانيصباحيذكرعز الدين فيصل ايوب
1980/1979الثانيصباحيذكرسعد تركي خلخال

1980/1979الثانيصباحيذكرصوفي صالح ياسين
1980/1979الثانيصباحيذكرقاسم عبد خالف

1980/1979الثانيصباحيانثىغادة محمود يونس
1980/1979الثانيصباحيذكررياض صاحب محمد
1980/1979الثانيصباحيذكرقحطان حسن احمد
1980/1979الثانيصباحيذكرصالح حسن مهدي

1980/1979الثانيصباحيانثىانتصار فخري عبد الجبار
1980/1979الثانيصباحيانثىشذى جميل حنا

1980/1979الثانيصباحيذكرحامد محمد علي حسين
1980/1979الثانيصباحيذكرحسين علي حسن

1980/1979الثانيصباحيذكرعبد الحميد سعدون محمد
1980/1979الثانيصباحيذكرعلي حلواص علوان
1980/1979الثانيصباحيذكرنوري محمد عبيد

1980/1979الثانيصباحيذكرحسين موسى سليمان
1980/1979الثانيصباحيانثىجالء زكي اسماعيل مال عبدهللا

1980/1979الثانيصباحيذكرجمال خضر قادر



1980/1979الثانيصباحيذكرناصرعبد االحد متي داؤد
1980/1979الثانيصباحيذكركريم احمد شريف عبدهللا

1980/1979الثانيصباحيانثىسهام كمال حسين
1980/1979الثانيصباحيذكرمرعي حسن شيخو

1980/1979الثانيصباحيذكرمحمود محمد امين محمود
1980/1979الثانيصباحيانثىعفت محمد صالح عبدهللا

1980/1979الثانيصباحيذكرعلي خان علي
1980/1979الثانيصباحيذكرحسام محمود عبد الرزاق

1980/1979الثانيصباحيذكرلويس يوسف اسحق يوسف
1980/1979الثانيصباحيذكرمنشد حرب دانمر

1980/1979الثانيصباحيذكرانور ميخائيل سالم جارهللا
1980/1979الثانيصباحيذكرشوان رشيد يونس

1980/1979الثانيصباحيذكرعبدهللا محمد عبدهللا
1980/1979الثانيصباحيانثىنوال يونس حسن علي

1980/1979الثانيصباحيذكرفريق حسن حسين
1980/1979الثانيصباحيذكرازاد حسن محمد

1980/1979الثانيصباحيذكرياسين سعيد جوامير
1980/1979الثانيصباحيذكرنورالدين احمد عارف
1980/1979الثانيصباحيذكرغانم حميد حسين
1980/1979الثانيصباحيانثىمروة ناظم شاكر

1980/1979الثانيصباحيذكرطالل ابراهيم عبدالفتاح
1980/1979الثانيصباحيذكرباسم جبرائيل رزوقي

1980/1979الثانيصباحيذكرعماد عبد ميخا
1980/1979الثانيصباحيانثىهناء صادق شهاب

1980/1979الثانيصباحيذكرنزار عبد الرزاق ياسين
1980/1979الثانيصباحيانثىبشرى وحيد صادق
1980/1979الثانيصباحيانثىسناء حاتم عطية
1980/1979الثانيصباحيانثىميران عزيز فرحان
1980/1979الثانيصباحيانثىنوال يدهللا عباس

1980/1979الثانيصباحيانثىنجاة نجيب سليم بطرس
1980/1979الثانيصباحيذكرعبد علي عزيز جايد
1980/1979الثانيصباحيذكروليد عبدالرزاق ياسين

1980/1979الثانيصباحيذكرغانم حميد حسن سليمان



1980/1979الثانيصباحيذكرفاضل مطلك رحيم السليم
1980/1979الثانيصباحيانثىسهام يحيى قاسم

1980/1979الثانيصباحيذكرحسن عصواد عزيز
1980/1979الثانيصباحيذكرليث قدوري احمد

1980/1979الثانيصباحيذكرمظفر محمد سلطان
1980/1979الثانيصباحيذكرباسم مصباح زكي
1980/1979الثانيصباحيذكرحسين محمد حسين
1980/1979االولصباحيانثىاحالم معيوف يونس

1980/1979االولصباحيذكرخالد نبيه حمد الكبيسي
1980/1979االولصباحيذكراسماعيل ياسين محمود

1980/1979االولصباحيذكرفالح نغيمش مطر
1980/1979االولصباحيذكرضمد كاظم وسي
1980/1979االولصباحيانثىنادية يوسف خضر
1980/1979االولصباحيذكروجيه ذاكر محمود

1980/1979االولصباحيذكرعبد الكريم قاسم محمد
1980/1979االولصباحيذكرغسان سليمان الحناوي
1980/1979االولصباحيانثىايمان فتحي عارف
1980/1979االولصباحيذكرفالح حسن حميد
1980/1979االولصباحيذكرجعفر باقر محمود
1980/1979االولصباحيذكرلؤي صاحب محمد
1980/1979االولصباحيذكرفالح علي احمد

1980/1979االولصباحيذكرمحمود شاكر ياقوت
1980/1979االولصباحيذكرعماد سعيد مجيد

1980/1979االولصباحيذكرحسون ناصر حسون
1980/1979االولصباحيذكرعباس شهيد كاظم

1980/1979االولصباحيانثىوداد صالح الدين احمد
1980/1979االولصباحيذكررضا محمد ذنون

1980/1979االولصباحيذكرمحي محسن محمد علي
1980/1979االولصباحيذكرمحمود احمد حسين

1980/1979االولصباحيذكرالهيثم قاسم عبد الملك
1980/1979االولصباحيانثىصباح صاحب محمد رضا

1980/1979االولصباحيانثىاشواق حازم ناصر
1980/1979االولصباحيذكرعالء الدين محمد رسول



1980/1979االولصباحيذكررفعت هالل زيدان
1980/1979االولصباحيانثىاقبال صاحب عبد الكريم

1980/1979االولصباحيانثىنجلة خلف صالح
1980/1979االولصباحيذكررعد جواد حسان
1980/1979االولصباحيانثىلميعة رشيد عبد

1980/1979االولصباحيذكرهاشم محمد علي رضا
1980/1979االولصباحيذكرعدنان فليح حسن
1980/1979االولصباحيانثىمنى ناصر سعد
1980/1979االولصباحيذكراحمد قادر رفعت
1980/1979االولصباحيانثىجورية علي محمد
1980/1979االولصباحيذكرسالم اكبر رستم

1980/1979االولصباحيذكرجمال اسماعيل محمد صالح
1980/1979الثانيصباحيذكرعباس يحيى خضر
1980/1979الثانيصباحيذكرمحسن كلف سعد

1980/1979الثانيصباحيذكرحكمت ابراهيم حجي حسن
1980/1979الثانيصباحيذكرعبد االله محمد عباس

1980/1979الثانيصباحيذكراسماعيل تركي محمد حبيب
1980/1979الثانيصباحيذكرلطفي يحيى سعيد

1980/1979الثانيصباحيذكرمحمد كاظم منصور
1980/1979الثانيصباحيذكرمحمد صبر ناصر

1980/1979الثانيصباحيذكرعمر حمه اورحمان صالح
1980/1979الثانيصباحيذكرنجاح فاضل عباس

1980/1979الثانيصباحيذكرعبد الزهرة كاني جعفر
1980/1979الثانيصباحيذكرنمير عبد الجليل عباس

1980/1979الثانيصباحيذكرمازن حنكو يونان
1980/1979الثانيصباحيذكرقاسم زين العابدين محمد
1980/1979الثانيصباحيذكرعبد هللا حبيب سعدون

1980/1979الثانيصباحيذكرعبد الرزاق محمد صالح محمد
1980/1979الثانيصباحيانثىميسون رؤوف ابراهيم

1980/1979الثانيصباحيذكرعبد السالم عبد الهادي بشير
1980/1979الثانيصباحيذكرعبد الستار مهدي صالح
1980/1979الثانيصباحيذكرليث اسماعيل محمود

1980/1979الثانيصباحيذكرمحمد صالح محمد خضر



1980/1979الثانيصباحيذكرجمال كريم حسين
1980/1979الثانيصباحيذكرحازم احمد نجيب

1980/1979الثانيصباحيذكرعبدهللا عبدالكريم عبدهللا
1980/1979الثانيصباحيذكريحيى محمد  علي شجاع

1980/1979الثانيصباحيذكركريم كجان سليم
1980/1979الثانيصباحيانثىفائقة حنا نعوم

1980/1979الثانيصباحيذكرمحمد سالم احمد
1980/1979الثانيصباحيذكرابراهيم محمد نعمان
1980/1979الثانيصباحيذكرحميد علي مغير
1980/1979الثانيصباحيانثىساجدة برهان علي

1980/1979الثانيصباحيذكرصالح حميد الصالح  حسين
1980/1979الثانيصباحيذكرسالم حسين شاطئ

1980/1979الثانيصباحيانثىاخالص عباس حسن جواد
1980/1979الثانيصباحيذكرعلي حسين محمود
1980/1979الثانيصباحيذكرحازم سالم سليمان

1980/1979االولصباحيذكرخليف فيروز مهيدي
1980/1979االولصباحيانثىايمان فليح حسن االلوسي

1980/1979االولصباحيذكراحمد سليمان ياسين
1980/1979االولصباحيانثىحنان حمدون حامد
1980/1979االولصباحيذكرعبدهللا فاضل عبدهللا

1980/1979االولصباحيذكرعبدالكريم عبدهللا محمد
1980/1979االولصباحيانثىانعام بهنام عبدالكريم
1980/1979االولصباحيذكرحمزه كاظم عبدالرضا
1980/1979االولصباحيذكرمظفر زيدان خلف
1980/1979االولصباحيذكرسعد عجيل شهاب

1980/1979االولصباحيذكرعبدالكريم عبدالمجيد جاسم
1980/1979االولصباحيانثىهدايت عبيد حسن
1980/1979االولصباحيانثىليلى خليل محمود

1980/1979االولصباحيذكرخالد حمادي حمدون
1980/1979االولصباحيذكرعبدالناصر احمد عبدالسالم

1980/1979االولصباحيذكرطه ياسين اسماعيل
1980/1979االولصباحيذكرنوري سعيد جابر
1980/1979االولصباحيذكرمجيد محو مجيد



1980/1979االولصباحيذكرميسر صبر عبود
1980/1979االولصباحيذكرحسين محمد مجيد
1980/1979االولصباحيذكراكرم توفيق فريق
1980/1979االولصباحيذكرجمال كاظم حاتم

1980/1979االولصباحيذكريوسف مصطفى جلبي
1980/1979االولصباحيذكرحسن كريم حمزة
1980/1979االولصباحيمالك صالح علي
1980/1979االولصباحيذكرصالح دليل محمد

1980/1979االولصباحيذكرعبد الهادي جبار جياد
1980/1979االولصباحيذكرمكارم اكرم جبوري
1980/1979االولصباحيذكرحسين مجيد عيدي
1980/1979االولصباحيذكرجمال علي ناصر

1980/1979االولصباحيذكرعصري فاضل علي
1980/1979االولصباحيذكرعبدالرزاق عزيز حسين علي
1980/1979االولصباحيانثىمحاسن حمدون حامد حسن

1980/1979االولصباحيذكرصدقي قادر عبدهللا
1980/1979االولصباحيذكرناجي بهنام يعقوب
1980/1979االولصباحيذكرنوزاد نامق توفيق
1980/1979االولصباحيذكرحسين عبد عليوي
1980/1979االولصباحيانثىتغريد عزيز امين

1980/1979االولصباحيذكروليد عبد المنعم عباس
1980/1979االولصباحيانثىاسرار ابراهيم جمعة

1980/1979االولصباحيذكررمضان صكبان راهي
1980/1979االولصباحيانثىايمان ابراهيم اسماعيل

1980/1979االولصباحيذكررعد صادق محي
1980/1979االولصباحيذكرنوار نجيب يونس شريف

1980/1979االولصباحيذكرعقيل داؤد حسن
1980/1979االولصباحيانثىرضية كاظم عبود
1980/1979االولصباحيذكرعبود طالب حسين
1980/1979االولصباحيذكرزهير عبادي محمد

1980/1979االولصباحيذكرعبدالكريم عبدالصاحب محمد
1980/1979االولصباحيذكررويض عبدالهادي كاظم محمد

1980/1979االولصباحيانثىهيام عبدهللا بشير يونس



1980/1979االولصباحيانثىثائرة عزيز يوسف
1980/1979االولصباحيذكرخضر اسماعيل سليم
1980/1979االولصباحيذكرعبدهللا عبدالواسع غانم

1980/1979االولصباحيذكرحسن كريم زويد
1980/1979االولصباحيذكررعد مجيد خضر

1980/1979االولصباحيذكرعبدالقادر عبدالكريم عبدالقادر
1980/1979االولصباحيذكرازاد فرج سعيد

1980/1979االولصباحيذكررغيد قسطنطين عبدهللا
1980/1979االولصباحيذكرفيض هللا علي بكر
1980/1979االولصباحيانثىعفاف زعيان بديوي
1980/1979االولصباحيذكردلزار بابكة حنا شير
1980/1979االولصباحيانثىناهدة محمد صبري

1980/1979االولصباحيذكرعبدالعزيز خطاب حسن
1980/1979االولصباحيانثىمنى محمد داؤد

1980/1979االولصباحيذكركامران  عثمان محمد
1980/1979االولصباحيذكرغضنفر حميد علي
1980/1979االولصباحيانثىهناء حيدر جابر

1980/1979االولصباحيذكرصالح احمد محمود
1980/1979االولصباحيانثىراجحة صالح حمزة

1980/1979االولصباحيذكرظافر محمود عبدالرزاق
1980/1979االولصباحيذكرمنذر هادي رجب

1980/1979االولصباحيانثىامل علي حمدون ذنون
1980/1979االولصباحيانثىنسرين قاسم يحيى

1980/1979االولصباحيذكرعبدالرحيم خلف راهي
1980/1979االولصباحيذكرسوري حسن علي

1980/1979االولصباحيذكرحسين عباس عبدالكريم
1980/1979االولصباحيذكرنجم الدين جمال مصطفى

1980/1979االولصباحيذكراحمد ابراهيم كنان
1980/1979االولصباحيذكرعباس علوان داخل
1980/1979االولصباحيانثىمنال متي انطانيوس

1980/1979االولصباحيذكرعلي احمد علي الزبيدي
1980/1979االولصباحيذكرشهاب داؤد راضي
1980/1979االولصباحيانثىعليه حمزة عطاهللا



1980/1979االولصباحيذكرزين العابدين شكر قنبر
1980/1979االولصباحيذكرجمال محمد حسن عبدالرسول

1980/1979االولصباحيذكرسعدي صالح كريم
1980/1979االولصباحيذكرعزالدين محسن قاسم

1980/1979االولصباحيانثىسعاد جبار غليم
1980/1979االولصباحيذكرزيد خلف سلمان

1980/1979االولصباحيذكريحيى اسماعيل مؤمن
1980/1979االولصباحيذكردرخشان نوري حمه
1980/1979االولصباحيذكرطه محمد جاسم
1980/1979االولصباحيانثىشيرين عزيز رحيم

1980/1979االولصباحيذكراشرف ادهم عبدالغفار
1980/1979االولصباحيانثىزهراء احمد عبدهللا

1980/1979الثانيصباحيذكرعلي عبدالزهرة حليمل
1980/1979الثانيصباحيذكرثائر نثراد عبدالرحمن
1980/1979الثانيصباحيذكرشالل عبود حسين
1980/1979الثانيصباحيذكرعلي حسين محمد

1980/1979الثانيصباحيذكرعبدالحسين جليل خضير
1980/1979الثانيصباحيانثىاسماء انطوان نعمو
1980/1979الثانيصباحيذكرعلي زينل محمد

1980/1979الثانيصباحيذكرعبدهللا محسن محمد عبدهللا
1980/1979الثانيصباحيذكرحارث عهد الهادي احمد

1980/1979الثانيصباحيذكرخالد عبدالكريم رشيد
1980/1979الثانيصباحيانثىخولة عداي ماضي
1980/1979الثانيصباحيانثىليلى بهنام الياس
1980/1979الثانيصباحيذكرغانم جاسم احمد

1980/1979الثانيصباحيذكررعد محمد علي صالح
1980/1979الثانيصباحيذكرسليمان عمر محمد

1980/1979الثانيصباحيذكرعدنان مصطفى محي الدين
1980/1979الثانيصباحيانثىميسون متعب عبدالكريم

1980/1979الثانيصباحيذكرمهدي داخل جليبة
1980/1979الثانيصباحيذكرعباس خضير عباس

1980/1979الثانيصباحيذكرفاضل عبد هاني حمودي
1980/1979الثانيصباحيذكرجاسم محمد جعفر



1980/1979الثانيصباحيانثىنهاد محمود ذنون
1980/1979الثانيصباحيانثىعاليه مهدي محمد
1980/1979الثانيصباحيانثىازهار علي رضا

1980/1979الثانيصباحيذكرتوفيق محمد يونس
1980/1979الثانيصباحيذكرمعزز محمد علي حسن
1980/1979الثانيصباحيذكرعبدالجبار ابراهيم نعمت

1980/1979الثانيصباحيانثىبتشوه اوراها يوسف
1980/1979الثانيصباحيذكرعبدهللا علي محيميد

1980/1979الثانيصباحيانثىوسناء عبداللطيف عبدالعزيز
1980/1979الثانيصباحيذكرعبدالجليل كاظم جاسم
1980/1979الثانيصباحيذكرحسن فرحان فياض

1980/1979الثانيصباحيذكريحيى عبدالحسين هويدي
1980/1979الثانيصباحيذكرفوزي حسين علي عبدهللا

1980/1979الثانيصباحيانثىسعدية دوشان عبد
1980/1979الثانيصباحيانثىسالمة الياس خضر

1980/1979الثانيصباحيذكرعبدالخالق احمد اسماعيل ياسين
1980/1979الثانيصباحيذكركامران رقيب عبدالسالم

1980/1979الثانيصباحيذكرلطيف ترف حسن
1980/1979الثانيصباحيذكرخليف حمد حميد غزال

1980/1979الثانيصباحيذكرذنون محمد يعقوب
1980/1979الثانيصباحيذكرعامر عبدالصاحب كاظم

1980/1979الثانيصباحيذكررزكار عثمان ابراهيم
1980/1979الثانيصباحيانثىماجدة علي محسن

1980/1979الثانيصباحيذكرمحمد حسين علوان احمد
1980/1979الثانيصباحيذكرعبدالوهاب سليم حسين

1980/1979الثانيصباحيذكرخالد محمود ذياب
1980/1979الثانيصباحيانثىخولة محمد محمود
1980/1979الثانيصباحيانثىمفيدة حسين عباس
1980/1979الثانيصباحيذكرثائر اسعد ياسين

1980/1979الثانيصباحيذكرنجم الدين عبد ايليا
1980/1979الثانيصباحيذكرعوض علي عوض بازبتور

1981/1980االولصباحيذكرشامل محمود محمد
1981/1980االولصباحيذكراحمد حمود منصور



1981/1980االولصباحيانثىعواطف يونس اسماعيل
1981/1980االولصباحيذكرجمال جمعة مخلف
1981/1980االولصباحيانثىنوال يونس محمد
1981/1980االولصباحيانثىفتحية بكر عباس

1981/1980االولصباحيانثىفائزة عبد العظيم اسماعيل
1981/1980االولصباحيانثىصباح محمود يونس

1981/1980االولصباحيانثىمنى وصفي سامي شريف
1981/1980االولصباحيذكرسليمان عبد الرحمن سليمان
1981/1980االولصباحيانثىيمامة عبد الوهاب عبد القادر

1981/1980االولصباحيذكرسعد غالب ياسين
1981/1980االولصباحيذكرتيسير محمود عرابي
1981/1980االولصباحيانثىمنى محمود عبد هللا

1981/1980االولصباحيانثىالهام ذنون يونس صالح
1981/1980االولصباحيذكراسماعيل احمد محمد

1981/1980االولصباحيذكرعبد الوهاب رمضان فتاح
1981/1980االولصباحيانثىلقاء نجم عبد هللا خضر

1981/1980االولصباحيذكراحمد نمشان رحيل
1981/1980االولصباحيذكرزيان محمد محمد امين

1981/1980االولصباحيذكراحمد منسي داؤد
1981/1980االولصباحيانثىخالدة شاكر صابر
1981/1980االولصباحيانثىوزيرة فتحي عبد

1981/1980االولصباحيذكرعبد هللا فتحي محمود خضر
1981/1980االولصباحيانثىآن بهنام فتوحي

1981/1980االولصباحيذكرعراك عبود عميرظاهر
1981/1980االولصباحيذكرشامل فليح حسن
1981/1980االولصباحيذكرعلي حسين علي

1981/1980االولصباحيذكرحكمت رشيد سلطان
1981/1980االولصباحيانثىهالة هاشم احمد

1981/1980االولصباحيذكرعلي صادق حسين
1981/1980االولصباحيذكرثامر بشير داؤد فرجو

1981/1980االولصباحيذكرعبد الحميد خلف محمود
1981/1980االولصباحيذكرمنير عبد القادر محمد مسعود

1981/1980االولصباحيذكرحسن محمود حميد



1981/1980االولصباحيذكرنوري زيدان عبد هللا
1981/1980االولصباحيانثىمنتهى عبد الكريم اسعد
1981/1980االولصباحيانثىسميرة مصطفى حمزة
1981/1980االولصباحيذكرخليل ابراهيم محمد

1981/1980االولصباحيذكرمحمود عبد هللا عطية
1981/1980االولصباحيذكرلؤي صائل محمد

1981/1980االولصباحيذكرعلي حيدر زين الدين علي
1981/1980االولصباحيذكرسالم جبار عطية

1981/1980الثانيصباحيذكرمبدر ابراهيم دهام عويد
1981/1980الثانيصباحيذكرجاسم محمد شهاب حميد
1981/1980الثانيصباحيانثىايمان احمد فخري علي

1981/1980الثانيصباحيذكرعبد الستار عبد الباقي عبيد
1981/1980الثانيصباحيانثىباسمة أحمد شهاب

1981/1980الثانيصباحيانثىمنى مصطفى سليمان
1981/1980الثانيصباحيذكرمجيد محمد عباس
1981/1980الثانيصباحيانثىليلى ابراهيم منصور
1981/1980الثانيصباحيذكرموفق صالح قاسم

1981/1980الثانيصباحيذكرخليل ابراهيم قنبر بندر
1981/1980الثانيصباحيذكرمحمد جمعة عبد هللا
1981/1980الثانيصباحيذكرمنيب جاسم محمد

1981/1980الثانيصباحيذكرباسل محمد شريف محمد علي
1981/1980الثانيصباحيانثىحرية عبد الوهاب عبد العزيز

1981/1980الثانيصباحيذكررافع دخيل عبد الحميد
1981/1980الثانيصباحيذكراسعد شكري داؤد

1981/1980الثانيصباحيذكرفرج محمد عبد هللا حوري
1981/1980الثانيصباحيانثىسناء حسن كاظم
1981/1980الثانيصباحيذكرليث كامل حسني
1981/1980الثانيصباحيذكرحسن محمد أمين
1981/1980الثانيصباحيانثىشذى مظفر مجيد

1981/1980الثانيصباحيانثىاينور محمد علي زينل
1981/1980الثانيصباحيذكرجواد كاظم جاسم
1981/1980الثانيصباحيذكريعقوب نوح سليمان
1981/1980الثانيصباحيذكرعلي سليم جميل



1981/1980الثانيصباحيذكرعلي ابراهيم امين
1981/1980الثانيصباحيذكرعباس محمد عزيز
1981/1980الثانيصباحيذكرغسان عجيل سعيد
1981/1980الثانيصباحيذكرعباس فرج خفي

1981/1980االولصباحيانثىاناهيت ستراك بغدسار

1981/1980االولصباحيانثىعفيفة نور الدين محمد علي

1981/1980االولصباحيذكراحمد ياسين عودة

1981/1980االولصباحيانثىليلى يعقوب كامل

1981/1980االولصباحيذكرمرتضى شاهين حسيب

1981/1980االولصباحيانثىليلى عبدهللا حسين

1981/1980االولصباحيذكرصادق كاظم فرحان

1981/1980االولصباحيانثىماجدة كريم عواد

1981/1980االولصباحيذكرزهير صالح خليل

1981/1980االولصباحيذكركامل دحام سعود

1981/1980االولصباحيذكرحسن رشيد جواد

1981/1980االولصباحيانثىافتخارارحيم مرزة

1981/1980االولصباحيذكررافع غزال طوبيا جلو

1981/1980االولصباحيذكرسمير نعمت سليم نعوم

1981/1980االولصباحيذكرلؤي نوري نعيم عسكر



1981/1980االولصباحيذكرشاكر حاتم علي

1981/1980االولصباحيذكرطارق عبد الحميد احمد

1981/1980االولصباحيذكرراضي عطا عليوي

1981/1980االولصباحيذكرعلي محيبس راضي

1981/1980االولصباحيذكرغنام جلوب عباس

1981/1980االولصباحيذكرضياء محمد عباس

1981/1980االولصباحيذكرليث محمد خليل

1981/1980االولصباحيذكرعبد االحد يوحنا نيسان يوسف

1981/1980االولصباحيذكرداؤد عبد ملحم

1981/1980االولصباحيانثىولسن ايليا شمعون

1981/1980االولصباحيذكرحسن عبد الحسن جواد

1981/1980االولصباحيانثىرجاء عبد الستار السعود

1981/1980االولصباحيذكرمحمد جهاد جمعة

1981/1980االولصباحيذكرصادق يوسف مرتضى

1981/1980االولصباحيانثىارشا لويس سيروب يوسف

1981/1980االولصباحيذكرسعدي شاكر حسين

1981/1980االولصباحيذكرسعد كامل ثجيل



1981/1980االولصباحيذكرطالل عبد الهادي سلمان شيرخان

1981/1980االولصباحيذكرماهر فخري حمزة

1981/1980االولصباحيذكراياد كاظم عبد

1981/1980االولصباحيذكرجواد حسن جواد كاظم

1981/1980االولصباحيذكرعامر منصور حنا كبوتة

1981/1980االولصباحيانثىفاطمة عادل حسن

1981/1980االولصباحيانثىخلود خليل ابراهيم

1981/1980االولصباحيذكرعبد المطلب حسن عبود

1981/1980االولصباحيذكرعامر عبد هللا محمد

1981/1980االولصباحيانثىكواكب عبد ايليا

1981/1980االولصباحيذكرشهاب عبد الجبار شهاب

1981/1980االولصباحيانثىنضال فاضل خليل

1981/1980االولصباحيذكرجمعة سلمان سيد

1981/1980االولصباحيانثىوفاء حنا مروكي

1981/1980االولصباحيذكرسليم عيسى علي

1981/1980االولصباحيانثىصباح بهلول علي

1981/1980االولصباحيانثىهناء علي كاظم علي



1981/1980االولصباحيذكرجمال محمود فتاح محي الدين

1981/1980االولصباحيانثىجنان سعيد كاظم مطر

1981/1980االولصباحيذكرحمدي شاكر عبد الوهاب

1981/1980االولصباحيذكرفيصل صبيح جبر

1981/1980االولصباحيذكرجواد كاظم مريدي

1981/1980االولصباحيذكراسعد صالح مهدي

1981/1980االولصباحيانثىنضال خزعل جواد

1981/1980الثانيصباحيذكرسعد عبدالقادر حميد

1981/1980الثانيصباحيانثىفاتن نعيم عبد هللا

1981/1980الثانيصباحيذكررعد جوزيف جلو

1981/1980الثانيصباحيذكرازاد توفيق حمه سعيد

1981/1980الثانيصباحيذكرعلي عبدهللا محمود

1981/1980الثانيصباحيذكرظافر حميد عبدهللا

1981/1980الثانيصباحيذكرعماد عادل عمر

1981/1980الثانيصباحيانثىسميرة محمد بشير توفيق

1981/1980الثانيصباحيذكرسلمان عبدالرزاق محمد

1981/1980الثانيصباحيذكرساهر محمود مهدي



1981/1980الثانيصباحيانثىاحالم عواد عطية

1981/1980الثانيصباحيذكراحمد جعاز فرحان

1981/1980الثانيصباحيذكرسعد ناصر نعمو

1981/1980الثانيصباحيذكررائد كاظم جواد

1981/1980الثانيصباحيذكررومل خمو كوكه

1981/1980الثانيصباحيذكريوسف محمد علي

1981/1980الثانيصباحيذكرنوري لعيبي عاتي

1981/1980الثانيصباحيانثىسالمة حسين عبدالقادر

1981/1980الثانيصباحيانثىنازك خلف عبدالرضا كيوش

1981/1980الثانيصباحيذكرعصام محمد علي حسن

1981/1980الثانيصباحيذكرراسم فوزي محسن

1981/1980الثانيصباحيانثىفارعة مجيد سليمان

1981/1980الثانيصباحيذكرسامال حسين عبدهللا

1981/1980الثانيصباحيانثىعائدة حميد مهدي

1981/1980الثانيصباحيذكرسعيد فهد زبالة

1981/1980الثانيصباحيانثىاالء نجم عبود

1981/1980الثانيصباحيانثىسهيل كوركيس يوسف

1981/1980االولصباحيانثىفيحاء عبد الخالق يحيى



1981/1980االولصباحيانثىسعاد سعيد غزال
1981/1980االولصباحيذكرجميل خالد محمد

1981/1980االولصباحيانثىنضال عبد محمد ابو خرمة
1981/1980االولصباحيذكرسعد بطرس بهنام

1981/1980االولصباحيانثىانصاف محمود رشيد
1981/1980االولصباحيذكرابراهيم حسين احمد
1981/1980االولصباحيذكرراكان احمد عبدهللا
1981/1980االولصباحيذكرزامل خضير حوذان
1981/1980االولصباحيذكرثائر نصيف جاسم
1981/1980االولصباحيانثىنعمت بهنام يعقوب

1981/1980االولصباحيانثىانتصار صالح مهدي
1981/1980االولصباحيانثىوزيرة علي محمود
1981/1980االولصباحيذكراحمد خليل عبدهللا
1981/1980االولصباحيذكراحمد حميد احمد
1981/1980االولصباحيانثىعبير عزيز فرجو

1981/1980االولصباحيانثىتغريد عبدهللا عبد الرزاق
1981/1980االولصباحيذكرخير الدين محمد علي حبش

1981/1980االولصباحيذكرجمال دحام داؤد
1981/1980االولصباحيذكرخالد جمار نشمي
1981/1980االولصباحيانثىبديعة رؤوف ذنون
1981/1980االولصباحيذكرمداح ناصر حمادي
1981/1980االولصباحيذكرهاني غانم محمد

1981/1980االولصباحيانثىانوار محمد مال عبد
1981/1980االولصباحيذكرمحمد اسماعيل ظاهر

1981/1980االولصباحيانثىجولية هرمز ادم
1981/1980االولصباحيانثىرحاب حسن خربوط
1981/1980االولصباحيانثىسرور ابراهيم سعيد
1981/1980االولصباحيذكرمنهل مجيد احمد

1981/1980االولصباحيانثىشذى صالح مصطفى
1981/1980االولصباحيذكرمقبل يونس حمد
1981/1980االولصباحيانثىغادة فتح هللا داؤد

1981/1980االولصباحيذكرارميني ابرو بطروس
1981/1980االولصباحيذكرشكر كريم صادق



1981/1980االولصباحيذكرثائر حمدون محمود ذنون
1981/1980االولصباحيذكراحمد خلف ياسين حسن
1981/1980االولصباحيذكرعامر شهاب جرجيس

1981/1980االولصباحيذكرقيس محمد يحيى
1981/1980االولصباحيذكرعبد الجبار مجيد عبو
1981/1980االولصباحيانثىسميرة يحيى يونس
1981/1980االولصباحيذكراحمد زيدان جاسم
1981/1980االولصباحيانثىصباح علي توفيق
1981/1980االولصباحيذكرعيسى جاسم حسين

1981/1980االولصباحيذكريحيى محمد بن عوف
1981/1980االولصباحيذكرخالد جبار كاظم

1981/1980االولصباحيانثىندوى بهجت ناصر عبداالحد
1981/1980االولصباحيذكرمتي ابراهيم عيسى

1981/1980االولصباحيانثىنهلة عبد الرزاق خليل
1981/1980االولصباحيذكرطالل محمد علي حسين

1981/1980االولصباحيذكروعدهللا نايف محمد
1981/1980االولصباحيانثىشهالء خليل جاسم محمد
1981/1980االولصباحيانثىندى احمد سليم عبدهللا
1981/1980االولصباحيذكرعطية صالح مرعي

1981/1980االولصباحيذكرابراهيم عبد الرزاق خلف
1981/1980االولصباحيانثىفضيلة محمد امين جواد
1981/1980االولصباحيذكررياض محمد السالمة

1981/1980االولصباحيذكرقيس توفيق مجيد
1981/1980االولصباحيذكرعبد الكريم اسماعيل محي

1981/1980االولصباحيذكركمال حسين علي
1981/1980االولصباحيذكركاظم ابراهيم جودة
1981/1980االولصباحيذكراسامة طه هاشم

1981/1980االولصباحيذكرغسان خليل ابراهيم
1981/1980االولصباحيذكرنعيم ايوب خميس

1981/1980الثانيصباحيذكرنور الدين عمر رمضان
1981/1980الثانيصباحيذكرعزيز موسى فرنسو

1981/1980الثانيصباحيذكرشيروان محمد سليمان محمد
1981/1980الثانيصباحيانثىكريمة نعمه فرج شناب



1981/1980الثانيصباحيذكراسماعيل رمضان محمد
1981/1980الثانيصباحيانثىشذى حسن عزيز
1981/1980الثانيصباحيذكرجاسم محمد محو
1981/1980الثانيصباحيذكرعدنان عبدهللا احمد
1981/1980الثانيصباحيذكرادهم عزيز محمد

1981/1980الثانيصباحيذكرامين طاهر محمد شريف
1981/1980الثانيصباحيانثىجنان فاضل صديق جواد
1981/1980الثانيصباحيذكروجدي عبد القادر شريف
1981/1980الثانيصباحيذكرحسن محمد علي حمزة

1981/1980الثانيصباحيذكرصالح الدين نوري مصطفى
1981/1980الثانيصباحيذكرتوفيق جواد محمد

1981/1980الثانيصباحيذكريعقوب يوسف محمد سعيد
1981/1980الثانيصباحيانثىليلى علي كاظم

1981/1980الثانيصباحيانثىنورهان عبد القادر محي الدين
1981/1980الثانيصباحيذكردلشاد فاضل امين

1981/1980الثانيصباحيذكرمحمود محسن هادي
1981/1980الثانيصباحيانثىمرضية جرجيس خليل
1981/1980الثانيصباحيانثىصباح يحيى قاسم
1981/1980الثانيصباحيذكرجاسم محمد احمد

1981/1980الثانيصباحيذكرادم الرحيمه اسماعيل محمد
1981/1980الثانيصباحيذكرنزار جاسم محمد

1981/1980الثانيصباحيذكرشامل يونس عبد هللا فتاح
1981/1980الثانيصباحيذكرزيان عبد الكريم عبد اللطيف

1981/1980الثانيصباحيذكرعزام محمد سليمان
1981/1980الثانيصباحيانثىماجدة علي مراد كاظم

1981/1980الثانيصباحيذكرعدنان سليم سعيد
1981/1980الثانيصباحيذكرصالح مصطفى حسين

1981/1980الثانيصباحيذكرمحي جميل سعيد
1981/1980الثانيصباحيذكرفاروق محمد علي عبد المجيد

1981/1980الثانيصباحيذكرهيثم داؤد سليمان
1981/1980الثانيصباحيذكرصبيح مخيف عيسى ال محمد

1981/1980الثانيصباحيانثىوداد ابراهيم عباس
1981/1980الثانيصباحيذكرباسل بطرس عزو



1981/1980الثانيصباحيذكرصالح سعيد محمد امين
1981/1980الثانيصباحيذكرنايف حسين بخيت

1981/1980الثانيصباحيذكرعبد الرحيم عبد الكريم سليمان
1981/1980الثانيصباحيانثىامل احمد مجيد علوان
1981/1980الثانيصباحيذكرمجيد محمود حبيب
1981/1980الثانيصباحيذكراحمد خليل ابراهيم

1981/1980الثانيصباحيذكرجالل عبد المجيد مصطفى
1981/1980الثانيصباحيذكرفيصل عبد الحافظ محمد
1981/1980الثانيصباحيانثىصفاء مصطفى كاظم

1981/1980االولصباحيانثىايمان علي جابر
1981/1980االولصباحيذكروالي توفيق والي

1981/1980االولصباحيذكرداؤد سليمان سلطان
1981/1980االولصباحيذكرسعد محمود خليل

1981/1980االولصباحيانثىغادة عبد الموجود احمد
1981/1980االولصباحيانثىانعام يحيى محمد حليم

1981/1980االولصباحيذكرمحي الدين نور الدين حسن خضر
1981/1980االولصباحيذكرمحمد شعبان حسن
1981/1980االولصباحيانثىوداد قاسم محمد

1981/1980االولصباحيذكرمحمد طيب عبد الهادي
1981/1980االولصباحيذكرمحمد علي عبد المنعم

1981/1980االولصباحيذكراياد احمد حاجي
1981/1980االولصباحيانثىانعام سعيد حسين
1981/1980االولصباحيذكرنوفل قاسم علي

1981/1980االولصباحيانثىاحالم محمد شيت محمد علي
1981/1980االولصباحيذكرعبد الكريم عبد القادر يونس

1981/1980االولصباحيذكربهيل سالم توما
1981/1980االولصباحيانثىيزدين بدران كبو

1981/1980االولصباحيذكرسالم عبد الرحمن نوري
1981/1980االولصباحيانثىنضال عبد الرحمن علي

1981/1980االولصباحيذكرعلي نعمة جودة
1981/1980االولصباحيذكرتوفيق عبيد عاصي
1981/1980االولصباحيذكرسعد امين حسين
1981/1980االولصباحيانثىنهلة شريف محمد



1981/1980االولصباحيانثىنجاح هاوار سعيد
1981/1980االولصباحيانثىايشا يوخنا يلده

1981/1980االولصباحيذكرابراهيم خليل مصطفى
1981/1980االولصباحيانثىبشائر جاسم محمد
1981/1980االولصباحيانثىقارتال علي قنبر

1981/1980االولصباحيذكرمصطفى طالب حسن
1981/1980االولصباحيذكرامل علي جابر

1981/1980االولصباحيذكرعبد الكريم ناصر حمد
1981/1980االولصباحيذكرعلي حسين عواد
1981/1980االولصباحيذكراحمد ايوب سليمان
1981/1980االولصباحيذكرطالب فياض احمد
1981/1980االولصباحيذكرسعيد شريف محمد
1981/1980االولصباحيذكرخليفة مبارك خليفة
1981/1980االولصباحيذكرمحسن ابراهيم متعب
1981/1980االولصباحيذكرحمزة نايف كاظم
1981/1980االولصباحيذكرشاكر جواد كاظم
1981/1980االولصباحيذكرزكي زكريا ريحانة
1981/1980االولصباحيذكرعلي محمد احمد
1981/1980االولصباحيانثىزاهرة احمد كاظم

1981/1980االولصباحيذكرعدنان عبد هللا خالد
1981/1980االولصباحيانثىنهاية ابراهيم خليل
1981/1980االولصباحيذكرسمير محمد صبري
1981/1980االولصباحيذكرجميل صالح احمد
1981/1980الثانيصباحيذكرصافي عبد ايديم
1981/1980الثانيصباحيذكرانور احمد حسن

1981/1980الثانيصباحيذكرابراهيم حسن محمد
1981/1980الثانيصباحيذكرمنذر جابر محمد
1981/1980الثانيصباحيذكربشير محمد اللومي

1981/1980الثانيصباحيذكرناصر سلطان اغويلي
1981/1980الثانيصباحيذكرسالم محمود شكر

1981/1980الثانيصباحيذكرعبد االمير كامل مجيد
1981/1980الثانيصباحيذكرعبد السالم حميد علي

1981/1980الثانيصباحيذكرمحمد عبود راهي



1981/1980الثانيصباحيذكرمبروك البغدادي علي
1981/1980الثانيصباحيذكرفاروق عاللة الحاج

1981/1980الثانيصباحيذكرابراهيم سليمان محمد خلف
1981/1980الثانيصباحيذكرخالد اسماعيل علي عيدي

1981/1980الثانيصباحيذكريونس شريف سليمان
1981/1980الثانيصباحيانثىخولة عبد اللطيف قاسم

1981/1980الثانيصباحيذكرغالب موسى عبد الصاحب
1981/1980الثانيصباحيذكرحسين عمر رسول

1981/1980الثانيصباحيذكراحمد حسن صالح عاتي
1981/1980الثانيصباحيانثىصباح نور الدين سلمان

1981/1980الثانيصباحيذكرفاضل حسن علي
1981/1980الثانيصباحيذكررضوان ادريس صالح

1981/1980الثانيصباحيذكرابراهيم خليل كريم
1981/1980الثانيصباحيذكرحازم محمد طاهر عبد هللا
1981/1980الثانيصباحيذكرسركول كورون محمود
1981/1980الثانيصباحيذكرعبد السالم كاظم جواد
1981/1980الثانيصباحيذكركاطع كردي خشاف
1981/1980الثانيصباحيذكراديب فريق محمد

1981/1980الثانيصباحيذكراسعد عبد الرسول عباس
1981/1980الثانيصباحيذكرفيصل غازي احمد

1981/1980الثانيصباحيذكرابراهيم عبد الجبار خلف
1981/1980الثانيصباحيانثىنسرين عمر محمد
1981/1980الثانيصباحيذكرمحمد علي الحبيب

1981/1980الثانيصباحيذكرعالء عبد الحسين خضير
1981/1980الثانيصباحيذكرعجيل نجرس عبد هللا
1981/1980الثانيصباحيذكرحميد مشوح غربي

1981/1980الثانيصباحيانثىمناهل خليل اسماعيل
1981/1980الثانيصباحيذكرحاتم زبير عبد هللا

1981/1980الثانيصباحيانثىشرمين موسى عثمان
1981/1980الثانيصباحيذكرحميد اسماعيل ابراهيم

1981/1980الثانيصباحيذكرمحمد زكي عبد هللا علي
1981/1980الثانيصباحيذكرعبد العظيم عزيز عبد السادة ظاهر

1981/1980الثانيصباحيذكرعبد الكريم احمد حسن



1981/1980الثانيصباحيذكرمحسن خلف محمد
1981/1980الثانيصباحيانثىنضال جليل ناصر

1981/1980الثانيصباحيذكرمحمد عالء الدين كمال
1981/1980الثانيصباحيذكرمحمد نايل علي

1981/1980الثانيصباحيانثىروناك عبد الكريم عبد اللطيف
1981/1980الثانيصباحيذكرعبد االله عبد الجبار عبد

1981/1980الثانيصباحيذكرعلي شهيد عبد هللا
1981/1980الثانيصباحيذكرعلي عبد الشهيد عبد الحسين

1981/1980الثانيصباحيذكرحميد حسين عرب
1982/1981االولصباحيذكرثائر احمد سعدون

1982/1981االولصباحيانثىانتصار فاضل مال هللا
1982/1981االولصباحيانثىايمان عبد محمد احمد
1982/1981االولصباحيذكرعماد عبدالحسين كودي

1982/1981االولصباحيانثىليلى سالم فتحي
1982/1981االولصباحيانثىبشرى عباس محسن
1982/1981االولصباحيذكرانيس احمد عبدهللا
1982/1981االولصباحيانثىابتسام ابراهيم محمد
1982/1981االولصباحيذكرمحمد عزيز محمد
1982/1981االولصباحيانثىعزيزه حنا ملكي

1982/1981االولصباحيانثىاخالص غانم احمد
1982/1981االولصباحيانثىندوة حمو يونس

1982/1981االولصباحيذكرعصام محمد طاهر اسماعيل
1982/1981االولصباحيانثىاكليليا يلدا بولص
1982/1981االولصباحيانثىليلى جهاد حسن
1982/1981االولصباحيذكرسالم صالح محمد

1982/1981االولصباحيذكرعبدالناصر غانم سعدهللا
1982/1981االولصباحيانثىنجاح محمد عزيز

1982/1981االولصباحيانثىنضال صادق عبداالمير
1982/1981االولصباحيذكرزكي عيسى اوراها
1982/1981االولصباحيانثىعالية قاسم علي

1982/1981االولصباحيانثىمي سعدون حسين
1982/1981االولصباحيانثىالهام نافع نوري قطان

1982/1981االولصباحيانثىكفاح رؤوف امين



1982/1981االولصباحيانثىعامرة خضير اسكندر
1982/1981االولصباحيذكرعبدالكريم صديق شاهين
1982/1981االولصباحيذكرخالد صبحي الحاج محمد
1982/1981االولصباحيذكرعالء عواد علي  حميد

1982/1981االولصباحيانثىايمان شوكت زيا
1982/1981االولصباحيذكرمسعود مجيد طالب
1982/1981االولصباحيذكرياس خضر عبدهللا

1982/1981االولصباحيذكرعدنان خليل ابراهيم كاظم
1982/1981االولصباحيانثىفائزة مصطفى علي

1982/1981االولصباحيانثىنضال احمد محمد علي
1982/1981االولصباحيانثىشذى اسماعيل زيدان
1982/1981االولصباحيانثىنضال محمد عبدهللا

1982/1981االولصباحيانثىهاله عصام محمود صالح الدين
1982/1981االولصباحيذكرزبير عمر عبدهللا
1982/1981االولصباحيذكرطارق مجيد عزيز
1982/1981الثانيصباحيذكرماهر فايز سعيد

1982/1981الثانيصباحيذكرجمال محمد عويص
1982/1981الثانيصباحيذكرعلي عبد حمادي

1982/1981الثانيصباحيذكرثامر ابراهيم قاسم محمد
1982/1981الثانيصباحيذكريونس حسين عبدهللا
1982/1981الثانيصباحيانثىنداء شكر محمود
1982/1981الثانيصباحيذكرفواز خلف ابراهيم

1982/1981الثانيصباحيانثىهناء صاحب عبدالرضا
1982/1981الثانيصباحيذكرمحمد فرج محمد

1982/1981الثانيصباحيانثىوصال ابراهيم عزيز
1982/1981الثانيصباحيانثىرائقة الياس عبداالحد

1982/1981الثانيصباحيانثىفطيم فاضل لفتة
1982/1981الثانيصباحيانثىميسون خالد فرحان حسن

1982/1981الثانيصباحيذكرمسير فزاع محسن
1982/1981الثانيصباحيانثىغادة فخر الدين اسماعيل

1982/1981الثانيصباحيذكرخالد محمد سلطان
1982/1981الثانيصباحيذكرعبدهللا احمد جاسم

1982/1981الثانيصباحيذكرمحمد عبدالخالق كريم



1982/1981الثانيصباحيذكرالهيثم محمد صالح
1982/1981الثانيصباحيذكراكرم محمد احمد

1982/1981الثانيصباحيذكرحمزة علي عبدهللا ابراهيم
1982/1981الثانيصباحيذكرغسان محمود حميد
1982/1981الثانيصباحيذكرعماد زهير خلف

1982/1981االولصباحيذكرهاشم سلطان عبدهللا
1982/1981االولصباحيذكررفيق صالح احمد

1982/1981االولصباحيذكرعالء فريد عبد االحد
1982/1981االولصباحيانثىانتصار عبدالرحمن ذنون

1982/1981االولصباحيذكرمجبل رفيق حسون
1982/1981االولصباحيذكرموفق عبد العزيز ميسر

1982/1981االولصباحيذكرعلي غباش محمد مطيلب
1982/1981االولصباحيذكرعبدالكريم ذنون يونس
1982/1981االولصباحيذكرمحمد راضي سلطان
1982/1981االولصباحيذكرمحمد جاسم حميد
1982/1981االولصباحيذكرسالم شنشول نعمة

1982/1981االولصباحيذكرزين العابدين جاسم محمد
1982/1981االولصباحيانثىصافية سلمان عبدالباقي
1982/1981االولصباحيانثىالهام عبداالمير حمد

1982/1981االولصباحيذكرفارس علي جواد
1982/1981االولصباحيانثىامل حسين طاهر

1982/1981االولصباحيانثىكلشان طاهر محمد علي
1982/1981االولصباحيذكرهزاع سعدون كاظم
1982/1981االولصباحيذكرشعبان محسن عبود
1982/1981االولصباحيانثىنادية صمد عثمان

1982/1981االولصباحيذكرعبداالمير جواد مهدي
1982/1981االولصباحيانثىكوثر اديب ذنون

1982/1981االولصباحيذكرسلمان حميد سلمان
1982/1981االولصباحيذكرمحمد احمد حمد

1982/1981االولصباحيانثىاميرة صبري محمد
1982/1981االولصباحيذكرجرجيس عمير عباس

1982/1981االولصباحيانثىرضية خضير عبدالحسن
1982/1981االولصباحيذكركريم عمران عبد علي



1982/1981االولصباحيذكرعدنان هاشم احمد
1982/1981االولصباحيانثىنضال محسن ياسين
1982/1981االولصباحيانثىشفيقة فقي عبدهللا
1982/1981االولصباحيانثىماري ميخا بهنام
1982/1981االولصباحيذكرفؤاد انور حمودي

1982/1981االولصباحيانثىجنان عبدالعزيز حميد
1982/1981االولصباحيذكرضياء عون علي

1982/1981االولصباحيذكرخالد خليل ابراهيم علوان
1982/1981االولصباحيذكرعبداالمير كاظم عبد االمير

1982/1981االولصباحيذكرحسن هادي رميض
1982/1981االولصباحيذكرعبداالمير هادي مهدي

1982/1981االولصباحيانثىلمياء فوزي داؤد
1982/1981االولصباحيذكرعبد الكريم عبدالحسين عباس

1982/1981االولصباحيذكرخضر كاظم عبود
1982/1981االولصباحيذكرجبار كريم سلمان
1982/1981االولصباحيانثىجوان امين محمد
1982/1981الثانيصباحيذكرديندار حسين احمد
1982/1981الثانيصباحيذكررشيد سعيد مصطفى

1982/1981الثانيصباحيذكرعماد الدين شمس الدين سليمان
1982/1981الثانيصباحيانثىسميرة محمد علي حسين
1982/1981الثانيصباحيذكرجعفر عبد الجبار علي

1982/1981الثانيصباحيانثىئايار حسن محمد
1982/1981الثانيصباحيذكرمجيد لوتي فرج

1982/1981الثانيصباحيذكرجمال مكي عبدالرزاق
1982/1981الثانيصباحيذكراسود غالم يونس

1982/1981الثانيصباحيذكراكرم عبدالكاظم خضير
1982/1981الثانيصباحيذكرحسان كريم عبودي
1982/1981الثانيصباحيذكرعبيد جاسم علوان
1982/1981الثانيصباحيانثىكالويز احمد يونس
1982/1981الثانيصباحيذكرحسين عليوي عكلة

1982/1981الثانيصباحيانثىكفاح عبداالمير حسين
1982/1981الثانيصباحيذكرعدنان فيصل عبدالقادر
1982/1981الثانيصباحيذكرفوزي مكي عبدالرسول



1982/1981الثانيصباحيانثىنهلة كاظم جعفر
1982/1981الثانيصباحيذكرموفق حساني الفيلق

1982/1981الثانيصباحيذكرزهير عبدالرؤف عبد الحسن
1982/1981الثانيصباحيذكرغسان شراد ناصر

1982/1981الثانيصباحيذكريعقوب كوركيس برجم
1982/1981الثانيصباحيانثىماجدة اسماعيل محمد
1982/1981الثانيصباحيذكرطلعت عبدهللا قادر

1982/1981الثانيصباحيذكرجميل قاسم عبدالحميد
1982/1981الثانيصباحيذكرعبدالكريم قاسم مرعي

1982/1981الثانيصباحيذكرعبدالناصر نافع عبد المجيد
1982/1981الثانيصباحيذكرنهرو محمد مصطفى
1982/1981الثانيصباحيذكراحمد جمعة محمد

1982/1981االولصباحيذكرمحسن بشير عبودي
1982/1981االولصباحيانثىهيفاء سعيد فتوحي
1982/1981االولصباحيذكركمال ابلحد يوسف
1982/1981االولصباحيذكرنزار نافع بهنام

1982/1981االولصباحيانثىصباح خضر رفو
1982/1981االولصباحيانثىفاضلة غانم ايوب شماس
1982/1981االولصباحيذكرياسر احمد محمد علي
1982/1981االولصباحيانثىالنور احمد محمد احمد

1982/1981االولصباحيذكرليث الياس خضر
1982/1981االولصباحيانثىنضال عبد الرزاق خضر
1982/1981االولصباحيانثىبشرى مكي عبد الجليل
1982/1981االولصباحيانثىايمان اسماعيل مجيد
1982/1981االولصباحيانثىميساء قيدار سليم
1982/1981االولصباحيانثىخولة بكرمرعي

1982/1981االولصباحيانثىشيالن عبد الرحمن امين
1982/1981االولصباحيانثىنسمة نذير جاسم

1982/1981االولصباحيانثىايمان محمود منصور
1982/1981االولصباحيانثىهدى عزيز حامد

1982/1981االولصباحيذكرزياد جمال عبد سالمة
1982/1981االولصباحيانثىانتصار موسى توما حنا
1982/1981االولصباحيذكرمحمد عبدالمطلب محمد



1982/1981االولصباحيذكراحمد محمد شاكر
1982/1981االولصباحيذكرمحمد محجوب خالد
1982/1981االولصباحيذكرجورج شراري عودة
1982/1981االولصباحيانثىايمان علي مراد

1982/1981االولصباحيانثىنعمت محمود يونس
1982/1981االولصباحيانثىانعام عبد الرزاق حمدوني

1982/1981االولصباحيانثىباسمة عبد العزيز احمد حسن
1982/1981االولصباحيانثىبشرى شمعون صليوة
1982/1981االولصباحيذكرحليم جوير حسن
1982/1981االولصباحيانثىولنتينا وليم يوسف
1982/1981االولصباحيانثىخيرية حمزة تقي

1982/1981االولصباحيذكرلطفي ناظم فتح هللا
1982/1981االولصباحيانثىسندس حكمت محمد
1982/1981الثانيصباحيذكرليث عبد االحد موسى
1982/1981الثانيصباحيذكرعبد الكريم وعد ذنون
1982/1981الثانيصباحيذكرادريس احمد قنبر

1982/1981الثانيصباحيذكرخير الدين يونس عبد الرحمن
1982/1981الثانيصباحيذكررعد محمد يونس
1982/1981الثانيصباحيذكرشيرزاد محمد فتاح
1982/1981الثانيصباحيذكرنعيم اسمير محمود
1982/1981الثانيصباحيذكرنواف عودة كايد

1982/1981الثانيصباحيانثىجمهورية اسماعيل رشيد
1982/1981الثانيصباحيذكرراجح محمد طاهر خليل
1982/1981الثانيصباحيانثىيسرى عبد الكريم حسين

1982/1981الثانيصباحيذكرحسين حسن حسين
1982/1981الثانيصباحيذكرروحي مفلح احمد سليم
1982/1981الثانيصباحيذكرمحمد محمد عبد المجيد

1982/1981الثانيصباحيذكرنجيب ميخا متي
1982/1981الثانيصباحيانثىنهلة متي يوسف

1982/1981الثانيصباحيذكررباح خضر اسمر علي
1982/1981الثانيصباحيانثىهالة رمزي شريف احمد

1982/1981الثانيصباحيانثىرشدية كيالني عمر
1982/1981الثانيصباحيانثىميسون جواد مهدي



1982/1981الثانيصباحيانثىجفون سعدون خليل
1982/1981الثانيصباحيذكراحمد عبد الغني احمد
1982/1981الثانيصباحيانثىنضال حسن علي ماجد
1982/1981الثانيصباحيانثىاالء عبد العزيز غريب

1982/1981الثانيصباحيانثىمنل يونس عباس
1982/1981الثانيصباحيانثىوفاء قاسم حمودي
1982/1981الثانيصباحيذكردلشاد كريم حمد
1982/1981الثانيصباحيذكراحمد ناجي جليل

1982/1981الثانيصباحيذكردالرام اسماعيل رضا
1982/1981الثانيصباحيذكرسالم كاظم حمادي
1982/1981الثانيصباحيانثىهدى زكي يحيى

1982/1981الثانيصباحيانثىزينب عبد القادر فائق
1982/1981الثانيصباحيذكرنصرت فريد نصوري
1982/1981الثانيصباحيانثىابتهال عباس جواد
1982/1981الثانيصباحيذكرعماد فرج داؤد

1982/1981الثانيصباحيانثىبلقيس محمد بالل
1982/1981الثانيصباحيانثىباسمة جميل منصور
1982/1981الثانيصباحيانثىسميرة محي عباس
1982/1981الثانيصباحيذكرخليل ابراهيم حامد

1982/1981الثانيصباحيذكرصالح الدين جاسم رشيد احمد
1982/1981الثانيصباحيذكرخطاب عمر خضير

1982/1981الثانيصباحيذكروسام شاكريونس
1982/1981الثانيصباحيذكرحيدر بديل حسين

1982/1981الثانيصباحيذكررحمن خضر مصطفى
1982/1981الثانيصباحيذكرمحي عبد الوهاب جاسم

1982/1981الثانيصباحيانثىامل توما ياقو متي
1982/1981الثانيصباحيذكرعلي سعيد محمد سعيد
1982/1981الثانيصباحيذكرعدنان علي محمد علي

1982/1981الثانيصباحيانثىفريال محمود جبار
1982/1981الثانيصباحيانثىسميرة عبد االحد كوركيس
1982/1981االولصباحيانثىانوار سعيد ابراهيم ابلحد
1982/1981االولصباحيذكرمحمود اوصمان هالو
1982/1981االولصباحيذكرمحمد صباح الدين فريد



1982/1981االولصباحيذكرعباس سبع خميس
1982/1981االولصباحيانثىورقاء بشير حسن
1982/1981االولصباحيانثىوفاء خالد محمود

1982/1981االولصباحيانثىجنان عبد الحميد نجم
1982/1981االولصباحيذكرناجي فرحان خلف

1982/1981االولصباحيذكرنجيب سعدي ايوب خضر
1982/1981االولصباحيانثىايدة جوزيف منياس

1982/1981االولصباحيذكرعلي عبد االمير جاسم
1982/1981االولصباحيذكريونس عساف جياد
1982/1981االولصباحيانثىنجاة بطرس انطون
1982/1981االولصباحيذكراحمد ابراهيم داؤد

1982/1981االولصباحيذكرمبروك عمارة الطرفي
1982/1981االولصباحيذكرسعدي سليمان توما
1982/1981االولصباحيذكرفوزي البشير محمد

1982/1981االولصباحيذكرفاروق عبدهللا احمد علي
1982/1981االولصباحيذكركريم ادغيم جسام
1982/1981االولصباحيذكرهادي فانوس راشد
1982/1981االولصباحيذكراحمد علي عبيد
1982/1981االولصباحيذكرعمر محمد حسو
1982/1981االولصباحيذكرهاني زبير سلطان
1982/1981االولصباحيذكرهيثم يوسف سليمان

1982/1981االولصباحيذكرمحمد الهاشمي  االخضر
1982/1981االولصباحيذكرعبد السالم طه عبدهللا

1982/1981االولصباحيانثىنضال اصغر حسين علي
1982/1981االولصباحيذكراسكندر خليل داؤد
1982/1981االولصباحيذكرنجم عبدهللا محمود
1982/1981االولصباحيانثىهدية اسماعيل ملحم
1982/1981االولصباحيذكرقصي فرحان حمودي

1982/1981االولصباحيذكرثائر عبد الجبار عطوان
1982/1981االولصباحيذكرحسن عبدهللا عدوني
1982/1981الثانيصباحيذكركريم ضمد مشير
1982/1981الثانيصباحيذكرخليل اوراها بولص
1982/1981الثانيصباحيذكرلطيف نعمة عبيد



1982/1981الثانيصباحيذكرمشكور جابر رهيف
1982/1981الثانيصباحيذكركريم مهدي ناصر
1982/1981الثانيصباحيانثىمؤيدة جاسم محمد

1982/1981الثانيصباحيذكرمحفوظ بن سيدي محمد
1982/1981الثانيصباحيذكرعبد الكريم العبيدي الرابحي

1982/1981الثانيصباحيذكراحمد عبد الكريم علي
1982/1981الثانيصباحيانثىسامية محمد محمد
1982/1981الثانيصباحيذكرجمال خليل عبد هللا
1982/1981الثانيصباحيذكريحيى حمد حسن

1982/1981الثانيصباحيذكرالحسين عثمان الغرسلي
1982/1981الثانيصباحيانثىسميرة عبد المجيد فتح هللا

1982/1981الثانيصباحيذكرمحمد عبد زيد عقيل
1982/1981الثانيصباحيذكرعماد الدين عبد الرحمن سعدالدين

1982/1981الثانيصباحيذكرعبد السالم هادي يونس
1982/1981الثانيصباحيانثىصباح شاحوذ حسن
1982/1981الثانيصباحيذكرعيادة سعيد حسين
1982/1981الثانيصباحيذكرزياد ابراهيم علي

1982/1981الثانيصباحيذكرعاصم عبد الرحمن ياسين
1982/1981الثانيصباحيذكرعامر عبد الجبار جمعة
1982/1981الثانيصباحيذكررضوان عبد الرحمن داؤد
1982/1981الثانيصباحيذكرجمال علي اكبر ابراهيم

1982/1981الثانيصباحيذكرعلي لفته دخيل
1982/1981الثانيصباحيذكرعبد الكريم ناجي كاظم

1982/1981الثانيصباحيذكروزير نذير عباس
1982/1981الثانيصباحيذكرعيسى عبد الرحمن صالح
1982/1981الثانيصباحيانثىيلماز شهباز عباس ابراهيم
1982/1981الثانيصباحيذكرفوزي محمد صالح قاسم

1982/1981الثانيصباحيذكرعبيد حمزة عباس
1982/1981الثانيصباحيانثىفوزية خضير حسين
1983/1982االولصباحيذكرعبدالسالم بالل بكر

1983/1982االولصباحيانثىهند محمود ابراهيم يونس
1983/1982االولصباحيذكرراجي سليم حسن
1983/1982االولصباحيانثىهمسة هيثم شريف



1983/1982االولصباحيانثىسميرة حبيب ابراهيم عطاهللا
1983/1982االولصباحيانثىايمان عبدالسالم عبدهللا

1983/1982االولصباحيذكرسعيد احمد صالح
1983/1982االولصباحيانثىبان حسيب عبدالقادر
1983/1982االولصباحيانثىهويدة خليل عبدالباقي

1983/1982االولصباحيذكرزياد فراس محمد
1983/1982االولصباحيانثىنعم ممدوح عبد اللطيف
1983/1982االولصباحيانثىبان امين صبغة هللا

1983/1982االولصباحيانثىايمان جالل محمد الياس
1983/1982االولصباحيذكراياد عبدالوهاب عبدهللا
1983/1982االولصباحيانثىمنى محسن مهدي
1983/1982االولصباحيذكرمحمود احمد خضر

1983/1982االولصباحيانثىسحر عبدالعزيز فتحي
1983/1982االولصباحيذكرحسن محمد عبيد االمام
1983/1982االولصباحيذكرفضل عبدالمطلب فضل

1983/1982االولصباحيذكرطه عارف يوسف
1983/1982االولصباحيانثىخولة مهدي صالح
1983/1982االولصباحيانثىيلماز محمود جاسم
1983/1982الثانيصباحيذكراحمد حمدون احمد
1983/1982الثانيصباحيذكرناظم يونس صالح

1983/1982الثانيصباحيانثىنضال عبد الرزاق داؤد
1983/1982الثانيصباحيذكرجرجيس علي احمد

1983/1982الثانيصباحيذكرعبد القادر ابراهيم حسن
1983/1982الثانيصباحيذكرجمال كامل اسماعيل
1983/1982الثانيصباحيذكركريم حسين ابراهيم
1983/1982الثانيصباحيانثىندوة رفعت فتح هللا

1983/1982الثانيصباحيانثىسوزان شاكر محمد رسمي
1983/1982الثانيصباحيانثىلقاء عبد الرحيم عبد العزيز

1983/1982الثانيصباحيذكرفراس رشيد خورشيد
1983/1982الثانيصباحيانثىخولة شمس الدين شيت

1983/1982الثانيصباحيذكرآشتي حسين رشيد
1983/1982الثانيصباحيانثىايفلين الياس اسطيفان
1983/1982الثانيصباحيذكرجمال عبد هللا حسن



1983/1982الثانيصباحيذكرفاهم محمود عزيز
1983/1982الثانيصباحيذكروعد هللا محمد قاسم محمد

1983/1982الثانيصباحيذكرموسى كيورك موسى بوغوس
1983/1982الثانيصباحيانثىلقاء حمدي فتحي

1983/1982الثانيصباحيانثىايمان عبد الحميد محمد
1983/1982الثانيصباحيانثىلميعة قاسم حسن

1983/1982الثانيصباحيذكرمحي الدين مجيد مصطفى
1983/1982الثانيصباحيانثىعفاف حسن حبيب
1983/1982الثانيصباحيانثىذكرى صالح نجيب
1983/1982الثانيصباحيانثىنعيمة محمد سليم
1983/1982الثانيصباحيذكرجعفر محمود عابد
1983/1982الثانيصباحيذكرسالم عبود يوسف

1983/1982الثانيصباحيذكرعبد المنعم زاير عبد
1983/1982الثانيصباحيذكرفوزي محمد صالح
1983/1982االولصباحيانثىمسرة عزو مجيد

1983/1982االولصباحيذكرنبيل عيسى رزق هللا حداد
1983/1982االولصباحيذكرعالء داؤد عبد هللا
1983/1982االولصباحيانثىهالة حازم عبد هللا

1983/1982االولصباحيانثىوهاد فرج يعقوب يونان
1983/1982االولصباحيذكريوسف سالم يوسف

1983/1982االولصباحيذكرحامد نعمة هللا قاسم محمد
1983/1982االولصباحيذكرحازم قاسم خلف

1983/1982االولصباحيذكرمحمد عبد هللا فارس
1983/1982االولصباحيذكررعد نوئيل نعوم عبد االحد
1983/1982االولصباحيانثىالهام ناظم نعوم عبداالحد

1983/1982االولصباحيذكرنائل ادوار جورج
1983/1982االولصباحيذكرحسين محمد احمد فارس
1983/1982االولصباحيذكرمحمد بن ابو بكر سليمان
1983/1982االولصباحيذكرمحمد فارس اسعد احمد
1983/1982االولصباحيانثىخولة عبد الوهاب هواز
1983/1982االولصباحيذكرمحمد سالم عبد الرحمن
1983/1982االولصباحيذكرمحمد اسماعيل احمد
1983/1982االولصباحيانثىهيام عبد القادر سليم



1983/1982االولصباحيانثىفاتن عبد الجواد عبد الحميد
1983/1982االولصباحيانثىرويدة مصطفى سليمان

1983/1982االولصباحيذكرجهاد علي البطانية
1983/1982االولصباحيذكردريد عبد هللا فتحي
1983/1982االولصباحيذكررافع ياسين حمدون

1983/1982االولصباحيانثىفدوه عبد المجيد عمر
1983/1982االولصباحيذكرمحمد عباس محمد حسين

1983/1982االولصباحيذكرموفق توفيق حسن
1983/1982االولصباحيذكروصفي طاهر عبدهللا

1983/1982االولصباحيذكرعبد الهادي جليل خضير عباس
1983/1982الثانيصباحيذكرنبيل مصطفى عمر
1983/1982الثانيصباحيانثىزهور توفيق غزال

1983/1982الثانيصباحيانثىانعام فؤاد عزيز جرجيس
1983/1982الثانيصباحيذكرربيع فيصل بشير
1983/1982الثانيصباحيذكرعمار يونس شهاب
1983/1982الثانيصباحيذكرعلي عبد هللا عبد
1983/1982الثانيصباحيانثىسعاد كاظم محمد

1983/1982الثانيصباحيذكرنمير احمد عبد الرحمن
1983/1982الثانيصباحيانثىنداء محمد جواد راضي

1983/1982الثانيصباحيذكرخليل اسماعيل ماما خضر
1983/1982الثانيصباحيانثىندى عبد هللا داؤد

1983/1982الثانيصباحيذكرمحفوظ محمد موسى
1983/1982الثانيصباحيانثىرافعة محمد سفر جميل

1983/1982الثانيصباحيذكررائد سالم ابراهيم
1983/1982الثانيصباحيذكرعبد الرحيم خفيف خورشيد

1983/1982الثانيصباحيذكرابراهيم فريد عبد هللا
1983/1982الثانيصباحيانثىهديل صالح حميد
1983/1982الثانيصباحيذكرسمير زايد رضوان

1983/1982الثانيصباحيذكرنشوان جميل يحيى ابليش
1983/1982الثانيصباحيانثىسحر محمد عبد الباقي

1983/1982الثانيصباحيذكرفتحي خالد حجاوي
1983/1982الثانيصباحيانثىخلود محمد عبد علي
1983/1982الثانيصباحيانثىخولة احمد ابراهيم



1983/1982الثانيصباحيذكرتاج السر محمد احمد
1983/1982الثانيصباحيذكرمنير فرحان جرجيس

1983/1982الثانيصباحيانثىايمان عبد الرزاق يحيى
1983/1982الثانيصباحيانثىاثيرة عبد القادر علي
1983/1982الثانيصباحيانثىيسرى سعيد موسى

1983/1982الثانيصباحيانثىذكرى محمد صبحي احمد
1983/1982الثانيصباحيذكرجمال رشيد محمد
1983/1982الثانيصباحيذكرلؤي جودت حسن

1983/1982الثانيصباحيانثىلمياء محسن خساف
1983/1982الثانيصباحيذكركريم محمد حساوي
1983/1982الثانيصباحيذكرمحمود جاسم محمد
1983/1982الثانيصباحيذكراحمد عباس عبد
1983/1982الثانيصباحيانثىتغريد شيخ موسى

1983/1982الثانيصباحيانثىمحاسن نوري سليم حداد
1983/1982الثانيصباحيانثىنجاح زبالة عباس
1983/1982الثانيصباحيانثىالهام خليل ججو

1983/1982الثانيصباحيانثىسناء محمود يونس محمود
1983/1982االولصباحيانثىصباح سلمان مطشر

1983/1982االولصباحيانثىوفاء ابراهيم يونس ذنون
1983/1982االولصباحيذكرطارق الياس خلو
1983/1982االولصباحيانثىشذى ناجي بشارة
1983/1982االولصباحيذكرجعفر ناجي صكر
1983/1982االولصباحيانثىعامرة حنا عبو

1983/1982االولصباحيذكرفاضل موسى زبالة
1983/1982االولصباحيذكريوسف حيال نيسان
1983/1982االولصباحيانثىضحى مهدي حسين
1983/1982االولصباحيانثىسهيلة نوري بشير
1983/1982االولصباحيانثىروضة ايشو داؤد

1983/1982االولصباحيانثىعروبة نايف حنتوش محمد
1983/1982االولصباحيذكرسمير شاكر موسى

1983/1982االولصباحيانثىسهامة حنا عبو اسمرو
1983/1982االولصباحيذكرعبدالسالم نوري عبدالرحمن
1983/1982االولصباحيانثىشهالء عبدالحسين عباس



1983/1982االولصباحيانثىالهام علي حسين
1983/1982االولصباحيذكرعباس حسون جاسم

1983/1982االولصباحيذكرفخري محمد صالح سعيد
1983/1982االولصباحيذكرصالح عبد عون حسان

1983/1982االولصباحيذكرضياء حكمت كامل عبدالمجيد
1983/1982االولصباحيذكراحمد امين محمد

1983/1982االولصباحيانثىامان عبدالرزاق وادي
1983/1982االولصباحيانثىنضال كامل محيسن
1983/1982االولصباحيذكراياد عبدالرزاق يحيى
1983/1982الثانيصباحيانثىصباح ساهي خادم
1983/1982الثانيصباحيانثىسمية خزعل محمد
1983/1982الثانيصباحيذكرسلمان راشد ناصر
1983/1982الثانيصباحيذكرشمخي ناصر كاظم
1983/1982الثانيصباحيانثىفائزة افرام يوسف

1983/1982الثانيصباحيذكراياد فؤاد عبد الوهاب
1983/1982الثانيصباحيذكرمحمد جبار ابراهيم
1983/1982الثانيصباحيذكرمحمود رشيد عزيز
1983/1982الثانيصباحيذكرخيري خضر عباس

1983/1982الثانيصباحيذكرجعفر عبد الكريم حسين
1983/1982الثانيصباحيذكرفوزي محمد ماهود
1983/1982الثانيصباحيانثىكالويز بكر رضا
1983/1982الثانيصباحيذكراحمد كريم طارش
1983/1982الثانيصباحيذكرحيدر علي رمضان
1983/1982الثانيصباحيذكراياد جاسم محمد
1983/1982الثانيصباحيذكربسام طاهر سمين
1983/1982الثانيصباحيذكريونس ابراهيم عزيز

1983/1982الثانيصباحيذكرسه ردار عبد هللا مصطفى
1983/1982الثانيصباحيذكرعبد القادر حمد عبيد

1983/1982الثانيصباحيذكرعبد الكريم كاظم عجيل
1983/1982الثانيصباحيانثىلميعة ابو بكر محمد علي

1983/1982الثانيصباحيذكركريم مظهر مشهد
1983/1982الثانيصباحيذكرانور عمر عارف

1983/1982االولصباحيانثىعربية عبدالرحمن داؤد



1983/1982االولصباحيانثىرواء محمود مصطفى
1983/1982االولصباحيانثىسهام محمد فتحي

1983/1982االولصباحيذكرهاسميك انترانيك وارطان
1983/1982االولصباحيانثىزينب خالد رياض
1983/1982االولصباحيانثىهدى يحيى قاسم

1983/1982االولصباحيذكرمحمود حمدون عبدهللا
1983/1982االولصباحيانثىتغريد محمد عبدالقادر

1983/1982االولصباحيذكرسعد صبر محمد
1983/1982االولصباحيانثىاحالم محمد قاسم

1983/1982االولصباحيانثىمنى محمد علي عبدالرحمن
1983/1982االولصباحيانثىسراب صدرالدين بهاءالدين

1983/1982االولصباحيانثىسمية ذنون محمد
1983/1982االولصباحيانثىندى عبدالرزاق يونس
1983/1982االولصباحيانثىيسرى محمد محمود
1983/1982االولصباحيانثىلقاء شيت مصطفى

1983/1982االولصباحيذكررائد يحيى يونس حمو
1983/1982االولصباحيانثىاقبال كمال رؤوف
1983/1982االولصباحيذكروعد جمعة علي

1983/1982االولصباحيانثىنجلة سليمان حسين
1983/1982االولصباحيذكرزهير محمد يونس

1983/1982االولصباحيانثىسميره ياقو مروكي حنا
1983/1982االولصباحيانثىحنان عبدالستار يونس

1983/1982االولصباحيذكريونس حامد يونس
1983/1982االولصباحيذكربهرام كريم حمد

1983/1982االولصباحيانثىحفصة محمد عبدهللا
1983/1982االولصباحيانثىهدى الزم مصطفى

1983/1982االولصباحيذكريونس محمد علي قادر
1983/1982االولصباحيانثىبلقيس حسين عبدهللا
1983/1982االولصباحيانثىوصال خطاب عمر
1983/1982االولصباحيذكركريم سليمان حميد
1983/1982االولصباحيذكرسالم محمد جاسم

1983/1982االولصباحيانثىامال عادل عبدالسلطان
1983/1982االولصباحيذكراحمد خورشيد احمد



1983/1982االولصباحيذكركافي عطاهللا احمد
1983/1982االولصباحيذكرمحمد شاكر بلحاج لطيف

1983/1982الثانيصباحيذكرعدنان دكسن رسن
1983/1982الثانيصباحيذكراسامة يوسف ذنون
1983/1982الثانيصباحيذكرعالء كمر كاظم

1983/1982الثانيصباحيذكرمنهل جمال يعقوب
1983/1982الثانيصباحيذكراحمد عباس شرجي

1983/1982الثانيصباحيذكرصالح عبد االمير محمد
1983/1982الثانيصباحيذكرسمير ستار جاسم

1983/1982الثانيصباحيذكراحمد الياس امين حسين
1983/1982الثانيصباحيذكرالوين نوري يونس
1983/1982الثانيصباحيذكرجيمن جالل احمد

1983/1982الثانيصباحيذكرشوان محمد طاهر زينل
1983/1982االولصباحيانثىيالجين فاتح سليمان توفيق
1983/1982االولصباحيذكرمفيد ذنون يونس مصطفى

1983/1982االولصباحيذكراحمد يوسف حمودي
1983/1982االولصباحيذكرانمار امين حاجي
1983/1982االولصباحيانثىفريدة جمال احمد
1983/1982االولصباحيذكرهاني طه جاسم

1983/1982االولصباحيذكررائد يونس عبد هللا
1983/1982االولصباحيانثىايليا يوسف انويا
1983/1982االولصباحيانثىغادة حقي مجيد
1983/1982االولصباحيانثىفاتن سالم ابلحد

1983/1982االولصباحيذكرجمال محمد نجيب احمد
1983/1982االولصباحيذكرسنوسي عبد الرحيم ابراهيم

1983/1982االولصباحيذكرعبد الكريم اسعد كريم
1983/1982االولصباحيذكرمحمد حاتم عبد هللا
1983/1982االولصباحيانثىوفاء سليم عزيز

1983/1982االولصباحيذكرعدنان شاكر ذنون
1983/1982االولصباحيذكرعبد السالم اوراها حنا
1983/1982االولصباحيانثىبنيامين يوخنا دانيال
1983/1982االولصباحيانثىسه رتيب ناظم يونس
1983/1982االولصباحيذكرمنذر ضرار محمود



1983/1982االولصباحيذكرمجيد حميد شبيب
1983/1982االولصباحيذكرعبد المحسن يحيى احمد

1983/1982االولصباحيانثىايمان سعيد حميد
1983/1982االولصباحيذكرعبد هللا محمد قادر
1983/1982االولصباحيانثىايمان محمد حميد
1983/1982االولصباحيذكرنادر علي محمد

1983/1982االولصباحيذكرمجيد حامد محمود
1983/1982االولصباحيذكرعبد الستار عمار الشعالني
1983/1982االولصباحيذكريحيى عبد العزيز عباس
1983/1982االولصباحيذكرياسين عبد صالح ياسين
1983/1982االولصباحيذكرفرحان خضير عباس

1983/1982االولصباحيذكرهدف عبد الرزاق عبد اللطيف
1983/1982االولصباحيذكرعبد الوهاب خليل ابراهيم

1983/1982االولصباحيذكرنعيم متي داؤد
1983/1982االولصباحيذكرمالك محمد صوين

1983/1982االولصباحيذكركرومي ايشوع كرومي
1983/1982االولصباحيذكرغسان سالم الصالح

1983/1982االولصباحيذكراحمد العبيدي الجالحي
1983/1982االولصباحيذكرعبد الكريم محمود سلطان

1983/1982االولصباحيذكرعدنان نجم عبد هللا
1983/1982االولصباحيذكرنزار قاسم احمد حامد

1983/1982االولصباحيذكرعبد الوهاب عبد هللا قادر سليمان
1983/1982االولصباحيذكرابراهيم محمد خلو
1983/1982االولصباحيذكرحمد علي رمضان

1983/1982االولصباحيذكرجمال فياض احمد علي
1983/1982االولصباحيذكرمحمد عباس شرجي
1983/1982االولصباحيذكرنبيل جواد حسين

1983/1982االولصباحيذكررياض رحيم مخيف
1983/1982االولصباحيذكرصبري حنا دانيل

1983/1982االولصباحيذكرمحمد عبد المحسن فيصل
1983/1982االولصباحيذكرعلي مطر سليمان
1983/1982الثانيصباحيانثىهناء يونس ذنون

1983/1982الثانيصباحيذكرعباس موسى علي  حسين



1983/1982الثانيصباحيذكرطراد كاظم ولي  شبيب
1983/1982الثانيصباحيذكرعادل مروان غريب
1983/1982الثانيصباحيذكرحليم خليل كريم

1983/1982الثانيصباحيذكرعبدهلل خلف عبيد محمد
1983/1982الثانيصباحيانثىوريا صالح محمد
1983/1982الثانيصباحيذكررشاد مجيد احمد

1983/1982الثانيصباحيذكرعامر شاكر حسن صالح
1983/1982الثانيصباحيذكرطارق محمد علي

1983/1982الثانيصباحيذكرمحمد محمود مصطفى
1983/1982الثانيصباحيذكرشامل كبسون حميد
1983/1982الثانيصباحيذكرنمير يلدا الياس

1983/1982الثانيصباحيذكرمحسن علوان عبد هللا
1983/1982الثانيصباحيذكرفرحان نجم عبد هللا
1983/1982الثانيصباحيذكرشهاب احمد علو

1983/1982الثانيصباحيذكرفائز محمد رياض حسين
1983/1982الثانيصباحيذكرعبد هللا خلف محيميد

1983/1982الثانيصباحيذكرباسل عبد الموجود علي
1983/1982الثانيصباحيذكرصبحي جبار جالل
1983/1982الثانيصباحيذكرطه كاظم بديوي
1983/1982الثانيصباحيانثىالهام حسن علي
1983/1982الثانيصباحيذكرنائل يوسف حنا

1983/1982الثانيصباحيذكرابراهيم خليل اسماعيل محمد
1983/1982الثانيصباحيذكرمحمد سعيد علي محمود

1983/1982الثانيصباحيذكربهاء الدين حسين محي الدين
1983/1982الثانيصباحيذكرمصطفى محمد صالح
1983/1982الثانيصباحيذكرفريدون مصطفى مولود

1983/1982الثانيصباحيذكرحازم حمود عيسى
1983/1982الثانيصباحيذكرمثنى مخلف ادريس احمد

1983/1982الثانيصباحيذكريعرب ناجي كريم
1983/1982الثانيصباحيذكربدر شاكر جبار

1983/1982الثانيصباحيذكرسمير محمد ابراهيم
1983/1982الثانيصباحيذكرشاكر بدر عبيد

1983/1982الثانيصباحيذكرنيازي حميد عبد هللا



1983/1982الثانيصباحيذكراسماعيل حسن خال احمد
1983/1982الثانيصباحيذكرقاسم محمود جاسم
1983/1982الثانيصباحيذكرتوفيق غني حساني

1983/1982الثانيصباحيذكرهمام محمود عبد الرحمن
1983/1982الثانيصباحيذكرمؤيد ابراهيم ناجي
1983/1982الثانيصباحيذكرفاضل عباس بهنام
1983/1982الثانيصباحيذكرنصار فاضل عباس
1983/1982الثانيصباحيذكرجاسم احمد ثالج

1983/1982االولصباحيذكراهثيمي حسين مرداس
1983/1982االولصباحيذكرعامر سعيد عبدالوهاب

1983/1982االولصباحيذكرنشميل فتاح حكيم
1983/1982االولصباحيذكرهاشم عبداللطيف محمد
1983/1982االولصباحيذكرعدنان علي محمد امين
1983/1982االولصباحيذكرمؤيد عطا هللا حردان
1983/1982االولصباحيذكرارشد مجيد كوركيس
1984/1983االولصباحيذكرحميد محمود عابد
1984/1983االولصباحيذكرسلطان احمد خليف
1984/1983االولصباحيذكرصالح حمزة فتاح
1984/1983االولصباحيذكرزغلول زكي أبلحد
1984/1983االولصباحيانثىحواس حميد محمد
1984/1983االولصباحيذكريوسف اسحق حنا

1984/1983االولصباحيانثىاحكام حازم عبد الرزاق محمد
1984/1983االولصباحيذكرجمال محمد علي حسين
1984/1983االولصباحيانثىافراح شاكر طاهر سعيد

1984/1983االولصباحيانثىذكاء ذنون يونس
1984/1983االولصباحيانثىسحر نافع علي
1984/1983االولصباحيانثىونسه رمو سمو

1984/1983االولصباحيانثىطليعة محمد قاسم
1984/1983االولصباحيانثىزهراء عبد الجبار عبدهللا

1984/1983االولصباحيانثىتاجدة محمد احمد
1984/1983االولصباحيانثىاعتماد كاظم علي
1984/1983االولصباحيانثىدالل محمود عبدهللا
1984/1983االولصباحيذكرليث عصام عبدهللا



1984/1983االولصباحيذكرمحمد فرقد علي
1984/1983االولصباحيذكرعبد الهادي يوسف فياض

1984/1983االولصباحيانثىازهار سالم سلطان
1984/1983االولصباحيذكرعزيز دنخا حنا دنخا
1984/1983االولصباحيانثىخالدة عثمان محمود

1984/1983االولصباحيانثىشذى علي عبد الرحمن
1984/1983االولصباحيذكرفتحي زيدان محمد
1984/1983االولصباحيانثىانعام محمود خضر
1984/1983االولصباحيذكرنشوان فخري علي
1984/1983االولصباحيانثىختام احمد قاسم

1984/1983االولصباحيذكررافع عزالدين عبدهللا عمر
1984/1983االولصباحيذكرمحمد طاهر حسن محمد

1984/1983االولصباحيانثىانوار محمود ايوب
1984/1983االولصباحيذكرخالد احمد صفوك
1984/1983االولصباحيذكرملح نومي ظاهر
1984/1983االولصباحيانثىابتسام جابر خليل
1984/1983الثانيصباحيذكرمحمد حسين حسن

1984/1983الثانيصباحيذكرفرامرز مظهر تقي الدين
1984/1983الثانيصباحيذكراكرم خلف ابراهيم

1984/1983الثانيصباحيانثىرجاء عبد الرحيم خضر
1984/1983الثانيصباحيذكرمحمد سليمان عثمان
1984/1983الثانيصباحيذكركمال سليم عبد الحليم

1984/1983الثانيصباحيذكرايوب خلف حسن يوسف
1984/1983الثانيصباحيذكراياد احمد عبدهللا

1984/1983الثانيصباحيذكربسمان محمد شريف حسن
1984/1983الثانيصباحيانثىارجوان فرج نعيم

1984/1983الثانيصباحيانثىنادية يونان رزق هللا
1984/1983الثانيصباحيانثىفيان تحسين احمد
1984/1983الثانيصباحيذكركاظم فرج حنف

1984/1983الثانيصباحيذكرانمار محمد بشير عبدهللا
1984/1983الثانيصباحيانثىندى سعدهللا قاسم

1984/1983الثانيصباحيانثىحنان عبد القادر الصالح
1984/1983الثانيصباحيانثىبريهان حسين احمد



1984/1983الثانيصباحيانثىشهزونة ابراهيم سمين
1984/1983الثانيصباحيانثىعالية تركي مبارك

1984/1983الثانيصباحيانثىوداد غريب محمد امين
1984/1983االولصباحيذكرناظم حسن رشيد

1984/1983االولصباحيذكراحمد ناصر فالح  عبدالرحمن
1984/1983االولصباحيذكرعبدهللا فالح عبد الكريم

1984/1983االولصباحيانثىكبرى محمد طاهر حمودي
1984/1983االولصباحيانثىلمى يونان هنودي
1984/1983االولصباحيذكرطراد برجس الزعبي

1984/1983االولصباحيذكرمحمود نعمة هللا قاسم محمد
1984/1983االولصباحيانثىندى زيدان ناصر

1984/1983االولصباحيانثىابتسام فاضل عبد الواحد
1984/1983االولصباحيانثىوفاء الياس اسطيفان
1984/1983االولصباحيذكرشفيق ابراهيم فريح
1984/1983االولصباحيانثىسناء احمد حسن

1984/1983االولصباحيذكرمحمد حنش محمود
1984/1983االولصباحيانثىسحر بشير عزيز
1984/1983االولصباحيذكرراهي مزهر جول

1984/1983االولصباحيذكرزياد مطلق ابو طالب
1984/1983االولصباحيانثىهدى جرجيس صالح
1984/1983االولصباحيذكروليم دنخا خوشابا

1984/1983االولصباحيانثىفيروز نعمان محمود
1984/1983االولصباحيانثىرافعة محمود داؤد
1984/1983االولصباحيذكرتحسين حسن حمو
1984/1983االولصباحيذكرزيا كوركيس صومو
1984/1983االولصباحيذكربسام حازم حسين

1984/1983االولصباحيذكرفالح عز الدين شكور
1984/1983االولصباحيذكرزيد اكرم الحلبوني
1984/1983االولصباحيذكرباسل محمد يحيى
1984/1983االولصباحيذكرعلي عبد عايد

1984/1983االولصباحيذكرنهرو نظيف عثمان
1984/1983الثانيصباحيانثىغيداء مجيد حميد
1984/1983الثانيصباحيذكرمروان سعيد حسن



1984/1983الثانيصباحيذكرسامي انيس نجم
1984/1983الثانيصباحيذكرعمار عبد الرزاق سعيد

1984/1983الثانيصباحيانثىانعام توفيق يعقوب
1984/1983الثانيصباحيانثىحنان مارزينا خضر
1984/1983الثانيصباحيانثىثائرة جميل يوسف

1984/1983الثانيصباحيذكرعمار علي احمد حسين
1984/1983الثانيصباحيانثىمي امجد محمد

1984/1983الثانيصباحيذكرطه عدنان اسماعيل
1984/1983الثانيصباحيذكرناهر حميد احمد

1984/1983الثانيصباحيذكرعبد الحكيم عبدهللا درويش
1984/1983الثانيصباحيذكرسعيد عبد عيسى

1984/1983الثانيصباحيذكرخليل محمد شريف خضر
1984/1983الثانيصباحيانثىندى انيس يوسف
1984/1983الثانيصباحيانثىزهاء متي سليم
1984/1983الثانيصباحيانثىيسرى احمد علي

1984/1983الثانيصباحيانثىنجوى عامر حمدي نادر
1984/1983الثانيصباحيانثىاحالم عبدهللا محمد
1984/1983الثانيصباحيانثىنهلة شيت عبد االحد

1984/1983الثانيصباحيذكرعبد الباسط سالم السالم
1984/1983الثانيصباحيذكريشكر محمود صافي

1984/1983الثانيصباحيذكرهاشم زين العابدين ولي
1984/1983الثانيصباحيذكررياض عزيز ذنون

1984/1983الثانيصباحيانثىانصار الياس ميخائيل
1984/1983الثانيصباحيانثىروعة نافع سلطان داؤد
1984/1983الثانيصباحيانثىيسرى يوسف يونس

1984/1983الثانيصباحيذكرطالب ابو خشة غازي
1984/1983الثانيصباحيذكرخالد ابراهيم موسى
1984/1983الثانيصباحيذكرجعفر كاظم مخيفي
1984/1983الثانيصباحيانثىنضال عواد رزق هللا
1984/1983الثانيصباحيذكرصائب خيري عبدهللا

1984/1983الثانيصباحيذكرحذام عبد الجالل عبد الحميد
1984/1983الثانيصباحيذكرعدلي خالد يوسف ابراهيم

1984/1983االولصباحيانثىفخرية احمد سليمان



1984/1983االولصباحيانثىايمان جميل قاسم حمو
1984/1983االولصباحيذكرزيان خضر قادر

1984/1983االولصباحيانثىنوال حازم جاسم محمد
1984/1983االولصباحيذكرجليل رزق هللا ابراهيم
1984/1983االولصباحيانثىابتهال يوسف ذنون
1984/1983االولصباحيانثىنازه نين عثمان احمد

1984/1983االولصباحيانثىمنى يونس سعيد
1984/1983االولصباحيذكرعبد الزهرة جبار جودة

1984/1983االولصباحيانثىسحريحيى يوسف
1984/1983االولصباحيانثىصباح عبد الهادي عبدهللا
1984/1983االولصباحيذكراحمد محمد امين مصطفى

1984/1983االولصباحيانثىميعاد عزت رشيد
1984/1983االولصباحيذكرثائر سميح عبد القادر

1984/1983االولصباحيذكرخالد مظهر كاظم
1984/1983االولصباحيانثىروناك عثمان احمد
1984/1983االولصباحيانثىماهرة ولي خورشيد

1984/1983االولصباحيانثىسعادة عبد الوهاب مصطفى
1984/1983االولصباحيانثىاحالم سالم اسماعيل

1984/1983االولصباحيذكريوسف خوشابه شمعون
1984/1983االولصباحيانثىرويدة اسحق شمعون

1984/1983االولصباحيذكرحسن هادي جاسم حمادي
1984/1983االولصباحيذكرعبد الكريم نذيرقاسم
1984/1983االولصباحيذكركريم مطشر حسن
1984/1983االولصباحيذكرسعد محمد جاسم
1984/1983االولصباحيانثىجوان رؤوف محمد
1984/1983الثانيصباحيانثىنضال بدر شيت
1984/1983الثانيصباحيانثىامل جاسم نصيف
1984/1983الثانيصباحيانثىباسم راهي ساهي
1984/1983الثانيصباحيذكرموفق هاتف ناجي
1984/1983الثانيصباحيانثىايمان حسين محسن
1984/1983الثانيصباحيذكرموفق فليح حسن
1984/1983الثانيصباحيذكرحبيب لفته زغير

1984/1983الثانيصباحيذكرناصر شبوط جيجان



1984/1983الثانيصباحيذكرحسن جويد خنفر
1984/1983الثانيصباحيذكرصالح علي عبدهللا

1984/1983الثانيصباحيذكريوسف صليو صومو
1984/1983الثانيصباحيذكرجميل كريم هتمي

1984/1983الثانيصباحيذكرعبد الكريم عباس جاسم
1984/1983الثانيصباحيانثىراجحة احمد علي

1984/1983الثانيصباحيذكرنذير عبد االمير حنون
1984/1983الثانيصباحيانثىسناء جابر ناجي

1984/1983الثانيصباحيذكرصالح مشختي ابراهيم
1984/1983الثانيصباحيذكربدر الدين حميد اسماعيل

1984/1983الثانيصباحيذكرعطاف حسن حمد
1984/1983الثانيصباحيذكرهادي محمود عباس

1984/1983الثانيصباحيذكرخالص عبد العزيز محمد امين
1984/1983الثانيصباحيذكرمحمد جميل شاهين

1984/1983الثانيصباحيانثىنجاة عبد الحسين لفتة
1984/1983الثانيصباحيذكررفيق حسين محي الدين محمد

1984/1983الثانيصباحيذكرتحسين رشيد حمه امين
1984/1983الثانيصباحيانثىلطيفة انطوان منصور داؤد
1984/1983الثانيصباحيانثىسناء عبد رشيد محمد علي
1984/1983الثانيصباحيذكرحسين عبد االمير حمود
1984/1983الثانيصباحيذكرفاضل سليمان محمد
1984/1983الثانيصباحيانثىنجاة احمد عمران

1984/1983الثانيصباحيذكرعباس محمد ناصر
1984/1983الثانيصباحيذكرخالد محمد امين محي الدين

1984/1983الثانيصباحيذكرفارس ابو الهيل حسين
1984/1983االولصباحيانثىخنا سادة بولص

1984/1983االولصباحيذكرالهادى مصطفى طرابلسي
1984/1983االولصباحيذكركافي دنوبتي قس يونان

1984/1983االولصباحيانثىابتهاج عبد الحميد محمد علي
1984/1983االولصباحيانثىايمان ذنون يونس

1984/1983االولصباحيانثىافراح حسن عبد الرسول
1984/1983االولصباحيانثىايمان عبد المجيد خضر
1984/1983االولصباحيانثىبشارة نور الدين عثمان



1984/1983االولصباحيانثىايمان يحيى حسن
1984/1983االولصباحيانثىكريمة مصطفى علي
1984/1983االولصباحيذكرفائز محجوب طه

1984/1983االولصباحيانثىنرمين عبد الحميد محمد
1984/1983االولصباحيانثىجميلة حمودي محمود
1984/1983االولصباحيذكرنوران عبدهللا محمود
1984/1983االولصباحيذكروكاع علي هدية

1984/1983االولصباحيانثىنهادة اسماعيل احمد
1984/1983االولصباحيانثىمهى علي جابر
1984/1983االولصباحيذكرجاسم محمد احمد
1984/1983االولصباحيذكرمجيد هويدي لهواك

1984/1983االولصباحيانثىبروين محمد فاتح جليل
1984/1983االولصباحيذكرستار شنيشل جدران

1984/1983االولصباحيانثىازهار صديق محمد علي
1984/1983االولصباحيذكرمهدي خليل حاجي
1984/1983االولصباحيانثىميسون حيدر حاجي

1984/1983االولصباحيانثىليالي سالم نجم
1984/1983االولصباحيانثىالماس اسماعيل محمد
1984/1983االولصباحيانثىعامرة علوان حسين
1984/1983االولصباحيانثىنادية احمد رجب

1984/1983االولصباحيانثىهيفاء محمد سعدون
1984/1983االولصباحيانثىساجدة صالح حسن
1984/1983االولصباحيانثىسهاد كامل خطاب
1984/1983االولصباحيانثىمنى محمود عبدهللا

1984/1983الثانيصباحيانثىنضال فليبس ابراهيم شمعون
1984/1983الثانيصباحيانثىوالء خليل يحيى
1984/1983الثانيصباحيذكرعلي محمد شنان
1984/1983الثانيصباحيانثىذكاء نعمة محسن

1984/1983الثانيصباحيذكرانور صابر عوالكرور
1984/1983الثانيصباحيانثىيسرى بشير شريف
1984/1983الثانيصباحيذكرخليل سعيد احمد
1984/1983الثانيصباحيانثىسنية محسن عنيد

1984/1983الثانيصباحيذكررعد عبد الستار حيدر



1984/1983الثانيصباحيانثىسهى علي عمر
1984/1983الثانيصباحيذكرمزهر شكر محمود
1984/1983الثانيصباحيانثىتركية قنبر رشيد

1984/1983الثانيصباحيانثىنبأ غازي عبد الحسين
1984/1983الثانيصباحيانثىايمان حاتم محمد
1984/1983الثانيصباحيذكرسالم الياس اسود

1984/1983الثانيصباحيذكرمهدي صالح حسين
1984/1983االولصباحيانثىيسرى حازم جاسم
1984/1983االولصباحيانثىناهدة احمد محمود
1984/1983االولصباحيانثىسندس بشير توفيق
1984/1983االولصباحيذكرمحمد مطر عجاج
1984/1983االولصباحيانثىاميرة جاسم قاسم

1984/1983االولصباحيانثىحنان عبد الرزاق داؤد خليل
1984/1983االولصباحيذكرجمال يونس ابراهيم
1984/1983االولصباحيانثىمارب محمود شاكر
1984/1983االولصباحيانثىعامرة عباس حسن

1984/1983االولصباحيذكرمثنى عبد الرزاق حسن
1984/1983االولصباحيانثىوفاء فتحي حميد
1984/1983االولصباحيانثىسراب غانم داؤد
1984/1983االولصباحيانثىملكية شاكر ذنون
1984/1983االولصباحيانثىماهدة فؤاد جمعة
1984/1983االولصباحيانثىيسرى صديق شيت
1984/1983االولصباحيانثىشذى محمد حسين
1984/1983االولصباحيذكرباسل عناد مجيد
1984/1983االولصباحيذكرمؤيد علي جاسم

1984/1983االولصباحيانثىاميرة سردار خان جمعة
1984/1983االولصباحيانثىوفاء سعيد محمد سليم
1984/1983االولصباحيانثىفائزة يونس اسماعيل

1984/1983االولصباحيانثىشه وبو بابكر مصطفى
1984/1983االولصباحيذكرفاضل عباس معمي
1984/1983االولصباحيانثىانوش ستراك بغدسار
1984/1983االولصباحيانثىسلوى هادي شكور

1984/1983االولصباحيانثىجنان عبد الرحمن عمر محمد



1984/1983االولصباحيذكرمحمد حماد سمعوط
1984/1983االولصباحيذكرجاسم محمد فتحي
1984/1983االولصباحيذكرنصر شيخان كاظم
1984/1983االولصباحيانثىجوان جبارعبدوك

1984/1983االولصباحيذكرعبد الحكيم محمد سالم
1984/1983االولصباحيانثىكوكجن نعمت عزت
1984/1983االولصباحيانثىنادية بهنان جرجيس
1984/1983االولصباحيانثىبريفان خورشيد محمد
1984/1983االولصباحيانثىشامه سالم يوسف

1984/1983االولصباحيانثىانتصار جعفر حسن
1984/1983االولصباحيانثىوصال عبد خليل

1984/1983االولصباحيانثىسحر عبد النافع محمود
1984/1983االولصباحيانثىخالدة عبدهللا سليمان
1984/1983االولصباحيانثىافتخار جواد ميرزه

1984/1983االولصباحيذكرمصطفى جاسم محمد
1984/1983االولصباحيانثىفكرت جمال صديق
1984/1983االولصباحيذكرنايف سلطان خلف

1984/1983الثانيصباحيذكرخالد فوزي عبد المال حميد
1984/1983الثانيصباحيذكرمحمدد علي حسن

1984/1983الثانيصباحيانثىهويدا اسماعيل حسين السراج
1984/1983الثانيصباحيذكرمحمد سلوم حسين

1984/1983الثانيصباحيذكرلطفي بن محمود بلحاج
1984/1983الثانيصباحيانثىبريفان احمد عبدهللا

1984/1983الثانيصباحيذكرليث محمد سالم اسماعيل
1984/1983الثانيصباحيانثىورقاء جاجان خورشيد

1984/1983الثانيصباحيذكرعبد الكريم محمد عبو النجم
1984/1983الثانيصباحيذكر كمال  االزهرالزنيدي
1984/1983الثانيصباحيذكرفاضل جاسم حمزة
1984/1983الثانيصباحيانثىميالنية ايشو ادم

1984/1983الثانيصباحيانثىهيفاء صديق توفيق الصقال
1984/1983الثانيصباحيذكرحامد محمود عبد

1984/1983الثانيصباحيذكرمحمد يونس شاهين
1984/1983الثانيصباحيذكرصالح فرج لجي



1984/1983الثانيصباحيذكرحسن حسين عباس
1984/1983الثانيصباحيانثىنوزاد محمود قنبر

1984/1983الثانيصباحيذكرنجم الدين كمال عمر
1984/1983الثانيصباحيذكرحسين محمد احمد
1984/1983الثانيصباحيذكرنبيل يونس اسماعيل

1984/1983الثانيصباحيذكرمحمد صدقي محمد عثمان
1984/1983الثانيصباحيذكرعبد الحكيم عبد الكريم سليمان

1984/1983الثانيصباحيذكروعدهللا طليع مجيد
1984/1983الثانيصباحيانثىخالدة حمه كريم رسول
1985/1984االولصباحيانثىباسمة احمد عبدالرحمن
1985/1984االولصباحيانثىدالل عدنان نابلسي
1985/1984االولصباحيذكررياض سليم داؤد

1985/1984االولصباحيذكرمحمد حاج علي احمد
1985/1984االولصباحيذكرفالح حسن علوان
1985/1984االولصباحيذكرمحسن محمد علي

1985/1984االولصباحيذكرماهر عبدالرحمن احمد
1985/1984االولصباحيانثىالهام سهام محمد
1985/1984االولصباحيذكربسمان غانم احمد
1985/1984االولصباحيذكرمقداد علي تقي

1985/1984االولصباحيانثىرواء صالح عبدهللا
1985/1984االولصباحيذكرشهاب احمد عبدهللا
1985/1984االولصباحيانثىمنال مهدي صالح

1985/1984االولصباحيذكرعبدالكريم هاتف عبيد
1985/1984االولصباحيانثىقمر نوري حروش
1985/1984االولصباحيذكرمحمد امين خلف
1985/1984االولصباحيذكروشيار عبدهللا قادر
1985/1984االولصباحيانثىغادة سليمان حافظ
1985/1984االولصباحيانثىفائزة غانم سعد هللا

1985/1984االولصباحيذكرطلعت أمين احمد علي
1985/1984االولصباحيانثىنهية حسين جواد

1985/1984الثانيصباحيذكرصالح حمد حمود جلعوط
1985/1984الثانيصباحيانثىسميرة فتحي محمد
1985/1984الثانيصباحيذكرمحمود طاهر مجيد



1985/1984الثانيصباحيذكرسوادي حميد ياسين
1985/1984الثانيصباحيذكرصالح محمد يونس
1985/1984الثانيصباحيانثىوفاء ياسين يونس
1985/1984الثانيصباحيذكريحيى قاسم يحيى

1985/1984الثانيصباحيانثىكمالة بطرس بنيامين
1985/1984الثانيصباحيذكرجمال عبد الستار حامد

1985/1984الثانيصباحيذكرحسين نزال محمد
1985/1984الثانيصباحيذكرممدوح محجم زيد دخيل

1985/1984الثانيصباحيذكرسعد جبو متي داؤد
1985/1984الثانيصباحيذكرعادل عمر محمد

1985/1984الثانيصباحيذكرمحمد عمران علي احمد
1985/1984الثانيصباحيانثىهيوا احمد فرج

1985/1984الثانيصباحيانثىباكزة محمد علي خورشبد
1985/1984الثانيصباحيانثىصاهيم رشيد نوري

1985/1984الثانيصباحيانثىكالويز عزيز محمود
1985/1984الثانيصباحيذكرشاكر محمود مطلب

1985/1984الثانيصباحيانثىشهلة احمد عبد السالم
1985/1984االولصباحيانثىمها محمود محمد
1985/1984االولصباحيانثىنازدار كمال عزيز
1985/1984االولصباحيذكروليد علي حسين

1985/1984االولصباحيانثىنجيبة قرياقوس حنا
1985/1984االولصباحيانثىسهى سالم ابراهيم
1985/1984االولصباحيانثىنادية يوسف حميد
1985/1984االولصباحيذكرمظفر عزيز نجم

1985/1984االولصباحيانثىوفاء يوسف يعقوب
1985/1984االولصباحيانثىذكرى سعيد احمد

1985/1984االولصباحيانثىانتصار صبري رومي
1985/1984االولصباحيانثىبشرى خليفة جواد
1985/1984االولصباحيانثىانوار كاظم صالح
1985/1984االولصباحيانثىنادية نجيب ابلحد
1985/1984االولصباحيانثىنضال سليمان متي
1985/1984االولصباحيانثىابتسام احمد عزت
1985/1984االولصباحيانثىثورة هاشم يحيى



1985/1984االولصباحيذكرعماد عصمت احمد
1985/1984االولصباحيانثىلمياء محمد جواد كاظم
1985/1984االولصباحيانثىفردوس عبد علي شاكر

1985/1984االولصباحيذكرطه محمد جاسم
1985/1984االولصباحيذكرطالب علي حسن
1985/1984االولصباحيذكرطه ولي موسى

1985/1984االولصباحيذكرمنهل اسماعيل صالح حسين
1985/1984االولصباحيانثىانتصار محمد احمد
1985/1984االولصباحيانثىسهيل عزيز توما
1985/1984االولصباحيانثىجليلة محمد حسن
1985/1984االولصباحيانثىايمان طارق قاسم

1985/1984االولصباحيانثىفردوس عبدالمجيد حميد صالح
1985/1984االولصباحيانثىجميلة عصمان جوهر
1985/1984االولصباحيانثىنضال فاضل يوسف
1985/1984االولصباحيذكرجاسم هاني طعمة
1985/1984االولصباحيذكرناصر جعفر سميح

1985/1984االولصباحيانثىوصال عبدالزهرة عبدالحسن
1985/1984االولصباحيذكرجالل محمد حسين
1985/1984االولصباحيذكرحاتم كريم محمد

1985/1984االولصباحيذكررعد عبدالحسن زيدان
1985/1984الثانيصباحيانثىاخالص خليل مهدي
1985/1984الثانيصباحيذكرسالم كاظم رخيص

1985/1984الثانيصباحيانثىوداد محمد عبدالرحمن
1985/1984الثانيصباحيانثىزينة محمد حسن

1985/1984الثانيصباحيذكرزكي سليمان محمد
1985/1984الثانيصباحيذكرطالل يعقوب يوسف هرمز

1985/1984الثانيصباحيذكرمصطفى احمد مصطفى احمد
1985/1984الثانيصباحيذكرمؤيد عبدالقادر حسين
1985/1984الثانيصباحيذكرثامر محمود عبدالكريم
1985/1984الثانيصباحيذكرعبدالرسول كاظم جاسم

1985/1984الثانيصباحيذكرمنصور عبدالعزيز حمادي
1985/1984الثانيصباحيانثىسعاد ابراهيم محبوب
1985/1984الثانيصباحيذكرعادل هادي صالح



1985/1984الثانيصباحيذكريوسف عبدالوهاب مهودر عيسى
1985/1984الثانيصباحيذكرعمر محمود حسن

1985/1984الثانيصباحيذكرعدنان عبد علي جابر
1985/1984الثانيصباحيذكرايسر شكر حسن

1985/1984الثانيصباحيذكرعبد العالي شناع صنكور
1985/1984الثانيصباحيانثىفضيلة عباس مصطفى
1985/1984الثانيصباحيذكرغسان طالب حسن حمزة

1985/1984الثانيصباحيذكرمحمد قادر كريم
1985/1984االولصباحيانثىنادرة شابا الياس
1985/1984االولصباحيذكرزياد هاشم يحيى

1985/1984االولصباحيذكرجمال محمد علي احمد
1985/1984االولصباحيذكرربيع فالح يحيى
1985/1984االولصباحيذكرسعد اسحق بهنام

1985/1984االولصباحيذكرمحمد علي عفنان سليمان
1985/1984االولصباحيانثىهناء زكي مجيد

1985/1984االولصباحيذكرامجد حيا مسلم سليمان
1985/1984االولصباحيذكراسعد حميد وهيب

1985/1984االولصباحيذكرمصطفى احمد جبر مصطفى
1985/1984االولصباحيذكرسالم طالب معزوز
1985/1984االولصباحيانثىنهلة حكمت طوبيا
1985/1984االولصباحيذكرطالب طه محمد

1985/1984االولصباحيذكرهاشم عبدهللا محمود عباس
1985/1984االولصباحيذكرعبدالسالم محمد صالح عبد

1985/1984االولصباحيانثىندى طلب عبدهللا فتحي
1985/1984االولصباحيانثىارجوان زكي خضر شعان

1985/1984االولصباحيذكرمنهل اسحق زوريا
1985/1984االولصباحيذكرعبدالرحمن عبدالكريم عبدالرحمن

1985/1984االولصباحيانثىاروى احمد عزيز امين
1985/1984االولصباحيذكريعرب قاسم شاكر

1985/1984االولصباحيذكرفرج غيونث يزكيل بابويان
1985/1984الثانيصباحيذكرنوفل محمد عبد المجيد قاسم

1985/1984الثانيصباحيانثىفادية غانم خليل
1985/1984الثانيصباحيذكرسردار محمد حمه صالح



1985/1984الثانيصباحيذكرمظهر محمد صالح
1985/1984الثانيصباحيانثىنجاة محمد ابراهيم
1985/1984الثانيصباحيذكرخميس مخلف خلف
1985/1984الثانيصباحيذكرمثنى يحيى حميد
1985/1984الثانيصباحيانثىندى محمد يحيى
1985/1984الثانيصباحيانثىنداء مقصد جالب
1985/1984الثانيصباحيانثىصفاء جمال جميل
1985/1984الثانيصباحيذكرهيثم الزم صبري

1985/1984الثانيصباحيانثىأديبة لويس ججو داؤد
1985/1984الثانيصباحيانثىغادة احمد محمود

1985/1984الثانيصباحيانثىجنان مهدي علي عبدالحسين
1985/1984الثانيصباحيانثىنسرين متي شعيا
1985/1984الثانيصباحيذكررائق فائق احمد
1985/1984الثانيصباحيانثىسناء نايف يونس
1985/1984االولصباحيانثىعبير اسامة طه

1985/1984االولصباحيذكرخالد عبدهللا حمدان
1985/1984االولصباحيانثىانكين انترانيك هايك
1985/1984االولصباحيذكرمزاحم محمد يحيى
1985/1984االولصباحيذكرالبشير عون احمد
1985/1984االولصباحيذكرفارس غانم احمد

1985/1984االولصباحيذكرصهيب سلطان خلف
1985/1984االولصباحيانثىخولة عبدالقادر حسن علي
1985/1984االولصباحيذكرظافر رمضان مطر عزيز
1985/1984االولصباحيانثىهناء محمد عبدالرحمن
1985/1984االولصباحيانثىعزة حازم زكي ياسين

1985/1984االولصباحيانثىهبة علي طه
1985/1984االولصباحيذكرعلي قاسم يحيى

1985/1984االولصباحيانثىليلى عبدالعزيز فتحي
1985/1984االولصباحيانثىمنى فتحي محمود
1985/1984االولصباحيذكرحيدر محمد هادي

1985/1984االولصباحيذكرجمال رجب ياس حمد
1985/1984االولصباحيذكرفرحات بن مصطفى الغول
1985/1984االولصباحيانثىنسرين حسين عبد علي



1985/1984االولصباحيذكرياسر عبدالغني احمد
1985/1984االولصباحيانثىايمان صالح الدين مجيد سعيد

1985/1984االولصباحيانثىوفاء حازم محمد
1985/1984االولصباحيذكريوسف جبر هداد

1985/1984االولصباحيذكرمحمد زهير احمد عبدهللا
1985/1984االولصباحيذكرعبدالسالم جاسم يوسف

1985/1984االولصباحيذكرسامي حنا بولص
1985/1984االولصباحيذكركريم خليف هليل

1985/1984االولصباحيذكرالبشير زايد مصباح
1985/1984االولصباحيانثىسعاد عسكر مهدي
1985/1984االولصباحيذكرعبدالسالم طه حسين

1985/1984االولصباحيانثىايفلين توما زيا
1985/1984االولصباحيانثىاقبال سلمان عبدالرزاق
1985/1984االولصباحيذكريوسف احمد اسماعيل

1985/1984االولصباحيذكرفاضل محمد صالح عبدهللا
1985/1984الثانيصباحيانثىسميرة اسماعيل حسن

1985/1984الثانيصباحيذكررأفت محمد احمد
1985/1984الثانيصباحيذكرحازم هاويل كورة

1985/1984الثانيصباحيذكراياد عبد الفتاح عبد القادر
1985/1984الثانيصباحيذكرصالح هادي مهدي هادي
1985/1984الثانيصباحيذكرسالم جاسم محمد سعيد

1985/1984الثانيصباحيذكرميسر قادر تايه
1985/1984الثانيصباحيذكرسامي صالح يوسف
1985/1984الثانيصباحيذكرصبري ابراهيم خضر

1985/1984الثانيصباحيانثىسلمى توما كاكو
1985/1984الثانيصباحيذكرفريد رشيد عثمان

1985/1984االولصباحيذكرمروان عبد المالك ذنون
1985/1984االولصباحيذكرتوفيق حسين شريف
1985/1984االولصباحيانثىبلقيس حامد سعيد

1985/1984االولصباحيذكرابراهيم اسماعيل خليل
1985/1984االولصباحيانثىماهرة احمد علي

1985/1984االولصباحيذكرابراهيم حسن يوسف
1985/1984االولصباحيذكررباح جميل سعد الدين



1985/1984االولصباحيذكررعد حمود عبدالحسين
1985/1984االولصباحيذكرصالح عبد مطلب

1985/1984االولصباحيانثىمنى محمد بشير نذير
1985/1984االولصباحيذكرعلي عباس عبد ظاهر
1985/1984االولصباحيذكربركول برهان حسين

1985/1984االولصباحيانثىسراء سالم داؤد
1985/1984االولصباحيذكريوسف علي احمد

1985/1984االولصباحيذكرفارس عزيز ابلحد نعمان
1985/1984االولصباحيذكرامر صالح حمزة فارس

1985/1984االولصباحيذكررافع هاشم محمد
1985/1984االولصباحيذكرراتب جبر حمود مهيدي
1985/1984االولصباحيانثىيسرى محمد علي حمودي

1985/1984االولصباحيذكرعبد الحسين عبيد عبد المهدي عبيس
1985/1984االولصباحيذكرحميد حمد غريب مصطفى

1985/1984الثانيصباحيذكراياد محمود محمد
1985/1984الثانيصباحيذكرعلي رمضان علي
1985/1984الثانيصباحيذكركامران هاشم حسين
1985/1984الثانيصباحيذكراميد محمود محمد
1985/1984الثانيصباحيذكرطه موسى يونس

1985/1984الثانيصباحيانثىخولة مجيد حميدي
1985/1984الثانيصباحيذكرصبحي عبد الرحمن محمد أمين

1985/1984الثانيصباحيذكرسالم ججو  سمعان
1985/1984الثانيصباحيانثىفدوى علي حسين

1985/1984الثانيصباحيذكراردالن محمد طابور
1985/1984الثانيصباحيذكرخالد جبر فعيل

1985/1984الثانيصباحيذكرعبد الحكيم زيد عبد الملك
1985/1984الثانيصباحيذكرنجم عبود صالح الياس
1985/1984الثانيصباحيذكريونس محمود احمد

1985/1984الثانيصباحيذكرمنذر حمدون اسماعيل
1985/1984الثانيصباحيذكرمثنى حسين شريف ذنون
1985/1984الثانيصباحيذكرخيري طه محمد عبدهللا
1985/1984الثانيصباحيذكرعبد الكريم كاظم خيري

1985/1984الثانيصباحيذكرمحمد يونس طاهر يونس



1985/1984الثانيصباحيذكرميسر جبر حمودي
1985/1984الثانيصباحيذكرفريد عبد الكريم  عبدالجليل

1985/1984الثانيصباحيذكرمحمد عران عبيد
1985/1984الثانيصباحيذكرمهدي محمود محمد

1985/1984الثانيصباحيذكرسردار عبدهللا حمة أمين
1985/1984الثانيصباحيذكرنيركز صابر هادي
1985/1984الثانيصباحيذكرناظم كاظم خليل

1985/1984الثانيصباحيذكرمحمود ابراهيم خليل
1985/1984الثانيصباحيذكرقيس خضير عباس
1985/1984الثانيصباحيذكركريم وهاب حمدان
1985/1984الثانيصباحيذكرثامر حسين علي

1985/1984الثانيصباحيانثىنضال عبد اسماعيل عبد
1985/1984الثانيصباحيذكرصالح الدين محمد جمعة

1985/1984الثانيصباحيذكرفائز فيصل طه
1985/1984الثانيصباحيذكرمكرم ادريس علي
1986/1985االولصباحيانثىشذى احمد حسين
1986/1985االولصباحيانثىهدى خليل محمد

1986/1985االولصباحيذكرخالد حامد عبد العصمان
1986/1985االولصباحيانثىزهراء محمد زهير احمد
1986/1985االولصباحيانثىاسراء مصطفى جرجيس
1986/1985االولصباحيانثىسيلفا بوغوص هايك

1986/1985االولصباحيانثىمآرب حازم عبد الرزاق
1986/1985االولصباحيذكرحقي اسماعيل عبد الواحد
1986/1985االولصباحيانثىمحاسن محمد نوري محمد

1986/1985االولصباحيذكراحمد هاشم محمد
1986/1985االولصباحيانثىاسماء محمد يعقوب

1986/1985االولصباحيذكرامجد يونس حسن عمر
1986/1985االولصباحيذكرخالد يونس حسين

1986/1985االولصباحيانثى         منى مؤيد حسين طاهر
1986/1985االولصباحيانثىامنيس صالل دخيل

1986/1985االولصباحيذكرمزهر محسن محمد عودات
1986/1985االولصباحيذكراحمد محمود عبد اللطيف

1986/1985االولصباحيذكر  عبد الرزاق حسن علي محمد



1986/1985االولصباحيذكراكرم حسن عيدو
1986/1985االولصباحيانثىانعام محمد نذير عبد العزيز

1986/1985االولصباحيانثى بان داؤد سليم حداد
1986/1985االولصباحيذكر محمد خدر رسول قادر
1986/1985االولصباحيذكرمحمد مصطفى رسول
1986/1985االولصباحيذكراحمد عبد الكريم سعد

1986/1985االولصباحيذكر عدنان سعيد يونس عبدهللا
1986/1985االولصباحيانثىامل اسماعيل قاسم

1986/1985االولصباحيانثىاحالم حساني سلطان
1986/1985االولصباحيذكرمؤمن غازي عزيز
1986/1985االولصباحيانثىاحالم زكي محمد

1986/1985االولصباحيانثىنعم ميسر عبد الباقي
1986/1985االولصباحيذكررادع صديق محمد
1986/1985االولصباحيانثىثراء نذير بشير

1986/1985االولصباحيانثىكميلة خنانو كوركيس
1986/1985االولصباحيانثىسوران علي محمد فرج

1986/1985االولصباحيذكر  اياد محمود محمد حسن
1986/1985االولصباحيذكرزهير جمعة ابراهيم
1986/1985االولصباحيانثىاقبال خضير عكار

1986/1985االولصباحيذكرجبار نبي محمد اسماعيل
1986/1985االولصباحيانثىثناء البير توفيق

1986/1985االولصباحيانثىسجى محمد سعيد قاسم
1986/1985االولصباحيانثىهناء قيصر ميخائيل

1986/1985االولصباحيذكرظفر توفيق طه
1986/1985االولصباحيانثىنضال جميل عقلة ناصر

1986/1985االولصباحيذكرسامي ناصر حسين
1986/1985االولصباحيانثىخالدة محمد حسن
1986/1985الثانيصباحيذكركنعان ولي احمد
1986/1985الثانيصباحيذكرخالد يونس علي
1986/1985الثانيصباحيانثىالهام زكي محمد

1986/1985الثانيصباحيذكرنزار صالح يحيى رشيد
1986/1985الثانيصباحيذكرطالل خلف صالح
1986/1985الثانيصباحيذكرفيصل سعيد علي



1986/1985الثانيصباحيانثىامل صالح رشيد
1986/1985الثانيصباحيذكربهمان لطيف احمد
1986/1985الثانيصباحيانثىرجاء جبوري داؤد
1986/1985الثانيصباحيذكركاروان لطيف احمد

1986/1985الثانيصباحيذكرعمار عبد الباقي ناظم
1986/1985الثانيصباحيذكرمحمد خزعل عريبي
1986/1985الثانيصباحيذكرجعفر اسماعيل محمد
1986/1985الثانيصباحيانثىلمياء صالح طارش

1986/1985الثانيصباحيانثىمي غانم يونس
1986/1985الثانيصباحيانثىخالدة مجيد عباس

1986/1985الثانيصباحيانثىايمان محمد حسين علي
1986/1985االولصباحيذكرهاني جبر محمود علي

1986/1985االولصباحيذكرليث موسى حمو
1986/1985االولصباحيذكروعد هللا جار هللا سعيد قاسم

1986/1985االولصباحيانثىايمان جميل خليل
1986/1985االولصباحيانثىمنال سمعان عبدو
1986/1985االولصباحيذكراياد غالب مهاوي

1986/1985االولصباحيانثىايمان حمدي عبد هللا يونس
1986/1985االولصباحيذكرمحمد فخري راتب حسن
1986/1985االولصباحيذكرلقمان جالل محمد عطا
1986/1985االولصباحيانثىانتصار صابر نوري

1986/1985االولصباحيذكرعبد الرزاق عبد هللا محمد حسين
1986/1985االولصباحيذكرزياد طاهر محمد علي

1986/1985االولصباحيانثىحذامة محمد قاسم محمد
1986/1985االولصباحيذكرعبد الكريم خلف سودي

1986/1985االولصباحيذكرصالح عطا هللا كريم احمد
1986/1985االولصباحيانثىهناء شحاذة جمعة
1986/1985االولصباحيانثىنادية احمد يونس

1986/1985االولصباحيانثىميسون ميخائيل فتوحي
1986/1985االولصباحيانثىنادية سامي خضر عبو سمعان

1986/1985االولصباحيذكرلواء حازم شيخو
1986/1985االولصباحيذكرحسين محمد سليمان

1986/1985االولصباحيذكرمحمود ابراهيم صرعاوي



1986/1985االولصباحيانثىلمياء محمد سالم حمودي
1986/1985االولصباحيذكرعثمان محمد ابراهيم

1986/1985االولصباحيذكرعبد الستار عبد الرزاق حسو
1986/1985االولصباحيذكرعادل احمد الياس

1986/1985االولصباحيذكرعبد الناصر صالح الدين يونس
1986/1985االولصباحيذكرعبد السالم امين عبد السالم

1986/1985االولصباحيانثىفائزة علي فليح
1986/1985االولصباحيانثىخولة اياد حرباوي
1986/1985االولصباحيذكرسالم عبد لفته

1986/1985االولصباحيذكراحمد جبري امين
1986/1985االولصباحيانثىسرى غانم يونس
1986/1985االولصباحيذكرعماد رفيق شفيق

1986/1985االولصباحيذكروعد هللا شمعون يوسف
1986/1985االولصباحيذكراحمد عبد الرحمن احمد
1986/1985االولصباحيانثىاكتفاء عطا هللا رؤوف
1986/1985االولصباحيذكرجوبي علي غفور شالي
1986/1985االولصباحيذكرفرحان مفضي خليل

1986/1985االولصباحيذكرنجم الدين عبد هللا داؤد
1986/1985االولصباحيانثىرولى جميل سعيد عبادي
1986/1985االولصباحيذكرشاكر محمود حسين كامل

1986/1985االولصباحيانثىاميمة صالح عبد هللا
1986/1985االولصباحيانثىمي سامي محمود

1986/1985االولصباحيذكربشار سعد هللا محمد
1986/1985االولصباحيذكرقتيبة عبد المنعم ياسين
1986/1985االولصباحيانثىامان عبد الرزاق سالمة

1986/1985االولصباحيانثىمنيرة يحيى محمود
1986/1985االولصباحيانثىوفاء شمعون حنو آل نيسان

1986/1985االولصباحيانثىنهلة كريم محمود
1986/1985االولصباحيذكرمحمود عطا هللا ذياب

1986/1985االولصباحيانثىنشتيمان محمد كريم سعدون
1986/1985االولصباحيذكرصالح امين صالح تايه

1986/1985االولصباحيانثىبان داؤد ناصر
1986/1985االولصباحيذكرمحمد أشحاذه شنو



1986/1985االولصباحيانثىجمان وديع رزوقي
1986/1985االولصباحيانثىغادة خلوق زكي رشدي
1986/1985االولصباحيذكرحسن محمود محمد
1986/1985االولصباحيانثىوئام احمد حسن

1986/1985االولصباحيذكرمشعل كليمان عبد
1986/1985االولصباحيانثىاكرام يحيى فتحي
1986/1985االولصباحيانثىامل جوكا كوريال
1986/1985االولصباحيانثىهدى كاظم محمد
1986/1985االولصباحيذكرايمن غازي رشيد

1986/1985الثانيصباحيذكراثير جبرائيل عبد المسيح
1986/1985الثانيصباحيذكرممتاز جميل قاسم
1986/1985الثانيصباحيذكراياد شاكر راضي

1986/1985الثانيصباحيذكرسمير عيسى يوسف
1986/1985الثانيصباحيذكرفوزي جميل موسى محمد

1986/1985الثانيصباحيذكرفتح هللا وافي عبدهللا
1986/1985الثانيصباحيذكربشار يوسف بوغوص
1986/1985الثانيصباحيذكرحسين حمد رسول
1986/1985الثانيصباحيذكررضا جاسم جمعة
1986/1985الثانيصباحيانثىروشنا جمال فائق

1986/1985الثانيصباحيانثىنزهه شوكت خليل ابراهيم
1986/1985الثانيصباحيذكرمنذر ثلجي فرحان حداد
1986/1985الثانيصباحيذكرعماد  محمود سعيد

1986/1985الثانيصباحيذكرلؤي عبد الحفيظ مصطفى
1986/1985الثانيصباحيذكرمحمد جاسم النوري
1986/1985الثانيصباحيانثىعروبة عزيز علي

1986/1985الثانيصباحيانثىميسون محمد علي احمد
1986/1985الثانيصباحيذكرتحسين بولص يعقوب
1986/1985الثانيصباحيذكرموفق عبدهللا المحمد
1986/1985الثانيصباحيانثىاسماء حكمت سليمان
1986/1985الثانيصباحيانثىازهار عليوي موسى

1986/1985الثانيصباحيذكرعمر العبيد الحسين محمد
1986/1985الثانيصباحيانثىساجدة احمد شحاذة

1986/1985الثانيصباحيانثىسكينة عبدهللا رضا علي



1986/1985الثانيصباحيذكرقحطان  عدنان علي عبودي
1986/1985الثانيصباحيانثىكه شاو عمر قادر
1986/1985الثانيصباحيذكرعلي خليل علي

1986/1985الثانيصباحيذكرحميد عبدهللا فاضل
1986/1985االولصباحيانثىايمان ذنون احمد

1986/1985االولصباحيانثىغادة عبدالرزاق عبدالوهاب
1986/1985االولصباحيانثىانتصار ميخائيل يوسف

1986/1985االولصباحيذكرتوركان عادل سويد
1986/1985االولصباحيانثىسعاد لطفي اسماعيل

1986/1985االولصباحيذكرفاضل هرمز سيدا قاني
1986/1985االولصباحيانثىنهلة جميل حسين

1986/1985االولصباحيذكررعد عبد الهادي حسن
1986/1985االولصباحيذكرناصر عباس خالوي

1986/1985االولصباحيانثىمنيرة عابد تقي
1986/1985االولصباحيذكرعادل رمضان قاسم
1986/1985االولصباحيذكرعدنان عزيز يوسف
1986/1985االولصباحيانثىسهام ابراهيم محمد
1986/1985االولصباحيذكركمال علي احمد

1986/1985االولصباحيذكرسليمان يونس يوسف
1986/1985االولصباحيانثىنجلة ابراهيم علي

1986/1985االولصباحيذكركه زال حمه سعيد حمه صالح
1986/1985االولصباحيذكرمصطفى محمد سعيد
1986/1985االولصباحيانثىهيفاء حفظي عبد هللا
1986/1985الثانيصباحيذكرواجد عذافة حمود
1986/1985الثانيصباحيذكربه ختيار فرج سعيد
1986/1985االولصباحيانثىسهيلة رهيف عكال

1986/1985االولصباحيانثىمحاسن صالح عبد هللا
1986/1985االولصباحيانثىمنى منير احمد

1986/1985االولصباحيانثىازهار محمد عنون
1986/1985االولصباحيانثىيسرى محمد علي احمد

1986/1985االولصباحيانثىمهى علي عزت
1986/1985االولصباحيذكرعلي حسين ابراهيم

1986/1985االولصباحيذكرباسم منصور عبد االحد خوشو



1986/1985االولصباحيانثىسناء طوبيا مروكي
1986/1985االولصباحيانثىوفاء عبد اللطيف زهراو
1986/1985االولصباحيانثىاالء عبد الكريم حسين
1986/1985االولصباحيذكرحسن عبد هللا حيال

1986/1985االولصباحيذكرنورسل احمد زين العابدين
1986/1985االولصباحيانثىعائدة يونس محمد

1986/1985االولصباحيذكرجمال اسماعيل حامد
1986/1985االولصباحيانثىمناهل دانيال عبداالحد

1986/1985االولصباحيانثىمهى غربي ابراهيم
1986/1985االولصباحيذكروعد هللا جميل محمود
1986/1985االولصباحيانثىهالة محمود محمد سلو
1986/1985االولصباحيانثىمناهل مصطفى حسن

1986/1985االولصباحيانثىافراح عبدالنبي عبدالكريم
1986/1985االولصباحيذكرقاسم ابراهيم قولي
1986/1985االولصباحيانثىمي داؤد علي

1986/1985االولصباحيذكرمحمد رشدي علي صادق
1986/1985االولصباحيانثىانبثاق محمد جدوع

1986/1985االولصباحيانثىخوشبي عثمان محمد سليم
1986/1985االولصباحيانثىجنان صاحب عبد الهادي

1986/1985االولصباحيانثىنهلة قاسم محمد
1986/1985االولصباحيانثىلمياء طارق عز الدين
1986/1985االولصباحيانثىنسرين محمد قادر

1986/1985االولصباحيذكرعبد المجيد فرج صالح
1986/1985االولصباحيانثىصفاء يونس اسماعيل

1986/1985االولصباحيانثىنوال شاكر ذنون
1986/1985االولصباحيانثىمي قيدار محمد صالح
1986/1985االولصباحيذكرفيصل محمد احمد حسن

1986/1985االولصباحيانثىامينة متي نعوم
1986/1985االولصباحيانثىمناهل عبد الرزاق شاهين

1986/1985االولصباحيانثىعفاف طه ياسين
1986/1985االولصباحيانثىذكاء يوسف عزيز صالح

1986/1985االولصباحيانثىجليلة حنا شابا
1986/1985االولصباحيانثىنيكار عبد هللا محمد



1986/1985االولصباحيانثىسوسن عوني قاسم
1986/1985االولصباحيانثىناريمان صالح مجيد
1986/1985االولصباحيانثىامل هادي مجيد

1986/1985االولصباحيانثىسوزان شمعون داؤد
1986/1985االولصباحيانثىبشرى سوالقا يوسف

1986/1985االولصباحيذكرمرتضى عبدالكريم يوسف نمر
1986/1985االولصباحيانثىنازك عبدالرسول عبدعلي
1986/1985االولصباحيانثىعربية عبدالجبارنور علي
1986/1985االولصباحيذكراسامة محمد عثمان خضر

1986/1985االولصباحيانثىانوار كاظم حريب
1986/1985االولصباحيانثىاسراء طالب رشيد

1986/1985االولصباحيذكرمهدي عبد الجبار محمد مكو
1986/1985االولصباحيذكرنزار فائق ابراهيم

1986/1985االولصباحيذكراحمد عبد المجيد عبدالمحسن
1986/1985االولصباحيذكركريم درويش محمد
1986/1985الثانيصباحيذكرماجد حسين عبدجي

1986/1985الثانيصباحيذكرحسن علي محمد عويد
1986/1985الثانيصباحيذكراحمد عبد الواحد عباس

1986/1985الثانيصباحيانثىايمان ابراهيم ياسين
1986/1985الثانيصباحيذكررحيم تالي كاظم
1986/1985الثانيصباحيذكررافع احمد يونس

1986/1985الثانيصباحيانثىنادية جورج سليم ملكو
1986/1985الثانيصباحيذكرعماد كمال عبد االحد

1986/1985الثانيصباحيذكرجواد حسين علي
1986/1985الثانيصباحيذكرمحمد ابراهيم عباس محمد

1986/1985الثانيصباحيانثىنوار يونس شهاب
1986/1985الثانيصباحيذكرضياء عبد العزيز عيدان

1986/1985الثانيصباحيانثىاشواق عادل سعيد
1986/1985الثانيصباحيذكرسعد طه داؤد

1986/1985االولصباحيذكرخالد يونس عبد هللا
1986/1985االولصباحيذكرحسين محرم قاسم
1986/1985االولصباحيذكركمال عمر داؤد

1986/1985االولصباحيانثىاوهام سعد هللا صالح



1986/1985االولصباحيذكرسنان معروف عارف
1986/1985االولصباحيانثىكلتان عمر رفعت
1986/1985االولصباحيذكرثامر يوسف محمد

1986/1985االولصباحيذكرعبد السالم بكر محمود
1986/1985االولصباحيذكروائل سامي طه

1986/1985االولصباحيانثىسلوى ذنون يونس جرجيس
1986/1985االولصباحيذكرآزاد احمد سعدون
1986/1985االولصباحيذكرغالب يحيى مهدي
1986/1985االولصباحيذكرسمير حنا بهنام

1986/1985االولصباحيذكرعارف جرجيس حسين
1986/1985االولصباحيذكركامران قادر عزيز
1986/1985االولصباحيانثىهبة هادي عبد هللا
1986/1985االولصباحيذكرحسن خليل سلطان
1986/1985االولصباحيذكرعصام هادي محمد
1986/1985االولصباحيذكرغازي سليمان ناصر

1986/1985االولصباحيذكرخير الدين فتحي محمد يوسف
1986/1985االولصباحيذكرفتحي عبد هللا خضر

1986/1985االولصباحيذكرخالد ذنون عبد الغفور جرجيس
1986/1985االولصباحيانثىكالديس يلدا بنيامين

1986/1985االولصباحيانثىندى عبد الجبار سلطان
1986/1985االولصباحيذكر

1986/1985االولصباحيذكراحمد محمد االحمد العلي
1986/1985االولصباحيذكرمصعب عبد السالم طه  عبدهللا

1986/1985االولصباحيذكرفالح حمد حزوم منير
1986/1985االولصباحيانثىشهالء محمد صالح فرج
1986/1985االولصباحيذكرمحمد عبد الوهاب احمد

1986/1985االولصباحيذكرمحمد سلمان محمد
1986/1985االولصباحيذكرعلي احمد عبد هللا
1986/1985االولصباحيانثىنوري نامق حسن
1986/1985االولصباحيذكرحميد مزهر ديوان

1986/1985االولصباحيذكرقصي عبد الكريم احمد  يوسف
1986/1985االولصباحيذكرعلي بابا رسول سالم
1986/1985االولصباحيذكروليد محمود حسن



1986/1985االولصباحيذكرمحمد قاسم محمد طيب
1986/1985االولصباحيانثىمي سعد هللا محمد الحسو
1986/1985االولصباحيذكرعبد الحميد حاجي خليل
1986/1985االولصباحيذكرمحمد بن احمد االصغر

1986/1985االولصباحيذكربكر علي محمد
1986/1985االولصباحيذكرعبد الواحد ابراهيم فرج

1986/1985االولصباحيانثىفيان محمد حسين
1986/1985االولصباحيانثىآمنة عبد الوهاب محمد

1986/1985االولصباحيذكرجالل سمو حسين
1986/1985االولصباحيانثىخالدة صبري محمد
1986/1985االولصباحيذكرفارس ابراهيم حمو

1986/1985االولصباحيذكرعلي عبد القادر احمد
1986/1985االولصباحيذكرياسر مال هللا عزيز
1986/1985االولصباحيانثىايمان يوسف محمد

1986/1985االولصباحيذكرمحمد بن الصويعي بنعمر
1986/1985االولصباحيانثىخالدة سليمان الياس

1986/1985االولصباحيانثىالنور ابراهيم فزع محمد
1986/1985االولصباحيذكرهادي قادر نادر

1986/1985االولصباحيذكرجليل عبد آل شهباز
1986/1985االولصباحيذكرمفيد محمد نوري عبد هللا
1986/1985االولصباحيذكراحمد التونسي البرهومي

1986/1985االولصباحيذكرسردار رشاد علي
1986/1985االولصباحيذكرجمال احمد محي الدين
1986/1985الثانيصباحيذكرعبدهللا زيدان خلف احمد

1986/1985الثانيصباحيذكرقاسم محمود خالد
1986/1985الثانيصباحيذكرمحمد حسن رسول
1986/1985الثانيصباحيذكرهالل حامد محمد

1986/1985الثانيصباحيذكرنه وزاد محمود احمد
1986/1985الثانيصباحيذكرجمال احمد سرحان

1986/1985الثانيصباحيذكرعلي رقيب عبد السالم
1986/1985الثانيصباحيذكرلقمان حمه طاهر

1986/1985الثانيصباحيذكرريبوار علي محمد عبدالرحمن
1986/1985الثانيصباحيذكرطالل محمد زكي عبدهللا



1986/1985الثانيصباحيذكرعبد الهادي علي يونس
1986/1985الثانيصباحيذكرمايح اسماعيل حسن
1986/1985الثانيصباحيانثىجيا اسماعيل محمد
1986/1985الثانيصباحيذكرزاهر ذنون يونس

1986/1985الثانيصباحيذكرالياس خضر حبيب
1986/1985الثانيصباحيذكرفالح علوان حسين
1986/1985الثانيصباحيذكرخالد ابراهيم سليمان
1986/1985الثانيصباحيذكرعبدهللا بالل طه

1986/1985الثانيصباحيذكرحمة أمين أحمد أمين
1986/1985الثانيصباحيذكرمطر شعبان عطية
1986/1985الثانيصباحيذكررعد عبد الجبار مراد
1986/1985الثانيصباحيذكرسالم حسين علي
1986/1985الثانيصباحيانثىهناء احمد محمد
1986/1985الثانيصباحيذكرميسر يونس محمد

1986/1985الثانيصباحيانثىصبيحة عباس جاسم
1986/1985الثانيصباحيذكرمحمد عبدهللا محمد أمين
1986/1985الثانيصباحيذكرموفق صديق عبد الرحمن
1987/1986االولصباحيانثىبروين عبدالحكيم حسين
1987/1986االولصباحيانثىاالء حسيب عبد الهادي

1987/1986االولصباحيذكرماجد محمد صالح
1987/1986االولصباحيذكرهادي خليل اسماعيل

1987/1986االولصباحيانثىبثينة لقمان احمد
1987/1986االولصباحيانثىيسرى احمد جرجيس
1987/1986االولصباحيانثىصباح انور يعقوب
1987/1986االولصباحيانثىيسرى ادريس جاسم
1987/1986االولصباحيانثىتغريد سامي داؤد
1987/1986االولصباحيذكرخالد محمد محمود
1987/1986االولصباحيانثىناهدة احمد حسين
1987/1986االولصباحيانثىمها احسان علي
1987/1986االولصباحيانثىرند شهاب احمد
1987/1986االولصباحيذكريوسف يحيى علي
1987/1986االولصباحيانثىانتصار خيري احمد
1987/1986االولصباحيذكريحيى قاسم حسن



1987/1986االولصباحيانثىنادية اسعد عبدالقادر
1987/1986االولصباحيانثىجميلة يوسف حميد

1987/1986االولصباحيذكرسامي محمود محمود سالمة
1987/1986االولصباحيانثىاسماء ابراهيم خليل
1987/1986االولصباحيانثىكزيدة ابو بكر مجيد
1987/1986االولصباحيانثىنوزاد محمد نوري
1987/1986االولصباحيانثىمها  نزار احمد

1987/1986االولصباحيانثىايمان جميل مهدي
1987/1986االولصباحيانثىهناء فرحان يحيى
1987/1986االولصباحيذكرنشأت نافع الياس

1987/1986االولصباحيانثىامل محمد عبد الرحمن
1987/1986االولصباحيانثىكريمة فليح حسن

1987/1986االولصباحيذكررمضان سعيد اسماعيل
1987/1986االولصباحيذكرضياء عبد االحد ايوب عبدهللا

1987/1986االولصباحيانثىهدى سعيد محمد سليم
1987/1986الثانيصباحيانثىانعام ابراهيم كريم

1987/1986الثانيصباحيذكرخالد يوسف عبد المحسن
1987/1986الثانيصباحيذكرخليل ابراهيم حسو

1987/1986الثانيصباحيانثىنغم صالح الدين عبد القادر
1987/1986الثانيصباحيانثىرغد غانم كرومي

1987/1986الثانيصباحيانثىهناء حاجي طه رسول
1987/1986الثانيصباحيذكرمحمد هويمل فرحان
1987/1986الثانيصباحيانثىاعتماد مؤيد داؤد
1987/1986الثانيصباحيذكرسمير سعيد مجيد

1987/1986الثانيصباحيانثىانتصارحسن حميدات
1987/1986الثانيصباحيانثىبتول سلطان زيدان
1987/1986الثانيصباحيذكرنزار توفيق قدو
1987/1986الثانيصباحيانثىاسن فؤاد بهجت
1987/1986الثانيصباحيانثىحنان سالم احمد
1987/1986الثانيصباحيذكرمناف هاشم علي

1987/1986الثانيصباحيانثىاصداح عبداالمير حسين
1987/1986الثانيصباحيذكرطه عبدهللا محمد

1987/1986الثانيصباحيذكرزيان احمد محمد امين



1987/1986الثانيصباحيذكرنوفل محمود مظهر
1987/1986الثانيصباحيانثىسلمى سالم معيوف
1987/1986الثانيصباحيانثىوالء ادم خوشابا
1987/1986الثانيصباحيانثىبيداء حمزة سعيد

1987/1986الثانيصباحيانثىصباح خضير عبود
1987/1986االولصباحيذكرسفيان سهام محمد حامد

1987/1986االولصباحيانثىفاتن حكمت سعيد
1987/1986االولصباحيذكرامين محمد خليل

1987/1986االولصباحيانثىسهراب ركاد ناجي عويس
1987/1986االولصباحيذكرداؤد احمد عبدالرزاق
1987/1986االولصباحيذكرجبر ابراهيم حسين

1987/1986االولصباحيذكرفيصل جميل عبدالرحمن
1987/1986االولصباحيانثىاالء شمس هللا نورهللا عبدالمنعم

1987/1986االولصباحيانثىمها عبدالسالم صالح
1987/1986االولصباحيانثىخالدة رمو سمو

1987/1986االولصباحيذكرقصي عبدالوهاب سعيد
1987/1986االولصباحيذكرحسن عمر عادي
1987/1986االولصباحيانثىسلمى متي توما

1987/1986االولصباحيذكرسالم يونس جاسم محمد
1987/1986االولصباحيانثىذكرى محمود احمد
1987/1986االولصباحيذكركه زال سعدي رضا
1987/1986االولصباحيانثىنجوى عبدالقادر رفيق
1987/1986االولصباحيذكرفارس محسن كتاب

1987/1986االولصباحيذكرمحمد فتحي محمد علي
1987/1986االولصباحيانثىحكيمة محمد يونس عبدهللا
1987/1986االولصباحيذكرصونكول محمد علي خليل
1987/1986االولصباحيذكرفيصل قاسم احمد قاسم

1987/1986االولصباحيانثىمنال يونس صديق
1987/1986االولصباحيذكرقمري حمه صالح عبدهللا

1987/1986االولصباحيذكرخالد سالم محمد
1987/1986االولصباحيانثىوحدة عبدالسالم عبدهللا

1987/1986االولصباحيانثىايمان غانم طه
1987/1986االولصباحيذكررائد عبدالحسن الحياري



1987/1986االولصباحيانثىسلمى عبدالقادر حامد
1987/1986االولصباحيانثىنعيمة حمه صالح الوه
1987/1986االولصباحيانثىايمان حمدون قاسم
1987/1986االولصباحيانثىنوال حسين علي

1987/1986االولصباحيذكربشار حسن مصطفى ابراهيم
1987/1986االولصباحيذكرعادل كامل موسى عبدربه

1987/1986االولصباحيذكرمروان عبدالفتاح علي
1987/1986االولصباحيانثىفاتن منصور اسطيفان
1987/1986االولصباحيانثىكريمة محمود رمو

1987/1986االولصباحيذكرعبدالخالق خضر محمد
1987/1986االولصباحيذكرسليمان يونس سليم
1987/1986االولصباحيذكرفائز سعيد يونس

1987/1986االولصباحيذكربهاء الدين ياقين عبد النبي
1987/1986االولصباحيذكرفارتانوش آكوب موسى

1987/1986االولصباحيذكرابراهيم عبد الحميد ابو غنمي
1987/1986االولصباحيانثىجيمن مصطفى عبدهللا

1987/1986االولصباحيذكرعارف محمد سالم حسن
1987/1986االولصباحيانثىنسرين حسن محمد
1987/1986االولصباحيذكرشاكر عارف هزاع
1987/1986االولصباحيانثىاحالم ابراهيم بشير
1987/1986الثانيصباحيانثىازهار بشير بهنام

1987/1986الثانيصباحيذكرمحمد محمود احمد سمور
1987/1986الثانيصباحيذكرابراهيم علي فتحي حسين
1987/1986الثانيصباحيذكرعبد العظيم محمد جمعة

1987/1986الثانيصباحيذكرمصطفى فداعلي شمس الدين
1987/1986الثانيصباحيذكراحسان جمال محمد
1987/1986الثانيصباحيذكرعماد منصور كمورا
1987/1986الثانيصباحيذكرابراهيم عبدهللا ادريس
1987/1986الثانيصباحيانثىشذى عباس خضر
1987/1986الثانيصباحيذكررمزي علوان احمد
1987/1986الثانيصباحيذكرغسان علي ذنون

1987/1986الثانيصباحيذكرانمار اسماعيل حسن
1987/1986الثانيصباحيذكرعماد محمد محمود صالح



1987/1986الثانيصباحيذكرعبد الستار احمد علي
1987/1986الثانيصباحيذكررفعت حسن محمد يعقوب

1987/1986الثانيصباحيذكرجمال انور سليمان
1987/1986الثانيصباحيذكرايار حمه امين آخه ويس
1987/1986الثانيصباحيذكرصديق عباس اسماعيل

1987/1986االولصباحيذكرعبد علي حمد
1987/1986االولصباحيانثىفاطمة جاسم محمد

1987/1986االولصباحيانثىبشرى محمد صديق امين
1987/1986االولصباحيانثىسناء ابراهيم محمد علي

1987/1986االولصباحيانثىبان نجيب ابلحد
1987/1986االولصباحيانثىايمان حكمت عبد
1987/1986االولصباحيانثىامل محمد كاظم

1987/1986االولصباحيانثىاسماء غانم محمود
1987/1986االولصباحيانثىفاطمة حسن صاحب

1987/1986االولصباحيذكربسيم لويس ججو
1987/1986االولصباحيانثىسحر عزيز محمود محمد

1987/1986االولصباحيانثىاخالص حازم عزيز
1987/1986االولصباحيذكرغسان عدنان طه صالح
1987/1986االولصباحيانثىيسرى عبدالقادر قاسم

1987/1986االولصباحيانثىهبة رشيد مال هللا محمود
1987/1986االولصباحيانثىايمان سالم محمد علي

1987/1986االولصباحيانثىسلفانا داؤد بطرس
1987/1986االولصباحيانثىفيحاء علي حسين
1987/1986االولصباحيانثىغيداء نجيب حسن
1987/1986االولصباحيذكرسعد بهنام سليم

1987/1986االولصباحيانثىباسمة لؤي حسون
1987/1986االولصباحيانثىهناء حسن سيف الدين

1987/1986االولصباحيذكرعامر سالم عبو
1987/1986االولصباحيانثىميسون هاشم خليل

1987/1986االولصباحيانثىامل ججو توما قصاب
1987/1986االولصباحيانثىصباح منفي رضا

1987/1986االولصباحيذكرعبد المنعم علي عبد العزيز
1987/1986االولصباحيذكردلناس صالح الدين يونس



1987/1986االولصباحيذكرسركول عزالدين محي الدين
1987/1986االولصباحيذكرعدي عبد الحميد محمد شنشل

1987/1986االولصباحيانثىسليمة رسن كعود
1987/1986االولصباحيذكرعيسى اسحق صومو
1987/1986االولصباحيذكرعادل علي سلطان

1987/1986االولصباحيانثىهدى كاظم عبدالرسول
1987/1986االولصباحيذكرشمال كوركيس يوخنا
1987/1986االولصباحيانثىابتسام ناظم غزال
1987/1986االولصباحيانثىحليمة حسن حسين
1987/1986االولصباحيانثىفاطمة ابراهيم كيطان

1987/1986االولصباحيانثىصفية احمد يوسف صادق
1987/1986االولصباحيذكرسالم جاسم محمد

1987/1986االولصباحيانثىهيام عبدالهادي عبدهللا
1987/1986االولصباحيانثىانعام يونان جرجيس
1987/1986االولصباحيذكريمنى فاضل علوان

1987/1986االولصباحيذكرعاصم ابوبكر عثمان صيام
1987/1986االولصباحيذكرنوري امين مام زوراب
1987/1986االولصباحيانثىهناء سعد محمد شبيب
1987/1986االولصباحيذكردرخشان توفيق فتح هللا
1987/1986االولصباحيذكرسليمان احمد حسين
1987/1986االولصباحيانثىهيفاء يونس ذنون

1987/1986االولصباحيانثىمنال عبد القادر محمد جميل
1987/1986االولصباحيانثىزيرك يونس محي الدين

1987/1986االولصباحيانثىفادية شمعون حنا
1987/1986االولصباحيانثىسها فائق احمد

1987/1986االولصباحيانثىمها باد جمال علي
1987/1986االولصباحيذكرنوفل عبدالرحيم  يونس

1987/1986االولصباحيذكرمحمود محمد شكور محمود
1987/1986االولصباحيذكرخالد عبيد حمود

1987/1986االولصباحيانثىبشرى محمد سامي حسن
1987/1986االولصباحيذكرسعيد محمد مصطفى
1987/1986االولصباحيذكرعبد الجبار قاسم ياسين

1987/1986االولصباحيانثىفوزية علي عيسى



1987/1986االولصباحيانثىروز محمد شكري هبة هللا
1987/1986االولصباحيذكرزيان محمود عودة

1987/1986االولصباحيذكرمحمد بن الساسي العبدالوي
1987/1986االولصباحيذكرسيروان محمد نوري ابراهيم
1987/1986االولصباحيذكرشاه زادة عبد القادر محمود

1987/1986االولصباحيانثىهانا جمال فائق
1987/1986االولصباحيذكرنجيب احمد كمون
1987/1986االولصباحيانثىدنيا موسى جعفر

1987/1986االولصباحيانثىبروين حمه صالح سليمان
1987/1986االولصباحيذكرصالح الدين احمد شريف سليمان

1987/1986االولصباحيذكراياد عزيز عبد الواحد
1987/1986الثانيصباحيذكرعباس امين عزت

1987/1986الثانيصباحيانثىوفاء عبدالرحيم حسين
1987/1986الثانيصباحيانثىسهاد عبد االمير معتوق

1987/1986الثانيصباحيذكراياد زيتو قرياقوس
1987/1986الثانيصباحيانثىهناء وردة ايشو
1987/1986الثانيصباحيانثىنادية كريم عزيز

1987/1986الثانيصباحيانثىسوسن مجيد طعمة
1987/1986الثانيصباحيذكرمحمد قاسم محمد
1987/1986الثانيصباحيذكرغسان صالح محمد

1987/1986الثانيصباحيذكرمازن محمد رامز رؤوف
1987/1986الثانيصباحيانثىبلقيس سليمان محمد
1987/1986الثانيصباحيذكرفاروق غازي يونس
1987/1986الثانيصباحيذكريونس نافع مال هللا

1987/1986الثانيصباحيانثىهناء اسماعيل ابراهيم
1987/1986الثانيصباحيذكرعبد المحسن طه معيوف

1987/1986الثانيصباحيذكرمهدي عبدهللا حاتم
1987/1986الثانيصباحيانثىرفاه عبداللطيف توفيق

1987/1986الثانيصباحيذكرقاسم بوري حمد
1987/1986الثانيصباحيذكرمحمود عبد القادر علي صالح

1987/1986الثانيصباحيذكرحيدر زاير عبد علو
1987/1986االولصباحيذكرعامر محمد يونس
1987/1986االولصباحيذكرخليل غازي حسن



1987/1986االولصباحيذكرحازم حسين عويد
1987/1986االولصباحيذكرقيس ناظم غزال
1987/1986االولصباحيذكرعبدهللا نجم عبد

1987/1986االولصباحيذكرماهر غانم بطرس
1987/1986االولصباحيذكرخالد ابراهيم محيميد
1987/1986االولصباحيذكرعارف نعوص زيدان

1987/1986االولصباحيذكرمشتاق جليل بهنام افريم
1987/1986االولصباحيذكرغازي غائب خليل
1987/1986االولصباحيذكرباسم عباس دهش

1987/1986االولصباحيذكرصالح محمد حسن علي
1987/1986االولصباحيذكرياسين محمد جاسم محمد

1987/1986االولصباحيذكرعبدهللا فريد حنا
1987/1986االولصباحيذكرفالح جاسم ناجي
1987/1986االولصباحيذكرحميد مجيد علوان
1987/1986االولصباحيذكرهيثم متي شابا

1987/1986االولصباحيذكرعبدهللا محمود نجم
1987/1986االولصباحيذكراحمد شاكر محمود

1987/1986االولصباحيذكرخليل اسماعيل ياسين
1987/1986االولصباحيذكرسعيد صلبي مصلح
1987/1986االولصباحيذكرحيدر محسن عبود

1987/1986االولصباحيانثىصفاء احمد محمد نجيب
1987/1986االولصباحيذكررياض توفيق حسين

1987/1986االولصباحيذكرسعيد خلف محمود خلف
1987/1986االولصباحيذكراحمد ابراهيم حسن
1987/1986االولصباحيذكرمحمد عمر جاسم
1987/1986االولصباحيذكرمحمد احمد علي
1987/1986االولصباحيذكرطاهر صالح قاسم

1987/1986االولصباحيذكرناظم محمد صالح يوسف
1987/1986االولصباحيانثىحنان حسين محمد شامي

1987/1986االولصباحيذكرحسين محمد مرهج
1987/1986االولصباحيذكرعامر شاكر محسن محمد

1987/1986االولصباحيذكرمهند قاسم محمد
1987/1986االولصباحيذكراحمد حازم حمدون سليم



1987/1986االولصباحيذكرقاسم محمد علي طاهر
1987/1986االولصباحيذكرالحسين سيد احمد الحسن

1987/1986االولصباحيذكرحربي ياسين محمود
1987/1986االولصباحيذكررمضان علو محمد خالد
1987/1986االولصباحيذكرعامر عبد العزيز زيدان

1987/1986االولصباحيذكرالزم زكر جرجيس
1987/1986االولصباحيذكرحيدر محمد فاضل
1987/1986االولصباحيذكرخليل احمد حسين

1987/1986االولصباحيذكرفاضل عباس لطيف جاسم
1987/1986االولصباحيذكرهادي علي حسين

1987/1986االولصباحيذكرمحمد عبدالزهرة علي
1987/1986االولصباحيذكرعلي محمد شاهين
1987/1986االولصباحيذكرباسم محمد حمادي
1987/1986االولصباحيذكرعباس عبد عباس

1987/1986االولصباحيذكراياد فاضل عبدهللا صالح
1987/1986االولصباحيذكرزيدان خلف سعيد

1987/1986االولصباحيذكرنزار رشيد عبدالهادي
1987/1986االولصباحيذكرحازم سعيد معيوف محمد

1987/1986االولصباحيذكرعالء حازم عبدهللا
1987/1986االولصباحيذكرنامق نجيب مشهد
1987/1986االولصباحيذكرخالد خلف صلبي

1987/1986االولصباحيذكراكرم حسين ابراهيم فتحي
1987/1986االولصباحيذكرخالد عبدالواحد فيصل

1987/1986االولصباحيذكرفائق تركي علوان
1987/1986االولصباحيذكرمحمد شاكر حاجي احمد
1987/1986االولصباحيذكرباسم عبدالمحسن كاظم

1987/1986االولصباحيذكرهاشم محمد علي عبدالرحمن
1987/1986االولصباحيذكرهنكاو نصرالدين نورهللا

1987/1986االولصباحيذكرعماد محسن شاكر محمود
1987/1986االولصباحيذكرخالد عبود حسين

1987/1986الثانيصباحيذكراحمد محمود محمد علي
1987/1986الثانيصباحيذكرمحمود علي محمود

1987/1986الثانيصباحيذكرعبد الخالق دبي عبد المهدي



1987/1986الثانيصباحيذكرجعفر يونس عبد الحسن
1987/1986الثانيصباحيذكرعبد الحسين عبد االمير ابراهيم

1987/1986الثانيصباحيذكرجهاد لطيف حميد
1987/1986الثانيصباحيذكراياد قاسم محمد
1987/1986الثانيصباحيذكرحميد جميل امين
1987/1986الثانيصباحيذكرليث سالم متي

1987/1986الثانيصباحيذكرعلي عواد علي سبتي
1987/1986الثانيصباحيذكرصالح احمد عمر علي
1987/1986الثانيصباحيذكراحمد بالل عرب محمد
1987/1986الثانيصباحيانثىدلف محمود نصيف
1987/1986الثانيصباحيذكرعاصي علي محمد

1987/1986الثانيصباحيذكررياض غياث الدين محمد علي
1987/1986الثانيصباحيذكرفرحان مهدي خلف
1987/1986الثانيصباحيذكرمجيد عباس عبد
1987/1986الثانيصباحيذكرسمير مسيح ايليا
1987/1986الثانيصباحيذكرهاشم يوسف نوح
1987/1986الثانيصباحيذكربسام حنا يوسف

1987/1986الثانيصباحيذكرصالح محمد عيدان
1987/1986الثانيصباحيذكرمحمد حسين قاسم
1987/1986الثانيصباحيذكرليث حازم حسن

1987/1986الثانيصباحيذكرحازم احمد مصطفى
1987/1986الثانيصباحيذكرعابد محمد طاهر غني

1987/1986الثانيصباحيذكررعد خمو شماس
1987/1986الثانيصباحيذكرحاتم حمود مرزا

1987/1986الثانيصباحيذكرتركي داؤد سلمان سميط
1987/1986الثانيصباحيانثىسه روره توفيق قادر

1987/1986الثانيصباحيذكرمؤنس عز الدين يونس
1987/1986الثانيصباحيذكرعماد بدر راغب
1987/1986الثانيصباحيذكرهاشم محمد علي

1987/1986الثانيصباحيذكرياسين يوسف محمد
1988/1987االولصباحيانثىدعاء نعمان محمد
1988/1987االولصباحيذكرمازن احمد راتب
1988/1987االولصباحيذكرمحمود فالح احمد



1988/1987االولصباحيانثىبشرى محمد احمد
1988/1987االولصباحيانثىرافعة ابراهيم عبدهللا

1988/1987االولصباحيذكرعمر محمد احمد سمور
1988/1987االولصباحيانثىجيهان كمال رشيد
1988/1987االولصباحيانثىبراء محمد داؤد

1988/1987االولصباحيذكرسليمان عائد علي جمعة
1988/1987االولصباحيانثىمشاعل كليمان عبد ساعور

1988/1987االولصباحيانثىسوسي ملكون اوميد
1988/1987االولصباحيانثىثامرة حازم حمودي

1988/1987االولصباحيذكرخميس احمد صالح طعمه
1988/1987االولصباحيانثىخالدة احمد محمد
1988/1987االولصباحيانثىبيركل عمر علي

1988/1987االولصباحيانثىفريال عادل اسعد  كعوش
1988/1987االولصباحيانثىجاكلين شمعون رفو
1988/1987االولصباحيانثىصباح حميد محمد

1988/1987االولصباحيذكرحسن محمود محمد جاسم
1988/1987االولصباحيذكربشار ذنون محمد

1988/1987االولصباحيانثىليلى تكي محمد علي نعمه
1988/1987االولصباحيانثىمنار نوري سعيد
1988/1987االولصباحيانثىسناء احمد ايوب

1988/1987االولصباحيانثىشهالء شعالن حسين
1988/1987االولصباحيانثىأيتان علي عارف

1988/1987االولصباحيانثىنهال محمد سعيد ذنون
1988/1987االولصباحيانثىماجدة صبري بكر

1988/1987االولصباحيذكرمحمد فريد خليل محمود
1988/1987االولصباحيانثىميسون منعم محمد علي

1988/1987االولصباحيذكرجاسم سعدي جاسم
1988/1987االولصباحيذكركولر قهرمان كوخا رمضان

1988/1987االولصباحيذكرزين سعاد نافع
1988/1987االولصباحيانثىآني كريستوف سركيس
1988/1987االولصباحيانثىهيفاء فرحان غازي

1988/1987االولصباحيذكرعبد العليم يحيى قاسم
1988/1987االولصباحيذكرعثمان عارف حمزة



1988/1987االولصباحيانثىنه وروز حسين محمد
1988/1987االولصباحيانثىندوى جمال ابراهيم
1988/1987االولصباحيانثىشنو عبدهللا كريم
1988/1987االولصباحيذكرعماد عبد شالل
1988/1987االولصباحيانثىهجران طه فتاح

1988/1987االولصباحيذكرجبرائيل ميكائيل محمد
1988/1987االولصباحيذكرحمد كتاب حمد

1988/1987االولصباحيذكرجبار صالح محمد
1988/1987االولصباحيذكررافع محمد محمود

1988/1987الثانيصباحيذكرمحمود علي محمد الروسان
1988/1987الثانيصباحيذكرحماد حنيش مطر

1988/1987الثانيصباحيانثىزهراء ابراهيم سليمان
1988/1987الثانيصباحيانثىوفاء حازم حسن

1988/1987الثانيصباحيانثىميسون هاشم علي تقي
1988/1987الثانيصباحيانثىعروبة غانم اسماعيل
1988/1987الثانيصباحيانثىنيشتمان كمال ابراهيم
1988/1987الثانيصباحيانثىتغريد حسن ناصر

1988/1987الثانيصباحيانثىعاتكة ياسين صالح سلطان
1988/1987الثانيصباحيانثىحياة شمخي جابر
1988/1987الثانيصباحيانثىبشرى محسن كاظم
1988/1987الثانيصباحيانثىنداء عبد علي ناجي
1988/1987الثانيصباحيانثىصفاء ادريس حسيب
1988/1987الثانيصباحيانثىشادية حسين ابراهيم
1988/1987الثانيصباحيذكرفارس سعدون حميدي
1988/1987الثانيصباحيانثىخلود عباس مهدي
1988/1987الثانيصباحيانثىفيان حسين قادر
1988/1987الثانيصباحيانثىرائدة عزيز احمد

1988/1987الثانيصباحيانثىاميرة شهاب احمد حسين
1988/1987الثانيصباحيانثىنجاح خضير عبد السادة
1988/1987الثانيصباحيانثىسوزان يلدرم بكر عباس
1988/1987الثانيصباحيذكرعامر محمد محمود
1988/1987الثانيصباحيذكرباسم محمد رشيد

1988/1987الثانيصباحيذكرريزان كوردن عبدهللا



1988/1987الثانيصباحيانثىتافكه احمد محمد
1988/1987الثانيصباحيانثىهناء دنخة ابراهيم
1988/1987الثانيصباحيذكرارام موسى يوسف
1988/1987الثانيصباحيذكررياض علي شريف

1988/1987االولصباحيذكرحاتم احمد عبدالحميد قاسم
1988/1987االولصباحيذكرلقمان محمد ايوب

1988/1987االولصباحيذكرسليمان سليمان جورج فرام
1988/1987االولصباحيانثىلقاء امجد نجم الدين

1988/1987االولصباحيانثىزهراء عبد الغني عبد العزيز
1988/1987االولصباحيذكروعدهللا عبد الرحمن عبدهللا

1988/1987االولصباحيانثىعبير فؤاد ابراهيم
1988/1987االولصباحيانثىعلياء خالد امين

1988/1987االولصباحيذكراحمد محمد امين احمد
1988/1987االولصباحيانثىهيفاء سالم احمد محمد

1988/1987االولصباحيانثىنادية غانم خليل
1988/1987االولصباحيذكرعلي عمر عبو

1988/1987االولصباحيانثىحنان احسان خليل
1988/1987االولصباحيذكراحمد اسماعيل خليف
1988/1987االولصباحيانثىبيداء محمد ابراهيم

1988/1987االولصباحيذكررعد نايف راجح فواعير
1988/1987االولصباحيذكربشير فيصل مصطفى
1988/1987االولصباحيذكرياسين محمد خليفة

1988/1987االولصباحيانثىصفاء عبد القادر خضر
1988/1987االولصباحيذكرحسن قاسم حسن قاسم

1988/1987االولصباحيانثىشيرين خليل جنيد محمد صالح
1988/1987االولصباحيانثىوالء ادريس محمد علي

1988/1987االولصباحيذكرعماد محمد عبد الحافظ داؤد
1988/1987االولصباحيذكرعزيز محمد عزيز محمد نصار
1988/1987االولصباحيانثىبسماء ابراهيم علي شمس الدين
1988/1987االولصباحيانثىنداء سعد الملوك عبد الرحمن

1988/1987االولصباحيانثىصباح جابر عباس قدير
1988/1987االولصباحيانثىسهام سعيد حمودي
1988/1987االولصباحيانثىباغجة عباس عزيز



1988/1987االولصباحيانثىايمان هادي طه
1988/1987االولصباحيذكرحسان عادل برغلة

1988/1987االولصباحيانثىذرى عبد الغفار عبد القادر
1988/1987االولصباحيذكراياد سعدهللا رشيد محمد
1988/1987االولصباحيذكرعبدهللا سلمان جمعة
1988/1987االولصباحيذكرعادل احمد حسن

1988/1987االولصباحيذكرعدنان محمود ابراهيم ياسين تايه
1988/1987االولصباحيانثىرواء محمود صافي مال محمد

1988/1987االولصباحيانثىنعمة سعدون نعيم
1988/1987االولصباحيذكراكرم عبد الرحمن مصطفى

1988/1987االولصباحيانثىجونسن اويه كسو
1988/1987االولصباحيذكرخلف خضر ابراهيم حمد
1988/1987الثانيصباحيذكرصالح جرجيس اسماعيل

1988/1987الثانيصباحيذكرزهير جودت محمد
1988/1987الثانيصباحيذكرمحمد قاسم محمد ابو لباد

1988/1987الثانيصباحيذكرزياد علي سويلم
1988/1987الثانيصباحيذكرحيدر ابراهيم عبدهللا

1988/1987الثانيصباحيذكرعبد القادر محمد علي ابو بكر
1988/1987الثانيصباحيذكرموسى كامل مورس درغام

1988/1987الثانيصباحيذكرنوفل عيسى علوان
1988/1987الثانيصباحيانثىرجاء عبود محمد

1988/1987الثانيصباحيانثىكاميران احمد شريف
1988/1987الثانيصباحيذكراكرام ابراهيم عبوش حبش

1988/1987الثانيصباحيانثىحنان لقمان يحيى
1988/1987الثانيصباحيانثىنركز موسى يوسف

1988/1987الثانيصباحيذكرعبد السالم عبدهللا احمد
1988/1987الثانيصباحيذكرعزام اكرم عبدالوهاب
1988/1987الثانيصباحيانثىبهرة عبدهللا محمد
1988/1987الثانيصباحيذكرجرو محمد محمود
1988/1987الثانيصباحيانثىالهام محمود عمر
1988/1987الثانيصباحيانثىسيران محمد رؤوف
1988/1987الثانيصباحيانثىكه زال توفيق علي
1988/1987الثانيصباحيانثىفنار احمد ذنون



1988/1987الثانيصباحيذكراياد محمد ذياب
1988/1987الثانيصباحيانثىروخوش محمود محمد

1988/1987االولصباحيذكرعقيل جاسم محمد
1988/1987الثانيصباحيذكرسالم عبدالحسين خضير

1988/1987االولصباحيذكربسام يونس ابراهيم
1988/1987االولصباحيانثىنهلة اسحق زورا

1988/1987االولصباحيانثىازهار عبد الرزاق سعيد
1988/1987االولصباحيانثىمنار انيس حبيب

1988/1987االولصباحيانثىاسراء نور الدين رفيق
1988/1987االولصباحيانثىامل ملك احمد محمود

1988/1987االولصباحيذكرجرو كامل صالح
1988/1987االولصباحيذكرعبد الرزاق عبدهللا راضي

1988/1987االولصباحيانثىفيان مجيد خضر
1988/1987االولصباحيانثىاحالم ابو بكر محمد
1988/1987االولصباحيانثىعاتكة احمد قاسم
1988/1987االولصباحيانثىبان غانم عمر

1988/1987االولصباحيانثىرازاو احمد جالل
1988/1987االولصباحيانثىمناهل صالح حميد
1988/1987االولصباحيانثىانجيلية مياساوا ككنا
1988/1987االولصباحيانثىهدى احمد محمد

1988/1987االولصباحيانثىكالويز عزيز محمد
1988/1987االولصباحيانثىلبنى متي بشير ابراهيم
1988/1987االولصباحيانثىزيان حمه رؤوف حمه

1988/1987االولصباحيانثىروضة عبد العزيز مصطفى
1988/1987االولصباحيذكرعماد فاضل جاسم
1988/1987االولصباحيانثىصباح غازي طالب

1988/1987االولصباحيانثىهمسه معن محمد ثابت
1988/1987االولصباحيانثىاسرار عبد الستار عزت

1988/1987االولصباحيانثىمنيرة كورئيل اسطيفانوس  كورئيل
1988/1987االولصباحيانثىغادة محمد يونس
1988/1987االولصباحيانثىمي عبود حريز

1988/1987االولصباحيذكرحسن يوسف ظاهر
1988/1987االولصباحيانثىهيفاء جاسم محمد



1988/1987االولصباحيانثىوفاء نور الدين جبار
1988/1987االولصباحيانثىوطفاء شاكر محمود

1988/1987االولصباحيانثىندى فتاح حمدون مال علي
1988/1987االولصباحيذكرايهان خورشيد عثمان
1988/1987االولصباحيانثىفيوليت عوديشو اسي

1988/1987االولصباحيذكرمزيد سالم فتحي
1988/1987االولصباحيانثىبه يمان نوري مصطفى

1988/1987االولصباحيانثىسندس عبد الرحمن محمد يونس
1988/1987االولصباحيانثىوابليت اشعيا اوراها
1988/1987االولصباحيانثىابتهال سلمان حمزة

1988/1987االولصباحيانثىجنور عثمان عبد اللطيف
1988/1987االولصباحيانثىمهى اسماعيل احمد
1988/1987االولصباحيانثىكه زال عبدهللا رشيد
1988/1987االولصباحيانثىكوثر جمعة خضر
1988/1987االولصباحيانثىنسمة عبدالغني طه
1988/1987االولصباحيذكرسند جاسم محمد
1988/1987الثانيصباحيانثىذكرى محمد يونس

1988/1987الثانيصباحيانثىمنى محمد سعيد سليمان
1988/1987الثانيصباحيانثىسراب احمد حسين عبداللطيف

1988/1987الثانيصباحيانثىسمية ابراهيم عزاوي
1988/1987الثانيصباحيذكرسمر محمد زكي يونس

1988/1987الثانيصباحيانثىمنال صالح مجيد
1988/1987الثانيصباحيانثىالهام كمال مصطفى
1988/1987الثانيصباحيانثىبشرى عبد زيد جودة
1988/1987الثانيصباحيانثىاشواق حميد مجيد
1988/1987الثانيصباحيانثىجنان محمد علي
1988/1987الثانيصباحيانثىتغريد فاضل علي
1988/1987الثانيصباحيانثىوفاء حازم طه

1988/1987الثانيصباحيانثىسهير يونس صالح
1988/1987الثانيصباحيانثىشذى خليفه ضيدان
1988/1987الثانيصباحيانثىمنال بطرس توفيق
1988/1987الثانيصباحيانثىسناء وناس حسين

1988/1987الثانيصباحيانثىنيان عثمان مصطفى



1988/1987الثانيصباحيانثىاقبال عباس مصطفى
1988/1987الثانيصباحيذكرحسيني احمد محمد خليل

1988/1987الثانيصباحيانثىنعم ساطع شريف
1988/1987الثانيصباحيانثىخولة مجيد سعيد

1988/1987الثانيصباحيانثىبروين فيض هللا عبد هللا
1988/1987الثانيصباحيانثىعدوية عمر يوسف
1988/1987الثانيصباحيانثىهناء جابر العيبي

1988/1987الثانيصباحيانثىشهرزادة نجم الدين محمد امين
1988/1987الثانيصباحيانثىشرين عمر حسن
1988/1987الثانيصباحيانثىعاتكة احمد شحاذة

1988/1987الثانيصباحيانثىنوخشة عبدالقادر احمد
1988/1987الثانيصباحيانثىداليا محمد امين
1988/1987الثانيصباحيذكرفارس عزيز احمد

1988/1987الثانيصباحيانثىنجالء مجيد عبدالحميد ناجي
1988/1987الثانيصباحيانثىميساء درويش خلف
1988/1987الثانيصباحيانثىابتسام محسن سيد

1988/1987الثانيصباحيانثىشاناز عثمان محمد قادر
1988/1987الثانيصباحيانثىفريال هادي مهدي

1988/1987الثانيصباحيانثىريزان نوري اسماعيل
1988/1987االولصباحيذكرميسر ابراهيم احمد عبدالرحمن

1988/1987االولصباحيانثىمنال عبدالجبار ابراهيم
1988/1987االولصباحيذكرمحمد مصطفى عبدالقادر

1988/1987االولصباحيذكرميسر زهير الياس
1988/1987االولصباحيذكرهاني محمود محمد
1988/1987االولصباحيذكروليد علي عودة

1988/1987االولصباحيذكرنصرت عبدالرحيم مداح حسن
1988/1987االولصباحيذكرسعيد عثمان عاصي

1988/1987االولصباحيذكرصالح الدين ايوب سعيد
1988/1987االولصباحيذكرسعيد محمود خلف

1988/1987االولصباحيذكرناجح منور عبدالرحمن
1988/1987االولصباحيانثىاحالم عواد مجيد
1988/1987االولصباحيانثىاديبه رشيد حسن
1988/1987االولصباحيانثىسندس قنبر غائب



1988/1987االولصباحيذكركاميران حسين افدل
1988/1987االولصباحيانثىسليمة حميد فالح
1988/1987الثانيصباحيذكرهشام شريف علي
1988/1987الثانيصباحيانثىفريال خليل يونس
1988/1987الثانيصباحيانثىسروة عمر فتاح

1988/1987الثانيصباحيذكرحسين عطية يوسف
1988/1987الثانيصباحيانثىفريال سالم حموك

1988/1987الثانيصباحيذكرعبدالستار مصطفى يوسف
1988/1987الثانيصباحيذكرعبدهللا اسحق عزيز

1988/1987الثانيصباحيذكرسامي احمد عبد الوالي
1988/1987الثانيصباحيذكرحازم ابراهيم عثمان

1988/1987الثانيصباحيذكرعلي عمر نوار
1988/1987الثانيصباحيانثىهيوا حسيب نجم الدين

1988/1987االولصباحيذكرمظفر صابر بايز
1988/1987االولصباحيذكرياسين رسول يونس
1988/1987االولصباحيذكرقره ني فيصل شيخو

1988/1987االولصباحيذكرفواز محمد سليم
1988/1987االولصباحيذكرشكري اسعد صالح محمد

1988/1987االولصباحيذكرخضير عجاج حمد
1988/1987االولصباحيذكرباسم هادي شلب

1988/1987االولصباحيذكرسعد خليل ابراهيم عطيه
1988/1987االولصباحيذكراحمد عبد القادر احمد
1988/1987االولصباحيذكرعلي محمد صالح حسن

1988/1987االولصباحيذكراحمد سيد احمد
1988/1987االولصباحيذكرزياد عبد االله حامد
1988/1987االولصباحيذكرعلي صالح حسن
1988/1987االولصباحيذكرياسر متي شابه

1988/1987االولصباحيذكرريبوار كريم مصطفى
1988/1987االولصباحيذكرعبد الهادي جاسم محمد

1988/1987االولصباحيذكرافرام يعقوب عزيز
1988/1987االولصباحيذكرماهر سلمان محل
1988/1987االولصباحيذكراياد مدحت نجم
1988/1987الثانيصباحيذكركمال جالل كريم



1988/1987الثانيصباحيذكرفارس ناصر حسين
1988/1987الثانيصباحيذكرمحمد هاشم محمد علي
1988/1987الثانيصباحيذكرعباس فرمان محمود

1988/1987الثانيصباحيذكرغانم محمد علي محمد
1988/1987الثانيصباحيذكرفارس صالح ياسين ابراهيم

1988/1987الثانيصباحيذكرصالح سفر خلف
1988/1987الثانيصباحيذكرصالح عبد الرحيم مصطفى

1988/1987الثانيصباحيذكرمحمد خلف كاطع
1988/1987الثانيصباحيذكرطالب حسين جليل

1988/1987الثانيصباحيانثىكويستان محمد صالح
1988/1987الثانيصباحيذكرمحمد ياسين محمد
1988/1987الثانيصباحيذكرخالد احمد مصطفى
1988/1987الثانيصباحيذكرباسم حسين جبار
1988/1987الثانيصباحيذكرنصير خلف عباس

1988/1987الثانيصباحيذكرمعن جاسم محمد ياسين
1988/1987الثانيصباحيذكرعبد السالم مهدي محمود

1988/1987الثانيصباحيذكرطالل ابراهيم حسن
1988/1987الثانيصباحيذكرعبد الرحيم شهاب احمد

1988/1987الثانيصباحيذكرعامر مجيد حنا
1988/1987االولصباحيذكربشار احمد عبد الرزاق
1988/1987االولصباحيذكررضا صاحب ابو حمد

1988/1987االولصباحيذكرانور خضر عزيز
1988/1987االولصباحيانثىنوال علي عبدهللا رحاوي

1988/1987االولصباحيذكرعقبة محمد نوري
1988/1987االولصباحيذكربسام انور عبد الرزاق
1988/1987االولصباحيذكرعيسى عواد صالح
1988/1987االولصباحيذكرنزار صديق الياس
1988/1987االولصباحيذكرجاسم محمد جاسم

1988/1987االولصباحيذكرعبدالرحمن يوسف عزيز صالح
1988/1987االولصباحيذكرليث ثامر حمدي

1988/1987االولصباحيذكربشار غانم عيدان جاسم
1988/1987االولصباحيذكراحمد عبدهللا سلمان

1988/1987االولصباحيذكررائد يشوع حنا



1988/1987االولصباحيذكرضرار سعيد مصطفى
1988/1987االولصباحيذكرثامر وجيه محمود

1988/1987االولصباحيذكرالحكم شاهر محمد الطالب
1988/1987االولصباحيذكرعبدالجليل جمعة جاسم

1988/1987االولصباحيذكرذبيان علي حسين
1988/1987االولصباحيذكراحسان هادي عبدالزهرة

1988/1987االولصباحيذكربسام حميد محمد
1988/1987االولصباحيذكرثامر عبدالعالي كاظم
1988/1987االولصباحيذكرمؤمن عبدالرحمن شكر
1988/1987االولصباحيذكرنور الدين مسلم فالح
1988/1987الثانيصباحيذكربشار صالح نوري

1988/1987الثانيصباحيذكراسامة سعد موسى كاظم
1988/1987الثانيصباحيذكراحمد حازم ايوب

1988/1987الثانيصباحيذكراسماعيل محمد فتاح
1988/1987الثانيصباحيانثىنجاة عز الدين عبدهللا

1988/1987الثانيصباحيذكرزكي عمر حسين
1988/1987الثانيصباحيذكرعامر احمد مرعي

1988/1987الثانيصباحيذكرمصطفى يوسف ابراهيم
1989/1988االولصباحيانثىنور سالم صادق

1989/1988االولصباحيانثىندى عبد الباسط عبد الرزاق
1989/1988االولصباحيانثىحنان محمد علي
1989/1988االولصباحيانثىمها خالد نوري

1989/1988االولصباحيذكراثير يوشوع يعقوب
1989/1988االولصباحيذكرسارية سلطان خلف

1989/1988االولصباحيانثىايمان سميح عبد القادر
1989/1988االولصباحيذكرسفاح ياسر حاجم
1989/1988االولصباحيانثىبشيرة رزاق صيهود

1989/1988االولصباحيذكرمروان سالم ايوب محمد
1989/1988االولصباحيذكرعالء عزت سعدون عبدهللا
1989/1988االولصباحيذكرشلير عبد القادر شاكر
1989/1988االولصباحيانثىوحيدة عجة عبد الحسين
1989/1988االولصباحيذكرعلي عبد هللا بالج خاطر

1989/1988االولصباحيانثىغادة غازي طاهر عبدالغفور



1989/1988االولصباحيذكرادريس ابراهيم عبد هللا
1989/1988االولصباحيانثىمروج عبد معيوف
1989/1988االولصباحيذكرمحمد زينل علي

1989/1988االولصباحيانثىلمياء سامي جميل عيسى
1989/1988االولصباحيانثىحدهن كاظم مغير
1989/1988االولصباحيانثىماجدة كاظم جوري

1989/1988االولصباحيانثىهيوا عيسى محمد امين
1989/1988االولصباحيانثىماجدة رهيف محمد

1989/1988االولصباحيانثىايمان امجد عبد الرزاق
1989/1988االولصباحيانثىوداد احمد ولي
1989/1988االولصباحيانثىريم سعد علي

1989/1988االولصباحيانثىآمال محمد سالم  اسماعيل
1989/1988االولصباحيانثىساجدة كريم حمود

1989/1988االولصباحيانثىمنى سليمان حجي رمضان
1989/1988االولصباحيذكرشوقي محمد انور
1989/1988االولصباحيانثىسعدة ابراهيم ثالج

1989/1988االولصباحيانثىشليرة غريب محمد امين
1989/1988االولصباحيانثىختام هادي جاسم

1989/1988االولصباحيانثىانتصار راجي عبد هللا مهدي
1989/1988االولصباحيانثىنسرين غفور سليم

1989/1988االولصباحيذكرعبد الرحيم محمد عود
1989/1988االولصباحيانثىميادة عبد الحميد جميل

1989/1988االولصباحيانثىايمان مهدي عبد
1989/1988االولصباحيانثىشهباء علي طه

1989/1988االولصباحيانثىبهية صالح رسول
1989/1988االولصباحيانثىرجاء طه محمد

1989/1988االولصباحيانثى  سه نار نوزاد موسى
1989/1988االولصباحيانثىشذى جاسم محمد خليل
1989/1988االولصباحيانثىنسرين يوسف جندي

1989/1988االولصباحيانثىسمر فرج حنا
1989/1988االولصباحيذكرسالمة جعفر عبد العزيز

1989/1988االولصباحيانثىبيداء محمد حمادي
1989/1988االولصباحيانثىسعاد خالد خضير علوان



1989/1988االولصباحيانثىهاللة محمد امين محمد
1989/1988االولصباحيانثى ساهرة محمد حسون

1989/1988االولصباحيذكرعبد الرحيم صالح محمد آدم
1989/1988االولصباحيذكربهاء الدين محمد نوري حسين

1989/1988االولصباحيانثىحنان كامل رزوقي
1989/1988االولصباحيانثىميسون بهيج رؤوف
1989/1988االولصباحيانثىنجوى حمزة علي
1989/1988االولصباحيانثىافراح محمد صالح

1989/1988االولصباحيانثىخلود احمد محمد البيطار
1989/1988االولصباحيذكرعبد العزيز خليل عبد الكريم

1989/1988االولصباحيانثىناهدة مصطفى امين
1989/1988االولصباحيانثىسهيلة احمد سليمان
1989/1988االولصباحيانثىوصال غالب عباس
1989/1988االولصباحيانثىفاطمة خليل ابراهيم
1989/1988االولصباحيانثىخولة حسين محمود
1989/1988االولصباحيذكربريهان برهان حسين
1989/1988االولصباحيانثىسوزان جورج ملكون

1989/1988االولصباحيانثىنجاة عبدالحسن حريزسلطان
1989/1988االولصباحيانثىندى عبد االمير محمد
1989/1988االولصباحيانثىوفاء عبد علي ناهي
1989/1988الثانيصباحيانثىنهاد حسون فارس

1989/1988الثانيصباحيانثىمنى محمد ناظم عبدهللا خطاب
1989/1988الثانيصباحيذكرفراس غانم محمد

1989/1988الثانيصباحيذكراثير جودت عبد المجيد
1989/1988الثانيصباحيذكرعبد المنعم ابراهيم احمد

1989/1988الثانيصباحيانثى امل جمال محمد
1989/1988الثانيصباحيانثىشمسة اسحاق صوما

1989/1988الثانيصباحيذكرتحسين محمد محمد علي
1989/1988الثانيصباحيذكرزياد محمد عبدالهادي
1989/1988الثانيصباحيانثىامونة حميد خضر
1989/1988الثانيصباحيانثىخولة مهدي صالح
1989/1988الثانيصباحيانثىفاتن ابراهيم صالح

1989/1988الثانيصباحيذكراحمد قاسم عبدالرحمن



1989/1988الثانيصباحيذكرمؤيد شابا حنا
1989/1988الثانيصباحيانثىساجدة عبود مانع
1989/1988الثانيصباحيانثىتافكة عباس عثمان
1989/1988الثانيصباحيانثىبلقيس عمر احمد

1989/1988الثانيصباحيانثىسلوى عبدالمجيد عمر
1989/1988الثانيصباحيانثىايمان نصيف جسام
1989/1988الثانيصباحيانثىانتظار هادي شاهر
1989/1988الثانيصباحيانثىكولسان جالل محمد
1989/1988الثانيصباحيانثىتغريد سلمان صادق
1989/1988الثانيصباحيانثىسميرة عليوي احمد
1989/1988الثانيصباحيذكروليد عبد يونس

1989/1988الثانيصباحيانثىمآب ناصر حسون
1989/1988الثانيصباحيانثىشرمين احمد سليم
1989/1988الثانيصباحيانثىكريمة جواد عبد
1989/1988الثانيصباحيانثىبسعاد جبار احمد
1989/1988الثانيصباحيذكرحسين احمد عمر
1989/1988الثانيصباحيانثىبشرى حنا عازر
1989/1988الثانيصباحيانثىبيمان حسن علي

1989/1988الثانيصباحيانثىاقبال حسين سلمان
1989/1988الثانيصباحيانثىاخالص عباس سعودي
1989/1988االولصباحيذكرماجد رفيق علي قاسم

1989/1988االولصباحيذكروحيد محمود رمو محمود
1989/1988االولصباحيانثىالهام صديق محمد
1989/1988االولصباحيذكربرهان حكمت سعيد
1989/1988االولصباحيانثىنضال محمد سلمان
1989/1988االولصباحيذكرنادر خوشابا يوسف
1989/1988االولصباحيانثىهناء يوسف عبود

1989/1988االولصباحيذكرمحمد عبد الكريم محمد
1989/1988االولصباحيذكرفارس سعد هللا محمد

1989/1988االولصباحيذكررياض سلطان حسن محمد
1989/1988االولصباحيانثىسناء شمعون الياس
1989/1988االولصباحيانثىزينب حمود جواد
1989/1988االولصباحيانثىرحاب رمزي مجيد



1989/1988االولصباحيانثىاسماء انيس محمد عرب
1989/1988االولصباحيانثىنزار ميخائيل توما
1989/1988االولصباحيذكرخالد سعيد قاسم
1989/1988االولصباحيانثىخولة صديق تمر

1989/1988االولصباحيذكرخليل محمد يونس محمد
1989/1988االولصباحيذكرسعد صالح يونس

1989/1988االولصباحيانثىناهد عبد العزيز عمر
1989/1988االولصباحيذكراحمد سامي فتحي
1989/1988االولصباحيذكرمحمد حميد محمود

1989/1988االولصباحيذكرعبد الوالي عبد الفتاح عبد الوالي
1989/1988االولصباحيذكررمضان عواد احمد
1989/1988االولصباحيانثىنجوى يونس جميل

1989/1988االولصباحيانثىلبنى عبد المطلب عبد الغني
1989/1988الثانيصباحيذكرهابيل زيا يوسف

1989/1988الثانيصباحيذكرروستوم وهرام ارام اراميان
1989/1988الثانيصباحيذكرعمار يحيى ابراهيم
1989/1988الثانيصباحيذكرعلي حسن زكي

1989/1988الثانيصباحيانثىفريا احمد عبدالكريم
1989/1988الثانيصباحيذكرميسر اسماعيل محمد
1989/1988الثانيصباحيانثىزينة مصطفى محمود

1989/1988الثانيصباحيانثىصباح حسين علي محمد صالح
1989/1988الثانيصباحيذكرباسم محمد نوري يونس
1989/1988الثانيصباحيذكرفتحي عبدو محمد احمد
1989/1988الثانيصباحيانثىرائدة باسليوس الياس

1989/1988الثانيصباحيانثىاقبال صالح حسين جمعة
1989/1988الثانيصباحيانثىمنتهى الياس يوسف
1989/1988الثانيصباحيانثىايمان محمد خزندار
1989/1988الثانيصباحيانثىبثينة متي يعقوب
1989/1988الثانيصباحيانثىنادية عبدهللا حسين
1989/1988الثانيصباحيذكرحسن حسين محمد
1989/1988الثانيصباحيانثىذكرى احمد حمودي
1989/1988الثانيصباحيانثىزارا لطيف كاكه حمه
1989/1988الثانيصباحيذكربسمان زهير محمد



1989/1988الثانيصباحيذكرفراس شاكر محمود ناصر
1989/1988الثانيصباحيانثىتغريد جاسم محمد
1989/1988الثانيصباحيذكرياسين قادر نادر

1989/1988الثانيصباحيذكرعدنان محسن مجيد
1989/1988االولصباحيذكرفالح حماد ابتر

1989/1988االولصباحيذكرمحمود محمد علي مصطفى
1989/1988االولصباحيذكرماجد علي حسن محمود

1989/1988االولصباحيذكرجورج متي يعقوب
1989/1988االولصباحيانثىنوال حسين علي

1989/1988االولصباحيانثىنوار نزار محمد رؤوف
1989/1988االولصباحيذكرفارس محمد فؤاد
1989/1988االولصباحيذكررعد مولود زبير

1989/1988االولصباحيذكرمحمد شده سلطان كريم
1989/1988االولصباحيذكرحامد عبد كعود

1989/1988االولصباحيذكرغزوان ابراهيم محمد حامد
1989/1988االولصباحيذكراحمد خلف فياض

1989/1988االولصباحيذكرعباس علي محمد امين
1989/1988الثانيصباحيذكررعد الياس درويش
1989/1988الثانيصباحيانثىرزكار شاكر رشيد
1989/1988الثانيصباحيذكرجاسم عبدهللا عبوش
1989/1988الثانيصباحيذكرمحمود امين يوسف
1989/1988الثانيصباحيذكرنشوان صبري علي

1989/1988الثانيصباحيذكرشريف جدوع عطيه عثمان
1989/1988الثانيصباحيانثىتارا سليمان محمود
1989/1988الثانيصباحيذكرصهيب ادريس نجم

1989/1988الثانيصباحيذكراحمد عبدالصمد احمد
1989/1988الثانيصباحيانثىايمان عبدالرحمن عزيز

1989/1988االولصباحيذكرليث جمال سعيد
1989/1988االولصباحيانثىذلفاء سالم حمدي

1989/1988االولصباحيانثىهيفاء عبد الجواد سعيد
1989/1988االولصباحيذكراسامة عثمان شاكر
1989/1988االولصباحيانثىرباب حسين كاظم

1989/1988االولصباحيانثىهناء ناصرابراهيم  منصور



1989/1988االولصباحيانثىزينب جبار عبد
1989/1988االولصباحيانثىعايدة عزيز ميخا
1989/1988االولصباحيذكردنى مجيد محمد

1989/1988االولصباحيانثىسوسن عبد القادر معروف
1989/1988االولصباحيانثىاسماء احمد محمد شحاذة

1989/1988االولصباحيانثىشلير عثمان حسن
1989/1988االولصباحيانثىاميرة عدنان عبد عودة

1989/1988االولصباحيانثىجنار عمر علي
1989/1988االولصباحيانثىرجاء عبد القهار احمد

1989/1988االولصباحيانثىغراء محمد شكر محمود
1989/1988االولصباحيانثىشكرية امين عبد هللا

1989/1988االولصباحيانثىبشرى سعد الملوك عبد الرحمن
1989/1988االولصباحيانثىشذى الزم مصطفى
1989/1988االولصباحيانثىبتول رشيد ساجت

1989/1988االولصباحيانثىهدى سالم محمد علي
1989/1988االولصباحيذكرسالم كافان علي

1989/1988االولصباحيانثىاخالص اسماعيل فتحي
1989/1988االولصباحيانثىزينة عبد القادر سعيد
1989/1988االولصباحيانثىحليمة صكبان مهدي
1989/1988االولصباحيانثىسعاد حمزة شاكر

1989/1988االولصباحيذكرياسر عبد الرحمن اسماعيل عبود
1989/1988االولصباحيانثىصبا قاسم ايوب

1989/1988االولصباحيانثىسازان جوامير فالمرز
1989/1988االولصباحيانثىسلوى عبد الرحمن سليم  قاسم

1989/1988االولصباحيانثىامل صاحب طناك
1989/1988االولصباحيذكريونس جالل سلمان داؤد
1989/1988االولصباحيانثىهناء محمد حسين علي

1989/1988االولصباحيانثىعطارد وفيق اسماعيل احمد
1989/1988االولصباحيانثىوفاء عبد الواحد حمادي

1989/1988االولصباحيانثىصبا زيد نجم
1989/1988االولصباحيانثىسوسن نوري علي بابا

1989/1988االولصباحيانثىاالء سالم مال هللا سلطان
1989/1988االولصباحيانثىناهدة صليوا متي



1989/1988االولصباحيانثىكلشان عز الدين اسماعيل
1989/1988االولصباحيانثىسحر حسون يونس

1989/1988االولصباحيانثىسهيلة ميخائيل رفو يونو
1989/1988االولصباحيانثىسميرة عزيز غريب
1989/1988االولصباحيانثىكفاح رشيد مال هللا
1989/1988االولصباحيانثىهالة طارق يعقوب
1989/1988االولصباحيانثىنيسان نوري محمد
1989/1988االولصباحيانثىريزان قاسم كاظم

1989/1988االولصباحيانثىنرجس باقر عبد الزهرة
1989/1988االولصباحيانثىناسك عبد القادر طاهر

1989/1988االولصباحيانثىرواء محمد طاهر عبد الباقي
1989/1988االولصباحيانثىعواطف خليل الياس  خضر

1989/1988االولصباحيانثىنادية انور حسين
1989/1988االولصباحيذكرمحمد حجي سليم

1989/1988االولصباحيانثىوالء وهبي مصطفى
1989/1988االولصباحيانثىزينب كاظم عبد

1989/1988االولصباحيانثىلمياء شهاب احمد سلطان
1989/1988االولصباحيانثىعطور بولص يعقوب

1989/1988االولصباحيانثىجنان نور الدين محمود
1989/1988االولصباحيانثىرافدة كاظم يوسف
1989/1988االولصباحيذكرسعد خليل عبد هللا
1989/1988االولصباحيانثىنادية خالد ازهر

1989/1988االولصباحيانثىسفيرة ناصر عالوي
1989/1988االولصباحيانثىيادكار حسن ديوالي
1989/1988االولصباحيانثىنادية هاشم محمد
1989/1988االولصباحيانثىبثينة حسين جاسم
1989/1988االولصباحيانثىنيكار فتاح قادر

1989/1988االولصباحيانثىالهام هندري جورج
1989/1988االولصباحيانثىسلمى عبد الرزاق غضيب

1989/1988االولصباحيانثىفاطمة حسين موسى  حسين
1989/1988االولصباحيانثىليلى صالح خضر
1989/1988االولصباحيانثىابتسام الياس سليم
1989/1988االولصباحيانثىنجاة عايد نجم



1989/1988االولصباحيانثىغادة بكر عبد الرحمن
1989/1988االولصباحيانثىوسناء زكريا ذنون
1989/1988االولصباحيذكرعلي كاظم حسن

1989/1988االولصباحيانثىفائزة حسام الدين خورشيد مجيد
1989/1988االولصباحيانثىباسلة يعقوب ججو
1989/1988الثانيصباحيانثىبشرى سليمان خليل

1989/1988الثانيصباحيانثىسحر خالد جمال الدين نوري
1989/1988الثانيصباحيذكرمهدي عزيز محمد

1989/1988الثانيصباحيانثىانوش بوغوس توماس بابان
1989/1988الثانيصباحيانثىهبة محمد طاهر محمد

1989/1988الثانيصباحيانثىعفاف جاسم محمد
1989/1988الثانيصباحيانثىلمياء كوركيس نعيم
1989/1988الثانيصباحيانثىايناس صالح ذنون
1989/1988الثانيصباحيانثىصبرية حميد عبدهللا
1989/1988الثانيصباحيانثىنادية هاني سعيد

1989/1988الثانيصباحيذكرمحمد ابراهيم محمد يوسف
1989/1988الثانيصباحيانثىمدينة جبار جواد
1989/1988الثانيصباحيانثىخالدة كوما بولص
1989/1988الثانيصباحيانثىاسماء سالم يونس
1989/1988الثانيصباحيانثىناسك علي محمد
1989/1988الثانيصباحيانثىوابليت بنيامين باي

1989/1988الثانيصباحيانثىورقاء عبدالخالق شكر
1989/1988الثانيصباحيانثىندى محفوظ عبدهللا

1989/1988الثانيصباحيانثىميديا نجم الدين عثمان
1989/1988الثانيصباحيانثىقسمة علي صهيود
1989/1988الثانيصباحيانثىوفاء عبوش الياس

1989/1988الثانيصباحيانثىدلسوز احمد عبدالرحمن
1989/1988الثانيصباحيانثىكميلة اوحيد ياس خضير
1989/1988الثانيصباحيانثىلمياء عبدالكريم احمد
1989/1988الثانيصباحيانثىزهراء عبدالرزاق داؤد
1989/1988الثانيصباحيانثىانعام عباس مريج

1989/1988الثانيصباحيانثىاضواء عبدالحسين يوسف
1989/1988الثانيصباحيانثىنهايت قاسم شاكر



1989/1988الثانيصباحيانثىملكة خلو احمد محمد
1989/1988الثانيصباحيانثىجمانة عبداللطيف بهجت

1989/1988الثانيصباحيانثىسهيلة محمد صالح
1989/1988الثانيصباحيانثىصبيحة نور خليف عباس

1989/1988الثانيصباحيذكرصالح مهدي صادق
1989/1988الثانيصباحيانثىمهابات حسن محمد امين

1989/1988الثانيصباحيانثىعالية ابراهيم محمد
1989/1988الثانيصباحيذكرمنير حميد هادي

1989/1988االولصباحيذكرلقمان عبد الكريم محمود
1989/1988االولصباحيذكرماوات حميد رشيد

1989/1988االولصباحيذكرمجيد محمد محمد فتاح
1989/1988االولصباحيذكرعمار محمد سلو االفندي
1989/1988االولصباحيذكراكرم خليل احمد حسن
1989/1988االولصباحيذكرفائز صالح ابراهيم
1989/1988االولصباحيذكرفؤاد محمد ذهب

1989/1988االولصباحيانثىسه يوان علي صادق
1989/1988االولصباحيانثىسلوى محمد خضر بشير
1989/1988االولصباحيذكرمحمد صالح الحسن محمد

1989/1988االولصباحيذكرهادي جاسم محمد
1989/1988االولصباحيذكرمحمد حسن روضان شلش
1989/1988االولصباحيذكرمحمد عبد القادر محمد

1989/1988االولصباحيذكرعبد الرحمن طاهر حاج آدم
1989/1988االولصباحيذكرمحمد صالح آغا خضر

1989/1988االولصباحيذكرمحمد علي اسماعيل عبوش
1989/1988االولصباحيذكرجاالك رؤوف معروف

1989/1988االولصباحيذكرمحمد علي عباس
1989/1988االولصباحيذكرحمود خزعل عفر
1989/1988االولصباحيذكريونس احمد عبد هللا
1989/1988االولصباحيذكرعبد ياسين حمد
1989/1988االولصباحيذكركريم مزهر صالح

1989/1988االولصباحيانثىشاخه وان عمر غفور
1989/1988االولصباحيذكرحسين طه الياس
1989/1988االولصباحيذكرجابر خلف محمود



1989/1988الثانيصباحيذكرعلي شهاب حمد
1989/1988الثانيصباحيذكرعبدهللا عثمان علي
1989/1988الثانيصباحيذكرمحمد غالي راهي
1989/1988الثانيصباحيذكرعبيد احمد محمد

1989/1988الثانيصباحيذكرمحمد هاتف عبدالحسين
1989/1988الثانيصباحيذكرعبدالرحيم عبدالرزاق كاظم

1989/1988الثانيصباحيذكرعامر امين حسين
1989/1988الثانيصباحيانثىتنين ايدن حسين

1989/1988الثانيصباحيذكرفاضل حمه حسين محمد
1989/1988الثانيصباحيذكرسالم سليمان ناصر رجب
1989/1988الثانيصباحيذكرمهند ذنون يونس ذنون

1989/1988الثانيصباحيانثىاميرة حسن ظاهر
1989/1988الثانيصباحيذكرعادل خلف فرج

1989/1988الثانيصباحيذكرجمعة ابراهيم عنزي
1989/1988الثانيصباحيذكريونس توفيق مصطفى

1989/1988الثانيصباحيذكرشاكر على خليل
1989/1988الثانيصباحيذكرصادق حيدر طه

1989/1988الثانيصباحيذكرسليمان لطس تركي
1989/1988الثانيصباحيذكرمحمد حسن عباس محمد

1989/1988الثانيصباحيذكريونس فاضل سعيد
1989/1988الثانيصباحيذكرمحمد علي جواد

1989/1988الثانيصباحيذكرعلي عباس عبدالحسين
1989/1988الثانيصباحيذكربرهان محمد كاك عبدهللا

1989/1988الثانيصباحيذكرفارس ايشو ادم
1989/1988الثانيصباحيذكرعباس عبيد حمد بلو

1989/1988الثانيصباحيذكربابكر حمه بايز
1989/1988الثانيصباحيذكريحيى احمد فتحي

1989/1988الثانيصباحيذكريوسف عبدالهادي احمد
1989/1988الثانيصباحيذكراديب عبدالحسن احمد
1989/1988الثانيصباحيذكرعلي موحان صكبان
1989/1988الثانيصباحيانثىبورزان طه شويخ

1989/1988الثانيصباحيانثىاخالص عبدالقادر محمد امين
1989/1988الثانيصباحيذكرمحمد عبدهللا فتحي



1989/1988الثانيصباحيذكرعبدالقادر عزت محمد ره ش
1989/1988الثانيصباحيذكرجمال سرحان ذياب

1989/1988الثانيصباحيانثىشوان عمر ميرزا توفيق
1989/1988الثانيصباحيذكربابكر علي اغا امين
1989/1988الثانيصباحيذكرطلعت حمد قادر

1989/1988الثانيصباحيانثىساالر عبدهللا محمد علي

1989/1988االولصباحيذكراحمد فتحي عبدالمجيد

1989/1988االولصباحيذكررائد احمد فياض

1989/1988االولصباحيذكرمحمد نوري سعيد

1989/1988االولصباحيذكرسعد زيد توفيق

1989/1988االولصباحيذكرنشوان عادل فتوحي

1989/1988االولصباحيذكررغيد عماد الدين بشير

1989/1988االولصباحيذكركاوة ولي محمد علي

1989/1988االولصباحيذكرهاني مروكي ميخا

1989/1988االولصباحيانثىرابه ر صديق محمد

1989/1988االولصباحيذكربكر طاهر مرزا احمد

1989/1988االولصباحيذكرسمير يوسف ايليا

1989/1988االولصباحيذكرطارق خيرهللا حمة رحيم

1989/1988االولصباحيذكرعبدالقادر امجد محمد شنشل

1989/1988االولصباحيذكرخضير عباس لفته



1989/1988االولصباحيذكرعقيل شاكر عبد

1989/1988االولصباحيذكراحمد محمد احمد شيت

1989/1988االولصباحيانثىنعمة احمد عمر

1989/1988االولصباحيذكرسعد بشير محمود

1989/1988االولصباحيذكراحمد صبحي سليمان

1989/1988االولصباحيذكرقاسم حسن علوان

1989/1988االولصباحيذكرخالد ياسين شريف

1989/1988االولصباحيذكرمحمد كمال جالل

1989/1988االولصباحيذكراحمد حسن احمد صالح

1989/1988االولصباحيذكرجسام محمد عبدهللا

1989/1988االولصباحيذكرمحمد شطب سرهد

1989/1988االولصباحيذكرعلي عبدالكاظم برهان

1989/1988االولصباحيذكرمحمد هزيم شالل

1989/1988االولصباحيانثىالهام حسن عبدالقادر

1989/1988االولصباحيانثىروباك عبدالقادر فرج

1989/1988االولصباحيذكرعبدهللا جاسم محمد علي

1989/1988االولصباحيذكرقصي عبداللطيف محمود



1989/1988االولصباحيذكرصبار تركي زيدان

1989/1988االولصباحيذكرصباح ابراهيم حنا

1989/1988الثانيصباحيانثىنهاد سعدهللا محمود

1989/1988الثانيصباحيذكررضا جودة ناصر حسين

1989/1988الثانيصباحيذكرسعود فرج احمد حسين

1989/1988الثانيصباحيذكربكر حمه امين

1989/1988الثانيصباحيذكراياد جمال محمود

1989/1988الثانيصباحيانثىوريا محمد صوفي سعيد

1989/1988الثانيصباحيذكرعلي اكريم كسار

1989/1988الثانيصباحيانثىوصال محمود شهاب

1989/1988الثانيصباحيذكرطالل ابراهيم محمد

1989/1988الثانيصباحيذكرجاسم محمد علي الياس وهب

1990 /1989االولصباحيذكرمعن وعد هللا جار هللا

1990 /1989االولصباحيذكرعبدهللا أحمد محمد السعود

1990 /1989االولصباحيانثىاخالص نوح قرياقوس

1990 /1989االولصباحيذكرارديم ارتين افالطون

1990 /1989االولصباحيانثىاشراق صالح عبدهللا سليمان

1990 /1989االولصباحيانثىصهبة محمد علي

1990 /1989االولصباحيانثىضحى محمد امين الجليلي

1990 /1989االولصباحيذكرعبدالمجيد سالم مهيدي

1990 /1989االولصباحيذكرشريف حازم بكر أحمد

1990 /1989االولصباحيانثىسعاد شابا بهنام



1990 /1989االولصباحيذكرعاصم سعدهللا عبودي

1990 /1989االولصباحيانثىنهال عزة مجيد رسول

1990 /1989االولصباحيانثىغادة خالد عبدهللا

1990 /1989االولصباحيانثىبيان أحمد علي

1990 /1989االولصباحيذكرماهر حسن علي

1990 /1989االولصباحيذكرحسين سليمان خضر

1990 /1989االولصباحيانثىهافين فتحي علي

1990 /1989االولصباحيانثىايمان اسماعيل عبدهللا

1990 /1989االولصباحيانثىصونكول كمال محمد

1990 /1989االولصباحيذكروسام حازم محمد

1990 /1989الثانيصباحيذكرنزار خليل الياس

1990 /1989الثانيصباحيذكرثامر زكي عبد محمد

1990 /1989الثانيصباحيذكرجميل حسن مال حسن

1990 /1989الثانيصباحيانثىاالء اديب سعيد

1990 /1989الثانيصباحيذكرخيرالدين محمد طاهر

1990 /1989الثانيصباحيانثىاديبه محمد محمود

1990 /1989الثانيصباحيانثىمي وعدهللا شريف

1990 /1989الثانيصباحيانثىصباح عبدالوهاب عبدالحميد

1990 /1989الثانيصباحيانثىنادية جميل موسى

1990 /1989الثانيصباحيانثىتوناي عبدالرحمن جالل

1990 /1989الثانيصباحيانثىسربست عبدالرحمن حسين

1990 /1989الثانيصباحيانثىساجدة وحيد عبادة

1990 /1989الثانيصباحيانثىنرمين مجيد حسن

1990 /1989الثانيصباحيانثىايمان عبدالرزاق ذنون

1990 /1989الثانيصباحيانثىسناء فرحان علي اكبر

1990 /1989الثانيصباحيذكرمحمد هاشم أحمد

1990 /1989الثانيصباحيانثىفنار عبدالرزاق محمود حياوي

1990 /1989الثانيصباحيانثىابتسام جابر أمانه

1990 /1989الثانيصباحيانثىذكرى عزيز أحمد

1990 /1989الثانيصباحيانثىوجدان  رحمن مجهول

1990 /1989االولصباحيذكرياسين حسين علي

1990 /1989االولصباحيانثىجنان محمود حجاب

1990 /1989االولصباحيذكرعمار هاشم محمد



1990 /1989االولصباحيذكر    شامل عبدالقادر يحيى قاسم

1990 /1989االولصباحيذكر       هاشم أحمد صالح عاتي

1990 /1989االولصباحيانثى رفاء نوري عبداللطيف عبدهللا

1990 /1989االولصباحيانثى صباح محمود خضيرسليمان

1990 /1989االولصباحيذكرعبد الخالق يوسف درويش

1990 /1989االولصباحيذكر عادل ياسين سعيد مصطفى

1990 /1989االولصباحيانثىايمان محمود عبدهللا

1990 /1989االولصباحيانثىسحر عبد الرزاق يحيى

1990 /1989االولصباحيانثىهناء خضر محمد

1990 /1989االولصباحيذكرياسر عدنان محمد علي

1990 /1989االولصباحيذكرعلي محسن علي

1990 /1989االولصباحيذكرآزاد سامي رسول

1990 /1989االولصباحيذكرفيصل حواس خضر

1990 /1989الثانيصباحيذكرمحفوظ عبد الكريم سامي

1990 /1989الثانيصباحيانثىهمسة ممتاز محمد رشاد

1990 /1989الثانيصباحيذكرتحسين عمر قادر

1990 /1989الثانيصباحيذكرحمد يونس سليم

1990 /1989الثانيصباحيذكرمحمد خليل حسن محمد

1990 /1989الثانيصباحيانثىنجمة حميد هللا جبر

1990 /1989االولصباحيانثىوئام محمد أحمد عباس

1990 /1989االولصباحيانثىنغم علي جاسم

1990 /1989االولصباحيذكرمحمد جبر محمود فريحات

1990 /1989االولصباحيذكرمحمد شريف أحمد

1990 /1989االولصباحيذكرأحمد اديب أحمد

1990 /1989االولصباحيذكراكرم حمود حسين

1990 /1989االولصباحيذكرشمعون سيلو حنا

1990 /1989االولصباحيذكرعبد الهادي إبراهيم علي

1990 /1989الثانيصباحيذكررزكار محمد امين سليم

1990 /1989الثانيصباحيذكرعباس إبراهيم كسار

1990 /1989الثانيصباحيذكرمحمد شكري جرجيس يونس

1990 /1989الثانيصباحيذكرسردار فتاح بيبو

1990 /1989الثانيصباحيانثىهيفاء خضير كريم

1990 /1989الثانيصباحيذكرطلعت نشأت محمد شريف



1990 /1989االولصباحيذكرمحسن محمد صالح

1990 /1989االولصباحيانثىيرموك فتحي يحيى

1990 /1989االولصباحيذكرعبدهللا نصرالدين امين محي الدين

1990 /1989االولصباحيانثىيسرى عامر سليمان

1990 /1989االولصباحيانثىاقبال جورج فرج

1990 /1989االولصباحيانثىنغم أحمد شريف

1990 /1989االولصباحيانثىآالء حازم أحمد

1990 /1989االولصباحيذكرجزيل إبراهيم محمد

1990 /1989االولصباحيانثىتغريد سالم محمود

1990 /1989االولصباحيذكرسعيد حاج علي

1990 /1989االولصباحيذكرمحمد خليل عبد فتحي

1990 /1989االولصباحيذكريونس جرجيس ياسين

1990 /1989االولصباحيذكرمحمد عبد السالم بن يحيى

1990 /1989االولصباحيذكرمؤيد أحمد حسين

1990 /1989االولصباحيذكرصالح محمود زكريا

1990 /1989االولصباحيانثىندى محمود محمد

1990 /1989االولصباحيانثىسميرة عزيز مارف

1990 /1989االولصباحيذكرشريف طيب أحمد

1990 /1989االولصباحيانثىبلقيس سالم بهجت

1990 /1989االولصباحيذكرسالم محمد علي النور

1990 /1989االولصباحيانثىفوزية عيسى بطرس

1990 /1989االولصباحيانثىبيال يعقوب كوركيس

1990 /1989االولصباحيذكرأحمد رشيد عيدان

1990 /1989االولصباحيانثىايمان علي جاسم محمد

1990 /1989االولصباحيانثىاسراء سعدي فتحي عبد القادر

1990 /1989االولصباحيذكربشار حنا يوسف

1990 /1989االولصباحيذكرضياء حمودي حسين

1990 /1989االولصباحيذكرإبراهيم محمد يونس

1990 /1989االولصباحيانثىالهام صليوه كوروو

1990 /1989االولصباحيذكرحسن أحمد حسن قنفور

1990 /1989االولصباحيذكرمحمد عبد الحفيظ داؤد الرمحي

1990 /1989االولصباحيانثىريزان ياسين عبد الوهاب

1990 /1989االولصباحيذكرسعود محمد شريف محمد نوري



1990 /1989االولصباحيذكرحمود ناهي حميد

1990 /1989االولصباحيانثىرويدة عبد مهدي

1990 /1989االولصباحيانثىهدى محمد داؤد

1990 /1989االولصباحيانثىباسمة بطرس بهنام

1990 /1989االولصباحيانثىكواكب ايوب سعيد

1990 /1989الثانيصباحيذكرخالد عثمان حميد

1990 /1989الثانيصباحيذكرمحمد عباس حسن

1990 /1989الثانيصباحيانثىالماس عبدهللا رحيم

1990 /1989الثانيصباحيذكرجورج يوسف كرومي

1990 /1989الثانيصباحيذكرأحمد غالي محمد

1990 /1989الثانيصباحيذكرمحمد حسن علي

1990 /1989الثانيصباحيذكرأحمد اسود مطني

1990 /1989الثانيصباحيذكرأحمد حميد حمدان

1990 /1989الثانيصباحيذكرمروان غازي سرحان

1990 /1989الثانيصباحيذكرنهرو شمس الدين محمود

1990 /1989الثانيصباحيذكرباسم بهنام باكوس

1990 /1989الثانيصباحيذكركامل فاضل رمضان

1990 /1989الثانيصباحيانثىهناء سعيد نجم

1990 /1989الثانيصباحيذكرإبراهيم محمد عبدهللا

1990 /1989الثانيصباحيانثىفاطمة عبدهلل نور

1990 /1989الثانيصباحيانثىوئام نافع سعيد

1990 /1989الثانيصباحيانثىتغريد وديع يوسف

1990 /1989الثانيصباحيانثىايمان ناظم غزال

1990 /1989الثانيصباحيذكرشيرزاد خالد حسن

1990 /1989الثانيصباحيذكرجعفر سليم حسن

1990 /1989الثانيصباحيذكرخليل عثمان جرو

1990 /1989الثانيصباحيذكرعلي حسين عليوي

1990 /1989الثانيصباحيانثىسعاد عبد االمير شنشول

1990 /1989الثانيصباحيانثىانتصار جبار عيدان

1990 /1989الثانيصباحيذكرادهام جالل مصطفى

1990 /1989الثانيصباحيانثىبيان محمد صديق حسين

1990 /1989الثانيصباحيذكرجمعة جاسم محمد عبدهللا

1990 /1989الثانيصباحيذكرعمار يونس مصطفى



1990 /1989الثانيصباحيذكرشوبو محمد محمد مراد

1990 /1989االولصباحيذكربسام هشام محمد علي

1990 /1989االولصباحيذكرفريد عزريا داؤد

1990 /1989االولصباحيذكرسعد عدنان محمد فائق

1990 /1989االولصباحيانثىسحر بهنام سليم

1990 /1989االولصباحيانثىسندس عبد المنعم سعيد

1990 /1989االولصباحيذكراديب أحمد علي الرحامنه

1990 /1989االولصباحيانثىميساء سالم حسن

1990 /1989االولصباحيانثىعلياء محمد حسن عبد الحسين

1990 /1989االولصباحيانثىانديرة نوح بطرس

1990 /1989االولصباحيذكربهنام لوقا مروكي

1990 /1989االولصباحيانثىرجاء حبيب إبراهيم

1990 /1989االولصباحيانثىساجدة ايشوع متي

1990 /1989االولصباحيانثىرجاء شمعون حنا

1990 /1989االولصباحيانثىدينا غانم بشير

1990 /1989االولصباحيذكرسيران نور الدين محمود

1990 /1989االولصباحيانثىلبنى عبدهللا بدر علي

1990 /1989االولصباحيانثىنعيمة تهامي بابا

1990 /1989االولصباحيانثىنوروز توفيق محمد

1990 /1989االولصباحيانثىهناء جبار علي

1990 /1989االولصباحيانثىنهى بكر مرعي اوحيد

1990 /1989االولصباحيانثىشهلة أحمد مرعي

1990 /1989االولصباحيذكرعلي مردان حسن

1990 /1989االولصباحيانثىنهال حكمت الياس

1990 /1989االولصباحيانثىاسمهان محمد حميد

1990 /1989االولصباحيانثىآالء سالم علي

1990 /1989االولصباحيذكرحمزة عبد الحسين كاظم

1990 /1989االولصباحيانثىسلفه ازومان بوغوص

1990 /1989االولصباحيانثىنهال علي خالد ذنون

1990 /1989االولصباحيانثىلميعة تقي نقي

1990 /1989االولصباحيذكراحسان كامل أحمد

1990 /1989االولصباحيذكرصالح مساعد قائد الهمداني

1990 /1989االولصباحيذكرازهر حميد عبدهللا



1990 /1989االولصباحيانثىخميسة سعيد صليو

1990 /1989االولصباحيانثىايمان سليمان محمد

1990 /1989االولصباحيانثىفيروز صديق اسماعيل

1990 /1989االولصباحيانثىايمان كوما بولص

1990 /1989االولصباحيانثىهيام إبراهيم خليل

1990 /1989االولصباحيانثىفيان طالب عبيد

1990 /1989االولصباحيانثىبان حكمت داود متي

1990 /1989االولصباحيانثىسرهنك جالل عثمان

1990 /1989االولصباحيانثىخولة ظاهر مهيدي

1990 /1989االولصباحيانثىوداد حميد جبر

1990 /1989االولصباحيذكرأحمد زيدان خلف علي

1990 /1989االولصباحيذكرشامل غازي يونس

1990 /1989االولصباحيانثىمهابات عبدهللا خضر

1990 /1989االولصباحيانثىمنى مصطفى علي

1990 /1989االولصباحيذكربشار محمد علي حميد مصطفى

1990 /1989االولصباحيانثىفرست داود حسين

1990 /1989االولصباحيذكرقصي كمال نوري

1990 /1989االولصباحيانثىخديجة أحمد سيتو

1990 /1989االولصباحيذكرزيد عبد المجيد خضر

1990 /1989االولصباحيانثىماجدة علي  شفيق

1990 /1989االولصباحيانثىايمان مجدي صالح

1990 /1989االولصباحيانثىندى خليل محمد ذنون

1990 /1989االولصباحيذكرابي أحمد محمد

1990 /1989االولصباحيانثىامانج محمد نوري

1990 /1989االولصباحيانثىصوناي تحسين محمد صالح

1990 /1989االولصباحيانثىسوسن أحمد ذنون

1990 /1989االولصباحيانثىالفه عزت رشيد

1990 /1989االولصباحيانثىهدى حامد فليح

1990 /1989االولصباحيانثىشهال حسين سعيد

1990 /1989االولصباحيانثىجنان خضير محمد

1990 /1989االولصباحيانثىشيماء فرج سلوم عبادة

1990 /1989االولصباحيانثىشذى وعدهللا علي حامد

1990 /1989االولصباحيانثىسناء شفيق متي



1990 /1989االولصباحيذكرسردار حسن كابني

1990 /1989االولصباحيذكرإسماعيل ياسين حسن

1990 /1989الثانيصباحيذكرقاسم جواد كاظم

1990 /1989الثانيصباحيانثىديندار جميل يونس

1990 /1989الثانيصباحيذكرمحمد قاسم يحيى

1990 /1989الثانيصباحيانثىجوان طه حمد

1990 /1989الثانيصباحيانثىخلود سعيد محمود

1990 /1989الثانيصباحيانثىاقبال قاسم رمضان

1990 /1989الثانيصباحيانثىانعام يونس ذنون

1990 /1989الثانيصباحيانثىسوسن منير داؤد

1990 /1989الثانيصباحيانثىسحر محسن بديري

1990 /1989الثانيصباحيذكرركزان عبيس داخل

1990 /1989الثانيصباحيانثىسميرة انويا عوديشو

1990 /1989الثانيصباحيانثىهدى علي حسين

1990 /1989الثانيصباحيانثىمهدية داود عبدهللا

1990 /1989الثانيصباحيانثىنادية طه سرحان

1990 /1989الثانيصباحيانثىخالدة هاشم بشير

1990 /1989الثانيصباحيذكرعالء عباس محمد

1990 /1989الثانيصباحيذكراياد سليمان فتاح

1990 /1989الثانيصباحيذكريوسف دنزل يوسف

1990 /1989الثانيصباحيانثىاشواق حازم محمود

1990 /1989الثانيصباحيانثىسوار عزالدين علي

1990 /1989الثانيصباحيانثىايمان عبدهللا عمر

1990 /1989الثانيصباحيانثىرزكار أحمد عمر

1990 /1989الثانيصباحيانثىزهرة حميد جاسم

1990 /1989الثانيصباحيانثىسناء ايشو نيسان

1990 /1989الثانيصباحيذكرقحطان هاشم محمود

1990 /1989الثانيصباحيانثىفاتن اسماعيل خليل

1990 /1989الثانيصباحيانثىعالية عبد السالم عبد الباقي

1990 /1989الثانيصباحيذكرغازي عبد الكريم عزيز

1990 /1989الثانيصباحيانثىنداء علي حسين

1990 /1989الثانيصباحيانثىسوزان اوهانيس اثنائيل

1990 /1989الثانيصباحيانثىنازدار صالح الدين رؤوف



1990 /1989الثانيصباحيذكرصالح محمد شهباز

1990 /1989الثانيصباحيانثىساجدة ذنون فتحي

1990 /1989الثانيصباحيانثىايسان بهجت جليل

1990 /1989الثانيصباحيانثىعائشة فتاح أحمد

1990 /1989الثانيصباحيذكرناصر عبد الحسين علي

1990 /1989االولصباحيذكرازهري قسم الباري خلف هللا

1990 /1989االولصباحيذكراسامة عوض الكريم رفاعي

1990 /1989االولصباحيذكرمضر عبدالوهاب صبار

1990 /1989االولصباحيذكرحامد صطام عباس

1990 /1989االولصباحيذكرمحمد اسماعيل حسين

1990 /1989االولصباحيذكرمحمد ناجي خضير

1990 /1989االولصباحيذكرزياد عبدالكريم سلطان

1990 /1989االولصباحيذكرعبد عباس محمد حسين

1990 /1989االولصباحيانثىسوزي جليل صالح

1990 /1989االولصباحيذكرجاسم صالح محمود

1990 /1989االولصباحيانثىنوزاد كامل محمود

1990 /1989االولصباحيذكركه زال محمد عزيز

1990 /1989الثانيصباحيذكراسماعيل محمد علي حمودي

1990 /1989الثانيصباحيذكربالل اديب إبراهيم

1990 /1989الثانيصباحيذكراسماعيل خورشيد خسرو

1990 /1989الثانيصباحيذكربهرم محمود صالح عيسى

1990 /1989الثانيصباحيذكرمنذر نعيم كريم

1990 /1989الثانيصباحيذكرحسن عبدالرزاق حسين شيخو

1990 /1989الثانيصباحيذكرمناف حسن يعقوب

1990 /1989الثانيصباحيذكرسعد محمد عبدهلل

1990 /1989الثانيصباحيذكراياد امين مصباح

1990 /1989الثانيصباحيذكرفالح حسن محمد

1990 /1989الثانيصباحيذكرناظم حسين مصطفى

1990 /1989الثانيصباحيذكرغانم حازم محمد

1990 /1989الثانيصباحيذكركاروان رؤوف محمود

1990 /1989الثانيصباحيذكرسامان طاهر معروف

1990 /1989الثانيصباحيذكرحسين علي أحمد

1990 /1989الثانيصباحيذكرعامر محمد عطب



1990 /1989الثانيصباحيذكراسكندر اسماعيل سعد

1990 /1989الثانيصباحيذكرطبيق النور الحاج

1990 /1989الثانيصباحيذكرعصام تقي مجيد

1990 /1989الثانيصباحيذكرعامر عبد محمد

1990 /1989الثانيصباحيذكرعامر كوركيس الياس

1990 /1989الثانيصباحيذكرمحمد سعيد حمودي

1990 /1989الثانيصباحيذكرفراس فالح حسن

1990 /1989الثانيصباحيذكرشمخي جابر ظاهر

1990 /1989الثانيصباحيذكرعزيز يوسف محمد علي

1990 /1989الثانيصباحيذكرفواز هاشم خليل

1990 /1989الثانيصباحيذكرمنعم عجيل جبر

1990 /1989الثانيصباحيذكرمحمد جالوي حماد

1990 /1989الثانيصباحيذكرمحمد عبدهلل جاسم

1990 /1989الثانيصباحيذكرفارس مصطفى حامد

1990 /1989الثانيصباحيذكرحربي سمين جمعة

1990 /1989الثانيصباحيذكردلشاد انور صالح

1990 /1989الثانيصباحيذكرحسين كاظم جاسم

1990 /1989الثانيصباحيذكرأحمد شهاب أحمد

1990 /1989الثانيصباحيذكرعبد حمد إبراهيم

1990 /1989الثانيصباحيذكرزاهر محمود رشيد

1990 /1989الثانيصباحيذكرإبراهيم حافظ حسين

1990 /1989الثانيصباحيذكرحبيب حسن عبدهلل

1990 /1989الثانيصباحيذكرمحمود جمعة قارة

1990 /1989الثانيصباحيذكرهشام حسين حسن احمد

1990 /1989االولصباحيذكرهاشم محمد عبدهللا

1990 /1989االولصباحيذكرمعاوية أحمد العبيد

1990 /1989االولصباحيذكرعبداالمير محمد عزيز

1990 /1989االولصباحيذكرفوزي جمعة سلطان

1990 /1989االولصباحيذكرنجم الدين هادي محمد

1990 /1989االولصباحيذكربي روت محمد امين

1990 /1989االولصباحيذكرعماد محمود محمد

1990 /1989االولصباحيذكراسامة عبدالمحسن محمد علي

1990 /1989االولصباحيذكرعزيز محمد رشيد



1990 /1989االولصباحيذكرصالح محمود عمر

1990 /1989االولصباحيذكرإبراهيم تتو إبراهيم

1990 /1989االولصباحيذكرحمود حسين حاجي

1990 /1989االولصباحيذكرعمر خالد محمد

1990 /1989االولصباحيذكرجاسم محمد جاسم

1990 /1989االولصباحيذكرمحمد جاسم محمد

1990 /1989االولصباحيذكرشوكت عبدالرحمن محمد

1990 /1989االولصباحيذكرمطر حسن نجم

1990 /1989االولصباحيذكركاظم إبراهيم حسن

1990 /1989االولصباحيذكرصبحي إبراهيم أحمد

1990 /1989االولصباحيذكرأحمد فيصل سعيد

1990 /1989االولصباحيذكرلقمان فضل بابير

1990 /1989االولصباحيذكرصالح مهدي عبيد

1990 /1989الثانيصباحيذكرمحسين حسين رحيم

1990 /1989الثانيصباحيانثىنوار عيد مخلف

1990 /1989الثانيصباحيذكرزيد حامد نجم

1990 /1989الثانيصباحيذكرصالح محمد صالح طاوي

1990 /1989الثانيصباحيذكربشار سعيد فتح هللا

1990 /1989الثانيصباحيذكريوسف فتحي عبدهلل احمد

1990 /1989الثانيصباحيذكرخالد إبراهيم ناصر

1990 /1989الثانيصباحيذكرعلي حسن عبد دخينه

1990 /1989الثانيصباحيذكرحسين زينل علي حسن

1990 /1989الثانيصباحيذكرشكيب جميل مجيد

1990 /1989الثانيصباحيذكرأحمد حمة تقي حمة

1990 /1989الثانيصباحيانثىانور علي حمه عزيز

1990 /1989الثانيصباحيذكرمحمد عبدهلل مرعي

1990 /1989الثانيصباحيذكرآرام عمر علي محمد

1990 /1989الثانيصباحيذكرشارق عصام بشير سعيد

1990 /1989الثانيصباحيذكرمؤيد عبدالجبار نور علي

1990 /1989الثانيصباحيذكرعباس قلندر زين العابدين

1990 /1989الثانيصباحيذكروحيد عزيب إبراهيم

1990 /1989الثانيصباحيذكرموفق عبدهلل صالح

1990 /1989الثانيصباحيذكرعبدالواحد مصطفى علي



1990 /1989الثانيصباحيذكرعماد إبراهيم عبدهلل يونس

1990 /1989الثانيصباحيذكرامانج نوري رشيد

1990 /1989الثانيصباحيذكرسليم كامل داخل

1990 /1989الثانيصباحيذكرعالء عكاب خلف

1990 /1989الثانيصباحيذكرخورشيد أحمد حسين

1991 / 1990االولصباحيذكرمحمد عبد الوهاب عزيز

1991 / 1990االولصباحيذكرليث نافع ابلحد حداد

1991 / 1990االولصباحيانثىزكية سعدون عمر دوسكي

1991 / 1990االولصباحيذكرلطيف ابراهيم عطية

1991 / 1990االولصباحيذكرعصام محمد سعيد

1991 / 1990االولصباحيذكرخدر حسن ممند

1991 / 1990االولصباحيانثىبشرى قاسم محمود

1991 / 1990االولصباحيذكرصالح عبدهللا محمد

1991 / 1990االولصباحيذكرفيصل نجم عبدهللا

1991 / 1990االولصباحيذكرطالل خالد نوري الفيصل

1991 / 1990االولصباحيذكرطالل ريسان مهاوي

1991 / 1990االولصباحيانثىمنتهى توفيق ججو

1991 / 1990االولصباحيذكرمشير رشيد عبدهللا

1991 / 1990االولصباحيانثىريتا كامل خضر

1991 / 1990االولصباحيانثىسيران دالور زياد

1991 / 1990االولصباحيذكراسماعيل بير داؤد اسماعيل

1991 / 1990االولصباحيذكرفرحان برجس زكرخلف

1991 / 1990االولصباحيذكرطالل صالح محمد

1991 / 1990االولصباحيانثىاسراء فيصل خليل

1991 / 1990االولصباحيانثىهناء حسن بطي

1991 / 1990الثانيصباحيذكركاوة عارف محمد صالح

1991 / 1990الثانيصباحيانثىايال ناظم عبدهللا

1991 / 1990الثانيصباحيذكرفائز عواد مخلف

1991 / 1990الثانيصباحيذكرنصرت يوسف يعقوب

1991 / 1990الثانيصباحيذكرمحمد احمد سعيد

1991 / 1990الثانيصباحيذكرعلي محمد حسين

1991 / 1990الثانيصباحيانثىهدى ابراهيم محمد

1991 / 1990الثانيصباحيذكرطارق حسين ابراهيم



1991 / 1990الثانيصباحيانثىنشوة نجم عبدهللا

1991 / 1990الثانيصباحيانثىابمان مؤيد روؤف

1991 / 1990الثانيصباحيانثىخديجة صاحب حسين

1991 / 1990الثانيصباحيانثىسميرة عيسى عطيه

1991 / 1990الثانيصباحيذكرحسين عبدهللا حسن

1991 / 1990االولصباحيذكررعد عدنان رؤوف

1991 / 1990االولصباحيذكرسعيد علي حسو

1991 / 1990االولصباحيذكرابراهيم خليل ابراهيم

1991 / 1990االولصباحيذكراحمد علي حسن

1991 / 1990االولصباحيذكرخزعل ادريس عباس

1991 / 1990االولصباحيانثىزينب عبد االله احمد الجوادي

1991 / 1990االولصباحيانثىيسرى مال هللا عبد هللا

1991 / 1990االولصباحيذكراكرم علي حسين

1991 / 1990االولصباحيذكردرويش عيسى خلف

1991 / 1990االولصباحيانثىبيداء احمد صالح الخيرو

1991 / 1990االولصباحيذكرعلي ابراهيم جاسم

1991 / 1990االولصباحيذكرحسين عبد الرحمن عمر

1991 / 1990االولصباحيذكريوسف قادر تايه

1991 / 1990االولصباحيانثىوفاء حميد ابراهيم

1991 / 1990االولصباحيانثىمها ابراهيم علي فندي

1991 / 1990االولصباحيذكررزكار اسماعيل مامة

1991 / 1990االولصباحيانثىنهله حامد ابراهيم

1991 / 1990الثانيصباحيذكرشحاذة حنشل صالح

1991 / 1990الثانيصباحيانثىرضية مسير ضاحي

1991 / 1990الثانيصباحيذكرهالل خليفة علي

1991 / 1990الثانيصباحيانثىنيران علي حسن

1991 / 1990الثانيصباحيذكردخيل خلف قاسم

1991 / 1990الثانيصباحيانثىلقاء محسن خيري

1991 / 1990الثانيصباحيانثىسوزان عبدهللا فرح

1991 / 1990الثانيصباحيذكرجرجيس احمد خلف

1991 / 1990الثانيصباحيانثىبيان عثمان احمد

1991 / 1990الثانيصباحيانثىريا عطاهللا محمد الجماس

1991 / 1990الثانيصباحيذكراكرم ياسين محمود



1991 / 1990الثانيصباحيذكرظاهر محمد احمد

1991 / 1990الثانيصباحيذكرقاسم محمد يونس

1991 / 1990الثانيصباحيانثىكلسن هاشم كاظم

1991 / 1990الثانيصباحيذكرهليل عايد حمد

1991 / 1990االولصباحيذكرصالح عبد الرحمن طيب

1991 / 1990االولصباحيذكرمحمد عبد السالم يحيى

1991 / 1990االولصباحيذكرخلف جاسم احمد

1991 / 1990االولصباحيذكرعبد هللا حمد محمد

1991 / 1990االولصباحيذكركمال سليمان محمد شيت

1991 / 1990االولصباحيانثىشوان ابراهيم محمد

1991 / 1990االولصباحيذكررشيد علي لطف هللا

1991 / 1990االولصباحيذكرنياز حميد برايم

1991 / 1990االولصباحيذكرمنهل صديق علي

1991 / 1990االولصباحيذكرفرحان علي احمد

1991 / 1990الثانيصباحيذكرمشعان محمود سلطان

1991 / 1990الثانيصباحيذكرسالم زهير سليمان

1991 / 1990الثانيصباحيذكريوسف طيبان احمد

1991 / 1990الثانيصباحيذكرمنيف عطية غذيان

1991 / 1990االولصباحيذكرناصر سالم مصطفى

1991 / 1990االولصباحيذكرثامر احمد عاصي

1991 / 1990االولصباحيانثىهند ابراهيم عبدهللا

1991 / 1990االولصباحيانثىسحر محمد طاهر يونس

1991 / 1990االولصباحيذكرمنذر صبحي عبدهللا غنام

1991 / 1990االولصباحيذكرمثنى حسن مرعي

1991 / 1990االولصباحيذكردريد زكي نعوم

1991 / 1990االولصباحيانثىوسن قرياقوس يعقوب

1991 / 1990االولصباحيذكرجبل محمد جبل محمد

1991 / 1990االولصباحيانثىالحان خضوري ابراهيم

1991 / 1990االولصباحيذكرعلي عثمان نايف

1991 / 1990االولصباحيانثىامل بطرس ابراهيم

1991 / 1990االولصباحيانثىاسماء عبد االله حميد حسين

1991 / 1990االولصباحيذكرعدنان عبد المسيح زورا

1991 / 1990االولصباحيانثىورقاء عبد العليم احمد



1991 / 1990االولصباحيذكرنياز عثمان صالح

1991 / 1990االولصباحيذكرغسان هاني محمود

1991 / 1990االولصباحيانثىنشوة جورج سليم

1991 / 1990االولصباحيانثىفوزة احمد ذنون

1991 / 1990االولصباحيذكرعلي رشو شرف

1991 / 1990االولصباحيذكرمحسن متعب شاهر

1991 / 1990االولصباحيذكرحسن عبد الهادي يحيى

1991 / 1990االولصباحيذكرنظير بشير احمد

1991 / 1990االولصباحيذكرمحمد احمد خليل

1991 / 1990االولصباحيذكرميرخان ليون القس متي

1991 / 1990االولصباحيذكرسلوان كمال سلو

1991 / 1990االولصباحيذكرعوني عبد الفتاح ابو نواس

1991 / 1990االولصباحيانثىسوزان احمد قادر

1991 / 1990االولصباحيذكربشار غانم حامد

1991 / 1990االولصباحيانثىفوزية ياسين حاجي

1991 / 1990االولصباحيذكرسفيان محمد سعيد حمو

1991 / 1990االولصباحيذكرعبدهللا يونس عبدهللا

1991 / 1990االولصباحيانثىبيداء محمد نوري علي

1991 / 1990االولصباحيذكرسالم جميل جاسر

1991 / 1990االولصباحيذكراحمد محمد سليمان

1991 / 1990االولصباحيذكراحمد عبد الفتاح عبدهللا

1991 / 1990االولصباحيذكرصالح عبد الهادي عبد الجبار

1991 / 1990االولصباحيانثىسهيلة عبد الصاحب عزيز

1991 / 1990االولصباحيانثىفاطمة احمد محمد

1991 / 1990االولصباحيانثىغنيمة خليل حمود

1991 / 1990االولصباحيذكرمالك خيرات جوالق

1991 / 1990االولصباحيانثىأشنا سعيد كريم

1991 / 1990االولصباحيذكرلؤي عصام عبد السالم

1991 / 1990االولصباحيذكرسالم محمود علي

1991 / 1990االولصباحيانثىفيان محمد بهاء الدين

1991 / 1990االولصباحيانثىباسمة سامي ايوب

1991 / 1990االولصباحيذكرماجد نمر سلمان حمد

1991 / 1990االولصباحيانثىهناء كافي هاشم



1991 / 1990االولصباحيانثىامل ابراهيم قاسم

1991 / 1990االولصباحيذكرحكمت علي مد هللا

1991 / 1990الثانيصباحيذكرناصر حسين خليل

1991 / 1990الثانيصباحيذكرخالد فؤاد يونس

1991 / 1990الثانيصباحيانثىافراح ذنون محمد حمدي

1991 / 1990الثانيصباحيذكرامين محمد نفاع

1991 / 1990الثانيصباحيذكرسعد سالم داؤد

1991 / 1990الثانيصباحيذكرعدنان طعمة ياسين

1991 / 1990الثانيصباحيذكرابراهيم حسين بلو

1991 / 1990الثانيصباحيذكرانمار عبد الباقي ناظم

1991 / 1990الثانيصباحيذكرمعتز بدري فرج

1991 / 1990الثانيصباحيذكرحميد صالح حسين

1991 / 1990الثانيصباحيذكرعبد الرحمن يوسف صالح

1991 / 1990الثانيصباحيانثىمنار يوسف ميناس

1991 / 1990الثانيصباحيذكرعلي خالد صديق

1991 / 1990الثانيصباحيذكرعلي عطية مناور

1991 / 1990الثانيصباحيانثىايمان نوري سليم

1991 / 1990الثانيصباحيذكرجمال جميل صبري

1991 / 1990الثانيصباحيذكرادريس محمد عمر صالح

1991 / 1990الثانيصباحيانثىبشرى حاجي كرم

1991 / 1990الثانيصباحيذكرسامي مصطفى حسين

1991 / 1990الثانيصباحيذكرحميد محمد حمد

1991 / 1990الثانيصباحيذكرعبد الحسين خيون خلف

1991 / 1990الثانيصباحيانثىكورده قادر حمو امين

1991 / 1990الثانيصباحيذكرادهم سليمان حسن

1991 / 1990الثانيصباحيانثىعائشة علي احمد

1991 / 1990االولصباحيذكرمحمود مؤيد احمد المالح

1991 / 1990االولصباحيانثىسندس عبد الحميد احمد

1991 / 1990االولصباحيانثىنغم نزار محمد رؤوف

1991 / 1990االولصباحيانثىاكرام تحسين توفيق

1991 / 1990االولصباحيذكرفاضل عباس حسن الفرج

1991 / 1990االولصباحيانثىاسماء محمد سعيد عبد الصمد

1991 / 1990االولصباحيانثىقسمة غازي بكر



1991 / 1990االولصباحيانثىمحاسن عبد الوهاب عزيز

1991 / 1990االولصباحيانثىاقبال نعيم عمران

1991 / 1990االولصباحيذكراحمد غانم احمد

1991 / 1990االولصباحيانثىبلسم نافع نعيمي

1991 / 1990االولصباحيانثىعزة مصطفى عبد القادر

1991 / 1990االولصباحيانثىاالء ادريس محمد سليمان

1991 / 1990االولصباحيانثىمنى سعدون داود

1991 / 1990االولصباحيذكرهادي زيا عبدهللا

1991 / 1990االولصباحيذكرمحمد عبد الحميد شريف

1991 / 1990االولصباحيذكرريزان فائز سعيد

1991 / 1990االولصباحيانثىشهلة حقي مجيد

1991 / 1990االولصباحيذكربهاء الدين احمد فتح هللا

1991 / 1990االولصباحيانثىايمان نامق حميد

1991 / 1990االولصباحيذكرقيوم بازيد محمد الزيباري

1991 / 1990االولصباحيانثىنبا عبد الزهرة شمخي

1991 / 1990االولصباحيانثىرواء نجيب عبدهللا

1991 / 1990االولصباحيانثىفاطمة فاضل عباس

1991 / 1990االولصباحيانثىعلياء عبد الحسن خلف

1991 / 1990االولصباحيذكرطالل عبد الرزاق الحسو

1991 / 1990االولصباحيذكرعمار طارق يحيى الوتار

1991 / 1990االولصباحيانثىجنان محمد صالح علي

1991 / 1990االولصباحيانثىصباح محمد ديب حسو

1991 / 1990االولصباحيانثىسناء ابلحد منصور

1991 / 1990االولصباحيانثىسهير احمد طه

1991 / 1990االولصباحيذكروسام ادريس حبيب

1991 / 1990االولصباحيانثىبان ابلحد منصور

1991 / 1990االولصباحيذكرتيمور هشام نصرت

1991 / 1990االولصباحيذكرمهدي مصلح علي

1991 / 1990االولصباحيانثىربى نزار محمد علي

1991 / 1990االولصباحيانثىهاجر ذياب جدي

1991 / 1990االولصباحيانثىنادية سالم مال هللا

1991 / 1990االولصباحيانثىهبة صالح الدين عبدهللا

1991 / 1990االولصباحيذكرجبار معروف عارف



1991 / 1990االولصباحيانثىفاتن حكمت داود

1991 / 1990االولصباحيانثىيستون احمد حسن

1991 / 1990االولصباحيذكرسنان سعيد احمد

1991 / 1990االولصباحيانثىسعاد خليل جرجيس

1991 / 1990االولصباحيانثىروناك عبد الحميد حمي

1991 / 1990االولصباحيانثىسعاد محي الدين امين

1991 / 1990االولصباحيانثىخالدة خليل ابراهيم

1991 / 1990االولصباحيذكرعبدهللا عبد المجيد صالح

1991 / 1990االولصباحيانثىنعم شكيب يحيى

1991 / 1990االولصباحيانثىامل مصطفى محمود

1991 / 1990االولصباحيانثىفيحاء عبد المنعم عزيز

1991 / 1990االولصباحيذكرعامر عبد ايليا

1991 / 1990االولصباحيذكرمحمد قصي محفوظ علي

1991 / 1990االولصباحيانثىنهاد اسماعيل حامد

1991 / 1990االولصباحيذكروسام صالح الدين جبار

1991 / 1990االولصباحيذكراحمد عادل محمود

1991 / 1990االولصباحيذكرامجد احمد حمزة

1991 / 1990االولصباحيذكرصالح احمد عبدهللا

1991 / 1990االولصباحيذكرسارية عبد الرزاق  محمد

1991 / 1990االولصباحيانثىخالدة سالم ايوب

1991 / 1990االولصباحيانثىبشرى محمد يعقوب

1991 / 1990الثانيصباحيذكراحمد حسن علي عرفات

1991 / 1990الثانيصباحيانثىكولشان حسين قادر

1991 / 1990الثانيصباحيذكرنوزاد علي عبدهللا

1991 / 1990الثانيصباحيذكرعبيش غربي جاسم

1991 / 1990الثانيصباحيانثىاميرة كينا سليمان

1991 / 1990الثانيصباحيانثىشيركو جودت مصطفى

1991 / 1990الثانيصباحيانثىسحر ايليا حنا

1991 / 1990الثانيصباحيانثىخالدة فرنسي متي

1991 / 1990الثانيصباحيانثىميسلون عز الدين طه

1991 / 1990الثانيصباحيانثىميسون صليوه بتو

1991 / 1990الثانيصباحيانثىخلود ابراهيم عثمان

1991 / 1990الثانيصباحيذكرغزوان يوسف صديق



1991 / 1990الثانيصباحيذكراسماعيل صابر حميد

1991 / 1990الثانيصباحيانثىبشرى قيس عبد الكريم

1991 / 1990الثانيصباحيانثىغادة غازي حمدي

1991 / 1990الثانيصباحيانثىفليحة جبر خشان

1991 / 1990الثانيصباحيانثىسحر سليمان محي الدين

1991 / 1990االولصباحيانثىصباح حمزة علي

1991 / 1990االولصباحيانثىشيماء محمد نجيب جميل

1991 / 1990االولصباحيانثىسميرة توفيق جعفر

1991 / 1990االولصباحيانثىشذى صابر يونس

1991 / 1990االولصباحيذكرحذام زكي بشير

1991 / 1990االولصباحيذكرابراهيم محمد محمود

1991 / 1990االولصباحيانثىاحالم طالب شكر

1991 / 1990االولصباحيانثىاالء حمزة حسين

1991 / 1990االولصباحيذكرخدر عمر عبدهلل

1991 / 1990االولصباحيانثىلمياء علي يحيى حسن

1991 / 1990االولصباحيانثىلولو زيد حمدان المصالحة

1991 / 1990االولصباحيذكرهوار محمد رؤوف توفيق

1991 / 1990االولصباحيانثىصباح عزيز مصطفى عمر

1991 / 1990االولصباحيذكررياض زعيان فريح

1991 / 1990االولصباحيذكرمحمد شريف عبدهلل ادم

1991 / 1990االولصباحيذكرعبد عزيز كركز

1991 / 1990االولصباحيانثىغادة سالم يونان

1991 / 1990االولصباحيذكرياسر احمد علي يوسف

1991 / 1990االولصباحيذكرقصي مناف حسين

1991 / 1990االولصباحيذكرسيامند عثمان محمد

1991 / 1990االولصباحيذكرئاوات حسن امين

1991 / 1990االولصباحيذكرمحمد عبدهلل بالج

1991 / 1990االولصباحيانثىايمان محمد ارحيل

1991 / 1990االولصباحيذكربسام عبدهلل علي

1991 / 1990االولصباحيذكرقادر ابراهيم بابير

1991 / 1990االولصباحيذكراسماعيل محجوب عبدهلل

1991 / 1990االولصباحيانثىهدى جاسم محمد

1991 / 1990االولصباحيذكرادريس خضر عبدهلل



1991 / 1990االولصباحيذكرمحمد غياث راتب النحيل

1991 / 1990االولصباحيذكرصابر عبدهلل محمد

1991 / 1990االولصباحيانثىانعام فالح دخيل

1991 / 1990االولصباحيانثىبيداء شاكر قاسم

1991 / 1990االولصباحيذكرفالح اسماعيل عبيد

1991 / 1990االولصباحيذكرجاسم سليمان رجب

1991 / 1990االولصباحيذكرتركي كريم حسون

1991 / 1990االولصباحيذكرعبدالحميدعمرمحمد الجبوري

1991 / 1990االولصباحيذكرعبدالحسين علي كريم

1991 / 1990االولصباحيانثىرازاو قادر بكر

1991 / 1990االولصباحيانثىشكرية طارق عبدهلل

1991 / 1990االولصباحيذكرحسين محمد حسن

1991 / 1990االولصباحيذكرسالم عبد عليوي

1991 / 1990الثانيصباحيذكرهادي شذر مسير

1991 / 1990الثانيصباحيانثىهمزة محمد امين

1991 / 1990الثانيصباحيذكرفارس يونس حمدون

1991 / 1990الثانيصباحيانثىجوان جالل علي

1991 / 1990الثانيصباحيذكرفتاح جالل علي

1991 / 1990الثانيصباحيذكرهادي صالح جاسم

1991 / 1990الثانيصباحيذكرشكر رشيد محمد

1991 / 1990الثانيصباحيذكرعثمان بابكر محمد احمد

1991 / 1990الثانيصباحيذكررافع مال هللا محمد

1991 / 1990الثانيصباحيذكرابراهيم حسين اسماعيل

1991 / 1990الثانيصباحيذكرعبدالمنعم مصطفى محمد

1991 / 1990الثانيصباحيذكررياض بدر عبود

1991 / 1990الثانيصباحيذكرسمير خضر احمد

1991 / 1990الثانيصباحيذكرعبدالرحمن اكبرسي مراد

1991 / 1990الثانيصباحيذكرحسن غزال علي

1991 / 1990الثانيصباحيذكرخالد حمودي احمد

1991 / 1990الثانيصباحيذكرفرات حسون طه

1991 / 1990الثانيصباحيذكررمضان سليمان حمزة

1991 / 1990الثانيصباحيذكرسالم لفتة شكر

1991 / 1990الثانيصباحيذكرعباس كمال بالل



1991 / 1990الثانيصباحيذكرمهدي عويد غزاي

1991 / 1990الثانيصباحيذكرحسين حسن تقي

1991 / 1990الثانيصباحيذكرادريس بالوي رحمن

1991 / 1990الثانيصباحيذكرفارس صديق توفيق

1991 / 1990الثانيصباحيذكررياض حمادي عبد

1991 / 1990االولصباحيانثىميسون جاسم داؤد

1991 / 1990االولصباحيانثىعواطف محمد عزيز

1991 / 1990االولصباحيانثىضحى سالم احمد

1991 / 1990االولصباحيذكرحسن حامد محمد

1991 / 1990االولصباحيذكراسماعيل مصطفى عبدالرحمن

1991 / 1990االولصباحيانثىجيان طالب شريف

1991 / 1990االولصباحيانثىلبنى ادريس عبدالقادر

1991 / 1990االولصباحيانثىئازاد جالل حسين

1991 / 1990االولصباحيذكراسماعيل علو سلو

1991 / 1990االولصباحيذكراشرف علي غائب

1991 / 1990االولصباحيانثىنداء عبدالغني حسين

1991 / 1990االولصباحيذكرهيثم اكرم سعيد

1991 / 1990االولصباحيانثىساالر توفيق محمد

1991 / 1990االولصباحيانثىزمناكو حمة علي

1991 / 1990االولصباحيانثىمها فتاح محمد

1991 / 1990االولصباحيذكريوسف محمود حمد

1991 / 1990االولصباحيذكرعبدالجبار مجيد حاجي

1991 / 1990االولصباحيذكرسيروان رفيق مصطفى

1991 / 1990االولصباحيذكرهاشم عزيز احمد

1991 / 1990االولصباحيذكرسامال ابوبكر علي

1991 / 1990االولصباحيذكرجبار علي ابراهيم

1991 / 1990االولصباحيانثىزينب عبد القادرالنعيم

1991 / 1990االولصباحيذكرانس زهير احمد

1991 / 1990االولصباحيذكراحمد عبدالكريم محمد

1991 / 1990االولصباحيذكرعامر نوح رفو

1991 / 1990االولصباحيذكرصابر محمد قادر رجب

1991 / 1990االولصباحيذكرسلطان سويدان اوحيدي هليان

1991 / 1990االولصباحيذكرغالب احمد عبدالرحمن



1991 / 1990االولصباحيذكرصديق امين سليمان

1991 / 1990االولصباحيذكرمحمود عبد حمادي

1991 / 1990االولصباحيذكرمحمد مصطفى احمد

1991 / 1990االولصباحيانثىعبير عبدالهادي عبدالرزاق

1991 / 1990االولصباحيذكركاوه احمد كريم

1991 / 1990االولصباحيذكرمحمد مصطفى محمد علي

1991 / 1990االولصباحيذكرمثنى عبدالمجيد حسن

1991 / 1990االولصباحيذكرسيروان احمد اوسنة رشيد

1991 / 1990الثانيصباحيذكركاروان اسعد عارف

1991 / 1990الثانيصباحيذكرهيمن طاهر طه

1991 / 1990الثانيصباحيذكراوس فخر الدين ايوب

1991 / 1990الثانيصباحيذكرعباس حمزة عسكر

1991 / 1990الثانيصباحيذكرعباس خضير ابراهيم

1991 / 1990الثانيصباحيذكرابراهيم عبدالعالي ابراهيم

1991 / 1990الثانيصباحيانثىماجدة محي الدين با بكر

1991 / 1990الثانيصباحيذكراحمد بدر ألزمان قادر

1991 / 1990الثانيصباحيذكرمحمود عمر حسين

1991 / 1990الثانيصباحيذكرسالم حاجي عمر

1991 / 1990الثانيصباحيذكرسليمان الماس بير داؤد

1991 / 1990الثانيصباحيذكرصالح عبدالرحمن ابراهيم

1991 / 1990الثانيصباحيذكرزيد احمد عبدالحميد

1991 / 1990الثانيصباحيذكرشهاب احمد رشيد

1991 / 1990الثانيصباحيذكركاظم حميد عصمان

1991 / 1990الثانيصباحيذكرعلي عباس حمو رش

1991 / 1990الثانيصباحيذكررشاد عبدهلل محمد

1991 / 1990الثانيصباحيذكرجبار حسين علي

1992 /1991االولصباحيذكرخليفة موسى علي الزيادات

1992 /1991االولصباحيانثىخالدة خليفة حامد الخليفة

1992 /1991االولصباحيذكررائد حاتم عبدهللا زريقات

1992 /1991االولصباحيذكرعبدال عبد العزيز مصطفى

1992 /1991االولصباحيذكرفارس نايف ابراهيم

1992 /1991االولصباحيانثىمنار زكي محمود

1992 /1991االولصباحيانثىاحالم عبد الغفار عبد بكر آل غزال



1992 /1991االولصباحيذكرناطق خالد صبحي السيفاوي

1992 /1991االولصباحيانثىليلى جارهللا خليل محمد

1992 /1991االولصباحيانثىمركريت حنا قرياقوس توما

1992 /1991االولصباحيذكرعمار صائب سعد الدين

1992 /1991االولصباحيذكرمالك كنطار دعاج

1992 /1991االولصباحيانثىميسون عبدهللا احمد الشلمة

1992 /1991االولصباحيانثىميادة سيف الدين عبد الرزاق

1992 /1991االولصباحيذكرعباس مطر صالح

1992 /1991االولصباحيانثىفائزةمحمد علي قاسم

1992 /1991االولصباحيذكرهواس محمد دهاك الحنظل

1992 /1991االولصباحيذكربسام محمد خلف الخلف

1992 /1991االولصباحيذكرعالء مهنا نغماش

1992 /1991االولصباحيذكرمحمد ذنون محمد

1992 /1991االولصباحيانثىيسرى كمال مصطفى

1992 /1991االولصباحيذكرسالم ثجيل حمد

1992 /1991االولصباحيانثىابتسام عبدهللا احمد

1992 /1991االولصباحيانثىفهيمة خوشابا اوراها

1992 /1991االولصباحيذكريونس معيوف محمد الجبوري

1992 /1991االولصباحيذكرتمر رشيد حسن تمر

1992 /1991االولصباحيانثىهدى حازم عبدهللا

1992 /1991االولصباحيذكررميض عبدهللا صالح

1992 /1991االولصباحيانثىهندي صالح حسين لهيبي

1992 /1991االولصباحيذكرخليل ياسين محمد الداؤد

1992 /1991االولصباحيذكرفتاح عبدالكريم مراد

1992 /1991االولصباحيذكرفريق مجيد مصطفى االتروشي

1992 /1991الثانيصباحيذكرالفي محمد فرحان

1992 /1991الثانيصباحيانثىبان كمال احمد

1992 /1991الثانيصباحيانثىسناء محمود زينل

1992 /1991الثانيصباحيذكرمشعان حميدي حروش عبد العزيز

1992 /1991الثانيصباحيذكرمحمود خليف تمر

1992 /1991الثانيصباحيذكرمحمد إحميد عبدهللا

1992 /1991الثانيصباحيذكرجعفر عبد هللا حجي

1992 /1991الثانيصباحيذكرعزالدين حسين عطية



1992 /1991الثانيصباحيذكرنايف حسين علي

1992 /1991الثانيصباحيذكرمزهر ظاهر واثان

1992 /1991االولصباحيانثىزهراء احمد عبد هللا

1992 /1991االولصباحيذكردعد عبد الجبار مصطفى احمد

1992 /1991االولصباحيانثىعلية مراد جاد اللطيف

1992 /1991االولصباحيانثىآالء يحيى جاسم عبد هللا

1992 /1991االولصباحيذكرزياد عبد العزيز محمد النجفي

1992 /1991االولصباحيانثىافين محمد طاهر حاجي رسول

1992 /1991االولصباحيانثىروناك محمد رؤوف نوري

1992 /1991االولصباحيانثىاسراء طارق حسين المالح

1992 /1991االولصباحيذكرعمار محمد مخلف آل سالم

1992 /1991االولصباحيانثىرجاء ذنون حامد ياسين

1992 /1991االولصباحيانثىصباح حميد عبد هللا

1992 /1991االولصباحيذكرسعد صالح حسين

1992 /1991االولصباحيذكريوسف انور محمد امين

1992 /1991االولصباحيذكرخديدا حسن عيدو

1992 /1991الثانيصباحيذكرامجد عبد هللا خضر

1992 /1991الثانيصباحيانثىبشرى يونس محمد محمود

1992 /1991الثانيصباحيذكراحمد خيري رشيد

1992 /1991الثانيصباحيذكريونس احمد خليل

1992 /1991الثانيصباحيذكرناظم ابراهيم فتحي

1992 /1991الثانيصباحيذكرصالح شيخ علي شمس الدين

1992 /1991الثانيصباحيذكرصادق عابد صادق حسين

1992 /1991الثانيصباحيانثىساهرة طه كريم

1992 /1991الثانيصباحيذكرزيان عبد هللا امين

1992 /1991الثانيصباحيذكررفاعي حميد محمود

1992 /1991الثانيصباحيذكرحامد عبد العزيز محمود

1992 /1991الثانيصباحيذكرعبد الواحد ابراهيم محمد

1992 /1991الثانيصباحيانثىسلوى عبد طه

1992 /1991الثانيصباحيذكرصالح عيسى محمد

1992 /1991الثانيصباحيذكرسداد عمر بكر

1992 /1991الثانيصباحيذكرسهيل عبدالرحمن فايز

1992 /1991االولصباحيذكرفارس يونس شمس الدين



1992 /1991االولصباحيذكرمنجد ناصر اسماعيل النعيمي

1992 /1991االولصباحيذكرصفوان ياسين طه علي

1992 /1991االولصباحيذكرذنون يونس عبد هللا الحمدوني

1992 /1991االولصباحيذكرعمر ياسين فتحي ياسين

1992 /1991االولصباحيذكرعصام يحيى علي عثمان

1992 /1991الثانيصباحيذكرحسين عسكر موسى سليمان

1992 /1991الثانيصباحيذكرمحمد خليف عبد

1992 /1991االولصباحيانثىندى عبد الرزاق سليمان

1992 /1991االولصباحيذكرسليمان سند سبع السبوع

1992 /1991االولصباحيذكرسفر حسن اسماعيل رمضان

1992 /1991االولصباحيانثىفيحاء عدنان ياسين االبراهيم

1992 /1991االولصباحيانثىميسون جرجيس داؤد نقاش

1992 /1991االولصباحيانثىنهاية نور الدين حسين

1992 /1991االولصباحيانثىامينةعارف صالح مصطفى

1992 /1991االولصباحيانثىشهلة عقيل قادر

1992 /1991االولصباحيانثىغصون حكمت يوسف جرجيس

1992 /1991االولصباحيذكرمؤيد توفيق حسين احمد

1992 /1991االولصباحيذكراحمد عبد الكريم عبد العربيات

1992 /1991االولصباحيذكرعلي مال هللا عبدهللا

1992 /1991االولصباحيذكرمحمد حمدان علي العطيوي

1992 /1991االولصباحيذكرلقمان محمد توفيق كريم خان

1992 /1991االولصباحيذكرمحمد احمد اليوسف النمرات

1992 /1991االولصباحيذكرمروان غالب مطر صقر

1992 /1991االولصباحيذكرسعد محمد محمود احمد

1992 /1991االولصباحيانثىهيفاء فرنسي يونس

1992 /1991االولصباحيانثىخديجة عبدهللا رسول

1992 /1991االولصباحيذكرطارق عبدهللا حسين فقي

1992 /1991االولصباحيذكرعمر احمد عمر العاني

1992 /1991االولصباحيذكرسالم عزيز حسين

1992 /1991االولصباحيذكرمحمد طاهر عبدهللا محمد

1992 /1991االولصباحيذكراحمد انيس يونس محمد أغا

1992 /1991االولصباحيانثىايمان عزو سمعان

1992 /1991االولصباحيذكرعمار احمد خلف احمد



1992 /1991االولصباحيانثىاسراء عبد الواحد يوسف

1992 /1991االولصباحيذكررعد عبد الرزاق طه

1992 /1991االولصباحيذكرلقمان عبد الستار محمد علي

1992 /1991االولصباحيذكرطالب محمد حنوش عبدهللا

1992 /1991االولصباحيانثىعلياء ابراهيم داؤد قصاب

1992 /1991االولصباحيذكرمحمد ادريس حامد علي

1992 /1991االولصباحيانثىاالء حسن علي محمد

1992 /1991االولصباحيذكربشار علي محمود السوفاجي

1992 /1991االولصباحيذكراحمد محمد حسن

1992 /1991االولصباحيذكرفريدون ابراهيم حمه فرج

1992 /1991االولصباحيذكرعطية صالح شحاذه

1992 /1991االولصباحيذكراشتي محمد صالح عبد الرحمن

1992 /1991االولصباحيذكرربيع محمد عادل محمد مزوري

1992 /1991االولصباحيذكرسعيد عبد الحميد المحمد الناصر

1992 /1991االولصباحيذكرجاسم بازمجول جاسم الدوري

1992 /1991االولصباحيذكريوسف محمد عبد القادر مصطفى

1992 /1991الثانيصباحيذكرفتح الرحمن احمد جبريل

1992 /1991الثانيصباحيذكرصالح قاسم صغير

1992 /1991الثانيصباحيذكرمهدي هارون سالم

1992 /1991الثانيصباحيذكرعبد الرحمن محمد وليد

1992 /1991الثانيصباحيذكرنبيل احمد فارع

1992 /1991الثانيصباحيانثىتارا سامي حاجي سليمان

1992 /1991الثانيصباحيذكرعادل عمر رسول

1992 /1991الثانيصباحيانثىنجالء بطرس اسحاق

1992 /1991الثانيصباحيذكرعبد الحق اسماعيل حسين باقر

1992 /1991الثانيصباحيذكرفؤاد دلي عبد الرزاق

1992 /1991الثانيصباحيانثىازهار يوسف اسطيفان

1992 /1991الثانيصباحيذكركامل عاشور طرفاوي

1992 /1991الثانيصباحيانثىنهى توما ايليا

1992 /1991الثانيصباحيانثىورقاء احمد محمود الياس

1992 /1991الثانيصباحيانثىبلسم عبد الكريم فتحي

1992 /1991الثانيصباحيانثىكوالله صابر محمد

1992 /1991الثانيصباحيذكرآسو محمد أمين فقي رشيد



1992 /1991الثانيصباحيذكرستار جاسم خضر

1992 /1991الثانيصباحيانثىلمياء محمد زكي صالح

1992 /1991الثانيصباحيانثىشريفة عالوي جباره

1992 /1991الثانيصباحيذكرجاسم محمد محمود

1992 /1991الثانيصباحيذكرلوقا بطرس ياقو

1992 /1991الثانيصباحيانثىمنى عزيز داؤد

1992 /1991الثانيصباحيذكرجعفر موسى شاكر

1992 /1991الثانيصباحيذكرعلي عسكر محمد علي

1992 /1991االولصباحيذكرمثنى صبحي سليمان ابراهيم

1992 /1991االولصباحيذكرحسين محمد علي أمين

1992 /1991االولصباحيذكررامز حازم مجيد بزوعي

1992 /1991االولصباحيذكربان متي يونان توما

1992 /1991االولصباحيذكربشير حمه احمد

1992 /1991االولصباحيذكرآرين محمد أمين طه

1992 /1991االولصباحيذكرأياد مؤيد محمود القزاز

1992 /1991االولصباحيانثىوصف عبد عواد الجاسم

1992 /1991االولصباحيذكرأحمد عبد هللا شريف

1992 /1991االولصباحيذكرعلي حسن عثمان

1992 /1991االولصباحيذكرحذيفة حازم طه مجيد

1992 /1991االولصباحيانثىاسراء أحمد علي الدباغ

1992 /1991االولصباحيذكرمراد ثابت هواش

1992 /1991االولصباحيانثىبلسم فاضل عبد الواحد

1992 /1991االولصباحيذكراسوان محمد طيب رشيد

1992 /1991االولصباحيذكرمحسن زيندين حسين زيندين

1992 /1991االولصباحيذكرمالك حنا ملكي زيتون

1992 /1991االولصباحيانثىالهام عبد الكريم حسين

1992 /1991االولصباحيانثىسراب يونان جبرائيل بحدي

1992 /1991االولصباحيانثىرائدة نوري متي

1992 /1991االولصباحيانثىهاريتون سورني موسيس

1992 /1991االولصباحيذكرفؤاد نعمان صالح النويهي

1992 /1991االولصباحيانثىبه سوز أبو بكر محمد صالح

1992 /1991االولصباحيانثىندوى خزعل رشاد

1992 /1991االولصباحيانثىدعاء حازم مصطفى



1992 /1991االولصباحيذكرستار حمه شريف

1992 /1991االولصباحيذكرأحمد عبد الرقيب اويس

1992 /1991االولصباحيذكرجرو علي حمه أمين

1992 /1991االولصباحيذكرزحل اكرم عبد الوهاب

1992 /1991االولصباحيانثىمنتهى ابراهيم احمد

1992 /1991االولصباحيانثىاخالص حسين رضا

1992 /1991االولصباحيذكرحارث صبحي سليمان ابراهيم

1992 /1991االولصباحيذكردلشاد أحمد عاصم الزيباري

1992 /1991االولصباحيانثىسمية عمر محمود العبيدي

1992 /1991االولصباحيذكرفيدان احسان شاكر

1992 /1991االولصباحيانثىعالية حامد نجم يوسف اليوسف

1992 /1991االولصباحيذكرفرهاد فيض هللا كريم

1992 /1991االولصباحيذكرصالح مزهر عباس القريشي

1992 /1991االولصباحيانثىبشرى مجيد محمد ابراهيم

1992 /1991االولصباحيذكرعبد أهلل علي سلطان

1992 /1991االولصباحيذكرجالل سعيد صديق

1992 /1991االولصباحيانثىسهيلة مهدي يونس

1992 /1991االولصباحيذكرحاتم محمد شاهين

1992 /1991االولصباحيذكرمحمد حميد غائب

1992 /1991االولصباحيانثىاميمة محمد جاسم

1992 /1991االولصباحيانثىندى ناصر عيسى حنا

1992 /1991االولصباحيذكرياسر غاندي عزيز

1992 /1991االولصباحيانثىهناء محمد سليمان حسن

1992 /1991االولصباحيذكرابراهيم محمد كمال محمد توفيق

1992 /1991االولصباحيذكرزين العابدين عبدالواحد شكر

1992 /1991االولصباحيانثىايمان رامي محمد امين

1992 /1991االولصباحيذكرناصح لطيف جسيم المزوري

1992 /1991االولصباحيذكرميخائيل ياقو عيسى

1992 /1991االولصباحيذكرخالد عبدالرزاق يحيى

1992 /1991االولصباحيانثىسهير نجيب بويا

1992 /1991االولصباحيانثىامينة غريب عارف

1992 /1991االولصباحيذكرياسين عبدالرحمن ابراهيم

1992 /1991االولصباحيانثىغريبة محمد جميل



1992 /1991االولصباحيذكرنوزاد محمد رسول جليل

1992 /1991االولصباحيذكرفواز غازي محمود الداؤدي

1992 /1991االولصباحيانثىسندس محمد طه الدباغ

1992 /1991االولصباحيانثىنادية عادل مدحت

1992 /1991االولصباحيانثىناهد محمد علي اسماعيل

1992 /1991االولصباحيذكرابراهيم شيخ عبدالقادر حاجي

1992 /1991االولصباحيذكرشامل حنا سوكي

1992 /1991االولصباحيذكراحمد صادق عبدهللا

1992 /1991الثانيصباحيانثىهدى زكي نجم

1992 /1991الثانيصباحيذكرنجيب نجم الدين مصلح

1992 /1991الثانيصباحيذكرزيدان مصطفى محمد

1992 /1991الثانيصباحيذكرخلدون محمد عبد هللا

1992 /1991الثانيصباحيانثىنيران داؤد سليمان

1992 /1991الثانيصباحيانثىايمان عبد الستار رشيد

1992 /1991الثانيصباحيانثىسهى حسين علي

1992 /1991الثانيصباحيذكرجالل أدهم حمزه

1992 /1991الثانيصباحيانثىبشرى عبد الوهاب عبد هللا

1992 /1991الثانيصباحيانثىبان بهجت عزيز

1992 /1991الثانيصباحيذكرطارق عبد هللا حسن

1992 /1991الثانيصباحيذكرمحمد خليل ابراهيم

1992 /1991الثانيصباحيانثىوريا حكيم حميد

1992 /1991االولصباحيذكرحافظ جاسم عرب الجمعة

1992 /1991االولصباحيذكرحامد عويد محمود

1992 /1991االولصباحيذكريعقوب عبدهلل يوسف

1992 /1991االولصباحيذكرغاندي حامد محمد

1992 /1991االولصباحيذكرداؤد صياح السالمة

1992 /1991االولصباحيانثىغيداء سمير يونس

1992 /1991االولصباحيذكرعلي خضر احمد

1992 /1991االولصباحيذكرعبدالجبار عبد الستار حسن

1992 /1991االولصباحيانثىبشائر شيخ الدين صالح

1992 /1991االولصباحيذكرهالت شعبان سعيد محمد

1992 /1991االولصباحيذكراحمد سباح مهوس

1992 /1991االولصباحيذكرعلي اطركي احمد



1992 /1991االولصباحيذكررزكار قادر محمود

1992 /1991االولصباحيذكرارسالن صالح رشيد

1992 /1991االولصباحيذكرزيان عنايت حمه سعيد

1992 /1991االولصباحيذكرخالد محمد حسن

1992 /1991االولصباحيانثىسناء سخريا يونان

1992 /1991االولصباحيانثىسميرة عبد الستار عبدالجبار

1992 /1991االولصباحيذكرحاتم طه حسن الراوي

1992 /1991االولصباحيذكراياد طارق ذنون كمون

1992 /1991االولصباحيذكرقيس ابراهيم عبدهلل

1992 /1991االولصباحيذكراحمد سالم يونس احمد

1992 /1991االولصباحيانثىنجوى حسن سيد احمد

1992 /1991االولصباحيذكرعبد مرعي حشاش البوبدران

1992 /1991االولصباحيذكرعدنان عبدالرحمن احمد

1992 /1991االولصباحيذكرعبدالكريم قادر حمد امين

1992 /1991االولصباحيذكرابراهيم حمه امين علي

1992 /1991االولصباحيذكرحسين عبدهللا فتح هللا

1992 /1991االولصباحيذكريوسف شمس امين

1992 /1991االولصباحيذكرعلي احمد حسن ابراهيم

1992 /1991االولصباحيذكرحسام يحيى محمد

1992 /1991االولصباحيذكرغفور صالح محمود

1992 /1991االولصباحيانثىنازك باهر صالح

1992 /1991االولصباحيذكراحمد حسين دابغ الحديدي

1992 /1991الثانيصباحيانثىسفانة جاسم فتحي

1992 /1991الثانيصباحيانثىدولة رشيد ابراهيم

1992 /1991الثانيصباحيذكرعاصم محمد ابازيد

1992 /1991الثانيصباحيذكرمحمد سليمان حسين

1992 /1991الثانيصباحيذكرعبدالرحمن محمد حسن

1992 /1991الثانيصباحيانثىسندس فتح هللا رفعت

1992 /1991الثانيصباحيذكررسول رشيد صالح

1992 /1991الثانيصباحيانثىيسرى احمد يحيى

1992 /1991الثانيصباحيذكرليث طه حمد

1992 /1991الثانيصباحيانثىبثينة حازم ابراهيم خليل

1992 /1991الثانيصباحيانثىرازاوة جالل علي قادر



1992 /1991الثانيصباحيذكرمحمد احمد مخلف

1992 /1991الثانيصباحيذكربسام محمد احمد

1992 /1991الثانيصباحيذكرمحسن علي خلف

1992 /1991الثانيصباحيذكرزيان حاجي يحيى مصطفى

1992 /1991الثانيصباحيانثىكاظمية صالح مطلك

1992 /1991الثانيصباحيذكراحمد يونس عبدهلل

1992 /1991الثانيصباحيذكراياد هاشم دخيل

1992 /1991الثانيصباحيذكرفيصل حسن طه

1992 /1991الثانيصباحيذكرصباح حميد محمد

1992 /1991الثانيصباحيذكررافد مجيد جاسم

1992 /1991الثانيصباحيذكرمضر محفوظ جميل

1992 /1991الثانيصباحيذكرمحمود شكور محمد

1992 /1991الثانيصباحيذكرايوب الياس عباس الياس

1992 /1991الثانيصباحيذكرمحمد احمد عبدهللا عزيز

1992 /1991الثانيصباحيذكرعدنان طامي عزبة

1992 /1991االولصباحيذكرمحمد نائف محمود

1992 /1991االولصباحيانثىاسراء عصمت يحيى القاضلي

1992 /1991االولصباحيانثىغادة نافع صديق عبدهلل

1992 /1991االولصباحيانثىنهى فاضل حميد الصائغ

1992 /1991االولصباحيذكررافع نافع مصطفى

1992 /1991االولصباحيانثىجنار رشيد امين حسن

1992 /1991االولصباحيذكرهالت عبدالسالم بشير

1992 /1991االولصباحيذكرشيركو عبدهلل حسن

1992 /1991االولصباحيذكرغازي كاظم جاسم

1992 /1991االولصباحيانثىسحر عبدالجبار محمود

1992 /1991االولصباحيذكرجمال محمد رمضان حاجي

1992 /1991االولصباحيذكرنافع خليل يوسف

1992 /1991االولصباحيانثىكارزان احمد علي

1992 /1991االولصباحيانثىسه ركاو كامل امين

1992 /1991االولصباحيانثىسميعة جميل صالح

1992 /1991االولصباحيذكرمحمد طه احمد عبدالرحمن

1992 /1991االولصباحيذكرهشيار حمد اوسمان حسن

1992 /1991الثانيصباحيانثىخالدة خليل ابراهيم



1992 /1991الثانيصباحيذكرمحمد نجم امين

1992 /1991الثانيصباحيذكرعقيل حسن مهدي

1992 /1991الثانيصباحيانثىنهرو عبدهلل علي

1992 /1991الثانيصباحيذكربسام بشير مطر

1992 /1991الثانيصباحيانثىقمري عادل طيب عبد

1992 /1991الثانيصباحيذكرفارس عاشور ياسين

1992 /1991الثانيصباحيانثىحياة عمر حسين

1992 /1991الثانيصباحيانثىنوشيران كاكي محمد علي

1992 /1991الثانيصباحيانثىهه لمه ت علي رضا

1992 /1991الثانيصباحيذكرريزكار وهبي جهور

1992 /1991الثانيصباحيذكرعطا عزيز مجيد

1992 /1991الثانيصباحيذكرراكان محمود علي

1992 /1991الثانيصباحيذكرنه وروز كمال توفيق

1992 /1991الثانيصباحيذكراحمد فاضل جاسم

1993 /1992االولصباحيذكرمنهل عبدالرزاق حامد

1993 /1992االولصباحيانثىغادة احسان بكر

1993 /1992االولصباحيذكرعامر محمد علي الحيالي

1993 /1992االولصباحيانثىهناء محمد جمعة الطائي

1993 /1992االولصباحيذكرعبدهللا فتحي بالوي

1993 /1992االولصباحيانثىريم حسام قاسم

1993 /1992االولصباحيانثىباسمة احمد حمودي الطياوي

1993 /1992االولصباحيذكرشعيب يوسف ابراهيم

1993 /1992االولصباحيذكراحمد عبدالمحسن يونس

1993 /1992االولصباحيذكرمحمد عبدهللا محمد بني نصر

1993 /1992االولصباحيانثىايمان حسن صالح

1993 /1992االولصباحيذكريوسف بابكر عتيل

1993 /1992االولصباحيذكرموفق مال هللا محمود

1993 /1992االولصباحيذكرعبدالعزيز احمد ابراهيم

1993 /1992االولصباحيذكرقادر محمد صبري عبدهللا

1993 /1992االولصباحيذكروليد حسين علي قاسم

1993 /1992االولصباحيذكرزيد خليل ابراهيم محمد

1993 /1992االولصباحيذكرشهاب احمد خضر الزيباري

1993 /1992االولصباحيذكرسبهان خلف علي صالح



1993 /1992االولصباحيذكرعمر عيسى عبدالرزاق

1993 /1992االولصباحيذكرمحمد حازم شيت احمد

1993 /1992االولصباحيانثىيسرى شعبان مهيدي

1993 /1992االولصباحيذكرنبيل كوركيس يوسف كوركيس

1993 /1992االولصباحيذكرجميل مصطفى عمرمصطفى

1993 /1992االولصباحيذكرمحمد ادريعي بدر

1993 /1992االولصباحيذكرحازم سلمان خلف الجبوري

1993 /1992االولصباحيانثىنجيبة داود خلف البياتي

1993 /1992االولصباحيانثىاسراء جرجيس حمدو سلطان

1993 /1992االولصباحيذكرفراس ادريس يحيى الكواز

1993 /1992االولصباحيذكربكر حازم بكر احمد سليمان

1993 /1992االولصباحيانثىسوزان عزت نجيب محمد

1993 /1992االولصباحيذكررشو شمو اوسو

1993 /1992االولصباحيانثىليلى صالح الدين ساقي

1993 /1992االولصباحيذكرمحمود فتحي حسين جرو

1993 /1992االولصباحيانثىسجى احمد نوزت كشمولة

1993 /1992االولصباحيذكراحمد رشيد احمد

1993 /1992االولصباحيانثىسهلة علي مرعي حسن

1993 /1992االولصباحيذكربهجت عباس حسين

1993 /1992االولصباحيذكريونس محمد عبدهللا

1993 /1992االولصباحيانثىام سلمة يوسف عبدالبين

1993 /1992االولصباحيانثىعلية جاسم محمد علي البدراني

1993 /1992الثانيصباحيانثىفاطمة جعفر حبيب

1993 /1992الثانيصباحيانثىشيرين احمد محمد

1993 /1992الثانيصباحيذكراحمد بالل جمعة

1993 /1992الثانيصباحيانثىمنى خالد نوري الفيصل

1993 /1992الثانيصباحيذكرسعد عائد خليل

1993 /1992الثانيصباحيذكراحمد عبد منصور

1993 /1992الثانيصباحيذكرمحمد محمود احمد الشرابي

1993 /1992الثانيصباحيذكرمقداد علي ولي

1993 /1992الثانيصباحيانثىثامرة اديب عمر محمد

1993 /1992الثانيصباحيذكرعزيز سلمان علي

1993 /1992الثانيصباحيذكررمضان عباس ابراهيم



1993 /1992الثانيصباحيانثىنوال فتاح مدحت

1993 /1992الثانيصباحيذكرعبدالرحمن احمد سطام

1993 /1992الثانيصباحيذكرفاهم شكر محمود

1993 /1992الثانيصباحيذكرمحمد زكي حمدي محمود

1993 /1992الثانيصباحيذكرعصري محمد رمو

1993 /1992الثانيصباحيذكرطه اسماعيل حسين خلف

1993 /1992الثانيصباحيذكرعبدهللا رشيد غدير

1993 /1992الثانيصباحيذكروسمي سالم عابر

1993 /1992الثانيصباحيذكرطالل جاسم محمد

1993 /1992الثانيصباحيذكرمحمود شاكر محمود السامرائي

1993 /1992الثانيصباحيذكرعبدهللا حسين حميد االحمد

1993 /1992الثانيصباحيذكرعبدالكريم صادق صالح

1993 /1992االولصباحيانثىعامرة بشير سليمان ياسين

1993 /1992االولصباحيانثىليلى مصطفى محمد بالل الحميد

1993 /1992االولصباحيذكرحسن صبحي حسن حسين

1993 /1992االولصباحيذكرحسن رمضان ميرزا محمد

1993 /1992االولصباحيذكرلقمان محمد صالح عبد هللا

1993 /1992االولصباحيذكررجب تتر سعيد الدوسكي

1993 /1992االولصباحيذكربشار ابراهيم صفاوي

1993 /1992االولصباحيذكرفاضل خلف عبد هللا وردي

1993 /1992االولصباحيذكرشلير عبد هللا شريف

1993 /1992االولصباحيذكرابراهيم علي طه الحسين

1993 /1992االولصباحيذكرلؤي عبد الواحد فتحي حسن

1993 /1992االولصباحيذكرصالح سالم كردي حسن

1993 /1992االولصباحيذكرسامان محمد شكري سعيد

1993 /1992االولصباحيذكرصفوان سالم احمد الصفار

1993 /1992االولصباحيذكرحمزة علي حسين علي الكراخ

1993 /1992االولصباحيانثىنازك جاسم محمد اسماعيل

1993 /1992االولصباحيذكربدر حازم محمود محمد

1993 /1992االولصباحيذكرسلطان نامس عطية

1993 /1992االولصباحيذكرخضر محمد محمود حميد

1993 /1992االولصباحيذكرمحمود صالح رمضان الجبوري

1993 /1992الثانيصباحيذكرشاكر عبد خليل



1993 /1992الثانيصباحيذكرعامر جاسم محمد فاضل

1993 /1992الثانيصباحيذكرحسن سعدون عبد هللا

1993 /1992الثانيصباحيذكرمحمد قاسم يحيى ابراهيم المفتي

1993 /1992الثانيصباحيانثىحنان احمد رسول حسين

1993 /1992الثانيصباحيانثىروعة دانيال عبد االحد

1993 /1992االولصباحيانثىصهباء شاكر محمود عبدهللا

1993 /1992االولصباحيذكرمناف هاشم حمادي الصافي

1993 /1992االولصباحيذكربشار اسماعيل كرموش

1993 /1992االولصباحيذكروائل نايف حسين

1993 /1992االولصباحيانثىسهير سالم شريف عبدالباقي

1993 /1992االولصباحيذكرزين العابدين عبدالغفور زين العابدين

1993 /1992االولصباحيذكرطه احمد حسن

1993 /1992االولصباحيانثىنوال علي مردان

1993 /1992االولصباحيذكرسامي نوح عيسى كوريه

1993 /1992االولصباحيذكرواثق سعيد متي رفو

1993 /1992االولصباحيانثىنجالء عزيز حسن آل اغا

1993 /1992االولصباحيذكرمعز مهدي قاسم

1993 /1992االولصباحيانثىمناهل زهير متي يوسف

1993 /1992االولصباحيانثىبسمة حازم احمد الصفار

1993 /1992االولصباحيذكرسعد فهد سليم

1993 /1992االولصباحيانثىسامية هرمز نيشو مروكي

1993 /1992االولصباحيانثىرغد عبد العزيز حمودي الجراح

1993 /1992االولصباحيانثىنيكار عالء الدين سعيد شريف

1993 /1992االولصباحيذكرياسين عبدهللا عبد الرحمن

1993 /1992االولصباحيذكرانور محمد زكي احمد البكر

1993 /1992االولصباحيذكرجبل فليح حسن

1993 /1992االولصباحيذكرسردار سليمان الياس مراد

1993 /1992االولصباحيذكرعادل فرانسوا ابلحد يوسف

1993 /1992االولصباحيذكرناصر احمد ناصر

1993 /1992االولصباحيذكرفتحي ذنون اسماعيل

1993 /1992االولصباحيذكرمناف هاشم حمدون

1993 /1992االولصباحيذكرعمار بشير عبدهللا محمد البزاز

1993 /1992االولصباحيذكرعبدهللا محمد عبد العزيز



1993 /1992االولصباحيانثىهناء كليانه يوسف علو

1993 /1992االولصباحيانثىبريهان حسن قاسم عبدهللا

1993 /1992االولصباحيذكرسالم عبيد جياد الجبوري

1993 /1992االولصباحيانثىنمشة محمد جاسم الجباري

1993 /1992االولصباحيذكربسام فاضل عبد الواحد يحيى

1993 /1992االولصباحيانثىالهام سهيل سالم احمد الخوشي

1993 /1992االولصباحيذكرخالد جمال جواد

1993 /1992االولصباحيذكرامين خيرالدين ايوب امين

1993 /1992االولصباحيانثىاريج حازم محمد القزاز

1993 /1992االولصباحيانثىضحى بدر حسين عالوي

1993 /1992االولصباحيذكراوس عبد الحميد محمد فتحي

1993 /1992االولصباحيانثىزينب جاسم محمد حسين الحسيني

1993 /1992االولصباحيذكرياسر عبداالله عبد العزيز الطالب

1993 /1992االولصباحيذكراحمد مرعي حسن حسين

1993 /1992االولصباحيذكرعدنان محمد فرتم

1993 /1992االولصباحيذكرعجيب خضر محمد زلفو

1993 /1992االولصباحيذكررومل زيور هيرو

1993 /1992االولصباحيانثىزهور سعيد شريف احمد

1993 /1992االولصباحيذكرصفوان يونس سعيد يحيى

1993 /1992االولصباحيذكراحمد هزاع اسماعيل الهزاع

1993 /1992االولصباحيذكر محمد احمد محمد ال مصطفى

1993 /1992االولصباحيانثىانوار عبدالواحد مصطفى الجلبي

1993 /1992االولصباحيانثىسحر محمد يحيى العزاوي

1993 /1992االولصباحيانثىاسيا جمعة حماد حسن

1993 /1992االولصباحيانثىانتصار جفات مزهر

1993 /1992االولصباحيذكرطلعت حبيب مجيد

1993 /1992االولصباحيذكرهالل غانم حمدون عبدالرحمن

1993 /1992االولصباحيذكررباح مهدي صالح

1993 /1992االولصباحيانثىايمان محمد سليم داؤد محمد

1993 /1992االولصباحيذكرنواف فواز عطوان

1993 /1992االولصباحيذكرعمارمحمدمنير مصطفىاليوزبكي

1993 /1992االولصباحيذكرميخائيل بنيامين داؤد يوحنا

1993 /1992الثانيصباحيذكراكرم عدنان هاشم محمد



1993 /1992الثانيصباحيذكرمحمد صالح احمد ابوالهيجاء

1993 /1992الثانيصباحيذكرانيس رجب حيدر البياتي

1993 /1992الثانيصباحيذكربشار محمد عبدهللا ذنون

1993 /1992الثانيصباحيذكرعبدهللا سعيد حسين الزيادات

1993 /1992الثانيصباحيذكرابراهيم جبار قوجة العلو

1993 /1992الثانيصباحيذكراحمد زهير الياس الطائي

1993 /1992الثانيصباحيذكررشيد محمد ميكائيل

1993 /1992الثانيصباحيذكربدل قاسم حاجي

1993 /1992الثانيصباحيذكرمجيد حميد مجيد عمر

1993 /1992الثانيصباحيذكرلؤي رسمي عبد الكريم

1993 /1992الثانيصباحيذكرنشوان محمد طاهر اسماعيل

1993 /1992الثانيصباحيانثىهيفاء خليل محمد التميمي

1993 /1992الثانيصباحيانثىجنان عبد القادر محمد طاهر

1993 /1992الثانيصباحيذكرعزيز محمد شهاب احمد  الدليمي

1993 /1992الثانيصباحيانثىنادرة غانم احمد حسين

1993 /1992الثانيصباحيذكراياد عزيز عبدهللا حسين السماك

1993 /1992الثانيصباحيانثىسمية خالد نجم عبدهللا العشار

1993 /1992الثانيصباحيذكريقظان عباس بدر

1993 /1992الثانيصباحيذكرحسين هادي كاظم الجنابي

1993 /1992الثانيصباحيانثىاخالص يونس حمد عبدهللا

1993 /1992الثانيصباحيانثىندا جمعة سحاب منصور

1993 /1992الثانيصباحيذكرسعدهللا صالح كلي

1993 /1992الثانيصباحيذكردلشاد عبد الجبار درويش

1993 /1992االولصباحيانثىصدف ولد سيدي محمد

1993 /1992االولصباحيذكرمهند سعد هللا داؤد الخياط

1993 /1992االولصباحيانثىاسراء احمد عبد هللا النعيمي

1993 /1992االولصباحيانثىريم علي عبد الحسين الجراح

1993 /1992االولصباحيذكرسالم محمود احمد الحياوي

1993 /1992االولصباحيذكربراق يوسف يحيى علي

1993 /1992االولصباحيذكربسام نذير قاسم الدباغ

1993 /1992االولصباحيذكرشامل غانم عيدان جاسم

1993 /1992االولصباحيذكررزاز سعيد سعيد جميل

1993 /1992االولصباحيذكرعامر خضر جرجيس محمد



1993 /1992االولصباحيانثىاسراء سالم محمد الغالمي

1993 /1992االولصباحيانثىحسنة حمد خضر الجميلي

1993 /1992االولصباحيذكرمحمد فرج درويش الخالدي

1993 /1992االولصباحيانثىغزالة محمد سلطان

1993 /1992االولصباحيانثىسعاد احمد قاسم السليفاني

1993 /1992االولصباحيذكرعبد الجبار محمد ثابت سعيد

1993 /1992االولصباحيانثىيمامة عاصم سليمان ابراهيم

1993 /1992االولصباحيذكرعقيل كامل رشيد عطار باشي

1993 /1992االولصباحيانثىهيام عبد المجيد حياوي قاسم

1993 /1992االولصباحيانثىنادية رفو متي

1993 /1992االولصباحيانثىاحالم محمد سعيد حسين

1993 /1992االولصباحيذكرمحمد سعيد خليل طه

1993 /1992الثانيصباحيانثىسنار مصطفى عبد العزيز

1993 /1992الثانيصباحيذكرعلي عبد الرزاق مهدي

1993 /1992الثانيصباحيذكرمحمد احمد مرشد

1993 /1992الثانيصباحيانثىهيا عبد الرحمن محمود محمد

1993 /1992الثانيصباحيذكراسماعيل محمد صالح محمد الحمد

1993 /1992الثانيصباحيذكرآشور دانيال اوديشو

1993 /1992الثانيصباحيذكرحسن صالح مراد

1993 /1992الثانيصباحيذكرطالل مهيوب عبد الرحمن

1993 /1992الثانيصباحيذكرعلي صباح صبري الزبيدي

1993 /1992الثانيصباحيذكرخضر عذاب عيسى أحمد

1993 /1992الثانيصباحيذكرمبشر حامد عبد هللا يحيى الطائي

1993 /1992الثانيصباحيانثىازهار حامد احمد القدو

1993 /1992الثانيصباحيذكريونس حسين مصطفى

1993 /1992الثانيصباحيذكرمحمد محمود علي

1993 /1992الثانيصباحيذكرمثنى جاسم محمد

1993 /1992الثانيصباحيذكرعمر هجانا علي

1993 /1992الثانيصباحيذكرحيدر عبد الجليل جبار

1993 /1992الثانيصباحيانثىشذى غانم هاشم

1993 /1992الثانيصباحيذكرأحمد جار هللا يونس الحمداني

1993 /1992الثانيصباحيانثىسحر فاضل محمد الخطيب

1993 /1992الثانيصباحيانثىاسماء ياسين شيت جاسم



1993 /1992الثانيصباحيانثىزهرة عادل رشيد الدوسكي

1993 /1992الثانيصباحيذكررشيد سالم رشيد أمين

1993 /1992الثانيصباحيذكرمثنى محمود مصطفى محمد

1993 /1992الثانيصباحيذكرعدنان محمد جواد

1993 /1992الثانيصباحيذكرمسعود عبد الكريم سعيد

1993 /1992الثانيصباحيانثىشيالن محمد رؤوف قادر

1993 /1992الثانيصباحيذكرراكان غانم أحمد

1993 /1992الثانيصباحيانثىصفاء جاسم محمد حسين

1993 /1992االولصباحيذكرعبدالسالم محمد سيف

1993 /1992االولصباحيانثىايمان علي خليل

1993 /1992االولصباحيذكرعبدالحكيم محمد عبدالنسور

1993 /1992االولصباحيذكروليد حامد محمد الشيخ

1993 /1992االولصباحيذكرخالد محمد خير صالح

1993 /1992االولصباحيذكربشار عبدالجبار يونس طه

1993 /1992االولصباحيذكروصفي محمد مفلح مياس

1993 /1992االولصباحيانثىليلى احمد رحيم ميرزا

1993 /1992االولصباحيذكراالمين الهادي فضل المولى

1993 /1992االولصباحيذكرعبدالكريم عبدهلل علي

1993 /1992االولصباحيذكربديع نيسان جبو بولص

1993 /1992االولصباحيانثىزهرة محمود علي الزبيدي

1993 /1992االولصباحيذكرجورج عيسى عبداالحد

1993 /1992االولصباحيذكراحمد عبدهلل احمد عبدهلل

1993 /1992االولصباحيانثىفيان حسن احمد حسين

1993 /1992االولصباحيانثىنادية محمد جاسم محمد

1993 /1992االولصباحيذكرعصام موسى ابراهيم موسى

1993 /1992االولصباحيذكرناصر شاكر ناصر

1993 /1992االولصباحيانثىابتسام نذير عبدالرزاق العمر

1993 /1992االولصباحيذكرئاال محمد حمه صالح

1993 /1992االولصباحيذكرخلف حسين عبد يوسف

1993 /1992االولصباحيانثىسناء عبدهلل حمودي

1993 /1992االولصباحيانثىسرى عناد سعدهلل نجم

1993 /1992االولصباحيذكرعبد محمد خضير محمود

1993 /1992االولصباحيذكرقاسم علي جاسم علي



1993 /1992االولصباحيذكرخالد ناظم محمد القدو

1993 /1992االولصباحيانثىندى هاشم محمد الدليمي

1993 /1992االولصباحيذكرحسين احمد حسين محمد علي

1993 /1992الثانيصباحيذكرميثم زيد عبد

1993 /1992الثانيصباحيذكرحسين علو عبدهللا

1993 /1992الثانيصباحيذكراحمد حسين علي الدوري

1993 /1992الثانيصباحيذكرمحمود خليل ابراهيم

1993 /1992الثانيصباحيانثىيسرى فرحان عبدهلل محمد

1993 /1992الثانيصباحيذكرمحمد محي الدين سعيد

1993 /1992الثانيصباحيانثىبشرى جرجيس علي

1993 /1992الثانيصباحيذكرطه احمد علي سلو

1993 /1992الثانيصباحيذكريونس حسين محمود عبدهلل

1993 /1992الثانيصباحيذكرنوري نصيف جاسم

1993 /1992الثانيصباحيذكروسام طالب نوري مصطفى

1993 /1992الثانيصباحيذكراحمد حسن محمد االمين

1993 /1992الثانيصباحيذكرحكمت يونس صالح

1993 /1992الثانيصباحيذكرعلي ابراهيم عبد

1993 /1992الثانيصباحيذكرمصطفى محمد صابر

1993 /1992الثانيصباحيانثىغادة سالم حموك رجب

1993 /1992الثانيصباحيانثىسوالف جليل رشيد

1993 /1992الثانيصباحيذكراسماعيل حاجي حسن

1993 /1992الثانيصباحيذكرمروان شريف حجي

1993 /1992الثانيصباحيانثىكالويز ابراهيم قادر محمد

1993 /1992الثانيصباحيذكرصابر احمد محمد سليم

1993 /1992الثانيصباحيذكرعماد عبدالعزيز احمد

1993 /1992الثانيصباحيانثىنضال يوسف مجيد لطيف

1993 /1992الثانيصباحيذكرسعد نجم محمود

1993 /1992الثانيصباحيانثىنسرين عثمان عبدهلل خضر

1993 /1992الثانيصباحيذكرسليمان احمد توفيق

1993 /1992الثانيصباحيذكرلقمان تقي رضا خضر

1993 /1992الثانيصباحيذكرعبدالحسين محمد علي

1993 /1992الثانيصباحيذكرحسين منيف سفاح عناد

1993 /1992الثانيصباحيذكربهار احمد محمد علي



1993 /1992الثانيصباحيذكرعمر احمد عطية

1993 /1992الثانيصباحيذكرفاضل علي حسين الكردي

1993 /1992الثانيصباحيانثىمنى قاسم احمد

1993 /1992الثانيصباحيذكرابراهيم حسن عباس حسين

1993 /1992الثانيصباحيذكرمحسن سعيد ثالج

1993 /1992االولصباحيذكرخالد جميل شريف

1993 /1992االولصباحيذكرسوري فهمي قاسم حسين

1993 /1992االولصباحيذكرشامل ادريس احمد

1993 /1992االولصباحيذكرهيرش عثمان كاكي احمد

1993 /1992االولصباحيذكرداويد توما حنا

1993 /1992االولصباحيذكريوسف ذنون قاسم

1993 /1992االولصباحيانثىاسماء عاصم سليمان

1993 /1992االولصباحيذكرحمي ناصر رشيد ناصر

1993 /1992االولصباحيانثىساالر حمه رشيد حمة امين

1993 /1992االولصباحيذكرماهر عبدالعزيز مصطفى

1993 /1992االولصباحيذكرانمار محمود  عبدهللا

1993 /1992االولصباحيانثىايمان سليمان فرج

1993 /1992االولصباحيانثىشذى عبدالحسين منصور

1993 /1992االولصباحيذكرعلي هاشم علي حميد

1993 /1992االولصباحيذكرعثمان يوسف عبدهلل

1993 /1992االولصباحيذكرعبدالحميد ديوالي محمد رشيد

1993 /1992الثانيصباحيذكرموفق رشيد حمودي

1993 /1992الثانيصباحيذكرفيصل حازم حسين

1993 /1992الثانيصباحيذكرريان كمال يوسف

1993 /1992الثانيصباحيذكرزيرفان عبدهلل عثمان

1993 /1992الثانيصباحيذكررأفت عبدالقوي عبدالمجيد

1993 /1992الثانيصباحيذكرعادل علي احمد

1993 /1992الثانيصباحيذكرعماد جاسم داؤد

1993 /1992الثانيصباحيذكرلقمان عثمان حميد دوش

1993 /1992الثانيصباحيذكررشيد جراد محمد

1994 /1993االولصباحيذكررياض حسين فهد

1994 /1993االولصباحيذكراحمد حسن اسماعيل

1994 /1993االولصباحيذكرفالح علي سلطان محمد



1994 /1993االولصباحيذكرفارس عزيز فتحي الجبوري

1994 /1993االولصباحيذكرسليمان احمد سليمان ال خطاب

1994 /1993االولصباحيذكرمحمد جمعة محمد عقيل

1994 /1993االولصباحيانثىاالء فتحي سلطان

1994 /1993االولصباحيذكرعبد الرحمن محمد اسعد

1994 /1993االولصباحيذكرمحمد صالح عطيه

1994 /1993االولصباحيذكرهاني يونس محمد علي

1994 /1993االولصباحيذكرعمر عبد هللا محو

1994 /1993االولصباحيانثىلبنى بهنام خضوري

1994 /1993االولصباحيذكرعبد العزيز حميد رشيد

1994 /1993االولصباحيذكرغازي عبو ميكائيل الهركي

1994 /1993االولصباحيانثىزينة فيصل محمد الزهيري

1994 /1993االولصباحيذكرنادر بتو صليوه

1994 /1993االولصباحيذكرتوفيق رشيد فؤاد

1994 /1993االولصباحيذكرذنون حامد لويزان

1994 /1993االولصباحيذكرسعد عبد الكريم مجيد

1994 /1993االولصباحيذكرنجيب محمد غالب

1994 /1993االولصباحيذكرمراد سليمان علو

1994 /1993االولصباحيذكراحمد صالح حامد التكريتي

1994 /1993االولصباحيانثىسمية عبد الوهاب فتحي

1994 /1993االولصباحيذكركمال خديدة اوسكي

1994 /1993االولصباحيانثىتيماء توفيق غزال

1994 /1993االولصباحيذكراحمد محمود عويد

1994 /1993االولصباحيانثىآرا امين ماركوس

1994 /1993االولصباحيذكرصادق ابراهيم هالل

1994 /1993االولصباحيذكرجالل حجو فارس

1994 /1993االولصباحيانثىدنيا سليم علي الزهيري

1994 /1993االولصباحيذكرعلي مرهون مشعان

1994 /1993االولصباحيذكرعادل سليمان عيدو خاموكا

1994 /1993االولصباحيذكرفارس طاهر خلوف

1994 /1993االولصباحيذكرمحمد خليل داؤد

1994 /1993االولصباحيذكروليد يوسف علي خلف

1994 /1993االولصباحيانثىهيفي محمد علي قادر برو



1994 /1993االولصباحيذكرسلطان احمد علي الناصيف

1994 /1993االولصباحيذكرسالم رمضان احمد

1994 /1993االولصباحيانثىمدينة نايف علي

1994 /1993االولصباحيذكراشرف نذير حسن

1994 /1993االولصباحيذكراحمد حسين علي

1994 /1993االولصباحيانثىانفال بشير محمد سعيد

1994 /1993االولصباحيذكرماجد عودة كردوش

1994 /1993االولصباحيانثىمنال فيصل حمادي الدليمي

1994 /1993االولصباحيذكرمهند عزت احمد

1994 /1993االولصباحيانثىايمان عاصم نجم حمو

1994 /1993االولصباحيانثىسعدية سحاب محمد الجبوري

1994 /1993الثانيصباحيذكرمحمد كريم حمه

1994 /1993الثانيصباحيذكراحمد عبدهللا خضر

1994 /1993الثانيصباحيذكرغسان عدنان ذاكر

1994 /1993الثانيصباحيذكراكبر قنبر شكور

1994 /1993الثانيصباحيانثىخلود حمدي عبدهللا

1994 /1993الثانيصباحيذكروليد خالد موسى

1994 /1993الثانيصباحيذكرصالح بشار صالح

1994 /1993الثانيصباحيذكرمحمد باقر مسيب صالح

1994 /1993الثانيصباحيذكرامجد غالب سعيد

1994 /1993الثانيصباحيذكرمحمد مصطفى سعيد

1994 /1993الثانيصباحيذكرازهر جورج متي

1994 /1993الثانيصباحيانثىهندية داؤد كوركيس

1994 /1993الثانيصباحيذكررائد محمد شاكر

1994 /1993الثانيصباحيانثىشاناز زكي جمال عبد الحميد

1994 /1993الثانيصباحيذكرفاضل خليل خلف

1994 /1993الثانيصباحيذكرخليل خلف خليل

1994 /1993الثانيصباحيذكرياسر يونس صفو

1994 /1993االولصباحيذكرعبدة محمد محمد علي

1994 /1993االولصباحيذكرمحمد فخري علي

1994 /1993االولصباحيذكراحمد يحيى محمود

1994 /1993االولصباحيذكرستار صمد حسو عبد هللا

1994 /1993االولصباحيذكرايهاب االمين با بكر



1994 /1993االولصباحيذكرمحمد كليب عرار المعادات

1994 /1993االولصباحيذكرابراهيم خليل عبد هللا

1994 /1993االولصباحيذكرانور صديق شريف

1994 /1993االولصباحيذكرابراهيم خليل ابراهيم

1994 /1993االولصباحيذكررشيد حاجي عبد هللا

1994 /1993االولصباحيذكرعمر هاني حامد

1994 /1993االولصباحيذكراكرم انور محمد سليم

1994 /1993الثانيصباحيذكرسليمان شمس الدين سليمان

1994 /1993الثانيصباحيذكراسامة نافع حامد

1994 /1993الثانيصباحيذكرمحمد احمد كنعان

1994 /1993الثانيصباحيذكرعزام عبد المالك هادي الحمداني

1994 /1993الثانيصباحيذكرمحمد عواد ابراهيم

1994 /1993الثانيصباحيذكرعمر نجيب عبد الباقي

1994 /1993الثانيصباحيانثىثريا محمد حسن

1994 /1993الثانيصباحيذكرناصر عزيز ابراهيم

1994 /1993االولصباحيذكربطرس يوسف اندرواس

1994 /1993االولصباحيانثىاالء وضاح محمود

1994 /1993االولصباحيانثىهناء يونس محو

1994 /1993االولصباحيانثىرباب عدنان شهاب

1994 /1993االولصباحيانثىاسماء حازم داؤد الديوجي

1994 /1993االولصباحيذكرماهر سليم ابراهيم البدور

1994 /1993االولصباحيانثىمنى سالم حسين مرعي

1994 /1993االولصباحيذكرعبد الكريم محمود عبدالكريم

1994 /1993االولصباحيذكررعد سمير توما

1994 /1993االولصباحيذكرطه عليوي ناصر

1994 /1993االولصباحيانثىرواء عوني حميد

1994 /1993االولصباحيذكرعالء فكتور جرجيس

1994 /1993االولصباحيانثىليلى رضوان عبدالغني

1994 /1993االولصباحيانثىنجالء عبدالواحد يوسف

1994 /1993االولصباحيانثىبشرى علي محمد

1994 /1993االولصباحيذكرحازم يوسف حسين المجايدة

1994 /1993االولصباحيذكرفواز فرات حبيب الفخري

1994 /1993االولصباحيذكرمتعب محمد سليمان العربيات



1994 /1993االولصباحيذكرمحمد احمد عبد القادر

1994 /1993االولصباحيذكرهيثم محمد شيت حامد

1994 /1993االولصباحيانثىخالدة بهنام موسى

1994 /1993االولصباحيذكرسنان زهير محمد جميل

1994 /1993االولصباحيانثىهالة عبد الهادي يحيى الصائغ

1994 /1993االولصباحيذكرياسر ابراهيم عبد الحميد

1994 /1993االولصباحيذكرمجيد رشيد حسين رشيد

1994 /1993االولصباحيذكررائد غانم محمد علي

1994 /1993االولصباحيذكراسامة اكرم احمد محمد

1994 /1993االولصباحيانثىهمسة صالح عبد الرسول

1994 /1993االولصباحيذكرهاشم حامد علي حيدر

1994 /1993االولصباحيانثىصفوة خالد طه

1994 /1993االولصباحيانثىورقاء عبد الرزاق عبد القادر

1994 /1993االولصباحيانثىبرزو حكمت خورشيد محمد

1994 /1993االولصباحيذكرمحمد سلطان بالل عبدهللا

1994 /1993االولصباحيذكراحمد حسن علي االسعد

1994 /1993االولصباحيذكريحيى احمد صالح ضيف هللا

1994 /1993االولصباحيانثىاشواق عزيز حسن آل اغا

1994 /1993االولصباحيانثىنادرة جانو سفر آتو

1994 /1993االولصباحيذكرايمن عبدو مصطفى

1994 /1993االولصباحيانثىاقبال حميد ابراهيم الزيدي

1994 /1993االولصباحيانثىسهيل ابرهيم محمود

1994 /1993االولصباحيانثىنادية خالد ازهر العبيدي

1994 /1993االولصباحيانثىرواء نعمة هللا مرعي

1994 /1993االولصباحيانثىسميرة طيب عبد الكريم

1994 /1993االولصباحيذكراسماعيل خليفة كريف

1994 /1993االولصباحيذكرعبد الحليم محمود محمد

1994 /1993االولصباحيذكرمحسن حسن حسون

1994 /1993االولصباحيذكراياد علي حامد الراوي

1994 /1993االولصباحيذكرفرح فوزي فرح معايعة

1994 /1993االولصباحيذكرعمار زين الدين محمد امين

1994 /1993االولصباحيذكرعبدهللا عبد الجواد عبد النافع

1994 /1993االولصباحيذكرحازم محمد احمد



1994 /1993االولصباحيذكرعلي احمد محمود

1994 /1993االولصباحيذكرمصطفى عقاب حسين

1994 /1993االولصباحيذكرحسنين عبد الجواد مصطفى

1994 /1993االولصباحيذكرعلي مرعي احمد ذهبان

1994 /1993االولصباحيذكرمحمد محمود نايف

1994 /1993االولصباحيذكرسليمان موسى علي الزيادات

1994 /1993االولصباحيذكرفراس سعدون عبد القادر

1994 /1993االولصباحيذكربشار نوفل يحيى

1994 /1993االولصباحيذكردريد سعيد فتحي

1994 /1993االولصباحيذكريحيى فاضل عباس

1994 /1993االولصباحيذكرزياد شتيان سحيمان

1994 /1993االولصباحيذكرحبيب دخيل محمد

1994 /1993االولصباحيانثىفاتن محمد طاهر عبد الرحمن

1994 /1993االولصباحيذكرمحمد فوزي شيت النعيمي

1994 /1993االولصباحيذكراياد قحطان طه

1994 /1993االولصباحيذكرحلمي ابراهيم عبد الحليم

1994 /1993الثانيصباحيذكرعامر محمود علي

1994 /1993الثانيصباحيانثىكليزار حسين ابزاز

1994 /1993الثانيصباحيذكرعصمت سمو سعيد المزوري

1994 /1993الثانيصباحيذكراحمد قاسم محمد اسماعيل

1994 /1993الثانيصباحيذكرمحسن اسعد زيد

1994 /1993الثانيصباحيذكرجارهللا سليمان جارهللا

1994 /1993الثانيصباحيذكرسيروان قادر محمد

1994 /1993الثانيصباحيذكرعبد الحسين حسن محمد

1994 /1993الثانيصباحيذكرمازن عبد الكريم زينل

1994 /1993الثانيصباحيذكرليث محمد علي خضر

1994 /1993الثانيصباحيذكرنشوان غانم حسين

1994 /1993الثانيصباحيانثىعلياء جليل عبد الرضا

1994 /1993الثانيصباحيذكرانور حيدر صقر

1994 /1993الثانيصباحيذكرمحمد عبد المجيد صالح محمد

1994 /1993الثانيصباحيذكرموفق عبد الرحمن محمد

1994 /1993الثانيصباحيانثىسحر سالم محمد علي

1994 /1993الثانيصباحيذكرمؤيد بشير حميد



1994 /1993الثانيصباحيذكراياد عبد الجبار مراد شهاب

1994 /1993الثانيصباحيذكريقظان زهير محمد الصفار

1994 /1993الثانيصباحيذكرمحمد عبداآلله حميد

1994 /1993الثانيصباحيذكرعدنان هاشم ابراهيم

1994 /1993الثانيصباحيانثىفائزة وهبي جهور

1994 /1993الثانيصباحيذكرهيثم طارق ياسين

1994 /1993الثانيصباحيذكرارسالن ابراهيم عبد الكريم

1994 /1993الثانيصباحيذكرمهند عبد السالم مصطفى

1994 /1993الثانيصباحيذكرحاجم علي عبيد

1994 /1993الثانيصباحيذكررحو عباس احمد حسين

1994 /1993الثانيصباحيذكرعمار ثروت غانم توحله

1994 /1993الثانيصباحيانثىهدى رمضان خسرو

1994 /1993الثانيصباحيذكرنظير نجم عبدهللا

1994 /1993الثانيصباحيانثىميراي بولص يعقوب

1994 /1993الثانيصباحيذكرحسين علي عزيز حسن

1994 /1993الثانيصباحيانثىلمياء عامج حمزة

1994 /1993الثانيصباحيذكررائد متعب دويش

1994 /1993الثانيصباحيذكرمحمد محمود اسماعيل

1994 /1993الثانيصباحيذكررضوان حامد حسين

1994 /1993الثانيصباحيذكرجميل احمد عواد

1994 /1993الثانيصباحيذكرحسن خليل حسن

1994 /1993الثانيصباحيذكرحديد حمد ابراهيم

1994 /1993الثانيصباحيذكرصالح احمد سهيل

1994 /1993الثانيصباحيذكرعلي انيس محمد حمد

1994 /1993الثانيصباحيذكربالل محمد زكي

1994 /1993الثانيصباحيذكراسماعيل امفرح حماده

1994 /1993الثانيصباحيذكرجندي درويش خضر

1994 /1993الثانيصباحيذكرجاسم محمد عبدهللا

1994 /1993الثانيصباحيذكرعباس حمزة بكر

1994 /1993الثانيصباحيذكرمناف كنعان نايف

1994 /1993الثانيصباحيذكرمضر مظفر مجيد

1994 /1993االولصباحيانثىريا سالم محمد علي

1994 /1993االولصباحيانثىرحاب منير محمد دهب



1994 /1993االولصباحيذكرشامل احمد شهاب

1994 /1993االولصباحيذكرعبد الغني محمود رجب

1994 /1993االولصباحيذكرمروان عز الدين فتحي

1994 /1993االولصباحيانثىمروة عصمت عبد الرحمن

1994 /1993االولصباحيانثىريم موفق بكر سليمان

1994 /1993االولصباحيذكرماجد خمو كوركيس

1994 /1993االولصباحيذكراسماعيل احمد شهاب

1994 /1993االولصباحيانثىنوال محمود حمود

1994 /1993االولصباحيذكرعزام محمود احمد خضر

1994 /1993االولصباحيذكرحاتم حنا جرجيس

1994 /1993االولصباحيذكراكرام عبد الكريم محمد علي

1994 /1993االولصباحيذكرسيوكل عبد الهادي محمود

1994 /1993االولصباحيذكررياض تحسين حسن

1994 /1993االولصباحيذكرعامر بيدر حمود

1994 /1993االولصباحيانثىالهام سمير سليم

1994 /1993االولصباحيذكرعكيد عبد العزيز علي

1994 /1993االولصباحيذكرمنيرملك يزدق

1994 /1993االولصباحيذكرزيد يوسف يعقوب

1994 /1993االولصباحيانثىاسراء عبد الحميد خضر الخياط

1994 /1993االولصباحيذكراحمد محمد حسين

1994 /1993االولصباحيذكرلؤي علي جاسم

1994 /1993االولصباحيذكرثامر محمود شكور

1994 /1993االولصباحيذكرلؤي جرجيس ابراهيم

1994 /1993االولصباحيذكرنبيل ابلحد رفو

1994 /1993االولصباحيانثىسكينة سليمان محمد ناصر

1994 /1993االولصباحيذكررافع ليث أدو

1994 /1993االولصباحيانثىله نجه عباس جواد

1994 /1993االولصباحيانثىندوة محمد نوري

1994 /1993الثانيصباحيذكرفاروق عبد المسيح رفو

1994 /1993الثانيصباحيانثىلمياء سعد هللا يعقوب

1994 /1993الثانيصباحيذكرفوزي سعيد رشيد

1994 /1993الثانيصباحيذكرعدنان احمد حسن النعمان

1994 /1993الثانيصباحيذكرمحمد ابراهيم محمد



1994 /1993الثانيصباحيذكرسبهان عبد الجواد عبد القادر

1994 /1993الثانيصباحيذكرفيصل غازي سعيد

1994 /1993الثانيصباحيذكرعمر يونس توفيق

1994 /1993الثانيصباحيانثىفرجين زيا يوخنا

1994 /1993الثانيصباحيذكرفراس حسن حامد كركجه

1994 /1993الثانيصباحيذكربابكر عبد الماجد محمد

1994 /1993الثانيصباحيانثىندى سمير حنا

1994 /1993الثانيصباحيذكرحسام يعقوب يوسف

1994 /1993الثانيصباحيذكرحسين علي سليمان

1994 /1993الثانيصباحيذكرقائد روفائيل دانيال

1994 /1993الثانيصباحيذكرأسعد أحمد محمد

1994 /1993الثانيصباحيذكربخشان عثمان رضا

1994 /1993الثانيصباحيذكرعلي اصغر نجف مرتضى

1994 /1993االولصباحيانثىبيداء اشرف رحيم الدوري

1994 /1993االولصباحيذكررمزي محمد سالم

1994 /1993االولصباحيذكراحمد محمد مدهللا الراوي

1994 /1993االولصباحيانثىخولة خالد علي السليفاني

1994 /1993االولصباحيذكروليد محمد سليم

1994 /1993االولصباحيذكرصالح عزيز علي

1994 /1993االولصباحيذكرمحمد يوسف احمد

1994 /1993االولصباحيذكرعقيل عبدالحسين عودة

1994 /1993االولصباحيانثىنجالء عصمت عبدالكريم

1994 /1993االولصباحيذكرخالد احمد ياسين

1994 /1993االولصباحيانثىنورة عبدالكريم عبدالعزيز

1994 /1993االولصباحيذكرحلمي علي سالم محمد

1994 /1993االولصباحيذكرمحمد عبدالرحمن كريم

1994 /1993االولصباحيذكرامين فتحي سليم الدليمي

1994 /1993االولصباحيذكرعبدعلي محمد صالح

1994 /1993االولصباحيذكرعبدهلل محمد شيخ اسماعيل

1994 /1993االولصباحيذكرمحمد ادم ابراهيم

1994 /1993االولصباحيانثىزهراء محمد درويش

1994 /1993االولصباحيذكرمحمد طه فتاح

1994 /1993االولصباحيذكرويس صالح شاهر عزيز



1994 /1993االولصباحيذكرناثر عبد المنعم فاضل

1994 /1993االولصباحيذكرمازن ميسر يوسف الدباغ

1994 /1993االولصباحيذكرخيري نمر جندي

1994 /1993االولصباحيذكرعماد احمد ابراهيم

1994 /1993الثانيصباحيذكرحسبان شكري خليل نزال

1994 /1993الثانيصباحيذكرمحفوظ علي احمد

1994 /1993الثانيصباحيذكرعمر علي لطف هللا سعدهلل

1994 /1993الثانيصباحيذكرزيان عبدهلل عوديش

1994 /1993الثانيصباحيذكرشالل وهاب شاسوار

1994 /1993الثانيصباحيذكرمحمود صبار جاسم

1994 /1993الثانيصباحيذكرحيدر حجي شمو

1994 /1993الثانيصباحيذكرعاصم جعفر مصطفى

1994 /1993الثانيصباحيانثىنارين قادر مسعود

1994 /1993الثانيصباحيذكرعبدالشافي محمد فقير

1994 /1993الثانيصباحيذكرسعيد محمد عبدي

1994 /1993الثانيصباحيذكرعلي احمد حمود العاشق

1994 /1993الثانيصباحيذكرعبدالقادر رستم سليمان

1994 /1993االولصباحياردنيهيثم فوزي احمد الملكاوي

1994 /1993االولصباحياردنيعبدالرحمن عبدالحافظ عبدالقادر

1994 /1993االولصباحيذكررمزي محمد محمود

1994 /1993االولصباحيذكرسالم ذياب صالح

1994 /1993االولصباحيذكروصفي صالح نهار شرادقة

1994 /1993االولصباحيذكرباسل محمد  فارع

1994 /1993االولصباحيانثىفاطمة ابراهيم خلف الجبوري

1994 /1993االولصباحيانثىيسرى علي هالل البدراني

1994 /1993االولصباحيذكرخالد عبدالسالم محمد

1994 /1993االولصباحيذكراحمد خلف متعب

1994 /1993االولصباحيانثىندى حسين احمد الجبوري

1994 /1993االولصباحيذكراحمد محمد السعيد

1994 /1993االولصباحيذكربدر سليمان بكر

1994 /1993االولصباحيذكرمحمود عودة مطلق

1994 /1993االولصباحيذكرياسين محمد مصطفى

1994 /1993االولصباحيذكرنوري نامق  شفيق



1994 /1993االولصباحيذكرجميل شمس الدين حسين

1994 /1993الثانيصباحيذكرسامي توفيق هابيل

1994 /1993الثانيصباحيذكروليد حامد عبدهلل حسين

1994 /1993الثانيصباحيذكرمنعم ياسين خليل محمد

1994 /1993الثانيصباحيذكرصبري عمر خلف خلو

1994 /1993الثانيصباحيذكرعلي ابراهيم اسماعيل

1994 /1993الثانيصباحيذكرستار عبيد علي المسعودي

1994 /1993الثانيصباحيذكراحمد شاهر علي

1994 /1993الثانيصباحيذكرسعدون مزهر عواد

1994 /1993الثانيصباحيذكردلشاد قادر حمد

1994 /1993الثانيصباحيذكرعادل احمد فالح

1995 /1994االولصباحيذكروليد خالد بابا حسين

1995 /1994االولصباحيذكرزياد عبدالكريم عقلة الكلوب

1995 /1994االولصباحيذكرنشوان حامد شريف

1995 /1994االولصباحيذكرعدنان عزكو لطيف

1995 /1994االولصباحيذكرناجي علي عبدهللا

1995 /1994االولصباحيانثىليندا زهير شمعون

1995 /1994االولصباحيذكرسالم ياسين ياسين

1995 /1994االولصباحيانثىميادة غازي محمد

1995 /1994االولصباحيانثىبسمة وليد حازم كشمولة

1995 /1994االولصباحيذكرمحمد طاهر خلوف

1995 /1994االولصباحيانثىايمان علي حسن

1995 /1994االولصباحيانثىجفون فاضل محمود

1995 /1994االولصباحيذكرنوري محي حاجي

1995 /1994االولصباحيذكرمحمد وجيه سلطان

1995 /1994االولصباحيانثىتحرير طارق حسين

1995 /1994االولصباحيذكرسالم راغب احمد

1995 /1994االولصباحيذكرجعفر خانو بابا حسين

1995 /1994االولصباحيانثىميادة هاشم يونس

1995 /1994االولصباحيذكرمحمد احمد غضبان

1995 /1994االولصباحيذكرعبدالحميد عبدالوهاب عبدالحميد

1995 /1994االولصباحيذكرفيصل ابراهيم خلف

1995 /1994االولصباحيذكرسفيان محمد موسى ابو سليم



1995 /1994االولصباحيانثىشهلة هشام قاسم

1995 /1994االولصباحيذكرفالح حامد شطي

1995 /1994االولصباحيذكرهاشم عبدالرحمن عمر

1995 /1994االولصباحيذكركاظم فرج عارف

1995 /1994االولصباحيانثىسورية فاضل صالح

1995 /1994االولصباحيانثىعفاف محمد علي الجبوري

1995 /1994االولصباحيذكرنجيب بير موسى عبدهللا

1995 /1994االولصباحيانثىردينة شاكر نعمة هللا

1995 /1994االولصباحيذكرباسل بهنام توما

1995 /1994االولصباحيذكرجاسم خليفة عبد

1995 /1994االولصباحيذكرحسن علي محمد

1995 /1994االولصباحيذكرهاشم حسين علي

1995 /1994االولصباحيذكرسامي عبدهللا محمد

1995 /1994االولصباحيذكرشمس الدين الياس بابا حسين

1995 /1994االولصباحيذكررفاعي طه عواد

1995 /1994االولصباحيانثىسلوى عبدو درويش

1995 /1994االولصباحيذكرزوبع حسين بازو

1995 /1994االولصباحيذكرشمعون عزيز شمعون

1995 /1994االولصباحيذكراحمد عبدالقادر علي

1995 /1994االولصباحيذكروحيد عبد الرحيم سعيد

1995 /1994االولصباحيانثىعبير عدنان بكر سليمان

1995 /1994االولصباحيانثىبيات احمد خلف

1995 /1994االولصباحيذكرعمار جاسم محمد

1995 /1994االولصباحيانثىنفيعة محمود علي

1995 /1994الثانيصباحيذكراسماعيل عبدالجبار فتحي

1995 /1994الثانيصباحيذكرموفق احمد سلطان علي

1995 /1994الثانيصباحيذكرطالل ادريس حامد العبادي

1995 /1994الثانيصباحيذكرنشوان مهيدي مرعي

1995 /1994الثانيصباحيانثىليلى خضر الياس

1995 /1994الثانيصباحيذكرحسن علي مصطو علي

1995 /1994الثانيصباحيذكرابراهيم سليم محمد

1995 /1994الثانيصباحيذكرشريف محمد عباس علي

1995 /1994الثانيصباحيذكرعاصم عبدهللا عزيز



1995 /1994الثانيصباحيذكرسعد محمد شريف

1995 /1994الثانيصباحيذكرابراهيم محمود جبارة

1995 /1994الثانيصباحيانثىامونة عبد طه

1995 /1994االولصباحيذكرماهر يوسف عبد الحميد جاد هللا

1995 /1994االولصباحيذكرمختار عبدة صالح

1995 /1994االولصباحيذكرعماد صالح ابراهيم

1995 /1994االولصباحيذكرايمن صبحي عبد هللا

1995 /1994االولصباحيذكرنصر عبد الرزاق عبد الجليل علوان

1995 /1994االولصباحيذكرفائز احمد محمد

1995 /1994االولصباحيذكرحيدر احمد كريم

1995 /1994االولصباحيذكرسلطان عبد الفتاح محمد ابو هزيم

1995 /1994االولصباحيذكرعمار فاضل ابراهيم

1995 /1994االولصباحيذكرباسل سعيد محمود سعيد االسعد

1995 /1994االولصباحيذكرسهير يونس مصطفى

1995 /1994االولصباحيذكرحسين محمد علي كريم

1995 /1994االولصباحيذكرعالء الدين صالح عطية

1995 /1994االولصباحيذكرمحمود عايد حسن

1995 /1994االولصباحيذكرمحمد عبد الحميد عقلة الدقاق

1995 /1994االولصباحيذكرالياس خضر حسن مفتاح آل سليمان

1995 /1994االولصباحيذكرعلي محمود خضير ياسين

1995 /1994الثانيصباحيذكرشامل عمر علو عبو

1995 /1994الثانيصباحيذكرطالل يونس خليل محمد الزهرة

1995 /1994الثانيصباحيذكررمضان اسماعيل عبد هللا

1995 /1994الثانيصباحيذكرهاشم جاسم محمد

1995 /1994الثانيصباحيذكرمعتز محمد غالب

1995 /1994الثانيصباحيذكرمقداد محمود صالح علي

1995 /1994الثانيصباحيانثىابتسام حازم ناصر

1995 /1994الثانيصباحيذكراحمد حازم حسين

1995 /1994االولصباحيذكراوس محمود حرب

1995 /1994االولصباحيذكرمحمود داؤد محمود

1995 /1994االولصباحيذكرلؤي عثمان محمد فخر

1995 /1994االولصباحيذكرمحمد محمود محمد عبدالقادر

1995 /1994االولصباحيانثىياسمين اكرم جاسم



1995 /1994االولصباحيذكراحمد محمود مصطفى علقم

1995 /1994االولصباحيذكرفايز جميل سالم

1995 /1994االولصباحيانثىسوسن احمد سعيد سليم

1995 /1994االولصباحيذكراسامة محمود ابراهيم

1995 /1994االولصباحيانثىنرجس جناب حمد

1995 /1994االولصباحيانثىاالء حامد علي محمد

1995 /1994االولصباحيذكرعلي عبده احمد علي

1995 /1994االولصباحيذكرعاطف داويز يوسف

1995 /1994االولصباحيذكرمحمد عبدالوهاب محمد يونس

1995 /1994االولصباحيانثىنادرة فاروق محمد

1995 /1994االولصباحيذكرربيع حازم ناصر كساب

1995 /1994االولصباحيذكرصالح محمود صالح اليوسف

1995 /1994االولصباحيذكرمظفر صالح هزاع

1995 /1994االولصباحيذكرصدام شكر محمود

1995 /1994االولصباحيذكراحمد محمد اسماعيل

1995 /1994االولصباحيانثىالين بيرج كريكور

1995 /1994االولصباحيذكرصالح عبد الجبار صالح

1995 /1994االولصباحيانثىهدى احمد سلو

1995 /1994االولصباحيذكرحسين أمين حسين

1995 /1994االولصباحيانثىأزهار أحمد حسين

1995 /1994االولصباحيانثىنجالء يونس محمود

1995 /1994االولصباحيذكراحمد محمد خليل

1995 /1994االولصباحيذكرسعد فوزي احمد

1995 /1994االولصباحيذكراحمد عدنان سليمان

1995 /1994االولصباحيانثىمها رمزي محمد يونس

1995 /1994االولصباحيانثىزوزان توما مرقس

1995 /1994االولصباحيذكراحمد عيد محمد العطيش

1995 /1994االولصباحيذكرأشرف صالح علي محمد

1995 /1994االولصباحيذكرميسر محي الدين مصطفى

1995 /1994االولصباحيذكريوسف عبدي علي

1995 /1994االولصباحيذكرجهاد عبدالعزيز محمد مصطفى

1995 /1994االولصباحيذكروليد خالد توفيق سليمان

1995 /1994االولصباحيذكرادريس محمود محمد



1995 /1994االولصباحيذكرعايد غريب محمد

1995 /1994االولصباحيذكرمحمد صديق عبد عمر

1995 /1994االولصباحيذكروحيد احمد محمد

1995 /1994الثانيصباحيذكرنشوان حميد مجيد محمد التمر

1995 /1994الثانيصباحيذكرمحسن مطر محسن

1995 /1994الثانيصباحيذكرالصديق محمد حبيب

1995 /1994الثانيصباحيانثىكوثر حيدر عبدهللا

1995 /1994الثانيصباحيذكرمحمد مصطفى محمد

1995 /1994الثانيصباحيذكراسماعيل ابراهيم احمد

1995 /1994الثانيصباحيذكرامين صالح امين

1995 /1994الثانيصباحيذكركامل محمد محمد مسلم

1995 /1994الثانيصباحيذكرميسرة عامر سعدون

1995 /1994الثانيصباحيذكرعبد الحسين علي ولي

1995 /1994الثانيصباحيذكرمحي الدين عبدالهادي عبد الجبار

1995 /1994الثانيصباحيذكراسعد عبد الواحد ذنون يونس

1995 /1994الثانيصباحيانثىآمنة عدنان عمر علي

1995 /1994الثانيصباحيذكرعشتار مظفر احمد

1995 /1994الثانيصباحيذكرسالم ساعد محمد

1995 /1994الثانيصباحيانثىجاكلين داؤد ايشايا

1995 /1994الثانيصباحيانثىأمامة زياد محمود الجليلي

1995 /1994الثانيصباحيذكرواثق فتحي سلطان

1995 /1994الثانيصباحيذكربدور سامي محمود سلو

1995 /1994الثانيصباحيانثىاسماء سالم ايوب

1995 /1994الثانيصباحيانثىامل ميخا جبو توحي

1995 /1994الثانيصباحيذكروصفي ارشيد عيسى

1995 /1994الثانيصباحيذكرماهر نمر سلمان الحداد

1995 /1994الثانيصباحيانثىفيفيان كوركيس عوديشو

1995 /1994الثانيصباحيذكرسفيان غانم يونس الشرابي

1995 /1994الثانيصباحيانثىاطياف ممتاز زيدان

1995 /1994الثانيصباحيانثىميديا خضر ظاهر مصطفى

1995 /1994الثانيصباحيانثىرواء هاشم صبري

1995 /1994الثانيصباحيذكركرو علي حسن

1995 /1994الثانيصباحيذكراياد عادل جميل حداد



1995 /1994الثانيصباحيذكرعادل ناصح مخلف

1995 /1994الثانيصباحيذكرحسن غانم مرعي

1995 /1994الثانيصباحيذكرثائر مصطفى علي حمد

1995 /1994الثانيصباحيانثىبان احمد محمد عبدهللا

1995 /1994الثانيصباحيذكرباسل ابراهيم سعيد طه

1995 /1994الثانيصباحيذكراحمد عاصي علي

1995 /1994الثانيصباحيذكرعلي حازم محمد النجفي

1995 /1994الثانيصباحيانثىبان صموئيل شيت

1995 /1994االولصباحيانثىنعم عبدالمنعم عبدالمجيد

1995 /1994االولصباحيذكرطه حسين علي

1995 /1994االولصباحيانثىندى جنان يعقوب

1995 /1994االولصباحيذكرقيس مصطفى عبدالقادر

1995 /1994االولصباحيانثىمثينة عبدهللا مصطفى

1995 /1994االولصباحيذكرمنيف علي خالد

1995 /1994االولصباحيذكرسالم عباس احمد

1995 /1994االولصباحيذكرليث حازم محمود

1995 /1994االولصباحيانثىاالء ناطق عبدالقادر

1995 /1994االولصباحيذكربشار عبدالعزيز مجيد

1995 /1994االولصباحيذكرخليل علي طه عثمان

1995 /1994االولصباحيانثىنجوى نجيب عبدالرحيم

1995 /1994االولصباحيانثىايمان مظفر اديب عبدالسالم

1995 /1994االولصباحيانثىمرحب غربي ابراهيم

1995 /1994االولصباحيانثىميادة صالح الدين عبدهلل

1995 /1994االولصباحيذكرمحمود صالح حميد

1995 /1994االولصباحيانثىميساء عبد العزيز قاسم

1995 /1994االولصباحيذكراسكندر اكرم محمد

1995 /1994االولصباحيذكرزيد محمد منير عبد القادر

1995 /1994االولصباحيانثىرميثة عمر أنس عبد البكوع

1995 /1994االولصباحيذكرعباس عبد الحسين فهد

1995 /1994االولصباحيانثىعوام صالح الدين محمد سعيد

1995 /1994االولصباحيانثىاواز محمد عمر

1995 /1994االولصباحيانثىلبنى حميد حسين

1995 /1994االولصباحيذكرعبد هللا عبد الجبار عبد القادر



1995 /1994االولصباحيانثىسميرة عدنان احمد

1995 /1994الثانيصباحيذكرسمير عبده حسن

1995 /1994الثانيصباحيذكرمؤيد محمود عبد الغني

1995 /1994الثانيصباحيذكرعمر غانم ذنون

1995 /1994الثانيصباحيذكرفاضلي ولد الزين ولد محمد

1995 /1994الثانيصباحيانثىشهلة هاني علي احمد

1995 /1994الثانيصباحيذكرعمار عادل محمد سليم

1995 /1994الثانيصباحيانثىفنار فائز عبد هللا

1995 /1994الثانيصباحيذكرحسن محمد جبريل

1995 /1994الثانيصباحيانثىأمل جاسم محمد حسن

1995 /1994الثانيصباحيذكرياسين محسن محمد امين

1995 /1994الثانيصباحيذكرقصي قاسم يحيى ذنون الجواري

1995 /1994الثانيصباحيذكرصفوان مظفر سعيد محمد

1995 /1994الثانيصباحيانثىذكرى خليل ابراهيم

1995 /1994الثانيصباحيانثىصفاء عادل عثمان بكر

1995 /1994الثانيصباحيانثىبيلكي عرفان شاكر

1995 /1994الثانيصباحيانثىسميرة هاشم فضالة

1995 /1994االولصباحيذكرليث خالد خليل

1995 /1994االولصباحيذكرعدنان دهام احمد

1995 /1994االولصباحيانثىامنة بشير سعيد

1995 /1994االولصباحيانثىنجالء بنيامين بتو

1995 /1994االولصباحيانثىليلى عثمان كلش

1995 /1994االولصباحيذكرغالب ناصر يحيى قائد

1995 /1994االولصباحيذكربيوس جميل خزيران

1995 /1994االولصباحيذكراسعد امجد فخري

1995 /1994االولصباحيذكرفوزي دحام امين

1995 /1994االولصباحيذكرمحمود شيخ حسن عبدي

1995 /1994االولصباحيذكرخالد جالل بكر

1995 /1994االولصباحيانثىنجاة محمد موسى

1995 /1994االولصباحيذكرمحمد محسن خنفاس

1995 /1994االولصباحيانثىنهلة جرجيس جوكا

1995 /1994االولصباحيانثىبري عادل طيب

1995 /1994االولصباحيذكرعلي عطية اخليف



1995 /1994االولصباحيذكرخلف داؤد شيخو

1995 /1994االولصباحيذكرنادر الياس سمو

1995 /1994الثانيصباحيانثىهناء دنخا الزار

1995 /1994الثانيصباحيذكرايوب حسن حسين

1995 /1994الثانيصباحيذكريشار سعدت طه

1995 /1994الثانيصباحيانثىانتصار خليل حسن

1995 /1994الثانيصباحيذكرعيدان ابراهيم محمد فنتش

1995 /1994الثانيصباحيذكرقصي عباس محمد

1995 /1994الثانيصباحيانثىزكية يوحنا اينا

1995 /1994االولصباحيذكرعبد الكريم حماد محمد سليم

1995 /1994االولصباحيذكرمحمد صالح محمد

1995 /1994االولصباحيذكراحمد زهير ابراهيم

1995 /1994االولصباحيذكرعمر رشو شرف ال يزيدين

1995 /1994االولصباحيذكرسالم ميخائيل سليمان

1995 /1994االولصباحيذكرموفق طوبيا ججو بولص

1995 /1994االولصباحيانثىغادة عبدالمسيح حنا

1995 /1994االولصباحيانثىنجوى عباس مالي

1995 /1994االولصباحيانثىكلسل محمد عبدهلل

1995 /1994االولصباحيذكرجاسم محمد عثمان

1995 /1994االولصباحيانثىاخالص عادل خليل

1995 /1994االولصباحيانثىالهام جمعة توفيق

1995 /1994االولصباحيذكرجبار هندي جاسم

1995 /1994االولصباحيذكرسعدي قاسم فاضل

1995 /1994االولصباحيانثىصفاء صالح يونس

1995 /1994الثانيصباحيذكريوسف رحيم خلف

1995 /1994الثانيصباحيذكرقاسم محمد يونس صالح

1995 /1994الثانيصباحيانثىناسك علي حمه رشيد

1995 /1994الثانيصباحيذكرسعدي مرشد ياسين

1995 /1994الثانيصباحيانثىليلى اكرم شفيق

1995 /1994الثانيصباحيذكرخالد سعيد عبدالقادر

1996 /1995االولصباحيانثىرضاء حازم محمد

1996 /1995االولصباحيانثىميادة سالم محمود

1996 /1995االولصباحيانثىسناء غانم اسماعيل



1996 /1995االولصباحيذكريعقوب علي احمد

1996 /1995االولصباحيذكرصفوان شكيب حسين

1996 /1995االولصباحيذكرلؤي خالد خلف القطب

1996 /1995االولصباحيذكررائد احمد موسى

1996 /1995االولصباحيانثىنور علي عبود

1996 /1995االولصباحيانثىشيماء موفق يونس

1996 /1995االولصباحيانثىشذى جاسم محمد

1996 /1995االولصباحيانثىاحكام صادق زومان

1996 /1995االولصباحيانثىرند عبد االله خضر

1996 /1995االولصباحيذكرمحمد خليف عفر

1996 /1995االولصباحيانثىرفل احمد عبد القادر

1996 /1995االولصباحيذكرخالد مجبل عواد

1996 /1995االولصباحيانثىساجدة صبري جبيش

1996 /1995االولصباحيذكرهالل محمد طه السويداني

1996 /1995االولصباحيذكرابراهيم احمد حمود

1996 /1995االولصباحيانثىفيرجين حنا كرومي

1996 /1995االولصباحيذكرماهر زهير سعيد

1996 /1995االولصباحيذكرمحمد سليمان احمد

1996 /1995االولصباحيذكرمحمد علوان محمود وهب

1996 /1995االولصباحيانثىايمان كامل اصطيفان

1996 /1995االولصباحيانثىمجدي نجم محمد خليل

1996 /1995االولصباحيذكرعمرومحمد فتحي

1996 /1995االولصباحيذكراسعد محمد عبد الرحيم

1996 /1995االولصباحيذكربشار زينل خضر مجيد

1996 /1995االولصباحيذكررمضان شين شمدين

1996 /1995االولصباحيذكرعادل كتاب حميد

1996 /1995االولصباحيذكرقصي فخري يوسف

1996 /1995االولصباحيذكرعاصم عبدالجليل علي

1996 /1995االولصباحيانثىجوان لطيف فرج معروف

1996 /1995االولصباحيذكرفارس عطية شطي

1996 /1995االولصباحيذكرمحمود عمر عبدهللا محمد

1996 /1995االولصباحيذكرسامان طه طيب علي

1996 /1995االولصباحيذكرياسر جاسم منديل



1996 /1995االولصباحيذكروليد عبدالحميد عبدهللا

1996 /1995االولصباحيذكرمعين زهير يوسف االحمد

1996 /1995االولصباحيذكرمحمد سليمان ابراهيم

1996 /1995االولصباحيذكرعلي عبد حمد

1996 /1995االولصباحيذكرجميل صفوك مراد

1996 /1995االولصباحيذكرعبدالقادر احمد حسن

1996 /1995االولصباحيانثىهدى جاسم محمد محمود

1996 /1995االولصباحيذكرعلي حسن محمد شيت

1996 /1995الثانيصباحيانثىبان عبدالمجيد محمد

1996 /1995الثانيصباحيذكرعزالدين حسن حميد حسن

1996 /1995الثانيصباحيانثىفنار متي ابراهيم

1996 /1995الثانيصباحيذكريزن سالم علي

1996 /1995الثانيصباحيذكرعبدهللا سعيد عبدهللا

1996 /1995الثانيصباحيذكرفاروق عبدالغني عبدهللا

1996 /1995الثانيصباحيانثىعبير طه سوادي

1996 /1995الثانيصباحيذكرعالء فريد ابراهيم

1996 /1995الثانيصباحيذكريحيى شكر محمود

1996 /1995الثانيصباحيانثىفيان محمد خانو

1996 /1995الثانيصباحيذكرحاجم علي نواف

1996 /1995الثانيصباحيانثىرحاب محمد محفوظ

1996 /1995الثانيصباحيذكرمنير حسين فرج

1996 /1995الثانيصباحيذكرمحمد مصطي عبدي

1996 /1995الثانيصباحيذكرعلي سلطان سليم

1996 /1995الثانيصباحيذكرخسرو اسعد جانكير

1996 /1995الثانيصباحيذكرحسن عبدالقادر رشيد

1996 /1995الثانيصباحيذكرنيجرفان صالح حاجي

1996 /1995االولصباحيذكربدر سعد هللا عبد هللا

1996 /1995الثانيصباحيذكرابراهيم عبد هللا محمد

1996 /1995االولصباحيذكرزيد محمود عبد الحميد

1996 /1995االولصباحيانثىمنال عبد هللا محمد

1996 /1995االولصباحيانثىايناس عبد هللا حسن

1996 /1995االولصباحيانثىاميرة متي رزوقي

1996 /1995االولصباحيذكرمحمد احمد قوقة



1996 /1995االولصباحيذكراحمد طه احمد

1996 /1995االولصباحيذكرماهر علي حسين

1996 /1995االولصباحيذكرمقبل علي احمد

1996 /1995االولصباحيذكرمعتصم محمد امين

1996 /1995االولصباحيانثىسناء محمد احمد

1996 /1995االولصباحيذكرموفق يحيى خلف

1996 /1995االولصباحيانثىايناس احمد عبد هللا

1996 /1995االولصباحيذكرنواف علي حسين

1996 /1995االولصباحيانثىالحان مسعود سعيد

1996 /1995االولصباحيذكرمروان عبد العزيز عبد

1996 /1995االولصباحيانثىاقبال خليل محمد

1996 /1995االولصباحيذكرمحمد عبد الكريم محمد

1996 /1995االولصباحيذكرمحمد زهدي محمد زايد

1996 /1995االولصباحيذكرجمعة ابراهيم اسماعيل

1996 /1995االولصباحيذكرحمزة خليل خوجة

1996 /1995االولصباحيانثىنجيبة احمد طه

1996 /1995االولصباحيذكرعدي علي حيدر

1996 /1995االولصباحيانثىعبير زهير حميد

1996 /1995االولصباحيانثىبثينة رشيد احمد

1996 /1995االولصباحيانثىمريم عبد هللا محمد محي الدين

1996 /1995االولصباحيذكرمحمد موسى محمد

1996 /1995االولصباحيذكرسعيد عارف محمد سعيد

1996 /1995االولصباحيانثىغادة متي ابراهيم

1996 /1995االولصباحيانثىاباء سالم صديق

1996 /1995االولصباحيذكرحسام محمد تميم

1996 /1995االولصباحيذكرهاشم محمد علي ابو احمدة

1996 /1995االولصباحيانثىميادة عبد الرزاق يونس

1996 /1995االولصباحيانثىمناهل اسطيفو كوركيس

1996 /1995االولصباحيذكررافع طه حامد

1996 /1995االولصباحيذكرهادي ياقو داؤد

1996 /1995االولصباحيذكريونس عثمان حسين

1996 /1995االولصباحيانثىالحان محمد صبحي

1996 /1995االولصباحيانثىسجى جابر عبد اللطيف



1996 /1995االولصباحيذكرميكائيل موسى صوفي

1996 /1995االولصباحيانثىبهار كريت علي

1996 /1995االولصباحيذكراحمد بالل يوسف

1996 /1995االولصباحيذكرصدام هاشم عبد العنزي

1996 /1995االولصباحيذكرعبد الستار احمد مصطفى

1996 /1995االولصباحيانثىمها محمد عبد المجيد

1996 /1995االولصباحيانثىهاله صبحي نعيم سليمان

1996 /1995االولصباحيذكرانمار عبدالغني فتحي

1996 /1995االولصباحيذكرزاهد زكي بشير احمد

1996 /1995االولصباحيانثىمها غثيث جاسم

1996 /1995االولصباحيذكرفادي زعل مسلم الختاتنة

1996 /1995االولصباحيانثىاروى محمد عبدالكريم

1996 /1995االولصباحيذكرماهر محمد سالم الشقاحين

1996 /1995االولصباحيذكراحمد جابر عباس الكربولي

1996 /1995االولصباحيذكرخالد شحاذة صالح

1996 /1995الثانيصباحيانثىحنان يوسف يونس

1996 /1995الثانيصباحيانثىمنار عبد السالم عبد هللا

1996 /1995الثانيصباحيذكرفراس علي محمد خليل

1996 /1995الثانيصباحيذكرباسم عيان عبيد

1996 /1995الثانيصباحيذكرعقيل محمد صالح حسن

1996 /1995الثانيصباحيذكرحارث حسين سعيد

1996 /1995الثانيصباحيذكرمعد ذنون صالح الزبيدي

1996 /1995الثانيصباحيذكرياسر محمد احمد ابراهيم

1996 /1995الثانيصباحيانثىسهام سعود احمد

1996 /1995الثانيصباحيانثىدالل غانم ايوب

1996 /1995الثانيصباحيانثىريم سلهم صديق

1996 /1995الثانيصباحيذكررافد فرنسو قريو انويا

1996 /1995الثانيصباحيذكرناطق اكرم حسين محمد

1996 /1995الثانيصباحيانثىاالء محمد رفعت عبد هللا

1996 /1995الثانيصباحيذكراياد حكمت ضيف هللا

1996 /1995الثانيصباحيذكرعبد الحميد محمد عباس

1996 /1995الثانيصباحيذكرمهند بهجت عبد القادر

1996 /1995الثانيصباحيانثىعبير زيدان شكر



1996 /1995الثانيصباحيانثىسمية برهان ايوب

1996 /1995الثانيصباحيذكرصالح مصطفى محمد

1996 /1995الثانيصباحيذكرمحمد ابراهيم عطا هللا

1996 /1995الثانيصباحيانثىارجوان عادل زين العابدين

1996 /1995الثانيصباحيذكرنوري سامي احمد

1996 /1995الثانيصباحيانثىرقية حسين يونس

1996 /1995الثانيصباحيانثىصباح لطيف احمد

1996 /1995الثانيصباحيذكريعقوب خضير رمضان

1996 /1995الثانيصباحيانثىوئام يوسف حنا

1996 /1995الثانيصباحيذكرعمار فوزي كمال

1996 /1995الثانيصباحيذكرعبد هللا عبد القادر علي

1996 /1995االولصباحيذكرمحمد شكر محمود

1996 /1995االولصباحيانثىفادية سليمان نعيم

1996 /1995االولصباحيذكرصالح مؤيد شاكر

1996 /1995االولصباحيانثىاالء عبد الستار داؤد

1996 /1995االولصباحيانثىحنان جوزيف الياس

1996 /1995االولصباحيانثىشذى بطرس أسوفي

1996 /1995االولصباحيانثىخالدة ناجي شابا

1996 /1995االولصباحيانثىصفاء صالح الدين يحيى جرجيس

1996 /1995االولصباحيانثىسرى محمد جمال الدين العلوي

1996 /1995االولصباحيانثىدالل عادل أحمد قصاب باشي

1996 /1995االولصباحيانثىاالء غانم محي الدين

1996 /1995االولصباحيذكرعبد هللا محمد عبد

1996 /1995االولصباحيانثىغادة محمد مرعي

1996 /1995االولصباحيذكرغزوان اكرم محمد سعيد

1996 /1995االولصباحيذكرأحمد عبد الغني خليل

1996 /1995االولصباحيانثىوسناء نزار عبد هللا

1996 /1995االولصباحيذكراسالم فاضل عبد هللا

1996 /1995االولصباحيذكرصدعان جلعو اذياب

1996 /1995الثانيصباحيذكرمحمد حمد صالح

1996 /1995الثانيصباحيذكرحارث محمد سعيد عبد

1996 /1995الثانيصباحيذكرأحمد عبد الجبار حسين

1996 /1995الثانيصباحيذكرطالل اكرم سعدون



1996 /1995الثانيصباحيذكرأيوب هللا ويردي بهاء الدين

1996 /1995االولصباحيذكرصالح محمد بني سالمة

1996 /1995االولصباحيانثىازهار عبد الرزاق قاصد

1996 /1995االولصباحيذكرعبد الباقي الريح عبد الغفار

1996 /1995االولصباحيذكرارسالن عبد القهار طه

1996 /1995االولصباحيذكرالعلوي محمد حرمة

1996 /1995االولصباحيذكرهاشم يوسف عباس

1996 /1995االولصباحيانثىدينا احمد عمر

1996 /1995االولصباحيذكررائد سليمان داؤد

1996 /1995االولصباحيذكرهشام عبد هللا علي

1996 /1995االولصباحيذكرصالح سيف حسن

1996 /1995االولصباحيذكرسامي محمد نجم الدين

1996 /1995االولصباحيذكرحسين علي مبارك

1996 /1995االولصباحيانثىدعاء عبد الواحد حميد

1996 /1995االولصباحيذكرسمير عبد الغفار فضل

1996 /1995االولصباحيذكرعامر صالح حسين

1996 /1995الثانيصباحيذكرطارق خلف بركات

1996 /1995الثانيصباحيانثىشيالن صباح فقي

1996 /1995الثانيصباحيانثىرقية طارق خليل

1996 /1995الثانيصباحيانثىمائدة كمال عثمان

1996 /1995الثانيصباحيذكرجرجيس كريم يونس الجبوري

1996 /1995الثانيصباحيانثىزينب عواد عباس

1996 /1995الثانيصباحيانثىبيداء سرحان فتحي حمادي

1996 /1995الثانيصباحيذكرسعدي محمود عباس

1996 /1995االولصباحيذكرزهار محمد توفيق حسن

1996 /1995االولصباحيذكرمحمد ناصر محمد

1996 /1995االولصباحيذكرحسن محمد علي عويسات

1996 /1995االولصباحيذكرسلطان عبدهلل محمد

1996 /1995الثانيصباحيذكرصهيب سيف الدين عادل

1996 /1995الثانيصباحيذكرعبدالستار حمد عبدهلل

1996 /1995الثانيصباحيانثىزهرة سعدون والي

1997 /1996االولصباحيذكررامي رشيد سعيد ابو لبدة

1997 /1996االولصباحيذكرماهر محمد محمود طه



1997 /1996االولصباحيذكرشهاب محمد محمود الطه

1997 /1996االولصباحيانثىبان موفق ابلحد يوسف

1997 /1996االولصباحيذكرقولو حسين رشو كريش

1997 /1996االولصباحيانثىشيماء طه احمد ياسين

1997 /1996االولصباحيانثىبان ثامر عبدالعزيز رحاوي

1997 /1996االولصباحيانثىسنابل طالل داؤد سليم

1997 /1996االولصباحيذكرسبهان رمضان اكميز محمد

1997 /1996االولصباحيذكرفرهاد احمد يوسف ابراهيم

1997 /1996االولصباحيذكرحسين علي عمر علي

1997 /1996االولصباحيذكرعادل محمد عبدهللا محمد

1997 /1996االولصباحيذكرباسم سامي داؤد سليمان

1997 /1996االولصباحيذكرسعد علي سعد ابو سليم

1997 /1996االولصباحيانثىخنساء محمد حميد الصواف

1997 /1996االولصباحيانثىاالء مجيد حمادي حسين

1997 /1996االولصباحيذكرجمال محمود فالح الغرايبة

1997 /1996االولصباحيانثىنعم سالم احمد القطان

1997 /1996االولصباحيذكرطارق سلطان علي الزريقي

1997 /1996االولصباحيانثىميادة ابراهيم احمد الفروجي

1997 /1996االولصباحيذكرمحمد فاضل محمد امين

1997 /1996االولصباحيانثىنعم موفق محمد عبد المجيد الطائي

1997 /1996االولصباحيذكرغسان حسن عاكوب حسن

1997 /1996االولصباحيانثىهبة مؤيد محمود سعيد القزاز

1997 /1996االولصباحيانثىشذى صباح حميد السلطان

1997 /1996االولصباحيذكراحمد ذياب محمد خليف

1997 /1996االولصباحيانثىنادية كامل سعيد الشيخ االمين

1997 /1996االولصباحيذكرثائر عزيز ايوب عبدالرحيم

1997 /1996االولصباحيذكرسرمد فهمي داؤد سليمان

1997 /1996االولصباحيذكرخالد حامد نعمان عبدالرحمن

1997 /1996االولصباحيذكرمهند فرنسو قريو عيسى

1997 /1996االولصباحيذكربشار مجيد بنوش بولص

1997 /1996االولصباحيذكرحسن رشيد طاهر يونس

1997 /1996االولصباحيذكرعمار يونس محمد محمود

1997 /1996االولصباحيذكريونس يحيى ابراهيم احمد



1997 /1996االولصباحيذكرجاسم قاسم قوجي خدر ال فارس

1997 /1996االولصباحيذكرمدين نزيه عبدالرحمن مجيد

1997 /1996االولصباحيانثىليلى حسين جاسم توفيق

1997 /1996الثانيصباحيذكررائد ابراهيم حسن احمد المولى

1997 /1996الثانيصباحيذكرسعد عبدالقادر فتحي عبدهللا
1997 /1996الثانيصباحيذكرعمار ذنون يونس خضر السبعاوي

1997 /1996الثانيصباحيذكرفائق عيسى فائق الهلسة

1997 /1996الثانيصباحيذكرمعاذ وليد حامد عبدهللا

1997 /1996الثانيصباحيذكراحمد عبدهللا حمزة مصطفى الجبوري

1997 /1996الثانيصباحيذكرنمام عبدالقادر محمود

1997 /1996الثانيصباحيذكرعلي حسين عمر ولي الولي

1997 /1996الثانيصباحيذكرحسين دانوك احمد برويل

1997 /1996الثانيصباحيذكرحسين محمد عواد نعوم العبيدي

1997 /1996الثانيصباحيذكراحمد محمد علي محمد الدوسكي

1997 /1996الثانيصباحيذكرجاسم محمد اسماعيل خليل

1997 /1996الثانيصباحيانثىلينا انويا كوركيس ملكو

1997 /1996االولصباحيذكرعثمان فالح عبد الرحيم

1997 /1996االولصباحيذكرعلي حسين محمد علي سليمان

1997 /1996االولصباحيانثىصبا احمد سعيد سليم

1997 /1996االولصباحيانثىزينة عبد الستار جبر جاسم

1997 /1996االولصباحيانثىاكرام صبحي محمد سعيد

1997 /1996االولصباحيذكرجابر عبد الرزاق خالد البيطار

1997 /1996االولصباحيذكرحسين محمد صالح عبد الرحمن

1997 /1996االولصباحيذكرعلي حازم يونس يوسف

1997 /1996االولصباحيذكرسيران سمير اواديس

1997 /1996االولصباحيذكرمحمد يونس محمد عبد الرحيم

1997 /1996االولصباحيانثىرغد بهاء الدين محمد ذنون

1997 /1996االولصباحيانثىانتصار عبد الرضا عبد هللا

1997 /1996االولصباحيانثىميسم بهنام سليم بهنام

1997 /1996االولصباحيانثىفريدة محمد سعيد يوسف

1997 /1996االولصباحيانثىاخالص هزاع كريم

1997 /1996االولصباحيذكرفالح مقبول خلف خلف

1997 /1996االولصباحيذكرمعاذ طارق سليمان داؤد



1997 /1996االولصباحيانثىغزوة محمود محمد امين

1997 /1996االولصباحيانثىلمياء عطية جالب غضيب

1997 /1996االولصباحيانثىخلود قاسم محمود سلطان

1997 /1996االولصباحيذكرصقر عبد الكريم علي النوايسة

1997 /1996االولصباحيذكراحمد جياد احمد قاسم

1997 /1996االولصباحيذكرنسيم يوسف حنا الاللو

1997 /1996االولصباحيذكرحسن ابراهيم قاسم الفخري

1997 /1996االولصباحيذكروسام ابراهيم احمد فنجان

1997 /1996االولصباحيانثىوفاء وهبي محمد مردان

1997 /1996االولصباحيذكرمؤيد علي احسان محمد

1997 /1996االولصباحيانثىاخالص ادريس عسكر حسن

1997 /1996االولصباحيذكروعد هللا احمد حسين احمد

1997 /1996االولصباحيانثىمي عوني حميد محمد

1997 /1996االولصباحيانثىشكرية خليل قادر سلطان

1997 /1996االولصباحيذكرمحمود يونس عباوي الجدي

1997 /1996االولصباحيانثىصبا عبد هللا محمد نوري

1997 /1996االولصباحيذكربوداغ اسماعيل مصطفى طه

1997 /1996االولصباحيذكرذاكر جار هللا بشير محمد

1997 /1996االولصباحيذكرعمرعبد المحسن سعدون

1997 /1996االولصباحيذكرنادر رمضان احمد شعبان

1997 /1996االولصباحيذكراحمد طارق عبد الفتاح

1997 /1996االولصباحيذكرطارق عبد الغني احمد

1997 /1996االولصباحيذكرخليل اسماعيل آرتين

1997 /1996االولصباحيذكراحمد صالح مهدي صالح

1997 /1996االولصباحيذكرابراهيم حسيب ابراهيم حبيب

1997 /1996االولصباحيانثىعبير علي حسين يونس

1997 /1996االولصباحيانثىاسراء فوزي احمد مجيد

1997 /1996االولصباحيانثىغادة خليل ابراهيم خليل

1997 /1996االولصباحيانثىسهيلة محمد علي حميد

1997 /1996االولصباحيذكرابراهيم خليل كريم عبد هللا

1997 /1996االولصباحيانثىميادة هاني سالم محمود

1997 /1996االولصباحيذكرخليل حسين عبد الرحمن

1997 /1996االولصباحيذكرعماد شكورسمين محمد



1997 /1996االولصباحيذكرزيدون عبد المحسن  يحيى

1997 /1996االولصباحيذكرمحمد عبد العزيز مصطفى احمد

1997 /1996االولصباحيذكرعبد هللا عبد الوهاب عزيز بكر

1997 /1996االولصباحيانثىوسن حمزة شعبان محمد

1997 /1996االولصباحيانثىامل محمد حمودي جاسم

1997 /1996االولصباحيانثىنهلة سليمان سلطان

1997 /1996الثانيصباحيانثىالس اسحق دنخا يونان

1997 /1996الثانيصباحيذكرمظفر حازم عزيز احمد

1997 /1996الثانيصباحيذكرمحمد ياسين عزيز احمد

1997 /1996الثانيصباحيذكررائد حمزة موسى المحتسب

1997 /1996الثانيصباحيذكرمحمود علي محيميد كردي

1997 /1996الثانيصباحيذكرنوزت صالح قاسم مسطو

1997 /1996الثانيصباحيذكرياسر حسين ذنون البياتي

1997 /1996الثانيصباحيذكراحمد فتحي زيدان موسى

1997 /1996الثانيصباحيذكرنشوان محمد محمود احمد المولى

1997 /1996الثانيصباحيذكرامين ابراهيم طلب ابو شيخة

1997 /1996الثانيصباحيذكرمحمد بهاء الدين عزيز رفيق

1997 /1996الثانيصباحيذكراوس خليل ابراهيم ال مراد

1997 /1996الثانيصباحيذكرعزام محمد نديم توفيق محمد علي

1997 /1996الثانيصباحيانثىفيان لعازر خوشو يوسف

1997 /1996الثانيصباحيذكرجمعة صالح خالد الطائي

1997 /1996الثانيصباحيذكروائل فوزي محمود ابو عابد

1997 /1996الثانيصباحيذكرعصام اميسرعبد الهادي

1997 /1996الثانيصباحيذكرمحمد عادل احمد ذنون

1997 /1996الثانيصباحيذكركزال زردة محمد حمزة جاف

1997 /1996الثانيصباحيذكرحميد مالو حميد

1997 /1996االولصباحيانثىآن صباح وجيه يونس

1997 /1996االولصباحيانثىزهراء محمد سعيد ياسين

1997 /1996االولصباحيذكرأحمد نجم شيت حسين الشالوي

1997 /1996االولصباحيانثىجنار جمال رفيق توفيق

1997 /1996االولصباحيذكرمحمود عبد العزيز علي سلطان

1997 /1996االولصباحيانثىايفا شابا الياس ال سبتي

1997 /1996االولصباحيذكرحسين عبد الرحمن هاشم



1997 /1996االولصباحيانثىزينب رضا علي عبيد اغا

1997 /1996االولصباحيذكرليث بولص حبيب شعيا يدكو

1997 /1996االولصباحيانثىهيفاء محمود موسى الربيعي

1997 /1996االولصباحيذكرعبد الحليم احمد عبد الرحمن الرماضنة

1997 /1996االولصباحيانثىتغريد غانم قاسم الخياط

1997 /1996االولصباحيانثىاالء عبد قاسم حسون

1997 /1996االولصباحيذكرمحمد عبد الغني حامد

1997 /1996االولصباحيانثىسجى سالم محمد حمادي فتاح

1997 /1996االولصباحيذكرريان عبد المنعم يحيى قاسم

1997 /1996االولصباحيذكروهيب نافع محمود مصطفى

1997 /1996االولصباحيذكرهاني بطروس اوراها كاكوز

1997 /1996االولصباحيذكرمحمد نعمت سليمان محمد

1997 /1996االولصباحيذكركمال صالح صالح عبد القادر الحافظ

1997 /1996الثانيصباحيذكرمحمد عبد الكريم عبد العزيز

1997 /1996الثانيصباحيذكرغانم كوركيس نعمو حنا ميا

1997 /1996الثانيصباحيانثىليلى شموئيل ساده الكهفي

1997 /1996الثانيصباحيذكرعمار عبد المنعم حميد محمد حمود

1997 /1996الثانيصباحيذكرعلي احمد يعقوب يوسف

1997 /1996االولصباحيانثىضحى سيف الدين عادل العمري

1997 /1996االولصباحيذكرحازم تيسير صالح الرحاحلة

1997 /1996االولصباحيانثىرفاه عدنان نجم الطائي

1997 /1996االولصباحيانثىغيداء محمد نافع شاهين العبدلي

1997 /1996االولصباحيانثىندى عبدالرزاق حامدعبدالرزاق

1997 /1996االولصباحيانثىصباح احمد علي ولد البياتي

1997 /1996االولصباحيذكراياد محمدعبدهللا محمد العطار

1997 /1996االولصباحيذكرمحمد قنبرحشبر مردان

1997 /1996االولصباحيذكرجاسم حمادي احمد العربة

1997 /1996االولصباحيذكرشوكت احمد حسن نعمات

1997 /1996االولصباحيذكرحمادي سعيد يونس الحديدي

1997 /1996االولصباحيذكرعبد الحسين محمدعلي ابراهيم محمد

1997 /1996االولصباحيذكرغانم ساعد حسن عمر

1997 /1996االولصباحيذكر ساهرسعدعبداالمير الربيعي

1997 /1996الثانيصباحيذكركرارمحمد نجم عبدالمطلب الموسوي



1997 /1996الثانيصباحيذكرحاتم جوادعبيد جاسم العاني

1997 /1996الثانيصباحيذكربشيرمحمد حسن محمد الحماوي

1997 /1996الثانيصباحيانثىابتسام ريسان محسن موسى القريشي

1997 /1996الثانيصباحيذكرلقمان سليمان محمود سليمان

1997 /1996الثانيصباحيذكرشبيب دخيل عواد محمد الدليمي

1997 /1996الثانيصباحيانثىاسراء كاظم عيدان كريم الربيعي

1997 /1996الثانيصباحيذكرحسين خضير محمد الجبوري

1997 /1996الثانيصباحيذكرحيدر محمد ابراهيم الحديدي

1997 /1996الثانيصباحيذكرنوفل قدري جاسم محمد الجنابي

1997 /1996الثانيصباحيانثىميديا كورون محمود محمد

1997 /1996االولصباحيذكرعبدالستارخلف جاسم محمد

1998 /1997االولصباحيذكرعامر عبدالكريم محمد

1998 /1997االولصباحيذكراحمد يونس محمد

1998 /1997االولصباحيانثىنبال يونس محمد

1998 /1997االولصباحيذكرزياد عبدالهادي يوسف

1998 /1997االولصباحيانثىهدى عبدالرحيم حسين

1998 /1997االولصباحيذكروعد حبش احمد

1998 /1997االولصباحيانثىصفاء ادريس عبود

1998 /1997االولصباحيذكرعبدهللا صالح محيي

1998 /1997االولصباحيذكرسعود عرب كريم

1998 /1997االولصباحيانثىصفا اسامة سالم

1998 /1997االولصباحيذكررأفت علي راشد

1998 /1997االولصباحيذكرعبدالعزيز حامد سعيد

1998 /1997االولصباحيانثىبشرى ابراهيم علو

1998 /1997االولصباحيذكرمحمد ولد الشيخ ولداالمام

1998 /1997االولصباحيذكرمحمد مصطفى حسن

1998 /1997االولصباحيذكرسليمان صالح سليمان الزعبي

1998 /1997االولصباحيذكرمحمد المختار بن محمد

1998 /1997االولصباحيذكربسام عبدالواحد يوسف

1998 /1997االولصباحيانثىدينا جالل الدين حموشي

1998 /1997االولصباحيذكرمحمد اسماعيل عبدهللا

1998 /1997االولصباحيذكرايمن حمدان محمود الزعبي

1998 /1997االولصباحيانثىعلياء محمود علي



1998 /1997االولصباحيذكرفاخر عبدالرحمن محمد امين

1998 /1997االولصباحيذكرعقيل مهدي مهاوي

1998 /1997االولصباحيذكريوسف ستار محمد

1998 /1997االولصباحيذكرعلي نافع احمد

1998 /1997االولصباحيذكرعصام محمد ثابت حسن

1998 /1997االولصباحيانثىتغريد احمد عبدهللا

1998 /1997االولصباحيذكرخالد محمد محمود

1998 /1997االولصباحيذكرعزالدين سالم عبد

1998 /1997االولصباحيذكراندريه عيسى يعقوب

1998 /1997االولصباحيذكرساري ابراهيم محمود

1998 /1997االولصباحيذكرمحمد ميكائيل نجف

1998 /1997االولصباحيذكراحمد ظاهر حمد

1998 /1997االولصباحيذكرصبحي قائد محمد ثابت

1998 /1997االولصباحيانثىسحر ابراهيم يونس

1998 /1997االولصباحيانثىصباح شريف حميد

1998 /1997االولصباحيذكرمحمد فتحي محمود

1998 /1997االولصباحيانثىسيران رؤوف علي

1998 /1997االولصباحيذكرمهدي صالح احمد القواسمة

1998 /1997االولصباحيذكرحسين عسكر ساقي حسين

1998 /1997االولصباحيذكرابراهيم عبدالحافظ عبدالفتاح

1998 /1997االولصباحيذكرمثنى احمد عبود القيسي

1998 /1997االولصباحيذكرامجد محمد علي ابو ستة

1998 /1997االولصباحيذكرمضر محمد صابر عبدالمجيد

1998 /1997االولصباحيذكرصالح محمد عايد عطية

1998 /1997االولصباحيذكرمحمد جاسم محمد

1998 /1997االولصباحيذكرصفوان سالم خليل

1998 /1997االولصباحيذكرسامي عبدالجليل غالب

1998 /1997االولصباحيذكرسعيد احمد غتران

1998 /1997االولصباحيذكرابرهيم غانم خلف

1998 /1997االولصباحيذكرحازم احمد عبدهللا

1998 /1997االولصباحيذكرشكر عبدالرحمن شكر

1998 /1997االولصباحيانثىاميرة محمد اسود

1998 /1997االولصباحيذكرنوزد جميل ياسين



1998 /1997االولصباحيذكراحمد طارق خليل

1998 /1997االولصباحيذكرعماد حمد عطية

1998 /1997االولصباحيذكرعبدالقادر عزيز الياس

1998 /1997االولصباحيذكريعقوب يوسف محي الدين

1998 /1997الثانيصباحيذكرذي يزن محمد عبدالقادر

1998 /1997االولصباحيذكرجميل ابراهيم منديل

1998 /1997الثانيصباحيذكرانور محمد صالح المجهلي

1998 /1997االولصباحيذكرحكمت مجدي بهنام

1998 /1997الثانيصباحيذكرمحمد عبدالحليم محمد

1998 /1997االولصباحيذكرعبدالحميد عبدالمجيد محمد

1998 /1997االولصباحيذكرعدنان محمد صادق

1998 /1997االولصباحيذكرعزالدين الياس بابا حسين

1998 /1997االولصباحيذكرشاهر احمد يوسف

1998 /1997االولصباحيذكرمحفوظ يونس طعمة عبدهللا

1998 /1997االولصباحيذكرمشعل خلف عجيل

1998 /1997االولصباحيذكرباسم محمد زيدان

1998 /1997الثانيصباحيذكرعلي زهدي ابراهيم

1998 /1997االولصباحيذكرمناف محمد عبدهللا

1998 /1997االولصباحيذكرمحمد علي حسين احمد

1998 /1997االولصباحيذكرنوري صبري يونس

1998 /1997االولصباحيذكرمحمود شكري محمود

1998 /1997الثانيصباحيذكرخليل ابراهيم محمد

1998 /1997االولصباحيانثىرواء سمير عبدهللا

1998 /1997االولصباحيذكرسعد ادريس خضير

1998 /1997الثانيصباحيذكررعد احمد سالمة

1998 /1997االولصباحيذكرحسن عواد محمد

1998 /1997االولصباحيذكرمحمد نور محمود

1998 /1997االولصباحيذكرمحمد علي حسين ساير

1998 /1997االولصباحيذكرسالم محمد نوري حسن

1998 /1997الثانيصباحيذكرمحمد حسن محسن

1998 /1997االولصباحيانثىمي زهير يونس

1998 /1997االولصباحيانثىجميلة حمران نامس

1998 /1997االولصباحيانثىاسراء يوسف ذنون



1998 /1997االولصباحيذكرسطم صالح حسين

1998 /1997االولصباحيذكرمحمود احمد اسماعيل

1998 /1997االولصباحيانثىصفاء ابراهيم محمود

1998 /1997االولصباحيذكرمسائي/آوان احمد مجيد التك

1998 /1997االولصباحيذكرمسائي/اثيل احسان بكر

1998 /1997االولصباحيذكراحمد سلطان عثمان

1998 /1997االولصباحيذكراحمد حسن غصاب غرايبة

1998 /1997االولصباحيذكراحمد جميل توفيق

1998 /1997االولصباحيذكرساهد سعدات يعقوب

1998 /1997االولصباحيانثىمسائي/سنا احسان بكر

1998 /1997االولصباحيذكررأفت يوسف ابراهيم

1998 /1997االولصباحيانثىرشا زهير عبودي

1998 /1997االولصباحيذكرفراس يونس حميد

1998 /1997االولصباحيذكرعمر الزغير علي عبدة

1998 /1997االولصباحيانثىوسناء فتحي محمود

1998 /1997االولصباحيذكرهيثم نايف محمد زريقات

1998 /1997االولصباحيذكراديب عثمان ديوان

1998 /1997االولصباحيذكرمسائي/احمد غانم عبد الرحمن 

1998 /1997االولصباحيانثىمسائي/سلمى طه احمد 

1998 /1997االولصباحيذكرشيالن محمد باقر خضر

1998 /1997االولصباحيذكرمحمد حسيني احمد الحسيني

1998 /1997االولصباحيذكرفراس محيي الدين فارس

1998 /1997االولصباحيذكرمحمد حسن محمود عربيات

1998 /1997االولصباحيانثىكتبية عواد محمد

1998 /1997االولصباحيذكريوسف كاويس محمد

1998 /1997االولصباحيذكرجعفر سليمان عواد

1998 /1997االولصباحيانثىاطوار خضير مجيد

1998 /1997االولصباحيذكرمسائي/جمال صالح صالح عبد

1998 /1997االولصباحيانثىبان يوسف حبيب

1998 /1997االولصباحيانثىاسراء نذير عبد الرزاق

1998 /1997االولصباحيذكراحمد محمد يحيى

1998 /1997االولصباحيذكرنشوان محمود حمد

1998 /1997االولصباحيذكروليد محمد محمود



1998 /1997االولصباحيذكرفارس محمد علي جاويش

1998 /1997االولصباحيذكرهشام عمر حمودي

1998 /1997االولصباحيذكرعبد الحكيم حسن موسى

1998 /1997االولصباحيذكرغزوان عبد العزيز حسين

1998 /1997االولصباحيذكرخالد احمد صالح

1998 /1997االولصباحيانثىخالدة حسن مصطفى

1998 /1997االولصباحيذكرمسائي/تحسين جمال جالل 

1998 /1997االولصباحيذكرصفوان حسن مصطفى

1998 /1997االولصباحيذكرغازي بشير عبد الرحمن

1998 /1997االولصباحيذكرمحمد هاشم محمد سعيد

1998 /1997االولصباحيذكرمحمود يونس يحيى

1998 /1997االولصباحيذكرعدنان عبد القادر حسن

1998 /1997االولصباحيذكروائل نزار محمد نجيب

1998 /1997االولصباحيذكرفائز كريم صادق

1998 /1997االولصباحيذكرسناد حسين حسن

1998 /1997االولصباحيانثىيسرى خليل سعيد

1998 /1997االولصباحيانثىريتا قرياقوس سعيد

1998 /1997االولصباحيذكركاميران كافان سليمان

1998 /1997االولصباحيذكرمسائي/محمد ياسين محمد

1998 /1997االولصباحيذكراحمد يحيى شريف

1998 /1997االولصباحيذكرخضر محمد حسن

1998 /1997االولصباحيذكرعبد الغفور محمد زكي

1998 /1997االولصباحيانثىرويدة سليمان خلف

1998 /1997االولصباحيذكرفراس عقلة خالد

1998 /1997االولصباحيذكرعامر محمود عبد العزيز

1998 /1997االولصباحيذكرمسائي/غزوان ادريس احمد

1998 /1997االولصباحيذكرفارس شكور جمعة

1998 /1997االولصباحيذكرنزار محمد عبدو

1998 /1997االولصباحيذكرمحمد قتيبة يونس

1998 /1997االولصباحيذكرمسائي/هشام قيس ياسين 

1998 /1997االولصباحيانثىهدير هزبر علوان

1998 /1997االولصباحيذكرسالم عمر عثمان

1998 /1997االولصباحيذكرخالد عبد الغني يونس



1998 /1997االولصباحيذكرغسان حنا ميخا

1998 /1997االولصباحيذكرمسائي/فواز امين احمد

1998 /1997االولصباحيانثىغادة ابراهيم سعيد

1998 /1997الثانيصباحيذكرعمر علي مثقال

1998 /1997االولصباحيذكرعبد الرحيم حامد عبد القادر

1998 /1997االولصباحيانثىنوار محمد عامر عبد الرحمن

1998 /1997االولصباحيذكرمثنى عدنان محمد

1998 /1997االولصباحيذكرعوف عبد الر حمن فتح هللا

1998 /1997االولصباحيذكرزينل محمد يونس محمد

1998 /1997االولصباحيذكرمسائي/صالح احمد عطا هللا

1998 /1997االولصباحيذكروضاح صبيح هرمز

1998 /1997االولصباحيذكرعمار عباس حسن

1998 /1997االولصباحيذكريعرب باسم محمد

1998 /1997الثانيصباحيذكربالل زيد فرحان

1998 /1997االولصباحيذكررستم اسطيفان هايك

1998 /1997االولصباحيذكرنافذ عيسى دعدوش

1998 /1997االولصباحيذكررلى ضياء يونس

1998 /1997االولصباحيانثىشيماء غانم سعدهللا

1998 /1997االولصباحيذكرياسر سامي سعيد

1998 /1997الثانيصباحيذكرسفيان فرنسيس منصور

1998 /1997الثانيصباحيذكرجمال محمد جمال

1998 /1997االولصباحيذكرمسائي/احمد هاني يحيى

1998 /1997االولصباحيذكررمضان امين احمد ياسين

1998 /1997الثانيصباحيذكرباسم عطية عودة

1998 /1997االولصباحيانثىسلوى محمد مردان

1998 /1997االولصباحيذكرعبدالمحسن فكاك احمد

1998 /1997االولصباحيذكرمحمد موفق محمد

1998 /1997الثانيصباحيذكرفهد نواف محمد

1998 /1997االولصباحيذكراسماعيل ابراهيم عبد

1998 /1997االولصباحيذكرخيري بدل رشيد

1998 /1997االولصباحيذكرعلي حسين حميد

1998 /1997االولصباحيانثىلقاء غانم داؤد

1998 /1997االولصباحيانثىريا سامي نعوم



1998 /1997االولصباحيذكرعلي سامي نوري

1998 /1997االولصباحيذكرايهاب خضر هرمز

1998 /1997االولصباحيانثىهبة عادل وسطين

1998 /1997االولصباحيذكرضياء جاسم سليمان

1998 /1997االولصباحيذكرحامد احمد محمود

1998 /1997االولصباحيذكرمروان عبد االله احمد

1998 /1997االولصباحيذكرعدي عبد الرحمن جرجيس

1998 /1997االولصباحيانثىهناء يونس رشيد

1998 /1997االولصباحيذكرعبد الواحد الياس سمو

1998 /1997االولصباحيانثىاكرام هاشم يحيى

1998 /1997االولصباحيانثىنينوس شليمون ملك

1998 /1997االولصباحيذكرعلي سعد محمد يوسف

1998 /1997االولصباحيانثىعلياء ميسر نوري

1998 /1997االولصباحيذكرسردار قادر صادق

1998 /1997االولصباحيذكرمحمد عبد المجيد بدل

1998 /1997االولصباحيذكرعبد الرحمن بديع محمود

1998 /1997االولصباحيانثىنبال هاشم فتحي

1998 /1997االولصباحيذكرلؤي صباح محمود

1998 /1997االولصباحيانثىسرى عبد هللا عيدان

1998 /1997االولصباحيذكرجاسم فاضل هزاع

1998 /1997االولصباحيذكرخالد خضر عبد هللا

1998 /1997االولصباحيذكراحمد طارق نجيب

1998 /1997االولصباحيذكرعمران خالد احمد

1998 /1997االولصباحيانثىانعام سعدون عزيز

1998 /1997االولصباحيذكراحمد عبد الرزاق عمر

1998 /1997االولصباحيذكرنديم زيا يوسف

1998 /1997االولصباحيذكرنوفل سليمان طلب

1998 /1997االولصباحيذكرزياد متي يوسف

1998 /1997االولصباحيذكرمحمد حامد محمد

1998 /1997االولصباحيانثىنجالء يحيى فهد

1998 /1997االولصباحيذكرعبد هللا يونس عبد هللا

1998 /1997االولصباحيذكراركان موفق صديق

1998 /1997االولصباحيانثىرنا بدر الدين محمد شريف



1998 /1997االولصباحيانثىهه زار محمد عبد الرحمن

1998 /1997االولصباحيذكرعدي ميسر محمد عبد هللا

1998 /1997االولصباحيذكرمحمد رشيد شوكت

1998 /1997االولصباحيذكرعبد الناصر صبحي ابراهيم

1998 /1997االولصباحيذكرعبد الوهاب ذنون سعدون

1998 /1997االولصباحيانثىفاطمة بهجت شوكت

1998 /1997االولصباحيذكرمحمد خضير حسين

1998 /1997االولصباحيانثىسوسن عباس نوري

1998 /1997االولصباحيذكرغسان علي محمود

1998 /1997االولصباحيذكرقاسم محمود مجيد

1998 /1997االولصباحيانثىنجالء عبد العزيز حسين

1998 /1997االولصباحيانثىميسلون محمد عبد الحسين

1998 /1997االولصباحيانثىسماح عادل جبار

1998 /1997االولصباحيانثىفاتن عمانوئيل حنا

1998 /1997االولصباحيذكرافريح بالل عواد المعماري

1998 /1997االولصباحيذكرمحمد خزعل شهاب

1998 /1997االولصباحيذكرصبحي محمد يونس

1998 /1997االولصباحيذكرصفوان عبد السالم سالم

1998 /1997االولصباحيانثىصبا اكرم نجم الدين

1998 /1997االولصباحيانثىغادة عبد الكريم سلطان

1998 /1997االولصباحيذكرسعدون حسين فرحان

1998 /1997االولصباحيذكروقار حازم داؤد

1998 /1997االولصباحيانثىصون كوزهل كمال قنبر

1998 /1997االولصباحيذكروديد سليمان الصفار

1998 /1997االولصباحيانثىاسراء اياد ابراهيم

1998 /1997االولصباحيانثىشيماء طه علي

1998 /1997االولصباحيذكرامير محمد فرض

1998 /1997االولصباحيذكرمحمود سعدون احمد

1998 /1997االولصباحيذكراحمد خضير محمد

1998 /1997االولصباحيذكرسمير حسن محمد

1998 /1997االولصباحيذكرمأمون صبحي عبدهللا االشقر

1998 /1997االولصباحيذكرزكي عزالدين زكي عمار

1998 /1997االولصباحيذكرعلي عبد الستار عبدالجبار



1998 /1997االولصباحيذكرهيثم علي حمدان القضاة

1998 /1997االولصباحيانثىوسن نجيب اسحاق

1998 /1997االولصباحيذكرفادي ابراهيم فليحان

1998 /1997االولصباحيذكرنعمان داؤد محمد

1998 /1997الثانيصباحيذكروهيب محمد عبدالقادر

1998 /1997االولصباحيانثىهناء حسن عبدهللا

1998 /1997االولصباحيذكرسلطان محمد حسين

1998 /1997االولصباحيذكرخالد حميد احمد

1998 /1997االولصباحيذكرسعود قاسم محمد

1998 /1997الثانيصباحيذكرمحمد عبداللطيف محمود

1998 /1997الثانيصباحيذكركمال مسعد عزيز

1998 /1997االولصباحيذكرغسان عمر حسون

1998 /1997االولصباحيانثىدنيا رباح عبدهللا

1999 /1998االولصباحيانثىرغد محمد يحيى سليمان خروفة

1999 /1998االولصباحيانثىفريال نايف رجب عبدهللا

1999 /1998االولصباحيذكرعيسى سالم علي لكمح االحمدي

1999 /1998االولصباحيانثىهدى سالم سعد هللا ايوب العالف

1999 /1998االولصباحيذكرعالء عبد السالم يحيى حسين

1999 /1998االولصباحيانثىندى احمد ياسين

1999 /1998االولصباحيانثىايفا كوركيس شمعون

1999 /1998االولصباحيانثىشهلة سالم خليل

1999 /1998االولصباحيذكرهاني نجيب احمد معجم

1999 /1998االولصباحيذكراحمد زهير توفيق عبد النبي

1999 /1998االولصباحيذكراحمد جهاد محمد

1999 /1998االولصباحيذكرزيدان خضر رمضان المعماري

1999 /1998االولصباحيانثىاديبة سعدون خلف

1999 /1998االولصباحيذكرحكمت علي احمدعبدهللا الدليمي

1999 /1998االولصباحيانثىرضاب صادق زومان

1999 /1998االولصباحيذكرخليل حسين صالح

1999 /1998االولصباحيانثىالهام عدنان جاسم الطائي

1999 /1998االولصباحيانثىنجوم حازم يعقوب متي

1999 /1998االولصباحيانثىشهلة محمود الياس خضر البياتي

1999 /1998االولصباحيذكرايمن ميسر عبد اللطيف



1999 /1998االولصباحيانثىجيهان محمد اديب يوسف

1999 /1998االولصباحيانثىايناس عادل قاسم ابراهيم

1999 /1998االولصباحيانثىزهراء راكان يحيى محمد علي

1999 /1998االولصباحيانثىاسراء ياقو عزيز

1999 /1998االولصباحيذكربشار يوسف جبرائيل

1999 /1998االولصباحيانثىرحيق طارق عزو مجيد

1999 /1998االولصباحيذكرحارث يونس خليف عكلة

1999 /1998االولصباحيذكرعبد الخالق عبد القادر عبد هللا

1999 /1998االولصباحيانثىهالة ذنون نوري قاسم

1999 /1998االولصباحيانثىدياري رشيد جوقي

1999 /1998االولصباحيذكررمضان سعيد طيب

1999 /1998االولصباحيانثىانور جاسم حمادي الحبيب

1999 /1998االولصباحيذكرهاني عباس فاضل

1999 /1998االولصباحيذكرمعتز صبحي عبد الرحمن قبع

1999 /1998االولصباحيذكراحمد غانم سعد هللا عبودي

1999 /1998االولصباحيذكرمحمود حسيب محمود

1999 /1998االولصباحيذكرزكريا سالم محمد

1999 /1998االولصباحيذكرخالد مهدي مطر محل

1999 /1998االولصباحيذكرفراس نظام مجيد

1999 /1998االولصباحيذكرعصام ارسو شيبا الريكاني

1999 /1998االولصباحيانثىعبير خير الدين سلطان البدراني

1999 /1998االولصباحيذكرعبد الرزاق مجبل محمد حمدان

1999 /1998االولصباحيذكرمجدي ابراهيم مطلق

1999 /1998الثانيصباحيذكرخالد يحيى رجا محمد

1999 /1998الثانيصباحيذكرمحمد علي مصلح

1999 /1998الثانيصباحيانثىاخالص نوري عبد هللا

1999 /1998الثانيصباحيذكرنشوان عبد هللا عمر

1999 /1998الثانيصباحيذكرمحمود صالح احمد ابو حربة

1999 /1998الثانيصباحيذكرياسر مسعود عبد هللا

1999 /1998الثانيصباحيذكرحافظ جابر عباس غدير

1999 /1998الثانيصباحيذكرسعد عياش الياس

1999 /1998الثانيصباحيانثىداليا عبد الواحد سعد هللا

1999 /1998الثانيصباحيذكرعمار احمد صالح



1999 /1998الثانيصباحيذكرعبد هللا علي محمد

1999 /1998الثانيصباحيانثىدعاء احمد حسين

1999 /1998الثانيصباحيذكرعمار صالح هزاع المشهداني

1999 /1998الثانيصباحيذكرمحمد محمود عقلة النقرش

1999 /1998الثانيصباحيذكرسالم احمد فتاح

1999 /1998الثانيصباحيذكرقحطان مجيد جاسم الجبوري

1999 /1998الثانيصباحيانثىوئام ادهام عبد العزيز

1999 /1998الثانيصباحيذكرمحمود احمد محمود

1999 /1998الثانيصباحيذكراحمد سليمان احمد

1999 /1998الثانيصباحيذكرضياء احمد حجي محمد العبيدي

1999 /1998االولصباحيذكريزن فوزي محمد مصطفى

1999 /1998االولصباحيذكرعمر ذيب محمد حسين

1999 /1998االولصباحيذكرمسائي/ محمدموسى محم عبدهللا 

1999 /1998االولصباحيذكرنواف طه عبدهللا الجاعورة

1999 /1998االولصباحيذكرفائق مال هللا محمود جرجيس

1999 /1998االولصباحيذكرعصام عبدالهادي محمدعوض هللا

1999 /1998االولصباحيذكراياد عبد الرحمن اسماعيل خليفة

1999 /1998االولصباحيانثىنعم ادريس يونس ابراهيم

1999 /1998االولصباحيذكراحمد يونس سليم العالف

1999 /1998االولصباحيانثىايثار افرام ادم صليوه الشماس

1999 /1998االولصباحيانثىصبا حسن سعد هللا محمد قصاب باشي

1999 /1998االولصباحيذكرحسان محمد تميم محمد الخليلي

1999 /1998االولصباحيذكرعوني عاطف ابراهيم االحمد

1999 /1998االولصباحيذكرمسائي/عمار ابراهيم حسين فارس

1999 /1998االولصباحيانثىالحان موفق حنا توما الساعور

1999 /1998االولصباحيذكرمسائي/سفيان محمدعبدالرحمن عبدهللا

1999 /1998االولصباحيذكريوسف مصطفى عبد الفتاح اللحام

1999 /1998االولصباحيانثىتماضر محمود عبد الرزاق رحيم

1999 /1998االولصباحيانثىنبراس كمال محمود حموشي

1999 /1998االولصباحيانثىنادر شفيق يوسف الفريحات

1999 /1998االولصباحيذكرمسائي/احمدعبدالغني صالح عبدالقادر

1999 /1998االولصباحيذكرطارق احمد عبدالحافظ ابوالغنم

1999 /1998االولصباحيذكررأفت سميح سعيد الحوراني



1999 /1998االولصباحيذكرمحمود سلمان حسن موسى الددا

1999 /1998االولصباحيانثىمسائي/امة احمد شفاء العمري

1999 /1998االولصباحيذكرمعاذ نافع توفيق محمد خليل

1999 /1998االولصباحيانثىمسائي/براء محسن عبدهللا داؤد

1999 /1998االولصباحيذكرمؤيد علي احمد ابن علي

1999 /1998االولصباحيذكراسعد حميد عبدالوهاب احمد

1999 /1998االولصباحيذكرقصي علي محمد االسعد

1999 /1998االولصباحيذكرلؤي محي الدين توفيق

1999 /1998االولصباحيانثىابتسام حازم محمد احمد الطائي

1999 /1998االولصباحيذكرمحمد ولد المختار السالم

1999 /1998االولصباحيذكرمعاذ هالل علي ابو حشيش

1999 /1998االولصباحيذكرابراهيم احمد خليل غنام

1999 /1998االولصباحيانثىسندس بهنام حبيب يسي

1999 /1998االولصباحيذكرفرحان حمو حاجي حسن

1999 /1998االولصباحيذكرمهند قاسم محمد العساف

1999 /1998االولصباحيذكرمسائي/سمير احمد طه حسين

1999 /1998االولصباحيانثىضحى يونس ذنون العبيدي

1999 /1998االولصباحيذكريونس جمعة صالح خلف الجبوري

1999 /1998االولصباحيذكرمسائي/طريف سالم مصطفى الجومرد

1999 /1998االولصباحيذكرغيث محمد محمود التاجر

1999 /1998االولصباحيانثىبنان احمد غزال  مجيدالحيالي

1999 /1998االولصباحيذكررائد ربحي اسعد العودة

1999 /1998االولصباحيذكريونس سامي سليم النادي

1999 /1998االولصباحيانثىمرح سليمان خالد العاني

1999 /1998االولصباحيذكرمسائي/احمد صالح داؤد سرحان

1999 /1998االولصباحيذكرعيسى محمد عيسى البدارنه

1999 /1998االولصباحيذكرمسائي/عبدهللا اكرم بكر محمود

1999 /1998االولصباحيذكرسليمان مطر علي ثرثار الحديدي

1999 /1998االولصباحيذكرمسائي/محمد يونس حسين زيدان

1999 /1998االولصباحيذكراحمد محمد نذير حسين

1999 /1998االولصباحيذكرزكريا احمد هادي حسو سليفاني

1999 /1998االولصباحيذكرفاضل درويش غالم

1999 /1998االولصباحيذكرهابيل نوزات شكري سعيد النائب



1999 /1998االولصباحيذكرمازن نعمان عبدالرزاق مصطفى

1999 /1998االولصباحيذكرخالد هاني عبد طوالبة

1999 /1998االولصباحيانثىمسائي/ندى قاسم يحيى ايوب العارف

1999 /1998االولصباحيذكرجعفر شاكر محسن رضا

1999 /1998االولصباحيانثىمنصف بن احمد بن علي عباس

1999 /1998االولصباحيذكرعلي محمود عيد فريحات

1999 /1998الثانيصباحيذكراشرف عادل عبدالرحمن جمعة

1999 /1998الثانيصباحيذكروسام برسوم شابا

1999 /1998الثانيصباحيانثىمسائي/بشرى حازم كوركيس

1999 /1998الثانيصباحيذكراحمد محمد رؤوف

1999 /1998الثانيصباحيذكربسام شمعون جرجيس بولص

1999 /1998الثانيصباحيانثىاقبال محمد اسماعيل سليمان

1999 /1998الثانيصباحيذكررائد جاسم مجيد

1999 /1998الثانيصباحيذكربسام شكيب برهان

1999 /1998الثانيصباحيانثىانعام سعيد شمعون

1999 /1998الثانيصباحيانثىمسائي/لجين محمد علي حسين 

1999 /1998الثانيصباحيذكرمسائي/نصرت نعمت يحيى

1999 /1998الثانيصباحيانثىسراب احمد عبدالقادر

1999 /1998الثانيصباحيذكرمسائي/معاذ نافع عبدهللا

1999 /1998الثانيصباحيذكرمسائي/شاكر حسين خضر

1999 /1998الثانيصباحيذكرفراس احمد يوسف الريماوي

1999 /1998الثانيصباحيانثىايمان حسن محمد

1999 /1998الثانيصباحيذكرحسين فتحي حميد عبدهللا

1999 /1998الثانيصباحيذكرعلي ياسين النوايسة

1999 /1998الثانيصباحيذكرمسائي/يزن نذير قاسم

1999 /1998الثانيصباحيذكرثائر هادي احمد الشمري

1999 /1998الثانيصباحيذكرمهند الهام عبد الصفار

1999 /1998الثانيصباحيذكرابيذر سعيد بكتاش العلوش

1999 /1998الثانيصباحيذكراحمد عبدهللا محمود البطانية

1999 /1998االولصباحيانثىهيالء أنس عبد المجيد العمري

1999 /1998االولصباحيانثىفرح عبد الغني يونس الصالح

1999 /1998االولصباحيانثىتمارة احمد يوسف

1999 /1998االولصباحيانثىزينة مضر يحيى عبد هللا



1999 /1998االولصباحيذكرصفوان ناظم راشد خليل عكاش

1999 /1998االولصباحيانثىعذراء شاكر محمود محمد الصوفي

1999 /1998االولصباحيذكراحمد عبد علي عكار جبر

1999 /1998االولصباحيانثىهبة تحسين يوسف مصطفى

1999 /1998االولصباحيانثىرنا محمد محمد نوري الطائي

1999 /1998االولصباحيذكرسفيان يونس محمد الشماع

1999 /1998االولصباحيانثىعائدة يوسف حنا يوسف يوحنا

1999 /1998االولصباحيذكرمازن محمد غانم العناز

1999 /1998االولصباحيذكرجمال حسين سمين ولي الصالحي

1999 /1998االولصباحيانثىهديل عمانوئيل نونا اسرائيل

1999 /1998االولصباحيانثىضحى غانم احمد حياوي الصائغ

1999 /1998االولصباحيذكرايمن غانم محمود يونس

1999 /1998االولصباحيانثىهيفاء مشير حسين احمد

1999 /1998االولصباحيذكرمعتصم خالد عيسى

1999 /1998االولصباحيانثىانتصار صالح عزيز صالح

1999 /1998االولصباحيذكررعد احمد ايوب السالمي

1999 /1998االولصباحيذكرفواز عبد االله محمود الياس

1999 /1998االولصباحيذكرغسان ابراهيم الياس الدليمي

1999 /1998االولصباحيانثىشيماء ناظم محمدرجب محمدصالح

1999 /1998االولصباحيانثىبلكين معصوم شمس الدين

1999 /1998الثانيصباحيذكركرم سالم جميل نعوم

1999 /1998الثانيصباحيانثىندى محمد بالل حسين

1999 /1998الثانيصباحيانثىصبا ديب محمد عبوش

1999 /1998الثانيصباحيذكرزهير حامد تركي

1999 /1998الثانيصباحيانثىتغريد ميخا جبو توحي

1999 /1998الثانيصباحيذكرعبد الباعث نجيب مجيد

1999 /1998الثانيصباحيانثىجولين ميخائيل توماس

1999 /1998الثانيصباحيذكرعلي محمد علي حسين

1999 /1998الثانيصباحيذكرعمر عبد العزيز حمودي عثمان

1999 /1998الثانيصباحيذكرباسم محمد حسين

1999 /1998الثانيصباحيذكرياسر ناطق عبد العزيز احمد

1999 /1998الثانيصباحيذكرعلي عبد الهادي علي

1999 /1998الثانيصباحيذكرخليل ذنون جهاد



1999 /1998الثانيصباحيذكرفراس سالم محمد علي

1999 /1998االولصباحيذكرمحمد صالح عبد هللا خميس

1999 /1998االولصباحيذكرخضير احمد علي البدراني

1999 /1998االولصباحيانثىفيفيان داؤد يوخنا ميخائيل

1999 /1998االولصباحيانثىايمان مصطفى رشاد الزبيدي

1999 /1998االولصباحيذكرنوري عزيز محمد البراوي

1999 /1998االولصباحيانثىريمة اسحق هرمز البراوي

1999 /1998االولصباحيذكرعلي حور عكيد محمد النعيمي

1999 /1998االولصباحيذكرصدام خضيرعباس عبدهللا الجنابي

1999 /1998االولصباحيذكراحمد غانم بشير

1999 /1998االولصباحيذكرعبدالرحمن احمد عباس الجميلي

1999 /1998االولصباحيذكريوسف محمد عزيز

1999 /1998االولصباحيذكرياسر عواد محمود اللهيبي

1999 /1998االولصباحيذكراحمد جاسم خليف اللويزي

1999 /1998االولصباحيانثىليلى حسين موسى محمد

1999 /1998االولصباحيانثىحنان محمود سليمان حسين العبيدي

1999 /1998االولصباحيانثىنجالء فتحي جاسم محمدالحمداني

1999 /1998االولصباحيذكررشيد حميد ابراهيم سمين البياتي

1999 /1998االولصباحيذكرزكريا عطا هللا قوجة عبد هللا

1999 /1998الثانيصباحيذكرعصام جنو بوزوه

1999 /1998الثانيصباحيانثىالهام محمد يوسف

1999 /1998الثانيصباحيذكرحامد عبد الجبار سلطان

1999 /1998الثانيصباحيانثىسعدية احمد اسود

1999 /1998الثانيصباحيانثىانتهاء طارق محمد

1999 /1998الثانيصباحيانثىثالثة محمد فرحان حمد

1999 /1998الثانيصباحيذكرعماد جميل ياسين

1999 /1998الثانيصباحيذكرعبدالمجيد برجس داؤد

1999 /1998الثانيصباحيانثىفيحاء عبد هللا يونس

1999 /1998الثانيصباحيذكرسعدون حجي حسين

1999 /1998الثانيصباحيانثىرغد جاجان سعيد

1999 /1998الثانيصباحيانثىلقاء هاشم ادريس

1999 /1998الثانيصباحيانثىنعيمة محسن هاشم

1999 /1998الثانيصباحيانثىماجدة سلمان محمد



1999 /1998الثانيصباحيذكربشار توفيق محمد

1999 /1998الثانيصباحيذكرصدام عباس رمضان

1999 /1998الثانيصباحيانثىتارا هادي حسن مصطفى

1999 /1998الثانيصباحيانثىذكرى نيسان جبو

1999 /1998الثانيصباحيذكرحامد محمد حسين

1999 /1998الثانيصباحيانثىاخالص عبدالكريم محمد علي

1999 /1998االولصباحيذكرعبد الحكيم لقمان حمادي صافي

1999 /1998االولصباحيانثىنضال يوسف عزيز يوسف

1999 /1998االولصباحيذكرحسين نور الدين عزت بيراقدار

1999 /1998االولصباحيذكررياض جميل وهاب جمعة

1999 /1998االولصباحيانثىهبة كمال علي يونس السادي

1999 /1998االولصباحيذكرعمر يحيى قاسم رشان

1999 /1998االولصباحيذكروليد محمد محمد عبدهللا الساير

1999 /1998االولصباحيذكراحمد مشهور حسن علوي

1999 /1998االولصباحيانثىندى نيسان كوركيس

1999 /1998االولصباحيانثىرنا خيرالدين ايوب امين الجويجاني

1999 /1998االولصباحيانثىاميرة ثمين خليل زناو

1999 /1998االولصباحيذكرثائر محمود كامل صالح

1999 /1998االولصباحيانثىحنان غازي عبدهللا فتحي الحداد

1999 /1998االولصباحيذكررامي عادل سعيد خليل الحمداني

1999 /1998االولصباحيذكرحسين علي محمد سليمان الساعد

1999 /1998الثانيصباحيذكرليث محمد نوري

1999 /1998الثانيصباحيذكرياسر حمد خطاب

1999 /1998الثانيصباحيانثىثريا حكمت شاكر

1999 /1998الثانيصباحيذكراحمد عبد هللا خلف

1999 /1998الثانيصباحيذكرزياد عبد الوهاب ذنون

1999 /1998الثانيصباحيذكرعمار ادريس حمدون

1999 /1998االولصباحيانثىاخالص قرياقوس متي بني

1999 /1998االولصباحيانثىنادية صليوه شمعون توما

1999 /1998االولصباحيانثىتحفة حقي اسماعيل عبد الخياط

1999 /1998االولصباحيانثىانوار علي محمود زيدان السوفاجي

1999 /1998االولصباحيانثىشيماء محمد صالح حسن حميد

1999 /1998االولصباحيانثىشلير بالل مجيد رمضان الكاكي



1999 /1998االولصباحيانثىاسراء مؤيد امين اسماعيل الدباغ

1999 /1998االولصباحيانثىشيماء اسماعيل ابراهيم الحسو

1999 /1998االولصباحيانثىرغد احمد عبدالقادر محمود العمر

1999 /1998االولصباحيانثىدنيا انور ابلحد داؤد متين

1999 /1998االولصباحيانثىشذى خير هللا شهاب عاشور

1999 /1998االولصباحيانثىنجاة طاهر محمد يونس

1999 /1998االولصباحيذكرنبراس خزعل هذال سلو

1999 /1998االولصباحيانثىانعام حنا بهنام حنا شر شندي

1999 /1998االولصباحيانثىشهالء اديب محمود حسن السراج

1999 /1998االولصباحيانثىخولة ابراهيم قاسم العابدي

1999 /1998االولصباحيذكرتركان كامل عبدالرحمن محمد

1999 /1998االولصباحيذكرامجد محمد يونس الطائي

1999 /1998االولصباحيانثىوسناء عبدالرحمن حسن محمد

1999 /1998االولصباحيانثىمنتهى حسن سلطان ناصر

1999 /1998الثانيصباحيانثىسراب سليمان صابر

1999 /1998الثانيصباحيانثىرواء فتحي عطو

1999 /1998الثانيصباحيذكرمرتضى عباس داؤد

1999 /1998الثانيصباحيانثىاشواق اسماعيل عبدهللا اسماعيل

1999 /1998الثانيصباحيذكرجعفر علي مدحت

2000 /1999االولصباحيانثىاالء عبدالموجود عبدالجبار محمد

2000 /1999االولصباحيذكرايمن جاسم محمد عبو

2000 /1999االولصباحيذكرنورالدين محمد عبدهللا حسن

2000 /1999االولصباحيانثىضحى عبدالكريم عزالدين

2000 /1999االولصباحيذكرميثم عبدهللا هلوش خضر

2000 /1999االولصباحيانثىعبير علي حسين عبو حسين

2000 /1999االولصباحيانثىفاتن هاني محمد عبدهللا

2000 /1999االولصباحيانثىاستبرق راضي جاسم محمد

2000 /1999االولصباحيانثىظفر شمس الدين محمد عمر

2000 /1999االولصباحيذكرربيع محمد مجيد سلطان الطائي

2000 /1999االولصباحيانثىصمر عبدالعزيز احمد رسول

2000 /1999االولصباحيذكرعبدالوهاب بن الهادي بن ابراهيم

2000 /1999االولصباحيانثىسحر يحيى يوسف نعوم

2000 /1999االولصباحيانثىايمان فاضل سلطان حسن



2000 /1999االولصباحيانثىشفاء ناظم راشد خليل

2000 /1999االولصباحيذكرعبدالحافظ صالح زرزور عبد

2000 /1999االولصباحيذكرسنان قاسم حسين حيدر

2000 /1999االولصباحيانثىرشا ذاكر زكي اسماعيل

2000 /1999االولصباحيانثىسحر عزيز حمودي حسن

2000 /1999االولصباحيانثىحنان احمد شيخو فارس الجبوري

2000 /1999االولصباحيذكربدران الفي سلطان شهاب

2000 /1999االولصباحيانثىبسمة موفق جميل الطالب

2000 /1999االولصباحيذكرمحمد محمود نهار محمد

2000 /1999االولصباحيذكرعبدهللا ياسين صالح العبيدي

2000 /1999االولصباحيذكرزهير محمد حاجم سلطان

2000 /1999االولصباحيذكرايمن جادر حميد محمد

2000 /1999االولصباحيانثىسراب كامل عايد قداوي

2000 /1999االولصباحيذكرمرشد عيسى مشختي خضر

2000 /1999االولصباحيذكرقيس احمد محمود مطر

2000 /1999االولصباحيانثىندى محمد حسن احمد

2000 /1999االولصباحيذكرمحسن ابراهيم خديدة عيدو

2000 /1999االولصباحيذكروضاح عليوي اعوج اعمير

2000 /1999االولصباحيذكرعلي محمد سعيد حسن الجبوري

2000 /1999االولصباحيذكرمحمد مشعان شيبان حسن

2000 /1999االولصباحيانثىسوسن قاسم اسماعيل مسطو

2000 /1999االولصباحيانثىبيداء محمد علي محمد الطائي

2000 /1999االولصباحيذكرعبدالحليم حديثة عبدالحليم

2000 /1999االولصباحيذكراحمد وعد طه هجوري

2000 /1999االولصباحيذكرسعيد سعدون حمدان فاضل

2000 /1999الثانيصباحيذكرحجي صبري سيدو خضر

2000 /1999الثانيصباحيذكرعبدالكافي علي مجيد حسين

2000 /1999الثانيصباحيذكرعلي احمد حسين محمد علي

2000 /1999الثانيصباحيذكرثابت مشعل حامد عبو

2000 /1999الثانيصباحيذكرمحمد حسو علي حسو

2000 /1999الثانيصباحيذكرمحمد طالل خضر عباس الطائي

2000 /1999الثانيصباحيانثىمنار فائز عبدهللا مجيد

2000 /1999الثانيصباحيذكرمحمد هاني سعد المريان



2000 /1999الثانيصباحيذكرعمار عبدهللا  رميض عباس

2000 /1999الثانيصباحيانثىسندس عبدهللا عمر حسن

2000 /1999الثانيصباحيذكرفائز احمد صالح حسين الطائي

2000 /1999الثانيصباحيذكررمضان خلف علي محمد اللويزي

2000 /1999الثانيصباحيذكردريد زهير محمد علي

2000 /1999الثانيصباحيذكرعبدهللا محمد عبد السبعاوي

2000 /1999الثانيصباحيذكرابراهيم احمد عادي حمزة

2000 /1999الثانيصباحيذكروسام محمد غريب عبد الرحمن

2000 /1999الثانيصباحيانثىنادية غانم طه احمد

2000 /1999الثانيصباحيذكربشار احمد صالح جمعة

2000 /1999الثانيصباحيذكرناصر صالح حمودي حسين

2000 /1999الثانيصباحيذكريونس طارق يونس عبد القادر

2000 /1999الثانيصباحيذكراحمد مؤيد سعيد داؤد

2000 /1999الثانيصباحيذكرنشوان احمد شهاب احمد

2000 /1999الثانيصباحيذكرجاسم حسين خلف صحن

2000 /1999الثانيصباحيذكرطه خليف حبثور خزعل

2000 /1999الثانيصباحيذكرمحمود شاكر اسماعيل

2000 /1999الثانيصباحيذكراحمد جاسم احمد جاسم

2000 /1999الثانيصباحيذكرعلي جاسم محمد عزو

2000 /1999الثانيصباحيذكرمحمد زهير يونس محمد

2000 /1999االولصباحيانثىتانيا قادر عبدالرحمن فتاح

2000 /1999االولصباحيانثىلمى عبدالمسيح سعيد بحو

2000 /1999االولصباحيذكرصدام محمد محمود الحيالي

2000 /1999االولصباحيذكرانس متي خضر كحك

2000 /1999االولصباحيانثىشيماء فاروق يونس حسن

2000 /1999االولصباحيذكرعلي ابراهيم حسين فارس

2000 /1999االولصباحيذكرانس عليان محمود مطلق

2000 /1999االولصباحيانثىشيماء احمد اسماعيل كاطع

2000 /1999االولصباحيذكراحمد علي محمد علي الوزان

2000 /1999االولصباحيانثىتمارا عامر امين داؤد كيسو

2000 /1999االولصباحيذكرزياد خلف محمود عبد

2000 /1999االولصباحيذكرمحمد فاضل يوسف محمود

2000 /1999االولصباحيذكرمشتاق حامد ياسين سلطان



2000 /1999االولصباحيانثىروزيار محمد لطيف زنكنة

2000 /1999االولصباحيذكرنادر رمضان يونس حسين

2000 /1999االولصباحيانثىانعام زين العابدين محمد رحيم

2000 /1999االولصباحيذكرماهر محمد عوض عطوان

2000 /1999االولصباحيذكراحمد حكمت هالل طعاني

2000 /1999االولصباحيذكرعمر جارهللا عبدالرزاق محمود

2000 /1999االولصباحيذكرمجدي محمود محمد ابونصير

2000 /1999االولصباحيانثىبشرى مرعي حسن

2000 /1999االولصباحيذكرعبدالستار محمد محمود البدراني

2000 /1999االولصباحيذكرمهند خالد حمدون محمد

2000 /1999االولصباحيذكرحازم عاطف يوسف عمر

2000 /1999االولصباحيانثىداليا احمد عبدهللا محمد

2000 /1999االولصباحيذكرمروان محمد فخري درويش

2000 /1999االولصباحيانثىشيماء طاهر قاسم عبدالرحمن

2000 /1999االولصباحيذكرهارون ولد محمد ولد سيدي عالي

2000 /1999االولصباحيذكرمحمود عقلة احمد ابو خيط

2000 /1999االولصباحيذكرسليمان حسن حمد حسين

2000 /1999االولصباحيذكرسرمد رضا محمد علي الجاف

2000 /1999االولصباحيذكرمحمد حسن عبدالكريم حنون

2000 /1999االولصباحيذكرعبداللطيف صالح محيميد عطية

2000 /1999االولصباحيذكرمأمون رضوان عبدالعزيز المحتسب

2000 /1999االولصباحيانثىزينب فقي محمد امين

2000 /1999االولصباحيذكرمحمد ناظم عبداللطيف المعاضيدي

2000 /1999االولصباحيذكرعمار جرجيس اسكندر يعقوب

2000 /1999االولصباحيذكرعبدالحميد موسى شعيب العمري

2000 /1999االولصباحيذكرلؤي حمدان محمد الهواملة

2000 /1999االولصباحيذكرحسن فتحي حسن مجدالوي

2000 /1999االولصباحيذكرباسم محمد خليل الخطيب

2000 /1999االولصباحيانثىرغد عبدالكريم عبدهللا العباد

2000 /1999االولصباحيذكردريد حبيب مجيد السعدي

2000 /1999االولصباحيذكرحسين جمعة سليمان محمد

2000 /1999االولصباحيذكربكر احمد موسى حسن

2000 /1999االولصباحيذكرعادل ابراهيم زغير خلف



2000 /1999االولصباحيذكرعالء عبدالرزاق ذنون خليل

2000 /1999االولصباحيذكرعبداالله فتحي محمود محمد

2000 /1999االولصباحيانثىعامرة فاضل عبدهللا محمد

2000 /1999االولصباحيذكريوسف ضيف هللا محمود المنصور

2000 /1999االولصباحيذكرهشام حسن قوال اسماعيل

2000 /1999االولصباحيذكرفيصل جارهللا حمو الجرجري

2000 /1999االولصباحيذكرخالد ابراهيم محمد فالح

2000 /1999االولصباحيانثىهنا مظفر محمود زكريا

2000 /1999االولصباحيذكررائد عبدالسالم اسماعيل العراقي

2000 /1999االولصباحيذكرخالد حسني فريق اشريد

2000 /1999االولصباحيذكرمحمد عاصم سليمان يحيى

2000 /1999االولصباحيذكرعمر محمد طاهر سعدون محمد

2000 /1999االولصباحيذكرليث زاهر محمد يحيى

2000 /1999االولصباحيذكررضوان محمد سعيد توفيق

2000 /1999الثانيصباحيذكرمحمد احمد علي مصطفى

2000 /1999الثانيصباحيانثىشيماء صبيح شلش عبودي

2000 /1999الثانيصباحيذكرارقم ثابت حسن ثابت

2000 /1999الثانيصباحيذكرعلي احمد يحيى حنون

2000 /1999الثانيصباحيانثىنجالء خالد جالل علي اسود

2000 /1999الثانيصباحيذكرفراس اكرم سعدي ايوب

2000 /1999الثانيصباحيذكرعبد الكريم حواس خضر الحبو

2000 /1999الثانيصباحيانثىهدى عبدالرحمن اسماعيل محمود

2000 /1999الثانيصباحيذكرمحمد صالح ناصر الجبوري

2000 /1999الثانيصباحيذكرجالل رشيد ابراهم سلمان

2000 /1999الثانيصباحيذكرعزام ياسين محسن ياسين

2000 /1999الثانيصباحيذكرمهيمن بهنام خضر حنا

2000 /1999الثانيصباحيذكرعماد محسن محمد علي

2000 /1999الثانيصباحيانثىليليان حنا نجم عبو

2000 /1999الثانيصباحيانثىايفا حكمت جبو هاويل

2000 /1999الثانيصباحيذكرحسن حمد محمود عبو

2000 /1999الثانيصباحيذكررياض سنجار عبدهللا عبدالرحمن

2000 /1999الثانيصباحيذكرلؤي غانم داؤد سام

2000 /1999الثانيصباحيانثىمريم ابلحد ايشو كاكوز



2000 /1999الثانيصباحيانثىياسمين عبدالهادي ناصر

2000 /1999الثانيصباحيذكرقاسم فاضل عباس اصالن

2000 /1999الثانيصباحيذكرجواد عبد المحسن حمزة آل جربو

2000 /1999الثانيصباحيذكررياض عبدهللا جمعة

2000 /1999الثانيصباحيذكرهشام عادل اسماعيل سرحان

2000 /1999الثانيصباحيانثىرنا مؤيد عبد القادر الجلبي

2000 /1999الثانيصباحيذكراحمد غانم محمد مجيد

2000 /1999الثانيصباحيذكرعبد الرزاق هويدي محمد عبدهللا

2000 /1999الثانيصباحيانثىضحى حيدر فتاح حسين

2000 /1999الثانيصباحيذكربشار عبد المحسن يحيى

2000 /1999الثانيصباحيذكرمدحت هشام ممدوح ذياب

2000 /1999الثانيصباحيانثىايناس غازي قاسم فرج

2000 /1999الثانيصباحيذكرعمر احمد حسون عبد

2000 /1999الثانيصباحيذكرمحمد حسين جاسم خلف

2000 /1999الثانيصباحيذكرموسى محمد عواد العنيزات

2000 /1999االولصباحيانثىاشواق محمد حامد احمد

2000 /1999االولصباحيذكريوسف سهام يوسف عزيز

2000 /1999االولصباحيذكررائد سهيل نجم الطائي

2000 /1999االولصباحيذكريونس حسين عالوي الكعيبي

2000 /1999االولصباحيانثىعاصمة علي محمد جربوع

2000 /1999االولصباحيانثىوصال مؤيد مال هللا عزيز

2000 /1999االولصباحيانثىذكرى حازم احمد حسن

2000 /1999االولصباحيانثىضحى محمود نعمان عبدالرحمن

2000 /1999االولصباحيانثىمريم شفاء محمد خليل

2000 /1999االولصباحيانثىاسين تحسين عثمان حسن

2000 /1999االولصباحيانثىزينة علي ذنون علي

2000 /1999االولصباحيانثىهدى مظفرعارف ناجي

2000 /1999االولصباحيانثىشاهيناز فيصل صالح حسين

2000 /1999االولصباحيانثىنجالء صابر علي احمد

2000 /1999الثانيصباحيانثىخالت لزكين خدر مراد

2000 /1999الثانيصباحيذكرشهاب احمد عمر عوض

2000 /1999الثانيصباحيانثىنعيمة حسين فياض خشان

2000 /1999االولصباحيذكرداؤد سالم محمد حسين



2000 /1999االولصباحيذكرمحمد منيب محمود عبد هللا

2000 /1999االولصباحيذكرعمر حكمت مجيد مصطفى

2000 /1999االولصباحيذكربشار عز الدين سعيد السماك

2000 /1999االولصباحيذكرفارس حازم يونس احمد

2000 /1999االولصباحيذكرنبيل نوفل محمود اسماعيل

2000 /1999االولصباحيذكرايمن ربحي حسين خضر

2000 /1999االولصباحيذكرعدي نذير بشير مجيد

2000 /1999االولصباحيذكررمضان علي صالح حبيب

2000 /1999االولصباحيذكرمحمد خليل يونس احمد

2000 /1999االولصباحيذكربشار حسين محمد علي

2000 /1999االولصباحيذكرعمر عباس فاضل كاظم

2000 /1999الثانيصباحيذكرزياد طارق شيت خليل

2000 /1999الثانيصباحيذكرعلي عبد السالم خليل عبودي

2000 /1999الثانيصباحيذكرمحمد عبد الجبار هادي علي

2000 /1999الثانيصباحيذكرعبد الستارعلي عبد هللا الدليمي

2000 /1999الثانيصباحيذكرمحمد ادريس حامد الخشاب

2000 /1999الثانيصباحيذكرفاضل عباس عبد القادر يونس

2000 /1999االولصباحيانثىمها عبد الرزاق رؤوف شكر

2000 /1999االولصباحيذكراحمد مؤيد عطية احمد

2000 /1999االولصباحيانثىذكرى سالم فتحي عبدهللا

2000 /1999االولصباحيانثىماجدة محسن عبدالرحمن محمد

2000 /1999االولصباحيانثىشيماء خالد جميل عبد الشيخ

2000 /1999االولصباحيذكرفراس نعمت ابراهيم محمد

2000 /1999االولصباحيانثىشيماء ناظم حمدون عزيز

2000 /1999االولصباحيذكرمنهل محمود جاسم محمد

2000 /1999االولصباحيانثىاقبال حسين محمد علي

2000 /1999االولصباحيذكربشار علي محمد حسن

2000 /1999االولصباحيذكرحيدر قاسم غائب حيدر

2000 /1999االولصباحيانثىسجى ميسر حمادي احمد

2000 /1999االولصباحيانثىلبنى عبدالمجيد سلمان احمد

2000 /1999االولصباحيانثىنضال قاسم محمد رحيم المعماري

2000 /1999االولصباحيانثىسمر هاشم خليل ابراهيم

2000 /1999االولصباحيانثىوفاء نجم حمودي عداي



2000 /1999االولصباحيانثىنجالء حازم محمود حسن

2000 /1999االولصباحيانثىنادية نائف اسماعيل سرحان

2000 /1999االولصباحيانثىعبير خليل شيت حسين

2000 /1999االولصباحيانثىانتصار عبد الغني محمد مصطفى

2000 /1999االولصباحيانثىشفق صبحي عبد الكريم علي

2000 /1999االولصباحيانثىداليا عباس صادق جردان

2000 /1999االولصباحيذكروضاح جواد كاظم رشيد

2000 /1999االولصباحيذكرسمير فاضل رحيم الكردي

2000 /1999االولصباحيانثىلبنى قحطان سرحان

2000 /1999االولصباحيذكرخالد علي خلف سلطان

2000 /1999االولصباحيذكرصالح الدين خلف حسين

2000 /1999االولصباحيانثىسمية عزيز ذياب راهي

2000 /1999االولصباحيانثىليلى صالح حسين مصطفى

2000 /1999االولصباحيانثىاسماء ممتاز علي غالب عزت

2000 /1999االولصباحيانثىنجالء عبد الحمزة عزيز عبد

2000 /1999االولصباحيذكرعلي حسن عزيز ال فتحي

2000 /1999االولصباحيانثىرحاب خالد حيدر جمعة

2000 /1999االولصباحيذكرمحمد يوسف علي حسن

2000 /1999االولصباحيانثىميالد ابلحد عزيز سمعان

2000 /1999االولصباحيذكرمروان لطيف عبدهللا جليب

2000 /1999الثانيصباحيانثىنادية علي جاسم الدليمي

2000 /1999الثانيصباحيذكرعاصف علي حسين سلمان

2000 /1999الثانيصباحيانثىورقاء فوزي علي احمد

2000 /1999الثانيصباحيذكرهزار احمد حسين خلف

2000 /1999الثانيصباحيانثىنورة سالم بولص نبوش

2000 /1999الثانيصباحيذكرشعالن مد هللا احمد عطية

2000 /1999الثانيصباحيانثىنادية سوالقا ايوب بربر

2000 /1999االولصباحيانثىزاهدة علي ياسين مصطفى

2000 /1999االولصباحيذكراشرف محمود محمد غوانمة

2000 /1999االولصباحيانثىأنهار حنا منصور متي

2000 /1999االولصباحيذكروسام حازم نوح طوبيا

2000 /1999االولصباحيانثىايفان صبري سعيد كوركيس

2000 /1999االولصباحيانثىفرح خليل ابراهيم عبد الخياط



2000 /1999االولصباحيذكرماهر جالل يعقوب الياس

2000 /1999االولصباحيذكرمعاذ فاضل جاسم الطائي

2000 /1999االولصباحيانثىاخالص حنا داؤد الكاتب

2000 /1999االولصباحيذكرمحمد جاسم محمد عبيد

2000 /1999االولصباحيذكراثيل بهنام يوسف بني

2000 /1999االولصباحيانثىايمان عبد المطلب حسن محمد

2000 /1999االولصباحيانثىسهير محمد أحمد سيد أحمد

2000 /1999االولصباحيانثىشموني بنيامين يوحنا ايشو

2000 /1999االولصباحيذكرياسين هاشم سعيد عبد الرزاق

2000 /1999االولصباحيانثىمريم قرياقوس زيا يونان

2000 /1999االولصباحيذكرغسان حازم عبد الرزاق النعيمي

2000 /1999االولصباحيانثىرنا عبد اللطيف حميد اسماعيل

2000 /1999االولصباحيانثىأسماء عبد الرحمن يحيى حسين

2000 /1999االولصباحيانثىأسماء صديق صالح فتحي

2000 /1999االولصباحيذكرحسام نوح قرياقوس بهنام

2000 /1999االولصباحيذكرمحمدالسعيد بن عبدالحميدعمران

2000 /1999االولصباحيانثىرغد رياض عبد هللا يحيى

2000 /1999االولصباحيانثىنورا آرتين كريم آرتين

2000 /1999االولصباحيذكرعادل عبد الغني علي طالب

2000 /1999االولصباحيذكرعمر يونس ذنون عمر

2000 /1999االولصباحيذكرزياد عبد المنعم عبد الفتاح حمد

2000 /1999االولصباحيذكرمنهل جرجيس عبوش حنوش

2000 /1999االولصباحيانثىرنا هشام مصطفى العزو

2000 /1999االولصباحيانثىرغد زهير نجم عبد هللا

2000 /1999االولصباحيذكرعلي شكر محمود شهاب

2000 /1999االولصباحيذكرمحمد محمود شعبان خليل

2000 /1999االولصباحيذكرحميد مطرد ظاهر ارديني

2000 /1999الثانيصباحيانثىعبير خالد عبد الجواد عبد الكريم

2000 /1999الثانيصباحيذكرمحمد خير فتحي صالح العيوني

2000 /1999الثانيصباحيانثىفائزه فوزي الياس بهنام

2001 /2000االولصباحيذكرفراس عبد العزيز صالح ابو غانم

2001 /2000االولصباحيذكراحمد حسين حسن كتو ال عيسى

2001 /2000االولصباحيذكرغانم خلف حسن فرج الجميلي



2001 /2000االولصباحيذكريونس ذنون يونس الطائي

2001 /2000االولصباحيانثىمحاسن زيدان فالح حسن العكيدي

2001 /2000االولصباحيذكرمنذر خضر يعقوب المهتدي

2001 /2000االولصباحيانثىايمان نجم الدين عبد هللا خليل

2001 /2000االولصباحيذكرذاكر طاهر ذنون العباوي

2001 /2000االولصباحيذكرحازم عبد سليمان خليف

2001 /2000االولصباحيانثىنجالء سالم حسين علي

2001 /2000االولصباحيذكرعبد الحق سعيد عبد هللا منيف

2001 /2000االولصباحيانثىزهراء نزار حميد طه الدباغ

2001 /2000االولصباحيانثىاسماء يونس محمود محمد

2001 /2000االولصباحيذكريقظان مظفر عبد الرحمن

2001 /2000االولصباحيانثىكوثر محمد رمضان مصطفى

2001 /2000االولصباحيذكرعمر جوهر يونس محمد

2001 /2000االولصباحيذكرهادي عدنان يوسف محمد

2001 /2000االولصباحيذكرصادق علي محمد الطشي

2001 /2000االولصباحيانثىسجى صديق غازي

2001 /2000االولصباحيانثىازهار عدنان ابراهيم عبد

2001 /2000االولصباحيانثىوالء علي سلطان جاسم

2001 /2000االولصباحيانثىاالء قصيد شهاب احمد الحمودي

2001 /2000االولصباحيانثىهبة محمد شهاب احمد

2001 /2000االولصباحيانثىنادية خليل حمه خان كاكا خان

2001 /2000االولصباحيذكرعلي عبد الكريم يونس جرجيس

2001 /2000االولصباحيذكرخلدون احمد عزيز العزاوي

2001 /2000االولصباحيانثىصبا طالل شاكر محمود بكر

2001 /2000االولصباحيذكرابراهيم احمد ابراهيم محمد

2001 /2000االولصباحيذكرعامررجب ذياب السبعاوي

2001 /2000االولصباحيذكرمروان عجيل عبد الغني سليمان

2001 /2000االولصباحيذكررعد مشعان حاصود خلف

2001 /2000االولصباحيذكرمحمد جاعد علي جمعة

2001 /2000االولصباحيذكرياسر علي محمد سليمان

2001 /2000االولصباحيانثىاخالص مالو حسن حسكوك

2001 /2000االولصباحيانثىاسراء حازم حامد عبد المشهداني

2001 /2000االولصباحيانثىشيماء يحيى مهند احمد



2001 /2000االولصباحيذكرعطوان حسن عمر يونس

2001 /2000االولصباحيانثىنايري اشخان ارام خاجيك

2001 /2000االولصباحيذكرحردان احمد حسين حسن الحسن

2001 /2000االولصباحيانثىاشواق ابراهيم محمد محمود

2001 /2000االولصباحيذكرعمر نايف عبد اللطيف حسن

2001 /2000االولصباحيانثىميرفت شفيق ايشو شمعون

2001 /2000االولصباحيذكرعبد الرحمن عبدهللا عبدهللا ساري

2001 /2000االولصباحيانثىشيماء عادل ابراهيم ادهم

2001 /2000االولصباحيانثىاسيل غانم حامد عبد النعيمي

2001 /2000االولصباحيذكرنشوان هاشم عثمان ايوب

2001 /2000االولصباحيانثىجنيد جاسم محمد وهيب النجار

2001 /2000االولصباحيانثىنوري حسين ولي الشريف

2001 /2000االولصباحيانثىملوك رمزي احمد العباوي

2001 /2000االولصباحيذكرمرعي حسن محمد سلو داؤد

2001 /2000االولصباحيذكروسام نافع عبد الباقي اسماعيل

2001 /2000االولصباحيذكرعمار عدنان جاسم شريف

2001 /2000االولصباحيذكرنشوان رضوان محمد صبري

2001 /2000االولصباحيذكرياسرصبحي محمود قصاب باشي

2001 /2000االولصباحيانثىاسماء علي سلطان عبد هللا

2001 /2000االولصباحيذكرمازن يوسف خضر خلف

2001 /2000االولصباحيذكرابراهيم محمود محمد حسين

2001 /2000االولصباحيانثىزهراء عباس يونس صالح

2001 /2000االولصباحيذكراحمد طليع عزيزاحمد  يونس

2001 /2000االولصباحيذكرناظم احمد عيسى محمد سليمان

2001 /2000االولصباحيذكرمحمد شاهر يونس العبيدي

2001 /2000االولصباحيذكررائد محروس محمد ابو حسان

2001 /2000االولصباحيذكرفارس حيدر احمد حسين

2001 /2000االولصباحيذكراحمد عبدالباسط عبدالرزاق

2001 /2000االولصباحيذكرمروان الياس خضر انطوان

2001 /2000االولصباحيذكرنجم سهيل نجم عبد هللا الموسوي

2001 /2000االولصباحيانثىفيرجين توما مقدس سليمان

2001 /2000االولصباحيذكرمحمد حسين غربي داؤد

2001 /2000االولصباحيذكررضوان ابراهيم محمد عبد القادر



2001 /2000االولصباحيذكرصالح الدين وليد عبد الحمداني

2001 /2000االولصباحيذكرسعد فؤاد طلب سعد هللا المختار

2001 /2000االولصباحيذكرعمارسعدعبد الوهاب فرحان

2001 /2000االولصباحيذكرمراد سعيد محمد قائد العبسي

2001 /2000االولصباحيذكرموفق عطية احمد الجبوري

2001 /2000االولصباحيذكرمحمد عبد هللا علي الجبوري

2001 /2000االولصباحيذكرحسيب شويش طلب حمود

2001 /2000االولصباحيذكرناجي يوسف عبد الكريم مصطفى

2001 /2000االولصباحيذكرعالء حبيب محمود احمد الطائي

2001 /2000االولصباحيذكرصالح جسام عبدصالح القره غولي

2001 /2000االولصباحيانثىميادة وعد صالح يونس الكموشي

2001 /2000االولصباحيذكرمحمد نذير رؤوف امين

2001 /2000االولصباحيذكرلؤي عبد الكريم علي محمد

2001 /2000االولصباحيذكرفراس بديع عبد المجيد عثمان

2001 /2000االولصباحيذكربشار درويش محمود

2001 /2000الثانيصباحيذكرعمار حسين علي جاسم

2001 /2000الثانيصباحيانثىشيماء نجم عبيد رسول

2001 /2000الثانيصباحيذكراكرم حسين مراد حسين البرواري

2001 /2000الثانيصباحيذكرميسر صالح احمد كريم

2001 /2000الثانيصباحيذكرعمار طه خضر حسن

2001 /2000الثانيصباحيذكرمحمد طه عبد الرحمن طه

2001 /2000الثانيصباحيانثىنجالء سالم حمود بكر

2001 /2000الثانيصباحيانثىياسمين عادل ابراهيم ادهم

2001 /2000الثانيصباحيذكرعبد هللا فتحي شحاذة داؤد

2001 /2000الثانيصباحيذكراحمد مظفر جميل الطالب

2001 /2000الثانيصباحيانثىاخالص جاسم حمدون احمد

2001 /2000الثانيصباحيذكرعبد الحميد يونس حميد ذنون

2001 /2000الثانيصباحيذكرمحمد اسماعيل جميل شمو

2001 /2000الثانيصباحيذكرغزوان فالح يوسف يعقوب

2001 /2000الثانيصباحيذكررائد زهير نعيم سليمان

2001 /2000الثانيصباحيذكرفواز حسن علي فرحات

2001 /2000االولصباحيذكرمراد فريد فرحان سليمان البواب

2001 /2000االولصباحيذكرمحمد عبد المجيد محمود الشاللفة



2001 /2000االولصباحيانثىرزان عبد الحميد خليل عبد الحميد

2001 /2000االولصباحيذكرصالح باير صالح الهزايمة

2001 /2000االولصباحيذكربالل امجد محمد سعيد

2001 /2000االولصباحيذكرفراس عزيز محمد جواد

2001 /2000االولصباحيانثىرائدة غانم احمد ذنون

2001 /2000االولصباحيذكرانس ادريس حسين المومني

2001 /2000االولصباحيانثىليندا احسان يحيى البزاز

2001 /2000االولصباحيذكرمؤمن مامون عبد الوهاب توفيق

2001 /2000االولصباحيذكرمجاهد محمد احمد احمد المعافا

2001 /2000االولصباحيانثىتغريد علي رشيد الزبيدي

2001 /2000االولصباحيذكراسعد خليفة شالل مرعي

2001 /2000االولصباحيانثىسرى محمد زين الدين نوري

2001 /2000االولصباحيذكرمحمد عبد المجيد محمد عقالت

2001 /2000االولصباحيانثىوسناء خالد احمد عبدهللا

2001 /2000االولصباحيذكراكرم نافز اسماعيل نوفل

2001 /2000االولصباحيذكرمنير عبدهللا عبد القوي

2001 /2000االولصباحيانثىايمان احمد ابراهيم يونس

2001 /2000االولصباحيذكرمهند عطا احمد ابو ذياب

2001 /2000االولصباحيذكرخالد محمد سعد علي شداد

2001 /2000االولصباحيذكرحافظ ابراهيم سليمان علي

2001 /2000االولصباحيذكروائل مصطفى مصطفى اديب

2001 /2000االولصباحيانثىدالل محمود عبود احمد

2001 /2000االولصباحيذكرهشام عدنان احمد احمد

2001 /2000االولصباحيانثىشيماء سعدهللا علي الحنوش

2001 /2000االولصباحيذكرعبدالكريم رفيق عبدالكريم عبدالهادي

2001 /2000االولصباحيانثىدينا اكرم حسن محمود

2001 /2000االولصباحيذكرابراهيم محمد محمود تايه

2001 /2000االولصباحيذكرايمن احمد طه الدعباس

2001 /2000االولصباحيذكرمحمد حسين علي سليمان البري

2001 /2000االولصباحيذكراحمد موفق محمد نجم النعيمي

2001 /2000االولصباحيذكرعادل علي محمد راجح

2001 /2000االولصباحيذكرعاطف ابراهيم محمد الشباطات

2001 /2000االولصباحيانثىمياس عصام خليل ابوبكر



2001 /2000االولصباحيانثىنفيل عادل نجم عبو

2001 /2000االولصباحيانثىسوسن احمد محمد خضر الحيالي

2001 /2000االولصباحيذكراحمد محمد صالح الكلوب

2001 /2000االولصباحيانثىهالة قاسم محمد علي مصطفى

2001 /2000االولصباحيذكرشادي عبدالعزيز محمد الفرارجة

2001 /2000االولصباحيذكرعمار بشير محمد موسى الجبوري

2001 /2000االولصباحيذكرخالد محمد صالح حسن الزيدي

2001 /2000االولصباحيذكرمحمد حسين علي حسين اوميدي

2001 /2000االولصباحيذكرعلي طلب احمد وكاع

2001 /2000االولصباحيذكربسام طارق يحيى الوتار

2001 /2000االولصباحيذكرابراهيم محمد علي سليم

2001 /2000االولصباحيذكرمحمد شريف يوسف محمد الهاللي

2001 /2000االولصباحيذكرغالب عيسى محيميد حسن

2001 /2000االولصباحيذكرفراس وجيه علي عثمان

2001 /2000االولصباحيذكروضاح عبدالهادي صالح السالمي

2001 /2000االولصباحيذكرلؤي نزار عبدهللا عبدالقادر

2001 /2000االولصباحيذكرعلي غازي ذنون ايوب

2001 /2000االولصباحيانثىازهار زهير عزالدين الطائي

2001 /2000االولصباحيذكرجنيد عبدالكريم ابراهيم علي

2001 /2000االولصباحيانثىهيام غانم حسين مال هللا

2001 /2000االولصباحيذكروطبان عبد الستار محمد يونس

2001 /2000االولصباحيذكرصالح خديدة كتو الرناوي

2001 /2000االولصباحيذكررشيق يوسف الياس كاكو

2001 /2000االولصباحيانثىفاتن فاروق احمد جالل

2001 /2000االولصباحيذكراحمد يحيى خليل حمود البزاز

2001 /2000االولصباحيذكركنعان كريم جواد فتاح

2001 /2000االولصباحيذكرثامر محمد جاسم احمد

2001 /2000االولصباحيانثىمروة جميل يحيى محمد

2001 /2000االولصباحيانثىسارة شعيب هاشم سليم

2001 /2000االولصباحيذكركرم بهنام يعقوب يونان

2001 /2000االولصباحيذكرحسين طالل عبدهللا صالح

2001 /2000االولصباحيذكرعبدهللا سليم حسين ابوشنار

2001 /2000االولصباحيذكرجاسم جابراحمد العياش



2001 /2000الثانيصباحيذكرعثمان ياسين مصطفى حسن

2001 /2000الثانيصباحيذكرياسر خيرالدين خالد مصطفى

2001 /2000الثانيصباحيذكرحسين جمال حسن حمود

2001 /2000الثانيصباحيانثىسهى عبدالجبار محمد خليل

2001 /2000الثانيصباحيذكرعمر محمد ابراهيم اسماعيل

2001 /2000الثانيصباحيانثىابتسام ياسين احمد يونس

2001 /2000الثانيصباحيذكرحسين علي حسن الخطيب

2001 /2000الثانيصباحيانثىذكرى حسام قاسم ولي

2001 /2000الثانيصباحيذكرعباس محمد علي محمد خان

2001 /2000الثانيصباحيذكرخلدون ابراهيم حسن محيميد

2001 /2000الثانيصباحيذكرفرهاد خالد ياسين عبدالرزاق

2001 /2000الثانيصباحيذكراسامة ذنون يونس محمد

2001 /2000الثانيصباحيذكرمعن عصام نوري الجوادي

2001 /2000الثانيصباحيذكربسام حسن جاسم هويدر

2001 /2000الثانيصباحيانثىهند عوني ذنون يونس

2001 /2000الثانيصباحيذكراحمد حسن علي حمود السبعاوي

2001 /2000الثانيصباحيذكرعدي مهدي صالح سلوم العزاوي

2001 /2000الثانيصباحيذكرخليل محمد عبدهللا القطاونة

2001 /2000الثانيصباحيذكرضياء عذاب حجاب منصور اللهيبي

2001 /2000الثانيصباحيذكرهيثم غانم سلمان يونس آل فارس

2001 /2000الثانيصباحيذكريونس حسن عمر البرواري

2001 /2000الثانيصباحيذكرزياد طارق عبودي بابي

2001 /2000الثانيصباحيذكرمحمودغانم ابراهيم محمدا

2001 /2000الثانيصباحيذكريعقوب يوسف كريمان عودة

2001 /2000الثانيصباحيذكراحمد خالد فتحي نجم

2001 /2000الثانيصباحيانثىلمى سمير عبدالسالم حسن غانم

2001 /2000الثانيصباحيانثىفيان ابراهيم طه خليل

2001 /2000الثانيصباحيذكرمازن يوحنا صليوا مقدسي

2001 /2000الثانيصباحيذكرحسين محمد مرعي سعيد الكيكي

2001 /2000الثانيصباحيذكرعصام مجيد عبدالكريم مصطفى

2001 /2000الثانيصباحيذكرمثنى سليمان عبود ابراهيم المتوني

2001 /2000الثانيصباحيذكرمحمد ناجي نجيب موسى الحديدي

2001 /2000الثانيصباحيذكراسعد عبدهللا عابد الجبوري



2001 /2000االولصباحيذكرعبد هللا خضر عبطان ابراهيم

2001 /2000االولصباحيذكرابراهيم اديب ابراهيم محمود

2001 /2000االولصباحيذكراحمد طارق محمود حسين

2001 /2000االولصباحيانثىندى سهيل سطام الدليمي

2001 /2000االولصباحيذكراحمد محمد فتحي حمادي

2001 /2000االولصباحيذكرمهند غازي طه سليمان

2001 /2000االولصباحيانثىصبيحة نجم محمد علي الجواري

2001 /2000االولصباحيذكرعلي قاسم عبد علي حسون

2001 /2000االولصباحيذكرجالل محمد محمود محمد

2001 /2000االولصباحيذكراحمد علي عبد محمد

2001 /2000االولصباحيذكربشار خديدة الياس خديدة

2001 /2000االولصباحي

2001 /2000االولصباحيذكرابراهيم طاهر ابراهيم محمد

2001 /2000االولصباحيذكرصادق عبدالباقر زبير سلفان

2001 /2000االولصباحيذكرمحمود عبيد حسن العيكيدي

2001 /2000االولصباحيانثىنجالء سلطان هايز شالل الجبوري

2001 /2000الثانيصباحيذكرحامد خلف جدوع العوض

2001 /2000الثانيصباحيذكرعلي طالب اسماعيل علي ال خضر

2001 /2000الثانيصباحيذكرخالد صالح احمد صالح

2001 /2000الثانيصباحيذكرمحمد عون خضر اسود

2001 /2000الثانيصباحيذكرمشعل اسعد زيد الشمري

2001 /2000الثانيصباحيذكرعلي زكي محمد سليمان

2001 /2000الثانيصباحيذكرمحمد مصطفى جار هللا الدليمي

2001 /2000الثانيصباحيانثىنادية يوسف خليل الحيالي

2001 /2000الثانيصباحيذكرعمر جاسم محمد حسن الدليمي

2001 /2000الثانيصباحيانثىتغريد انور فاضل سليم الطائي

2001 /2000االولصباحيانثىاميرة احمد حمد الحمدي

2001 /2000االولصباحيذكرخطاب محمد خطاب دواش

2001 /2000االولصباحيانثىوالء ماهر سعيد مراد

2001 /2000االولصباحيانثىسوسن صباح اوراها كيكة نداس

2001 /2000االولصباحيانثىيسرى غازي حسن الطائي

2001 /2000االولصباحيانثىنغم خليل ابراهيم سلمان

2001 /2000االولصباحيانثىرفاه اوغسطين قرياقوس شابا



2001 /2000االولصباحيذكرعمار علي ندى علي الجبوري

2001 /2000االولصباحيانثىمنال نور الدين امين سلمان

2001 /2000االولصباحيانثىازهار غانم حميد سلطان الطائي

2001 /2000االولصباحيانثىمارلين هرمز اوراها ياقو

2001 /2000االولصباحيانثىداليا طاهر امين علي

2001 /2000االولصباحيانثىفيان شابا بيا صليوه

2001 /2000االولصباحيانثىنهرين حنا قرياقوس توما

2001 /2000االولصباحيانثىسنبل ثروت عبدالرحمن كوله

2001 /2000االولصباحيانثىسحر نبيل جفات وادي الزبيدي

2001 /2000االولصباحيانثىامينة عبدالكريم بهجت شاكر

2001 /2000االولصباحيانثىحنان منذر زكر عبدالباقي زكريا

2001 /2000االولصباحيانثىبيداء عبدالمنعم عبد الرضا جاسم

2001 /2000االولصباحيانثىصبا علي يونس محسن

2001 /2000االولصباحيذكرصدام محمد خضر الجبوري

2001 /2000االولصباحيانثىوسن عبدالسالم رجب جاسم

2001 /2000االولصباحيانثىاميرة ميرزينا منصور كذيا

2001 /2000االولصباحيذكرصدام فتحي محمد حسن الحيالي

2001 /2000االولصباحيذكرريان اكرم صالح ابراهيم

2001 /2000االولصباحيانثىنداء صكر محمود الشمري

2001 /2000االولصباحيذكرمهند مؤيد ابراهيم ياسين الخفاف

2001 /2000االولصباحيذكرمحمد نايف عبيد الخفاجي

2001 /2000االولصباحيذكرمهدي شاهر علي عرب

2001 /2000االولصباحيانثىانفال عبد رشيد احمد

2001 /2000االولصباحيذكرعمر كنعان يونس سليمان

2001 /2000االولصباحيانثىامل ناطق حكمت ولي

2001 /2000االولصباحيانثىنهاد عبدالمسيح بطرس منصور

2001 /2000االولصباحيانثىميادة سعدون اسود الفرحان

2001 /2000الثانيصباحيذكرايسر كامل هادي علي الربيعي

2001 /2000الثانيصباحيانثىانوار خالد بشير الصقال

2001 /2000الثانيصباحيذكررائد مصطفى محمد علي السياف

2001 /2000الثانيصباحيذكروسام مؤيد يوسف النعيمي

2001 /2000الثانيصباحيذكرفوزي علي محمد حيدر الزركوشي

2001 /2000الثانيصباحيذكرمأمون ابراهيم مصطفى خضر



2001 /2000الثانيصباحيذكرعبدالعظيم الماس غائب حيدر

2001 /2000الثانيصباحيذكرطارق رجا حامد العبوش

2001 /2000الثانيصباحيانثىرجاء محمد حسين صالح الدوري

2001 /2000الثانيصباحيذكرهيثم حسن رشيد عباس

2001 /2000الثانيصباحيذكرلقمان عبدالغفور احمد محمد اللهيبي

2001 /2000الثانيصباحيذكرصالح حسين محمد العبد

2001 /2000االولصباحيذكرامير بكر يونس عباس المولى

2001 /2000االولصباحيذكرعبد العزيز طيب فتحي

2001 /2000االولصباحيذكرعمر محسن حميد داؤود المعطاوي

2001 /2000االولصباحيذكرخضر سليمان خلف

2001 /2000االولصباحيذكرعدنان مجيد سليم مصطفى

2001 /2000االولصباحيذكرعبد عواد حسين الجبوري

2001 /2000االولصباحيذكرعلي عقيل خضير الداؤودي

2001 /2000االولصباحيذكرخالد وليد حسين العباسي

2001 /2000االولصباحيذكرمحمد هاني خليل ابراهيم

2001 /2000االولصباحيذكرفراس عبد هللا مصطفى الجبوري

2001 /2000االولصباحيانثىصباح فلماز سروخان المحمد

2001 /2000االولصباحيذكرجاسم محمد علي عبد الوهاب بابا

2001 /2000الثانيصباحيذكراحمد علي حسين المولى

2001 /2000الثانيصباحيذكراكرم عبد الستار علي ال سليمان

2001 /2000الثانيصباحيذكرعيسى خالد محمد شريف

2001 /2000الثانيصباحيذكرعبد الجبار جاسم موسى العنزي

2001 /2000الثانيصباحيذكريوسف عنتر خضر الشرابي

2001 /2000الثانيصباحيذكرحسين صابر حسين جمعة

2001 /2000الثانيصباحيذكراحسان اسماعيل وهب حسن

2001 /2000الثانيصباحيانثىايفان خضر هرمز توما

2001 /2000الثانيصباحيذكراحمد فاضل عباس السالمي

2001 /2000الثانيصباحيذكرحقي اسماعيل حسين علي

2001 /2000الثانيصباحيذكرعباس عبد الهادي محمود شيخو

2001 /2000االولصباحيذكررامي محمود أحمد علي الحرابشة

2001 /2000االولصباحيذكرفتحي محمد سليمان النعيمي

2001 /2000االولصباحيانثىرواء أحمد يوسف عثمان

2001 /2000االولصباحيانثىميادة صالح الدين تاج الدين



2001 /2000االولصباحيذكرأحمد محمد حسن نور

2001 /2000االولصباحيذكرعمر غازي عزيز يوسف

2001 /2000االولصباحيذكرمحمد محمد علي النشي

2001 /2000االولصباحيذكرحسين عزت داؤد محمد

2001 /2000االولصباحيانثىوسن أبلحد داؤد متي

2001 /2000االولصباحيانثىغيداء سامي بيون عزو

2001 /2000االولصباحيانثىشيماء وليد عبد الهادي حسن

2001 /2000االولصباحيذكرعمر عبد الكريم عبد هللا بالل

2001 /2000االولصباحيانثىزهراء أحمد محمد توفيق

2001 /2000االولصباحيانثىسهيل نجم عبد محمد

2001 /2000االولصباحيذكرسنان متي رشيد

2001 /2000االولصباحيانثىاسراء عبد الهادي محمد

2001 /2000االولصباحيانثىشيماء أحمد رمضان الحمداني

2001 /2000االولصباحيذكرمعتصم مصعب رشيد محمود

2001 /2000االولصباحيانثىرغد مظفر يونس غزال

2001 /2000االولصباحيانثىبلقيس وليد عبد ابراهيم

2001 /2000االولصباحيانثىشيماء رافع محمود عبد الهادي

2001 /2000االولصباحيذكرأحمد غربي ابراهيم النعيمي

2001 /2000االولصباحيانثىميالد موفق سعيد جرجيس اوفي

2001 /2000االولصباحيانثىايالء جمعة شويش لفتة

2001 /2000االولصباحيذكرعامر هاني سعد مريان

2001 /2000االولصباحيذكرابراهيم عبد الحميد محمد محمود

2001 /2000االولصباحيذكرجمال حسن الياس البرغش

2001 /2000االولصباحيذكرعبد االله عطية خضير احمد

2001 /2000االولصباحيانثىايفان ابراهيم خنا بطرس

2001 /2000االولصباحيانثىابتسام محمد نور حمزة

2001 /2000االولصباحيذكرسعد علي عطو سرحان الجواري

2001 /2000االولصباحيذكرأحمد محمد شهاب أحمد العبيدي

2001 /2000االولصباحيانثىاسراء أحمد عبد طه

2001 /2000االولصباحيذكرياسين عباس حسين حامد

2001 /2000االولصباحيانثىوسن عبد الملك نايف

2001 /2000الثانيصباحيانثىعالية محمد علي عبد هللا نجم

2001 /2000الثانيصباحيذكرمحمد شعبان خضر عبد هللا



2001 /2000الثانيصباحيانثىهبة طالل رشيد ناصر الطائي

2001 /2000الثانيصباحيذكرنزار حسين أحمد الطحاينة

2001 /2000الثانيصباحيانثىوردة عبد الهادي عبد الجبار

2001 /2000الثانيصباحيذكرعمر طه قاسم عبد هللا العزاوي

2001 /2000الثانيصباحيانثىمدين مبارك أيوب جبو الكاتب

2001 /2000الثانيصباحيذكرأحمد محمد أحمد ابراهيم

2001 /2000الثانيصباحيانثىفرح غانم يونس عبد الباقي

2001 /2000الثانيصباحيانثىسناء علي أحمد سليمان الحربي

2001 /2000الثانيصباحيانثىايمان ثامر يحيى قاسم

2001 /2000الثانيصباحيانثىسالم ولسن موشي صموئيل

2001 /2000الثانيصباحيذكرسالم حسن مصطفى

2001 /2000الثانيصباحيذكرمحمود عاكوب محمد عيسى

2001 /2000الثانيصباحيانثىرواء عيسى ذنون عزال

2001 /2000الثانيصباحيذكرأحمد عبد السالم عبد هللا حسن

2001 /2000الثانيصباحيانثىشيماء عبد الحميد أحمد علي

2001 /2000الثانيصباحيذكرمحمد فوزي أحمد حسين

2001 /2000الثانيصباحيذكرقيس مقداد عبد محمد

2002 /2001االولصباحيذكرخالد محمد جميل عبد القادر

2002 /2001االولصباحيذكرصفوان نافع عبدهللا

2002 /2001االولصباحيذكرمحمد عصام احمد قاسم الحاج بكر

2002 /2001االولصباحيذكرحسان ثابت جاسم محمد الخشاب

2002 /2001االولصباحيذكرمحمود حازم سلو

2002 /2001االولصباحيذكرعبدهللا جار هللا يونس المراد

2002 /2001االولصباحيذكر محمد مهدي صالح علي الجبوري

2002 /2001االولصباحيانثىاسراء اكرم محمود حسين السراج

2002 /2001االولصباحيذكربشار ذاكر صالح محمود

2002 /2001االولصباحيذكراحمد محمد امين محمد نعمان

2002 /2001االولصباحيذكرعلي عبد الفتاح محمود شاهر

2002 /2001االولصباحيذكراحمد يونس خالد الجبوري

2002 /2001االولصباحيذكراكرم زينل حسن ولي البياتي

2002 /2001االولصباحيذكرمحمد محمود حامد محمد النعيمي

2002 /2001االولصباحيذكرخالد ابراهيم علو محمد الخالد

2002 /2001االولصباحيانثىنيران طالل عبد القادر مصطفى



2002 /2001االولصباحيذكرعبد اللطيف خورشيد عبدهللا

2002 /2001االولصباحيذكرربيع علي زكر هياس الجبوري

2002 /2001االولصباحيذكرهاني فاضل محمود ال قاسم

2002 /2001االولصباحيانثىاسراء عالء مكي كاظم مجبل

2002 /2001االولصباحيانثىسوزان كوركيس جلبي

2002 /2001االولصباحيذكرليث قصي ابراهيم حسين علي بك

2002 /2001االولصباحيذكرهاشم احمد نايف الياس الدليمي

2002 /2001االولصباحيذكرمظهر علي حميد محمد الجبوري

2002 /2001االولصباحيذكرعمار زين سالمة جاسم

2002 /2001االولصباحيذكرتحسين ابراهيم عبدهللا

2002 /2001االولصباحيانثىبابير بركات علو شمو

2002 /2001االولصباحيذكرعالء احمد حسن عبد الجبوري

2002 /2001االولصباحيذكرعمار نعمة محمد حسين العزواي

2002 /2001االولصباحيذكرعمر انعام محمد

2002 /2001االولصباحيذكرصدام حسين علي عبدهللا

2002 /2001االولصباحيذكرثائر جمعة حسين محمد المفرجي

2002 /2001االولصباحيذكرمعمر سالم صالح

2002 /2001االولصباحيذكراحمد غانم محمود خليل الكواز

2002 /2001االولصباحيذكرمعمر انور عبد الحميد العساف

2002 /2001االولصباحيانثىشيماء خلف محمد مردان

2002 /2001االولصباحيانثىنادية حميد احمد حسن

2002 /2001االولصباحيذكرمؤيد عطية صالح رحيم الجبوري

2002 /2001االولصباحيذكرمحمد فيصل يحيى الحمداني

2002 /2001االولصباحيانثىخالدة محمد احمد جاسم الشمطي

2002 /2001االولصباحيذكرسليم محمد محمد الخطري

2002 /2001االولصباحيانثىاالء طه ياسين محمود بدراني

2002 /2001االولصباحيانثىهبة صباح يعقوب سمعان

2002 /2001االولصباحيذكرعبدهللا علي عطوان عبد الرحمن

2002 /2001االولصباحيانثىشهباء عبد العزيز جرجيس

2002 /2001االولصباحيذكرعمر صديق شكر محمود الحسني

2002 /2001االولصباحيانثىاسراء عبد الكريم ابراهيم حسين

2002 /2001االولصباحيذكرمحمد علي زيدان حسين

2002 /2001االولصباحيانثىالفت احمد عبد الواحد محمد سعيد



2002 /2001االولصباحيذكرعدي مرعي حسن

2002 /2001االولصباحيذكررافت بشير حمود اليتيم

2002 /2001االولصباحيانثىرنا سعدهللا يونس عبدهللا المولى

2002 /2001االولصباحيذكربيار اسماعيل خالد زيباري

2002 /2001االولصباحيانثىرنا ضياء محمد النعيمي

2002 /2001االولصباحيذكرعمر سالم حسن محمد

2002 /2001االولصباحيذكرعلي جاسم محمد علي الجبوري

2002 /2001االولصباحيانثىنهى عبد الرزاق محمود حسن

2002 /2001االولصباحيذكرمنذر اسماعيل هويدي فياض

2002 /2001االولصباحيانثىزينب نجم عبدهللا الجبوري

2002 /2001االولصباحيانثىهبة غانم مرعي حسن العبيدي

2002 /2001االولصباحيذكرصونكل صالح محمد علي افندي

2002 /2001االولصباحيذكرعلي نذير علي عزيز مال علي

2002 /2001االولصباحيذكرسعد فرحان احمد شاهين

2002 /2001االولصباحيذكرحسين فرحان حميد رجب

2002 /2001االولصباحيانثىجنار سليم عمر عزيز الدوسكي

2002 /2001االولصباحيانثىغفران صالح ابو الهيل طاهر

2002 /2001االولصباحيذكرعمار محمد صالح اسكير

2002 /2001الثانيصباحيذكرابراهيم عبد االله احمد الجوادي

2002 /2001الثانيصباحيذكرعلي محمد محمود الحمدوني

2002 /2001الثانيصباحيذكرمحمد عمر خضر البدراني

2002 /2001الثانيصباحيذكررعد فيصل حمد تركي العبيدي

2002 /2001الثانيصباحيذكرعبدالمنعم محمد ذنون علي

2002 /2001الثانيصباحيذكرعساف ابراهيم علو يونس

2002 /2001الثانيصباحيانثىحال ذنون يونس النعيمي

2002 /2001الثانيصباحيانثىحال امجد محمد شنشل

2002 /2001الثانيصباحيذكرشهاب احمد يونس غفور

2002 /2001الثانيصباحيانثىاحالم عطا هللا خضر ابراهيم

2002 /2001الثانيصباحيذكرداؤد جمعة محمد نصيف الجبوري

2002 /2001الثانيصباحيذكرسعود احمد عبد القادر السكارنة

2002 /2001الثانيصباحيانثىشذى سالم احمد الزيدان

2002 /2001الثانيصباحيانثىشيماء وعدهللا عزيز عبدهللا

2002 /2001الثانيصباحيذكرزينل خير الدين سعيد عبدهللا



2002 /2001الثانيصباحيذكرزاهد اكرم حسين محمد

2002 /2001الثانيصباحيذكرخيري عبد الغفور طابور

2002 /2001الثانيصباحيانثىناهدة غانم مصطفى جاسم

2002 /2001الثانيصباحيذكرخالد عبدهللا حسين حشاش

2002 /2001الثانيصباحيذكررائد عبد الغني بدر

2002 /2001الثانيصباحيذكرمنهل عامر عكلة صالح الجبوري

2002 /2001الثانيصباحيانثىمها وليد يحيى مجيد القطان

2002 /2001الثانيصباحيذكرنزار صالح عبد الصاحب عيسى

2002 /2001الثانيصباحيذكريوسف علي قاسم جاسم الحمداني

2002 /2001الثانيصباحيذكربارع عسل جارو

2002 /2001الثانيصباحيانثىاسراء سالم حسين علي الطائي

2002 /2001الثانيصباحيذكراسماعيل عواد عثمان الجبوري

2002 /2001الثانيصباحيانثىمنى عبد الرزاق ياسين سليمان

2002 /2001الثانيصباحيذكررضوان فاروق صالح

2002 /2001الثانيصباحيذكررغد سليم ادريس عبدهللا

2002 /2001الثانيصباحيذكرمحمد محمود فتحي احمد

2002 /2001االولصباحيذكرحسين صالح حسين الدهمشي

2002 /2001االولصباحيذكرمثنى فالح بدرعبدهللا الزيدي

2002 /2001االولصباحيذكرعاصم عدنان طايع الحسن

2002 /2001االولصباحيانثىشيماء محمد سمير ابراهيم حامد

2002 /2001االولصباحيذكرفالح حسن علي احمد الحريبي

2002 /2001االولصباحيذكرهيال عبدهللا يحيى غالب

2002 /2001االولصباحيذكرمحمد عبدالغني محمد يونس

2002 /2001االولصباحيذكروسام حبيب يوسف بولص

2002 /2001االولصباحيذكرايمن غانم قاسم احمد الحديدي

2002 /2001االولصباحيذكرعمر زيدان احمد محمد

2002 /2001االولصباحيذكرامجد عزت حسن شاهين

2002 /2001االولصباحيذكرميديا سمو علو عرب

2002 /2001االولصباحيذكرسيف حسام قاسم توفيق

2002 /2001االولصباحيانثىشيماء شاكر محمود عزيز

2002 /2001االولصباحيذكرابراهيم احمد صالح هديب

2002 /2001االولصباحيذكراحمد عبدالرحمن اسعد كلبونة

2002 /2001االولصباحيذكراسامة احمد هارون الرواضية



2002 /2001االولصباحيذكرعلي حسين علي حسين الطائي

2002 /2001االولصباحيذكراحمد محمود عبدالكريم ابوسرور

2002 /2001االولصباحيذكراحمد صادق محمد قاسم

2002 /2001االولصباحيذكرسعد عبوش سلطان صالح

2002 /2001االولصباحيذكرخطاب عمران صالح ضامن

2002 /2001االولصباحيانثىعذراء جالل عبد حمود العكيلي

2002 /2001االولصباحيذكرمعتز محمد عبدالرحيم حسين

2002 /2001االولصباحيذكرقاسم شاكر قاسم يحيى

2002 /2001االولصباحيذكرثابت ناجي محمد ابو هدبة

2002 /2001الثانيصباحيانثىمنار خلف يونس يوسف الجاسم

2002 /2001الثانيصباحيانثىاالء عبدالواحد ذنون طه

2002 /2001الثانيصباحيانثىظبية تحسين علي قداوي العبيدي

2002 /2001الثانيصباحيذكرحسين محمد عطية الجحيشي

2002 /2001الثانيصباحيذكرمحمد علي عبدالرزاق محمد علي

2002 /2001الثانيصباحيذكرشارلي رايق عايد حجازين

2002 /2001الثانيصباحيذكرعالء سليمان موسى الربضي

2002 /2001الثانيصباحيذكرمحمد عبدالحسين حسن مرزة

2002 /2001الثانيصباحيانثىحنان محمود عبدالمجيد محمد

2002 /2001الثانيصباحيذكراحمد عبدالرحمن مجبل علي

2002 /2001الثانيصباحيانثىاسيل ادريس عمير عباس

2002 /2001الثانيصباحيانثىرغد اسامة قاسم الجراح

2002 /2001الثانيصباحيانثىرواء محمد صالح حسين احمد

2002 /2001الثانيصباحيذكرصالح ياسين طه محمد طاقة

2002 /2001الثانيصباحيانثىمتين علي سكران ابراهيم

2002 /2001الثانيصباحيذكراحمد طه احمد ابراهيم الراوي

2002 /2001الثانيصباحيذكرحسام نزيه خضر منصور

2002 /2001الثانيصباحيذكرانس عبدالكريم محمود حداد

2002 /2001الثانيصباحيذكرطارق خضر علي عبدهللا

2002 /2001الثانيصباحيانثىبشرى عادل محمد الجبوري

2002 /2001الثانيصباحيذكرخلف حسن اعبيد المعماري

2002 /2001الثانيصباحيذكرياسر عباس عبدالكريم ولي

2002 /2001الثانيصباحيانثىسوسن حيدر نوري احمد

2002 /2001الثانيصباحيذكرعلي ابراهيم محمد صالح وهب



2002 /2001الثانيصباحيانثىضحى ابراهيم احمد حسين

2002 /2001الثانيصباحيذكرفادي وليد زكي جاد هللا

2002 /2001الثانيصباحيذكرعمار عصام محمود القيسي

2002 /2001الثانيصباحيانثىمنار موفق شيت احمد الصقال

2002 /2001الثانيصباحيانثىريم برهان الدين محمد شيت

2002 /2001الثانيصباحيذكرالمثنى راجي عيسى القبيالت

2002 /2001الثانيصباحيذكرزيد رعد عبدالجبار البكوع

2002 /2001الثانيصباحيذكراسامة علي موسى العلي

2002 /2001الثانيصباحيذكرحسن خضير صالح حميد

2002 /2001الثانيصباحيذكراسامة وليد عبدالفتاح محمد خروفة

2002 /2001الثانيصباحيذكرمحمد رشاد عطاهللا مسلم

2002 /2001الثانيصباحيذكرضرغام علي حسين الشهاب

2002 /2001الثانيصباحيانثىوايليت جوزيف كورئيل

2002 /2001الثانيصباحيذكرمزاحم خلف ابراهيم حميد الخليف

2002 /2001الثانيصباحيذكرقتيبة ايوب عطية حسن الجبوري

2002 /2001الثانيصباحيذكرطه احمد حسين

2002 /2001الثانيصباحيذكرمحمود عبدالقادر محمود عوج

2002 /2001الثانيصباحيذكرابو بكر محمد فتحي الديوه جي

2002 /2001الثانيصباحيذكرعالء احمد عبدهللا محمد النعيمي

2002 /2001الثانيصباحيذكرايمن قحطان يحيى جاسم الزيدي

2002 /2001الثانيصباحيذكرعبدالعليم فضل العفيف علي

2002 /2001الثانيصباحيذكراحمد محمد محمود عايد الجبوري

2002 /2001الثانيصباحيذكراحمد محمود حسن ارمان

2002 /2001الثانيصباحيذكرجالل ثاني محمد السالمات

2002 /2001الثانيصباحيانثىشيماء سعدون عزيزمحمود

2002 /2001الثانيصباحيذكرحسن علي حسين الشوح

2002 /2001الثانيصباحيذكرعبدالصمد ابراهيم شمد صالح

2002 /2001الثانيصباحيذكراحمد شيت حسين علي

2002 /2001الثانيصباحيذكرزياد نبيل ايليا يعقوب شماس

2002 /2001الثانيصباحيذكرمحمد سعدو حسين خلف

2002 /2001الثانيصباحيانثىفدعة سالم عبد فتحي العبيدي

2002 /2001الثانيصباحيذكرشكرخضرمصطفى خضر

2002 /2001الثانيصباحيذكرمنهل محمد حميد محمد الحيالي



2002 /2001الثانيصباحيذكرغسان خليل علي مصطفى

2002 /2001الثانيصباحيانثىنعمةهللا سهيل نجم عبو الحسن

2002 /2001الثانيصباحيذكرمروان ناظم احمد علي الدباغ

2002 /2001االولصباحيانثىهبة رياض شفيق العباسي

2002 /2001االولصباحيذكرعالء وجيه مهدي النعمة

2002 /2001االولصباحيذكرجمعة حاجي رمضان حاجي

2002 /2001االولصباحيذكرمهند منير بشير محمد السلمان

2002 /2001االولصباحيذكرحازم محمود عبد هللا ناصر

2002 /2001االولصباحيذكرمحمد نور عزالدين سعيد

2002 /2001االولصباحيانثىرقية خلف حمد الجبوري

2002 /2001االولصباحيذكراحسان احمد عباس قدوش

2002 /2001االولصباحيذكررغيد حسين احمد سليمان

2002 /2001االولصباحيذكرموفق احمد عزو احمد

2002 /2001االولصباحيذكررعد محمد علي عباس

2002 /2001االولصباحيذكرخالد زيدان حاكم الناصر

2002 /2001االولصباحيذكرمحمود اسماعيل خليل

2002 /2001االولصباحيذكرحسان عيادة محمد المحمد

2002 /2001االولصباحيانثىسمر سمير غانم شاكر

2002 /2001االولصباحيذكرمجيد يحيى مجيد الجبوري

2002 /2001االولصباحيانثىوفاء محمد الياس خضر

2002 /2001االولصباحيذكراحمد خليل ابراهيم خليل

2002 /2001االولصباحيانثىجوتيار صالح اسماعيل الزيباري

2002 /2001االولصباحيذكرفارس عاصي خلف محمود

2002 /2001االولصباحيذكرعبد الغفور احمد محيميد حمزة

2002 /2001االولصباحيذكرعدي سالم سليمان داؤد

2002 /2001االولصباحيذكراحمد محمود محمد خليل

2002 /2001االولصباحيذكركامل فرج جاسم محمد الجبوري

2002 /2001االولصباحيذكرصالح محمد محمود المفرجي

2002 /2001االولصباحيذكرعباس حسين سعيد كلور

2002 /2001االولصباحيذكرعامر محمد جميل سعيد عزام

2002 /2001االولصباحيانثىجوالن يعقوب متي اسحق

2002 /2001االولصباحيانثىاالء سالم محمد النعيمي

2002 /2001الثانيصباحيذكرعالء حسين اسماعيل



2002 /2001الثانيصباحيذكرصادق عباس راهي مروان

2002 /2001الثانيصباحيانثىنورسل كمال عبد الرزاق خليل

2002 /2001الثانيصباحيذكرادريس سعيد مسطو ال رخي

2002 /2001الثانيصباحيذكراكرم محمد سعيد يعقوب العباس

2002 /2001الثانيصباحيانثىاسراء فيصل فتحي احمد الدباغ

2002 /2001الثانيصباحيذكرعلي عبد الجبار علي محمود

2002 /2001الثانيصباحيانثىانسام سالم عبد هللا وهب

2002 /2001الثانيصباحيذكرعمار نجيب عبد المجيد البقال

2002 /2001االولصباحيذكرسرمد مزاحم خضر حادو

2002 /2001االولصباحيانثىلمى حبيب يوسف بكتاش

2002 /2001االولصباحيذكرعادل عبدهللا خضر محمود

2002 /2001الثانيصباحيذكرراكان محمد زكر هياس الجبوري

2002 /2001االولصباحيانثىاالء خليل ابراهيم خليل العبيدي

2002 /2001االولصباحيانثىاسيل وليد شكر البراق

2002 /2001االولصباحيانثىوجدان حسن حمودي حسين

2002 /2001االولصباحيانثىاخالص مرزينو عبودي شوشندي

2002 /2001االولصباحيانثىشيماء محمود محمد حسين

2002 /2001االولصباحيانثىرنا جمال خليل الفخري

2002 /2001االولصباحيانثىسوزان محمود محمد عبد هللا

2002 /2001االولصباحيانثىجنان صالح عبد هللا طاهر

2002 /2001االولصباحيانثىهضيمة عبد الواحد سلطان

2002 /2001االولصباحيذكراثيرحسو اسحق كجو

2002 /2001االولصباحيذكرنشوان محمد عبدالعالي

2002 /2001االولصباحيذكرصفوان ياسين حسن شحاذة

2002 /2001االولصباحيذكرثابت يشوع انطوان يعقوب دعو

2002 /2001االولصباحيذكرمحمد اسماعيل رشيد احمد

2002 /2001االولصباحيذكررأفت عاصي حسين العبيدي

2002 /2001االولصباحيذكررائد جنان بطرس هدايا

2002 /2001االولصباحيانثىابتسام ارسو شيبة الناصر

2002 /2001االولصباحيذكرنادر عزريا توما تومينة

2002 /2001االولصباحيذكرياسر جوزيف رفو عزو

2002 /2001االولصباحيذكرفراس توفيق اسماعيل ياسين

2002 /2001االولصباحيذكرعبد المهيمن يحيى ذنون محمد



2002 /2001االولصباحيذكرمهند محمد امين مصطفى

2002 /2001االولصباحيذكريونس محمد حسين يونس

2002 /2001الثانيصباحيذكرعادل جميل حسن محمد حسن

2002 /2001الثانيصباحيذكراشرف علي محمود محسن الطائي

2002 /2001االولصباحيانثىسجى فتحي محمد يونس الطائي

2002 /2001االولصباحيذكرمحمد سامي عبد هللا علي

2002 /2001االولصباحيذكرعدي سالم علي فتاح الطائي

2002 /2001االولصباحيانثىحال سامي خضير محمد الياس

2002 /2001االولصباحيذكرغالي فرج يعقوب جبو ميخو

2002 /2001االولصباحيذكرمحمد ذنون محمد الشرابي

2002 /2001االولصباحيانثىنجالء محمد صالح سليمان

2002 /2001االولصباحيانثىسراب محمود جاسم محمد

2002 /2001االولصباحيانثىأنهار ثامر ذنون الجبوري

2002 /2001االولصباحيذكريزن محمود حسين الحياري

2002 /2001االولصباحيانثىرشا جاسم محمد مرعي اللهيبي

2002 /2001االولصباحيذكرحسن علي ذنون الصائغ

2002 /2001االولصباحيانثىندى صالح الياس خضير

2002 /2001االولصباحيذكرضياء كريم كاظم عبد العكيدي

2002 /2001االولصباحيذكروسام كوركيس خضر حنا الخياط

2002 /2001االولصباحيذكرمحمد هشام توفيق عبد هللا أمين

2002 /2001االولصباحيذكرعباس محمد علو الزبيدي

2002 /2001االولصباحيذكرحسن كردي عيسى سالم الموسوي

2002 /2001االولصباحيذكرأحمد سالم اسماعيل عبد هللا

2002 /2001االولصباحيذكرعماد خلف عبد هللا حمد النعيمي

2002 /2001االولصباحيذكرعمر حازم محمد علي السراج

2002 /2001االولصباحيذكرمروان كمال أمين علي المزوري

2002 /2001الثانيصباحيذكرعدي يونس عبد حقي البياتي

2002 /2001الثانيصباحيذكرفراس خالد يحيى البو ناصر

2002 /2001الثانيصباحيذكرعدي سالم عبد الداغر

2002 /2001الثانيصباحيذكرأياد غانم أحمد قاسم

2002 /2001الثانيصباحيذكرفالح حسن علي شعيب الشائع

2002 /2001الثانيصباحيانثىامنة سالم محمد علي السراج

2002 /2001الثانيصباحيذكرمعتز باهلل فائز محمد عبد هللا



2002 /2001الثانيصباحيانثىانتصار حنا موسى كرومي

2002 /2001الثانيصباحيذكرمضر حسين سعيد حسن

2002 /2001الثانيصباحيانثىرنا أيوب بطال أيوب الهاشمي

2002 /2001الثانيصباحيانثىلبنى لبيب جودت محمود

2002 /2001الثانيصباحيذكرمحمد محمود عبوش فرحان

2002 /2001الثانيصباحيذكرمحمود ادريس عبد المجيد

2002 /2001الثانيصباحيذكرتركي علي حسين

2002 /2001الثانيصباحيذكرريان يوسف الياس كاكو

2002 /2001الثانيصباحيانثىايناس هاشم محمود الزرقي

2002 /2001الثانيصباحيذكرلقمان سعيد ادريس

2002 /2001الثانيصباحيذكرعلي عجيب علي

2002 /2001الثانيصباحيانثىاسماء هاشم ابراهيم الشماع

2002 /2001الثانيصباحيذكراياد لطيف محمد حمد الجنابي

2002 /2001الثانيصباحيانثىنزيه محمد علي محمد ذو الفقار

2002 /2001الثانيصباحيذكريوسف خلف محمد سعدون

2002 /2001الثانيصباحيانثىحال اياد قاسم محمد الحسيني

2002 /2001الثانيصباحيذكرمحمد يونس محمدحماد الجبوري

2002 /2001الثانيصباحيذكرزيد حيدر كنوص الياس

2002 /2001الثانيصباحيذكرعالء نجيب شابا حنا

2002 /2001الثانيصباحيذكرعمر محمد طاهر ثامر العلي

2002 /2001الثانيصباحيذكربسام احمد عبد الجليل حمود

2002 /2001الثانيصباحيذكرعنتر محي الدين اسالم احمد

2002 /2001الثانيصباحيذكرصالح حسين احمد االتروشي

2002 /2001الثانيصباحيذكرعلي زهير عبدالفتاح عبد المجيد

2002 /2001الثانيصباحيذكرصالح ياسين صالح العلوش

2002 /2001الثانيصباحيذكرفتحي عبد هللا فتحي يونس

2002 /2001الثانيصباحيذكرثائر محمد نديم محمود علي

2003 /2002االولصباحيانثىسندية مروان سلطان حسن الحيالي

2003 /2002االولصباحيذكرفراس احمد حسن الجبوري

2003 /2002االولصباحيانثىزهراء عبداالله شهاب

2003 /2002االولصباحيذكرعلي محمود جاسم عكشي

2003 /2002االولصباحيذكربشار ابراهيم علي حسن الطائي

2003 /2002االولصباحيذكرباسل زكريا عبداللطيف غزال



2003 /2002االولصباحيانثىشروق عباس كريدي فضل الزهيري

2003 /2002االولصباحيذكرعلي هاشم جمال الهاشمي

2003 /2002االولصباحيذكرعبدالرحمن صالح فتحي الظاهر

2003 /2002االولصباحيذكرثائر احمد محمد سليمان الجرجري

2003 /2002االولصباحيانثىليلى فاضل حسين علي الطائي

2003 /2002االولصباحيذكرنشوان فوزي داؤد سلمان المتيوتي

2003 /2002االولصباحيذكرعماد محمد امين حسين جوالق

2003 /2002االولصباحيذكرغسان محمد عباس البدراني

2003 /2002االولصباحيذكرمهدي كاظم جمعة يوسف

2003 /2002االولصباحيذكرخليل محمد عبدالقادر عبدهللا

2003 /2002االولصباحيذكرضرغام قيدار حيدر عبدالكريم

2003 /2002االولصباحيذكرعلي حسين احمد اسماعيل الشيخلي

2003 /2002االولصباحيانثىزينة ضياء محمود يونس الدليمي

2003 /2002االولصباحيذكررافع عبدالعزيز محمد العطا هللا

2003 /2002االولصباحيذكررياض صباح ميخائيل بطرس

2003 /2002االولصباحيذكرمحمد عبد ذنون محيميد البجاري

2003 /2002االولصباحيذكرحابس حماد شبلي حسين العبيدي

2003 /2002االولصباحيذكرصبحي عادل خليل حسين الطائي

2003 /2002االولصباحيانثىوريا جمو سمايل جمو الهركي

2003 /2002االولصباحيذكروعد خليل الياس يوسف

2003 /2002االولصباحيانثىانتصار محمد عبدهللا جاسم الزبيدي

2003 /2002االولصباحيذكرسمير حسين حسن السيد وهب

2003 /2002االولصباحيانثىميادة زيد الخير حرحوش

2003 /2002االولصباحيانثىداليا غائب محي الدين القزاز

2003 /2002االولصباحيذكربسمان عبداللطيف سليم ابراهيم

2003 /2002االولصباحيذكراحمد دويرج حميد جمعة الزوبعي

2003 /2002االولصباحيذكرخليل عمر محمد ابو عيشة

2003 /2002االولصباحيذكرمحمد حمد امديد ولي الجبوري

2003 /2002االولصباحيذكرعارف هواس موسى العبيدي

2003 /2002االولصباحيانثىجيني خوشابا اوشانا الريكاني

2003 /2002االولصباحيانثىفاطمة اسماعيل خليل الحسين

2003 /2002االولصباحيذكرمحمود ضاحي نجم محمد الحمداني

2003 /2002االولصباحيذكرحيدر احمد محمود المسكاني



2003 /2002االولصباحيذكرمحمد طارق علي حسن الحسنكو

2003 /2002االولصباحيذكرازاد حسن خضر بكر القصاب

2003 /2002االولصباحيانثىوجدان محمد جاسم محمد

2003 /2002االولصباحيذكرحسين سعيد قادر عبدهللا العبيدي

2003 /2002االولصباحيذكرامجد خليل ابراهيم حمزة

2003 /2002االولصباحيذكرعمر علي عبدهللا الحمداني

2003 /2002االولصباحيذكراحمد خلف خضير خلف المعماري

2003 /2002االولصباحيذكرمحمد حازم محمد علي الحيالي

2003 /2002االولصباحيانثىامنة هيثم ادريس حسين العطار

2003 /2002االولصباحيانثىنسرين رحيم مذكور عطية

2003 /2002االولصباحيذكرجاسم محمد شريف عسكر

2003 /2002االولصباحيذكرعلي خليل ابراهيم خليل االحمد

2003 /2002االولصباحيذكرعالء طالل عبد الكريم احمد

2003 /2002االولصباحيذكركنان باسل عزيز محمود االعرج

2003 /2002االولصباحيذكرزياد ذنون يونس العبيدي

2003 /2002االولصباحيذكرمحمد طه يونس عبد القادر العزاوي

2003 /2002االولصباحيذكرياسر طه محمد علي الحمداني

2003 /2002االولصباحيذكرحسام حسن اسماعيل قاسم البابا

2003 /2002االولصباحيذكرحسين يونس فتحي علي السنجري

2003 /2002االولصباحيذكرهاشم سلطان خلف العزاوي

2003 /2002االولصباحيذكرسعد هاشم يحيى النعيمي

2003 /2002االولصباحيذكررضوان محمد حسن مال هللا

2003 /2002االولصباحيذكرنشوان فتحي اسماعيل الطائي

2003 /2002االولصباحيذكرسيف موفق سعد هللا العالف

2003 /2002االولصباحيانثىافراح احمد يونس القصاب

2003 /2002االولصباحيانثىهدى حسيب محمد هاشم عمر

2003 /2002االولصباحيذكرولي وعد حسين جاسم العبيدي

2003 /2002االولصباحيذكرعلي باسم ياسين خضر حنون

2003 /2002االولصباحيذكراحمد نوري رشيد سلطان الدليمي

2003 /2002االولصباحيذكرعلي موفق ذياب محمود الطائي

2003 /2002االولصباحيذكرفاضل عباس سليمان العيشي

2003 /2002االولصباحيذكرمروان محمد علي السبعاوي

2003 /2002االولصباحيذكرمهند ذنون محمد مصطفى



2003 /2002االولصباحيانثىدنيز زينل رشيد لطيف

2003 /2002االولصباحيانثىشيماء غالب احمد سامي الدبوني

2003 /2002االولصباحيذكراحمد محمد مغير الشمري

2003 /2002االولصباحيذكرمحمد خضير غثوان خضير الحديدي

2003 /2002االولصباحيذكرغزوان عبد هللا محمد رجب

2003 /2002االولصباحيذكرحجي حسين سعدو المشهداني

2003 /2002االولصباحيذكربسام خضر مجيد سيفو سمعان

2003 /2002االولصباحيذكرحميد هجيج عبيد احمد

2003 /2002االولصباحيذكرخالد عبد كعود محمد المحمد

2003 /2002االولصباحيذكرثامر عبدهللا شهاب احمد العذاب

2003 /2002االولصباحيانثىنجوان سعد ابراهيم محمد الخطاب

2003 /2002االولصباحيذكرفالح محمد صالح وهب عثمان

2003 /2002االولصباحيذكرعلي حميد نزال محمد الطائي

2003 /2002االولصباحيذكرعاصم عبدالغفور علي صالح

2003 /2002االولصباحيذكرنزار صالح جبر رحيم الجوعاني

2003 /2002االولصباحيذكرمحمد جاسم داؤد احمد علي الطائي

2003 /2002االولصباحيانثىسناء غانم رزوقي قرياقوز

2003 /2002االولصباحيذكرمحمد ادريس محمد محمود الحيالي

2003 /2002االولصباحيذكرمروان سليم عواد خلف الجبوري

2003 /2002االولصباحيذكراسماعيل كريم نصيف احمد الهيبي

2003 /2002االولصباحيذكرمحمد ادريس جاسم محمد

2003 /2002االولصباحيانثىشذى جعفر صديق ال شمدين

2003 /2002الثانيصباحيانثىسفانة محمد علي عسكر الجبوري

2003 /2002الثانيصباحيذكرخالد سلمان صالح خضر السالمي

2003 /2002الثانيصباحيذكراحمد نمير طه ياسين الصائغ

2003 /2002الثانيصباحيذكرعلي ناطق جمال حسن دبدوب

2003 /2002الثانيصباحيانثىوسن عبد احمد خليفان

2003 /2002الثانيصباحيانثىجاالك عمر ياسين عمر

2003 /2002الثانيصباحيانثىرغد انطوان حنا ملكي

2003 /2002الثانيصباحيانثىزينب سالم محمد الحقاف

2003 /2002الثانيصباحيانثىهبة عبد الرزاق احمد محمود

2003 /2002الثانيصباحيذكرزهير عزيز شمعون يوحنا

2003 /2002الثانيصباحيذكرستار لملوم منيخر الخزعلي



2003 /2002الثانيصباحيذكرعبد القادر محمد دحام الشرابي

2003 /2002الثانيصباحيذكرجالل عبد هللا علي العيسى

2003 /2002الثانيصباحيانثىانيس يونس يحيى محمد الحمداني

2003 /2002الثانيصباحيذكرصهيب صبحي نوري احمد الشيخ

2003 /2002الثانيصباحيذكرمحمد عطا هللا حمودي جمعة

2003 /2002الثانيصباحيذكرمحمد علي نجم عبدهللا الجبوري

2003 /2002الثانيصباحيذكراسماء طه نجم عبد هللا العبادي

2003 /2002الثانيصباحيانثىسليمان حسين صفوك العكابي

2003 /2002الثانيصباحيذكرزياد محمد عيد عبد القادر القصاب

2003 /2002الثانيصباحيانثىريم خزعل مال هللا البدراني

2003 /2002الثانيصباحيذكراحمد كمال صديق محمد العلي

2003 /2002الثانيصباحيذكرعلي قحطان يحيى الوتار

2003 /2002الثانيصباحيذكرنوفل حسن هادي محمد الجبوري

2003 /2002الثانيصباحيذكراركان خلف حمد علي الجميلي

2003 /2002الثانيصباحيذكرزيان محمد احمد عثمان الزيباري

2003 /2002الثانيصباحيذكرمحمد سالم يونس المولى

2003 /2002الثانيصباحيانثىبيان حبيب سعيد البرواري

2003 /2002الثانيصباحيذكرسركيس كريكور وانيس كريكور

2003 /2002الثانيصباحيذكررائد صالح عبد هللا صالح

2003 /2002الثانيصباحيذكراحمد عطية علي اسماعيل

2003 /2002الثانيصباحيذكرظفر محمد يحيى يونس

2003 /2002الثانيصباحيانثىسهيل عبد هللا احمد الجبوري

2003 /2002الثانيصباحيذكرنجم عبد هللا يوسف الجبوري

2003 /2002الثانيصباحيذكرطارق حسن عبد الرزاق الطائي

2003 /2002الثانيصباحيذكريحيى قحطان محمود

2003 /2002الثانيصباحيذكررجب عباس رجب البيجواني

2003 /2002الثانيصباحيذكرمها محمود محمد حمادي الجبوري

2003 /2002الثانيصباحيذكرمحمد محمود محمد خليل الزبيدي

2003 /2002الثانيصباحيذكرمعن توفيق خليل توفيق الطائي

2003 /2002الثانيصباحيذكريحيى علي حسين قاسم عرجاش

2003 /2002االولصباحيذكرسعد صالح حسين محمود الجوعاني

2003 /2002االولصباحيذكرعبدهللا محمود يوسف جويفل

2003 /2002االولصباحيانثىحال مؤيد يونس مصطفى الدباغ



2003 /2002االولصباحيانثىغادة محمد السيد محمد عبدهللا

2003 /2002االولصباحيذكرأحمد حسن عبدالمهدي العطيوي

2003 /2002االولصباحيانثىرشا هادي مجيد اسماعيل العبدلي

2003 /2002االولصباحيانثىريتا يوسف قرياقوس يوسف شيتو

2003 /2002االولصباحيذكربشار علي رضا عباس

2003 /2002االولصباحيذكرغمدان محمد صالح وهبان

2003 /2002االولصباحيذكررامي عثمان محمد الطورة

2003 /2002االولصباحيذكرنبيل حسني نظمي محمد الغزاوي

2003 /2002االولصباحيذكرعبد القادر حسين الالفي

2003 /2002االولصباحيذكرعمر سعد خليل محمود العبيدي

2003 /2002االولصباحيذكراسامة سمير روحي خالد الحالق

2003 /2002االولصباحيذكرصالح عطية سلمان الصبحين

2003 /2002االولصباحيذكرصفوان سالم يونس محمد الطائي

2003 /2002االولصباحيذكراحمد عبد مطلك صالح السبعاوي

2003 /2002االولصباحيذكرعمر بشير خضر تمر الهاشمي

2003 /2002االولصباحيذكرنشوان طالل سعدهللا فاضل

2003 /2002االولصباحيذكرفراس ابراهيم كريم كندوري

2003 /2002االولصباحيذكرخليل محمود خليل الحبش

2003 /2002االولصباحيانثىحال متي شابا الشمي

2003 /2002االولصباحيانثىهدى سالم عبدهللا محمود الزبيدي

2003 /2002االولصباحيذكربشار يوسف محمود طحطوح

2003 /2002االولصباحيذكرفراس انور عثمان سعيد القدو

2003 /2002االولصباحيذكرمراد عبدالسالم محمد الدحنوس

2003 /2002االولصباحيذكرعمر سالم دحام صالح الحيالي

2003 /2002االولصباحيذكرعامر ابراهيم صالح شبل القيسي

2003 /2002االولصباحيذكرمهند محمد يوسف سمحان

2003 /2002االولصباحيذكرهيثم جمال محمود علي

2003 /2002االولصباحيذكراحمد محمود عبوش احمد

2003 /2002االولصباحيذكرمحمد حميد ابراهيم ياسين

2003 /2002االولصباحيذكرفتحي مجذاب عبدهللا خليف

2003 /2002االولصباحيانثىزينة مروان محمد حسن

2003 /2002االولصباحيذكررائد فاضل جاسم محمد ال عمير

2003 /2002االولصباحيذكرمجدي وصفي رشيد صالحات



2003 /2002االولصباحيذكرمحمد علي محمود االسمر

2003 /2002االولصباحيذكرنشوان محمد علي حسين السبعاوي

2003 /2002االولصباحيذكرحمزة عادل مصطفى الخطيب

2003 /2002االولصباحيانثىاالء خالد حامد عبدهللا محمد

2003 /2002االولصباحيذكراحمد امجد عبدالمحسن جارهللا

2003 /2002االولصباحيانثىندى طه داؤد شريف البكر

2003 /2002االولصباحيذكرنصر محمد عيدان الوهب المعماري

2003 /2002االولصباحيذكراحمد عبدهللا محمد طه العبادي

2003 /2002االولصباحيذكراياد محمد علي عزيز العبيدي

2003 /2002االولصباحيذكراحمد عاصم سليمان يحيى الدباغ

2003 /2002االولصباحيذكرنسيم قاسم صادق الجراح

2003 /2002االولصباحيذكرمعاذ زكريا سعد مريان

2003 /2002االولصباحيذكرلقمان حازم محمد شريف عبدهللا

2003 /2002االولصباحيذكرمنهل بهنام سليم حبابة

2003 /2002االولصباحيذكربسام ياسين محسن ال عزام

2003 /2002االولصباحيانثىمنار محمد فاروق الخالد

2003 /2002االولصباحيانثىالحان رضوان عبدالغني محمود

2003 /2002االولصباحيذكرعدنان فؤاد عثمان احمد

2003 /2002االولصباحيذكرياسر رجب حسين احمد

2003 /2002االولصباحيذكراحمد ذياب فتحي حسن الحمدوني

2003 /2002االولصباحيانثىحال يونس نجم مال عبو الحيالي

2003 /2002االولصباحيانثىستيفن توما يلدا يعقوب

2003 /2002االولصباحيانثىسيماء وعدهللا طاهر النعيمي

2003 /2002االولصباحيانثىزهراء عدنان جاسم الحسن

2003 /2002االولصباحيذكريزن محمود امين دحبور

2003 /2002االولصباحيانثىاسراء طارق شكري عقراوي

2003 /2002االولصباحيذكرعمر انس اسماعيل امين العناز

2003 /2002االولصباحيذكرمحمد عبدالجبار عبدالرحمن

2003 /2002االولصباحيذكرفالح صقر ساير مجبل الشمري

2003 /2002االولصباحيذكرسعد طالل خليف وهب المعماري

2003 /2002االولصباحيذكرفارس نواف فارس الرفاعي

2003 /2002االولصباحيذكرغانم شريف مهدي عباس

2003 /2002االولصباحيذكرامين محمود امين ناصر



2003 /2002االولصباحيانثىسرى ابراهيم سعيد ابراهيم

2003 /2002االولصباحيذكرحسن عسكر مصري علي البياتي

2003 /2002االولصباحيذكرموفق قاسم عسكر خليل الشريف

2003 /2002االولصباحيذكرطارق خليل سالمة السعيدات

2003 /2002االولصباحيذكرمعاذ محمد سالم احمد

2003 /2002االولصباحيذكرسعد عبدالخالق ذنون الدباغ

2003 /2002االولصباحيذكرمحمد ربحي يوسف ربيع

2003 /2002االولصباحيذكرماجد علي محمد عبدهللا الجبوري

2003 /2002االولصباحيذكرعبدهللا عبدالقادر عزات سلمي

2003 /2002االولصباحيذكربالل عبدالحميد علي الطراونة

2003 /2002االولصباحيذكرحسان برهان محمد صالح علي طه

2003 /2002االولصباحيذكرمحمد كمال طالب جابر

2003 /2002االولصباحيذكراحمد توفيق صالح محمد الحمداني

2003 /2002االولصباحيانثىهبة طارق دحام الحيالي

2003 /2002االولصباحيذكرعبيدة غانم محمود محمد السنجري

2003 /2002االولصباحيذكرفواز عبدالمنعم  محمود النعيمي

2003 /2002االولصباحيذكررعد حمد محمد الجبوري

2003 /2002االولصباحيذكروسام جاسم محمد مصطفى المولى

2003 /2002الثانيصباحيذكرزياد قائد عبدهللا نعمات المفلحي

2003 /2002الثانيصباحيذكربسام عبد احمد سلطان

2003 /2002الثانيصباحيذكرأيسر نديم ذنون السنجري

2003 /2002الثانيصباحيانثىرباب فرحان بديوي علي بكر

2003 /2002الثانيصباحيانثىربى فاضل احمد ابراهيم الطائي

2003 /2002الثانيصباحيذكرمصطفى محمد أمين مصطفى بغور

2003 /2002الثانيصباحيذكراحمد فهمي داؤد سليمان

2003 /2002الثانيصباحيذكرسفيان عبدالغني صالح احمد

2003 /2002الثانيصباحيانثىرنا فاضل عجيل منهل

2003 /2002الثانيصباحيذكرمعاذ يونس خضر المحمد

2003 /2002الثانيصباحيذكرسامر عبد القادر عباس صالح

2003 /2002الثانيصباحيانثىبلسم عبدالغالي عبدالرزاق

2003 /2002الثانيصباحيانثىداليا رفاعي عبد احمد

2003 /2002الثانيصباحيانثىكفاح محمد نجم

2003 /2002الثانيصباحيذكرمشهور عبدالصمد منسي العمرين



2003 /2002الثانيصباحيذكررضوان انيس حسن سليمان

2003 /2002الثانيصباحيذكرعبدالغني محمود حامد

2003 /2002الثانيصباحيذكرمجدل امين دينو عبدي

2003 /2002الثانيصباحيذكرمؤيد محمد ابليش الجبوري

2003 /2002الثانيصباحيذكرسامي موسى ابراهيم سنجق

2003 /2002الثانيصباحيذكرفراس ابراهيم صالح حسن

2003 /2002الثانيصباحيذكراحمد سعد عبد احمد الجبوري

2003 /2002الثانيصباحيذكرعماد نايف تركي الجبوري

2003 /2002الثانيصباحيانثىلمى يونس خلف الخفاجي

2003 /2002الثانيصباحيذكرابراهيم صالح محمد خلف الشرابي

2003 /2002الثانيصباحيذكرجنكيز فاروق كريم شريف

2003 /2002الثانيصباحيانثىرشا خليل علي قداوي العبيدي

2003 /2002الثانيصباحيذكرمحمد احمد فرج صالح

2003 /2002الثانيصباحيانثىحال نبيل عزيز قاسم

2003 /2002الثانيصباحيذكرهشام علي حسين محمد

2003 /2002الثانيصباحيانثىرباب عبدالرزاق حيدر عرفات

2003 /2002الثانيصباحيذكرعبدالمنعم احمد محمود

2003 /2002الثانيصباحيذكرنشوان محمد قضيب عاصي

2003 /2002الثانيصباحيذكرحكمت يونس يوسف المحمد

2003 /2002الثانيصباحيذكرمنهل موفق يونس احمد

2003 /2002الثانيصباحيذكرمحمد سالم محمد عسود

2003 /2002الثانيصباحيذكرمحمد فاروق معين صباح

2003 /2002الثانيصباحيذكرمثنى محمد خضر عبيد المتيوتي

2003 /2002الثانيصباحيذكراثير احمد علي مصطفى الشعباني

2003 /2002الثانيصباحيذكرضياء الدين جياد محمد الجبوري

2003 /2002الثانيصباحيذكرمحمد واثق احمد حسن العثمان

2003 /2002الثانيصباحيذكروضاح طالل نايف عبدهللا

2003 /2002الثانيصباحيذكرهاني جالل علي الجبوري

2003 /2002الثانيصباحيذكرضرار جمعة خضر جمعة المهداوي

2003 /2002الثانيصباحيذكراسماعيل قاسم سعيد عبدهللا

2003 /2002الثانيصباحيذكرابراهيم يونس ابراهيم محمد

2003 /2002الثانيصباحيذكرعمار عيسى عبوش جبو

2003 /2002الثانيصباحيذكراشرف باسل سليمان محمد



2003 /2002الثانيصباحيذكرمنعم احمد عبدهللا عبيد

2003 /2002الثانيصباحيانثىهند هاني محمد سعيد الفتاح

2003 /2002الثانيصباحيذكرفراس عزو يوحنا علكان

2003 /2002الثانيصباحيذكرعبدالوهاب غازي حمدان بكر

2003 /2002الثانيصباحيذكررعد حسان ابراهيم غثيث

2003 /2002الثانيصباحيذكرزيد عبدالوهاب ابراهيم ايوب

2003 /2002الثانيصباحيذكرايهاب محمد ابراهيم شيت

2003 /2002االولصباحيذكرمحمد وحيد حسن حديد الحيالي

2003 /2002االولصباحيذكرعبد الناصر حازم محمد علي محمد

2003 /2002االولصباحيذكرفالح صابر حيدر علي الصالحي

2003 /2002االولصباحيذكرسعد مصطفى محمد علي الجرجري

2003 /2002االولصباحيذكرمصطفى فاضل حمادي احمد الجدوع

2003 /2002االولصباحيذكرعمر هشام صباح فخري الفخري

2003 /2002االولصباحيذكرفراس عبدالعزيز شويخ احمد

2003 /2002االولصباحيذكربركات خلف حسن يوسف

2003 /2002االولصباحيذكرمحمد شاكر عليان موسى الشمري

2003 /2002االولصباحيذكرخالد ابراهيم حمد الجبوري

2003 /2002االولصباحيانثىوفاء حميد عزيز المشهداني

2003 /2002االولصباحيذكرجمعة ناصر محمد سعيد المراد

2003 /2002االولصباحيانثىريم كمال عبد الرزاق خليل زيتو

2003 /2002االولصباحيذكروعدهللا محمد يونس عبدهللا علي

2003 /2002االولصباحيذكرعدنان جمال حسن صالح البياتي

2003 /2002االولصباحيذكراحمد صالح خضر محمود المعماري

2003 /2002االولصباحيانثىشهلة مفيد عبد اللطيف جاسم

2003 /2002االولصباحيانثىاسراء نبيل يونس شريف

2003 /2002االولصباحيانثىعبير محمد صالح خضر المولى

2003 /2002االولصباحيذكرنجيب ايليا جبو باكو

2003 /2002االولصباحيانثىنور تغلب نوري مصطفى ال مفتي

2003 /2002االولصباحيانثىانسام عبد المنعم يحيى قاسم

2003 /2002االولصباحيذكرعمار محمد بشير توفيق

2003 /2002االولصباحيذكروليد حازم جار هللا احمد

2003 /2002االولصباحيذكرسعدي شاكر محمود زيدان العلي

2003 /2002االولصباحيذكرباسم علي عمر فارس السالمي



2003 /2002االولصباحيانثىميسون عيسى فيض هللا

2003 /2002الثانيصباحيذكرعلي احمد لطيف حمود الشيخ عيسى

2003 /2002الثانيصباحيذكرماهر ياسين احمد ياسين أغا

2003 /2002الثانيصباحيذكرحسين احمد محمود سلطان

2003 /2002الثانيصباحيذكرزيدان علي محمد صالح النعيمي

2003 /2002الثانيصباحيانثىرقية فاضل علي محمد

2003 /2002الثانيصباحيذكرمحمد نزار سعدون خضر ال قبع

2003 /2002الثانيصباحيانثىوسن سالم خضر عبدل

2003 /2002الثانيصباحيذكريوسف محمد زغير نهار الطائي

2003 /2002الثانيصباحيذكرعلمدار شكور كريم عباس البياتي

2003 /2002الثانيصباحيذكرمحمود حسين علي لجي

2003 /2002الثانيصباحيذكرسرمد ماجد علي الجادرجي

2003 /2002الثانيصباحيذكرمحمد سليمان حسن الجبوري

2003 /2002الثانيصباحيذكربشتيوان اكبر عمر عبدالرحمن

2003 /2002الثانيصباحيذكرحكيم غازي جالل جبر العبيدي

2003 /2002الثانيصباحيذكريونس عبدالرحمن مصطفى حمادي

2003 /2002الثانيصباحيذكرعدنان شيخو محمد موسى الجرجي

2003 /2002الثانيصباحيذكراحمد خلف هلو العبيدي

2003 /2002االولصباحيذكرغانم محمود احمد محمود الكيكي

2003 /2002االولصباحيذكرعزت ابراهيم مادو ابراهيم الهكاري

2003 /2002االولصباحيذكررغيد ابراهيم اسماعيل عبدهللا

2003 /2002االولصباحيانثىفادية محمد خليل الخليل

2003 /2002االولصباحيذكرفادي سمير ابراهيم يوسف

2003 /2002االولصباحيانثىآمال سرحان سليمان الطائي

2003 /2002االولصباحيذكرلؤي شهاب احمد حنش اللهيبي

2003 /2002االولصباحيذكرصالح ادريس قاسم البيجواني

2003 /2002االولصباحيذكريونس عبد ابراهيم حسين

2003 /2002االولصباحيانثىانسام حبيب ناصر ككي

2003 /2002االولصباحيذكرنصرالدين غانم جميل شكر

2003 /2002االولصباحيذكرايهاب ثامر علي عبدهللا الكواز

2003 /2002االولصباحيذكرخضر خليل شيخو ال بلو

2003 /2002االولصباحيذكريونس محمود احمد جاسم البدراني

2003 /2002االولصباحيانثىنوال خلف حسن عطية الجبوري



2003 /2002االولصباحيذكرزيد خضر كريم جبو حنا الكاتب

2003 /2002االولصباحيذكرمثنى عبد الجواد حامد علي

2003 /2002االولصباحيذكرقصي كامل نجم عبدهللا الفراجي

2003 /2002االولصباحيذكرعمر نجيب احمد علي القطان

2003 /2002االولصباحيذكرعمر سعد هادي الرفاعي

2003 /2002االولصباحيذكرمحمد سعدي محمد خضير الجبوري

2003 /2002االولصباحيذكرفراس صالح جرجيس ابراهيم

2003 /2002االولصباحيذكرجاسم محمد خالد الشعباني

2003 /2002الثانيصباحيذكررعد مؤيد جاسم محمد النعيمي

2003 /2002الثانيصباحيانثىسجى وعد محمد الندي

2003 /2002الثانيصباحيانثىاسماء عادل ياسين الحياوي

2003 /2002الثانيصباحيذكرعمرمحمد ياض عبدالوهاب الكركجي

2003 /2002الثانيصباحيذكرمسلم حيدر احمد صالح شاقولي

2003 /2002الثانيصباحيذكرعمارارزوقي حمادي محمودالزنكنة

2003 /2002الثانيصباحيذكرعماد يونس احمد سليم الزهيري

2003 /2002الثانيصباحيانثىنورهان محمد علي البياتي

2003 /2002الثانيصباحيذكرتحسين محمد جميل خضر البدراني

2003 /2002االولصباحيذكرنبيل علي سعيد قاسم

2003 /2002االولصباحيانثىداليا عاهد احمد سعيد افريج

2003 /2002االولصباحيانثىليلى عبدالكريم محمد عبدالجبار

2003 /2002االولصباحيانثىزينة اسحق متي ال دانو

2003 /2002االولصباحيانثىهدى علي حسو عبدو البو حسين

2003 /2002االولصباحيانثىرغد رمزي صموئيل ال قوبي

2003 /2002االولصباحيانثىعال رعد عبدالوهاب رشيد

2003 /2002االولصباحيانثىفرح انيس سليمان طه الطويل

2003 /2002االولصباحيذكرابراهيم محمد حسين موسى

2003 /2002االولصباحيانثىلينا يوارش زيا يلدا عوديشو

2003 /2002االولصباحيانثىسرى رعد عبدالوهاب رشيد

2003 /2002االولصباحيذكرعمر محمد فهمي حازم السراج

2003 /2002االولصباحيانثىانتصار يوسف الياس بطرس

2003 /2002االولصباحيانثىمروى احمد عمر العاني

2003 /2002االولصباحيانثىاروى محمد شفاء يوسف كشمولة

2003 /2002االولصباحيذكرربيع حسن عبدهللا عايد



2003 /2002االولصباحيذكراشرف عبدالرسول جعفر الكعبي

2003 /2002االولصباحيانثىايمان ابراهيم حلبوص الذياب

2003 /2002االولصباحيذكرمحمد يحيى جاسم محمدفارس اغا

2003 /2002االولصباحيذكرعمر مازن ابراهيم حلمي

2003 /2002االولصباحيانثىنجالء حاجم ذنون الزبيدي

2003 /2002االولصباحيذكرسيف هشام صباح فخري

2003 /2002االولصباحيذكريزن عبدالرحمن محمد الرسام

2003 /2002االولصباحيذكرانمار عبدالمنعم حميد محمد

2003 /2002االولصباحيانثىاسماء عبدالحميد احمد السيدية

2003 /2002االولصباحيذكرعمر سلمان محمد السعيدي

2003 /2002االولصباحيذكرابراهيم شاطر عبدالرحمن درويش

2003 /2002االولصباحيانثىمها سالم صالح الدليمي

2003 /2002االولصباحيانثىعفراء طارق سالم قبع

2003 /2002االولصباحيانثىنهاد محمود عبد حمودي العزي

2003 /2002االولصباحيانثىلمى حكمت محمود محمد علي

2003 /2002االولصباحيانثىهند صباح ارشد جميل الحمداني

2003 /2002االولصباحيذكرنبيل سعيد محمد الحمدي

2003 /2002االولصباحيذكرقبس رياض خليل االنصاري

2003 /2002االولصباحيذكروضاح محمد جميل العبيدي

2003 /2002االولصباحيانثىمادلين هرمزاوراها عوديشو

2003 /2002االولصباحيذكرمقداد محمد صديق عبدالكريم

2003 /2002االولصباحيذكرايمن محمد محمود الراوي

2003 /2002االولصباحيذكرفارس غانم يوسف حسن االسكندر

2003 /2002االولصباحيانثىنجالء بدر محمد سعيد الطائي

2003 /2002االولصباحيانثىحال خلف محمود العكيدي

2003 /2002االولصباحيذكرزيدان محمد سليم محمد طاهر

2003 /2002االولصباحيانثىنغم ناطق حبيب عبداالحد

2003 /2002االولصباحيذكرعمار ندا جدعان العبيدي

2003 /2002االولصباحيانثىشيماء مجيد قاسم علي البياتي

2003 /2002االولصباحيذكرتحسين رجب عبدهللا عمر الدوسكي

2003 /2002االولصباحيانثىسوزان فرج الياس ايوب

2003 /2002االولصباحيذكرفرياد احمد محمد قادر الصالحي

2003 /2002االولصباحيانثىهند حسن محمد سليمان النعيمي



2003 /2002االولصباحيذكرعماد محمد جميل علي سلو

2003 /2002االولصباحيذكرزاهد جالل اسود

2003 /2002االولصباحيذكرضرغام رضوان محمد علي الطائي

2003 /2002االولصباحيانثىصفاء ممتاز مصطفى اللهيبي

2003 /2002االولصباحيذكرسالم حمداوي ابراهيم المتيوتي

2003 /2002االولصباحيذكربشار علي حمد الجبوري

2003 /2002االولصباحيانثىضحى خالد احمد عبدهللا المولى

2003 /2002االولصباحيذكرارشد شريف حامد يونس الريكاني

2003 /2002االولصباحيذكراحمد عبدهللا عايد عزيز

2003 /2002االولصباحيانثىميادة وليد عبداللطيف الطائي

2003 /2002االولصباحيذكرعمر مسلم محمد ازهر البكري

2003 /2002االولصباحيذكرمظفر عبدالكريم احمد حسين

2003 /2002االولصباحيذكرعبدالرزاق احمد محمد الجبوري

2003 /2002االولصباحيانثىشيماء عيسى عبدهللا الحسيني

2003 /2002االولصباحيانثىصميم حازم علي الصائغ

2003 /2002الثانيصباحيانثىزينة غانم صابر البدراني

2003 /2002الثانيصباحيانثىآمنة أسعد علي أحمد

2003 /2002الثانيصباحيذكراحسان قنبر حمزة حسين

2003 /2002الثانيصباحيانثىأسماء مصطفى حمادي أحمد

2003 /2002الثانيصباحيذكرأحمد حمدهللا فتحي الزهيري

2003 /2002الثانيصباحيذكرحسين محمد يونس المعاضيدي

2003 /2002الثانيصباحيذكراحسان ابراهيم محمد حامد النعيمي

2003 /2002الثانيصباحيانثىهناء مارزينا ابراهيم عبا

2003 /2002الثانيصباحيانثىنضال صالح شهاب حميد الصميدعي

2003 /2002الثانيصباحيانثىهدى راكان محمد طه الطيار

2003 /2002الثانيصباحيذكرعمر حكمت عزيز مرعي اللعيبي

2003 /2002الثانيصباحيذكرمحمود محمد هاشم الطالب

2003 /2002الثانيصباحيذكروسيم احمد شريف الراوي

2003 /2002الثانيصباحيذكرفريد سليمان يونس الزمو

2003 /2002الثانيصباحيذكركرم منير كغو داؤد كغو

2003 /2002الثانيصباحيذكرعماد عبدالغني مصطفى عبدالكريم

2003 /2002الثانيصباحيانثىايمان عماد طه حامد

2003 /2002الثانيصباحيذكرعمر عطاهللا حسين عاصي



2003 /2002الثانيصباحيذكركرم فيصل بشير سعيد

2003 /2002الثانيصباحيانثىساجدة رسول محمد ثامر

2003 /2002الثانيصباحيانثىنشوة عمانوئيل دنخا البازي

2004 /2003االولصباحيذكرنصير خلف خزعل لطيف الجبوري

2004 /2003االولصباحيانثىدعاء مؤيد فتحي يحيى العبيدي

2004 /2003االولصباحيانثىرنامحمود شاكر العبيدي

2004 /2003االولصباحيانثىاضواء كمال حسين الجراح

2004 /2003االولصباحيانثىحال فازع داغرامين مال توحي

2004 /2003االولصباحيانثىلقاء مؤيد مرعي حسن الخيرو

2004 /2003االولصباحيانثىانوار هادي طه احمد

2004 /2003االولصباحيذكراياد صالح محمد الحديدي

2004 /2003االولصباحيانثىزينة نزار نوري الخليفة

2004 /2003االولصباحيذكرعبدالعزيزاحمد جدعان شمو الدناو

2004 /2003االولصباحيانثىزينة منير كغو داؤد كغو

2004 /2003االولصباحيذكرتحسين علي سليمان البياتي

2004 /2003االولصباحيذكرحكيم حمود عبدهللا الجبوري

2004 /2003االولصباحيذكرقاسم صالح محمود محمد

2004 /2003االولصباحيذكرمحمود ذنون يونس احمد السالمي

2004 /2003االولصباحيذكرعابد عبدهللا خلف عباس الخدو

2004 /2003االولصباحيذكرعزيز فرج زعالن الجبوري

2004 /2003االولصباحيانثىنعم عبدالعزيز طه امين االمين

2004 /2003االولصباحيذكرمحمد ذنون يونس احمد الحمو

2004 /2003االولصباحيذكراحمد محمد عبدهللا جمعة

2004 /2003االولصباحيذكرعمار حازم حمودي علي الطائي

2004 /2003االولصباحيذكرعبدالرحمن محمد علي محمد

2004 /2003االولصباحيذكرعدي عارف فتحي محمد اليوسف

2004 /2003االولصباحيانثىرنا حكمت خضوري الباهر حلوية

2004 /2003االولصباحيذكرثائر عبدالعزيز عبدالغفور يحيى

2004 /2003االولصباحيانثىندى غانم ابراهيم احمد الجبوري

2004 /2003االولصباحيذكراحمد غازي احمد العكيدي

2004 /2003االولصباحيذكرمروان محمد نجيب جرجيس البياتي

2004 /2003االولصباحيانثىليلى منصور مزهر مريهج

2004 /2003االولصباحيانثىباسم محمد سليمان جعفرالدليمي



2004 /2003االولصباحيذكرحيدر حازم فتح هللا سلطان المحو

2004 /2003االولصباحيذكرصالح احمد عواد سالم الجبوري

2004 /2003االولصباحيذكرسعد باقر موسى حسين البيجواني

2004 /2003االولصباحيذكراياد عباس حسين علي البيجواني

2004 /2003االولصباحيانثىزينة صبري عبد ياسين

2004 /2003االولصباحيانثىانهار متي شكر عبودي التكريتي

2004 /2003االولصباحيذكرمعاذ صالح الدين عبد العزيز طه

2004 /2003االولصباحيذكرعبد هللا باقي تقي البياتي

2004 /2003االولصباحيذكرباسم خليل سعدون حسين الكانون

2004 /2003االولصباحيانثىنجاح رشيد رحمان الطائي

2004 /2003االولصباحيذكرسليمان عبد هللا سليمان البشكافي

2004 /2003االولصباحيذكراحمد عبد صالح روضان

2004 /2003االولصباحيذكرهيثم محمد عطا هللا عواد جبر

2004 /2003االولصباحيذكرحارث اكرم عثمان خطاب الرواس

2004 /2003االولصباحيذكرسعد عبدالكريم ياسين رمضان

2004 /2003االولصباحيذكراحمد جمعة علي جاسم محمد

2004 /2003االولصباحيذكرمحمد حسن عطية حميد الجبوري

2004 /2003االولصباحيذكرقاسم نجم جهاد احمد العبادي

2004 /2003االولصباحيذكرياسر اسماعيل خضر اسماعيل

2004 /2003االولصباحيانثىرنا خيري نوري الياس ال خضر

2004 /2003االولصباحيذكرعمر حسين علي محمد الطائي

2004 /2003االولصباحيذكرماهر حسن اسماعيل حسن

2004 /2003االولصباحيذكرثائر احمد عيدان العبيدي

2004 /2003االولصباحيانثىحال هيثم عبدالجبار عبدالوهاب

2004 /2003االولصباحيذكرعرفات عايض عبدهللا عمران

2004 /2003االولصباحيذكرمحمد سلمان جمعة صحن الجبوري

2004 /2003االولصباحيذكرعمر مروان احمد حسين النجوان

2004 /2003االولصباحيذكرحر محمد يونس درسن ال درسن

2004 /2003االولصباحيذكرمصطفى اكرم طه محمد النعيمي

2004 /2003االولصباحيذكرمحمد عبد محمود عبدهللا

2004 /2003االولصباحيذكرضياء خليل عطية حميد الجبوري

2004 /2003االولصباحيذكريونس عمر داؤد الحمداني

2004 /2003االولصباحيذكريونس فيصل بشير هادي العكيدي



2004 /2003االولصباحيذكرعمار محي الدين حسن احمد سمور

2004 /2003االولصباحيذكرغازي منيف ميزر فارس

2004 /2003االولصباحيذكرعبدالستار محمود صالح محمود

2004 /2003االولصباحيانثىرند حكمت بشير داؤد قوزي

2004 /2003االولصباحيذكرعالء احمد عطية فرج الجبوري

2004 /2003االولصباحيانثىدينا اسبانيا ياقو هيدو

2004 /2003االولصباحيانثىهبة طالل احمد ثابت العبيدي

2004 /2003االولصباحيذكروسام حسين عبدي الرشاني

2004 /2003االولصباحيانثىافراح جاسم صبري عيسى

2004 /2003االولصباحيذكرصالح عطوان خلف كهر

2004 /2003االولصباحيذكربشار حسن محمد حسين الجبوري

2004 /2003االولصباحيذكرعدنان جاسم عواد عبدهللا العربي

2004 /2003االولصباحيذكرمحمد طالل علي عبدهللا المشهداني

2004 /2003االولصباحيذكرمؤيد بنيان مدهللا الجبوري

2004 /2003االولصباحيذكربالل سعيد طه محمد النعيمي

2004 /2003االولصباحيذكرليث عواد خلف محمد الجبوري

2004 /2003االولصباحيذكرمحمود ماهر محمود حسن العثمان

2004 /2003االولصباحيذكرهاني علي حسين موسى الجبوري

2004 /2003االولصباحيانثىاميرة اسعد سعيد احمد عمر

2004 /2003االولصباحيذكرمحمود محمد قاسم علي النعيمي

2004 /2003االولصباحيذكرمحمد ابراهيم خليل عاشور ال خلف

2004 /2003االولصباحيذكرمحمد خليل خالد عفان العماري

2004 /2003االولصباحيذكرامير احمد علي سلطان الجبوري

2004 /2003االولصباحيذكرصبري سمير نايف صبري الحسو

2004 /2003االولصباحيذكرموليد محمد ابراهيم عثمان

2004 /2003االولصباحيانثىصفاء غانم حامد علي

2004 /2003االولصباحيذكرسعد خلف محمد حسين المعماري

2004 /2003االولصباحيذكرمحمد مصطفى ابراهيم

2004 /2003االولصباحيذكرجمعة مخلف حمود الدليمي

2004 /2003االولصباحيذكرمحمد كريم خليل علي الموالي

2004 /2003الثانيصباحيذكرعيد محمد عطان شهيد

2004 /2003الثانيصباحيذكرهزاع جمعة احمد حمادة الجبوري

2004 /2003الثانيصباحيذكرعماد عزالدين لطيف خليل البياتي



2004 /2003الثانيصباحيذكرازهر غانم محمد جاسم

2004 /2003الثانيصباحيذكروليد عبدهللا محمد حسين الجبوري

2004 /2003الثانيصباحيذكروائل محمد علي محمد المال

2004 /2003الثانيصباحيذكرمحمد ابراهيم علي عيسى

2004 /2003الثانيصباحيذكربشار محمد علي حسين السليفاني

2004 /2003الثانيصباحيذكرجليل ابراهيم سلطان الحمداني

2004 /2003الثانيصباحيذكرمحمد حماد دهش

2004 /2003الثانيصباحيانثىفيدان خليل عزيز ابو بكر

2004 /2003الثانيصباحيذكرعمر انوراحمد محمود الطائي

2004 /2003الثانيصباحيانثىزينب قاسم علي سعد الشوملي

2004 /2003الثانيصباحيذكرنبيل جمال مصطفى محمد الطائي

2004 /2003الثانيصباحيذكررائد حسن مرعي حسن العكيدي

2004 /2003الثانيصباحيانثىافراح عباس سليمان علي

2004 /2003الثانيصباحيانثىكفاية خلف فياض الفراجي

2004 /2003الثانيصباحيذكرراسم عيسى راضي عياش الحمداني

2004 /2003الثانيصباحيذكرسيف عبد الغني يونس الطائي

2004 /2003الثانيصباحيانثىزهراء كاظم عبيد علوان الجنابي

2004 /2003الثانيصباحيذكرعمرزكي عبدالقادر جرجيس اللهيبي

2004 /2003الثانيصباحيذكرايادمحمد فاضل هاشم ال علي خان

2004 /2003الثانيصباحيذكرعلي عواد جاسم العبيدي

2004 /2003الثانيصباحيذكرمحمد نايف محمد يونس قبع

2004 /2003الثانيصباحيذكرعدي احمد علي محمد الزبيدي

2004 /2003الثانيصباحيذكرقيس خليل محمود عثمان االومري

2004 /2003الثانيصباحيذكرراكان علي عزيز احمد الحديدي

2004 /2003الثانيصباحيذكرسفيان حازم ياسين داؤد الزبيدي

2004 /2003الثانيصباحيذكرمحمد علي محمد معيوف الجبوري

2004 /2003الثانيصباحيانثىمرام صميم عبد الرحمن

2004 /2003الثانيصباحيذكراحمد حامد نعمان عبد الرحمن

2004 /2003الثانيصباحيذكرهاني محمد حميد علي العزاوي

2004 /2003االولصباحيذكرمعاد خلف ابراهيم غربي

2004 /2003االولصباحيانثىنادية مؤيد مرعي حسن الخيرو

2004 /2003االولصباحيانثىعناء عبدالرحمن يحيى الحديثي

2004 /2003االولصباحيذكروعد حسين شالش حمد الجبوري



2004 /2003االولصباحيانثىزينة فتحي محمد يونس الطائي

2004 /2003االولصباحيانثىشيماء مهدي فارس البرواري

2004 /2003االولصباحيانثىاالء حميد صالح كراف الحديدي

2004 /2003االولصباحيانثىمنال ناجي صالح عبدهللا السبعاوي

2004 /2003االولصباحيانثىانفال صابر شريف الرعاش

2004 /2003االولصباحيانثىرؤى محمد زين الدين بدري

2004 /2003االولصباحيذكرسالم خليل خالد العنزي

2004 /2003االولصباحيذكروعدهللا محمد شهاب الشكرة

2004 /2003االولصباحيانثىنبأ عصام شكر مال حمو

2004 /2003االولصباحيذكرعارف الماس غائب العلو

2004 /2003االولصباحيذكرمحمد حامد محمد عبدالموجود

2004 /2003االولصباحيذكرميسم خالد قاسم يحيى الحاج محمود

2004 /2003االولصباحيذكراسحق ذياب عبد ربة ابو دية

2004 /2003االولصباحيذكرسامر عوني محمود يوسف

2004 /2003االولصباحيذكرعالء نوفل قاسم القصاب

2004 /2003االولصباحيانثىشيماءعبدالرحمن محمدنوري

2004 /2003االولصباحيذكرمحمد اسماعيل محمود العناقرة

2004 /2003االولصباحيذكرنورالدين ذنون يونس اوحيد الزبيدي

2004 /2003االولصباحيانثىمحاسن عدنان طه السبعاوي

2004 /2003االولصباحيانثىمنال عبدهللا محمد الريكاني

2004 /2003االولصباحيذكرمعتز وليد يونس البدراني

2004 /2003االولصباحيذكرنزهان قحطان سرحان التكريتي

2004 /2003االولصباحيذكرسعيد خلف علي محمد الجبوري

2004 /2003االولصباحيانثىاسراء عماد كاظم حسن الزبيدي

2004 /2003االولصباحيذكرحسن مبشر ابراهيم خليل العراقي

2004 /2003االولصباحيذكرمحمود جاسم محمد فاضل الجبوري

2004 /2003االولصباحيانثىزينا فرج يعقوب ميخو

2004 /2003االولصباحيذكرنواف غالب نايف حنا جردق

2004 /2003االولصباحيذكربالل نايف احمد ابو شمة

2004 /2003االولصباحيذكرفالح حسن رفيق غني

2004 /2003االولصباحيانثىحال حاجم سلطان احمد الخشاب

2004 /2003االولصباحيذكرمحمد علي محمد الديوه جي

2004 /2003االولصباحيانثىنجالء حسين طه احمد الموسى



2004 /2003االولصباحيانثىلينا احمد شويخ المشهداني

2004 /2003االولصباحيانثىمعالي حازم محمد طه الصوفي

2004 /2003االولصباحيذكرعالء محمد خضير احمد الجبوري

2004 /2003االولصباحيذكرطعمة طه محمد العزي

2004 /2003االولصباحيانثىايمان محمود محمد سليمان الراشدي

2004 /2003االولصباحيذكرناظم محمد عبدهللا محمد سليمان

2004 /2003االولصباحيذكركامل خلف حسن البجاري

2004 /2003االولصباحيانثىفرح نبيه جرجيس عبد هللا مال يونس

2004 /2003االولصباحيذكرعلي احمد جاسم محمد المعماري

2004 /2003االولصباحيذكراحمد عبيد عبدهللا عبدالرحمن

2004 /2003االولصباحيذكرعارف حسيب احمد حميد البياتي

2004 /2003االولصباحيذكرسيف محمد احمد الشويات

2004 /2003االولصباحيذكرهشام قادر حمد صالح الحمداني

2004 /2003االولصباحيانثىايمان دريد حسين حمد المشهداني

2004 /2003االولصباحيذكرعبدهللا عصمت عبدهللا محمد

2004 /2003االولصباحيذكرفواز حسين عبدالرزاق محمود

2004 /2003االولصباحيذكررياض محمد عزيز جاسم

2004 /2003االولصباحيانثىندى محمود روضان حاتم

2004 /2003االولصباحيذكرعادل سعيد يونس علي حميد

2004 /2003االولصباحيذكرحامد خلف محمد محمود العزي

2004 /2003االولصباحيانثىياسمين عصام سلطان محمدالصقال

2004 /2003االولصباحيانثىفرح كفاح شاكر طاهر النعيمي

2004 /2003االولصباحيانثىزهراء احمد رفعت محمود شوكت

2004 /2003االولصباحيذكرنشوان حميد حبش السليفاني

2004 /2003االولصباحيذكرعبدهللا سليمان شاهين الجبوري

2004 /2003االولصباحيذكراحمد محمد احمد خداش

2004 /2003االولصباحيذكروليد لطيف ندة العبيدي

2004 /2003االولصباحيذكرابراهيم عصمت عبدهللا محمد

2004 /2003االولصباحيذكرمعن موفق محمود ذنون الطائي

2004 /2003االولصباحيذكرزين العابدين تحسين صالح عبدهللا

2004 /2003االولصباحيانثىزينب معد ابراهيم الجادر

2004 /2003االولصباحيذكرعيسى سليمان عباس خضر

2004 /2003االولصباحيانثىاسراء مزاحم محمد محمود فارس



2004 /2003االولصباحيذكرهيثم حسن محمد اسماعيل

2004 /2003االولصباحيذكرظفر ربيع سعدون محمد الحسن

2004 /2003االولصباحيانثىايناس وعدهللا عبد نجم النعيمي

2004 /2003االولصباحيذكرزياد علي عثمان عبدي الموسى

2004 /2003االولصباحيذكرياسر فاضل محمد علي الحيالي

2004 /2003االولصباحيذكركاظم محمد زكي جاسم الجنابي

2004 /2003االولصباحيذكراسعد محمد شاكر الطائي

2004 /2003االولصباحيذكراسامة هشام محمد شكر الحيالي

2004 /2003االولصباحيذكرايمن فرحان خلف الجبوري

2004 /2003االولصباحيذكرمهند عزت فاضل اسماعيل الطائي

2004 /2003االولصباحيانثىمنال عبدالعزيز محمد االطرقجي

2004 /2003االولصباحيذكرعبدالخالق محمد خضير العبيدي

2004 /2003االولصباحيذكرعلي سالم عبدالمجيد الحيالي

2004 /2003االولصباحيذكرعلي اسعد محمد صالح الجبوري

2004 /2003االولصباحيذكرسعد علي اسماعيل الجبوري

2004 /2003االولصباحيذكرلؤي صالح حديد جاسم

2004 /2003االولصباحيذكرمحمد علي يحيى محمد السيعوري

2004 /2003االولصباحيذكرثامر حسن اسماعيل الجبوري

2004 /2003االولصباحيذكريونس محمد صالح خلف الحديدي

2004 /2003االولصباحيذكرشيبان فارس نجم عباوي

2004 /2003االولصباحيذكرزياد ابراهيم خليل مرعي

2004 /2003االولصباحيذكرعمر سند عياد البدور

2004 /2003االولصباحيذكراياد ايوب محمد

2004 /2003االولصباحيذكرحسن اسامة عبدالرحمن الكركجي

2004 /2003االولصباحيذكراحمد عثمان خلف محمد الجبوري

2004 /2003االولصباحيذكراحمد مزاحم حامد نجم

2004 /2003االولصباحيذكررافت محمد سعيد يونس حسين

2004 /2003االولصباحيذكرحسين علي موسى وهب الخلو

2004 /2003االولصباحيذكرياسر نعمان امين شريف

2004 /2003االولصباحيذكراحمد زكي ياسين حسن

2004 /2003االولصباحيذكرمحمد عايد عزيز حمد الحمد

2004 /2003االولصباحيانثىعهود ادريس ظاهر حسين

2004 /2003االولصباحيذكربشار حمد خلف حسين الجميلي



2004 /2003الثانيصباحيذكراركان علي حميد الجبوري

2004 /2003الثانيصباحيذكرموفق احمد خلف سليمان الجبوري

2004 /2003الثانيصباحيانثىايمان يوسف محمد عالوي

2004 /2003الثانيصباحيذكرقتيبة خالد عباس محمد الحمداني

2004 /2003الثانيصباحيانثىسرى نزار احمد شهاب النعيمي

2004 /2003الثانيصباحيذكروليد عبدهللا حمودي بكر طالب

2004 /2003الثانيصباحيذكريعقوب يوسف مصطفى حسين

2004 /2003الثانيصباحيذكرمحسن نزار فالح الحسنكو

2004 /2003الثانيصباحيذكرربيع محمد قمبر علي السلطان

2004 /2003الثانيصباحيذكرعالء غانم رشيد داؤد

2004 /2003الثانيصباحيذكرعبدهللا يحيى فتحي محمد الخفاجي

2004 /2003الثانيصباحيذكرناصر سعيد جمعة الدوسكي

2004 /2003الثانيصباحيذكرمحمد احمد علي عسكر الجبوري

2004 /2003الثانيصباحيذكراوس حكمت حاجم اللهيبي

2004 /2003الثانيصباحيذكرمحمد صباح ابراهيم صبري العبيدي

2004 /2003الثانيصباحيذكرعمر نزار عبدهللا خطاب

2004 /2003الثانيصباحيذكرصهيب نافع محمود مصطفى

2004 /2003الثانيصباحيذكرايهان نهاد بهجت حميد الجلبي

2004 /2003الثانيصباحيانثىاسيل وليد خليل الشهواني

2004 /2003الثانيصباحيذكرحسن محمود جاسم محمد الجبوري

2004 /2003الثانيصباحيانثىرنا رياض سعيد عبو االسود

2004 /2003الثانيصباحيذكرنوفل طارق يونس حسين

2004 /2003الثانيصباحيذكرمحمد عبدالحميد محمد امين عبدهللا

2004 /2003الثانيصباحيانثىمنار لبيب جودت محمود المفتي

2004 /2003الثانيصباحيذكرماهر ابراهيم عيسى عبدهللا

2004 /2003الثانيصباحيذكرمحمد عمر محمد ابراهيم الراوي

2004 /2003الثانيصباحيذكرمضر بسيم داؤد سليمان

2004 /2003الثانيصباحيذكرثائر كمال حسين علي الجراح

2004 /2003الثانيصباحيذكراحمد يونس ذنون الجبوري

2004 /2003الثانيصباحيذكرنايف عرب خضير حمو قولماني

2004 /2003الثانيصباحيذكرايمن طالل حمدون عبد الجراح

2004 /2003الثانيصباحيذكرنائل محمد جمعة الهمص

2004 /2003الثانيصباحيذكرحسن احمد حمد حسن



2004 /2003الثانيصباحيذكرمحمد علي حسين دويج

2004 /2003الثانيصباحيذكرادهم ابراهيم خضر حسين الداودي

2004 /2003الثانيصباحيذكرمحمد عطية مغير

2004 /2003الثانيصباحيذكرلؤي مؤيد محمد يونس الراشدي

2004 /2003االولصباحيذكرسالم انور احمد العبيدي

2004 /2003االولصباحيذكرمحمود احمد فتحي عبد الرحمن

2004 /2003االولصباحيذكرمحمد نجيب صالح عبدهللا

2004 /2003االولصباحيانثىزهراء طه نقي عبدهللا البياتي

2004 /2003االولصباحيذكرخالد ابرهيم حجي عبداالحمدي

2004 /2003االولصباحيانثىسمية طه احمد عبدهللا الدباغ

2004 /2003االولصباحيذكرمحمود ابراهيم اسماعيل حسن

2004 /2003االولصباحيذكرصالح محمد علي عباس السبعاوي

2004 /2003االولصباحيانثىعلياء سالم سعد هللا حسين العبيدي

2004 /2003االولصباحيذكرعبيدة مهند يحيى المختار

2004 /2003االولصباحيذكرتوني خليل ابراهيم الميخائيل

2004 /2003االولصباحيذكرنشوان عدنان محمد الطائي

2004 /2003االولصباحيذكراحمد قاسم يحيى قدوري الحمداني

2004 /2003االولصباحيذكرانور خاشع حمود خلف الطائي

2004 /2003االولصباحيذكرنعيم علي احمد العربي

2004 /2003االولصباحيانثىانتصار امجد حميد نوري

2004 /2003االولصباحيذكرياسرعبد الكريم محمود ياسين

2004 /2003االولصباحيذكررعد علي رشيد حسين العبيدي

2004 /2003االولصباحيذكرعماد فرج بولص

2004 /2003االولصباحيذكراحسان سعيد شمعون بهنام

2004 /2003االولصباحيذكرصفوك هليل صالح طه المحمد

2004 /2003االولصباحيانثىفوزة اسماعيل جاسم ظاهر

2004 /2003االولصباحيذكرحمدان مناوي محمد الراوي

2004 /2003االولصباحيذكراحمد غازي ابراهيم شهاب

2004 /2003االولصباحيذكرخالد ابراهيم عبدهللا السبعاوي

2004 /2003االولصباحيذكرصهيب خالد سرهيد سعودالريشاوي

2004 /2003االولصباحيذكريونس طه عبدهللا محمد العبيدي

2004 /2003االولصباحيذكرنشوان حسين احمد محمد البدراني

2004 /2003االولصباحيذكرقحطان موسى خضرحسين الحمداني



2004 /2003االولصباحيذكرعلي صالح ابراهيم خضر

2004 /2003االولصباحيذكرهشام اسماعيل خلف احمد الجبوري

2004 /2003االولصباحيذكراثير ياسين احمد نجم الحديدي

2004 /2003االولصباحيذكرعبدهللا محمد احمد ناصر الجبوري

2004 /2003الثانيصباحيذكردحام شيخو محمد خلو الجرجري

2004 /2003الثانيصباحيذكرطارق تحسين قاسم اوصمان

2004 /2003الثانيصباحيذكرجعفر عمر درويش

2004 /2003الثانيصباحيذكرعمر يونس جاسم محمد الشريفي

2004 /2003الثانيصباحيانثىشرين اسماعيل محمد حسين

2004 /2003الثانيصباحيذكرمعمر غانم عبد فتحي الطائي

2004 /2003الثانيصباحيانثىرند حلمي عبدالجبار محمد الزوبعي

2004 /2003الثانيصباحيذكراحمد خليل يونس جاسم

2004 /2003الثانيصباحيانثىامل اميد بهجت محمد العبيدي

2004 /2003الثانيصباحيذكرمحمد داؤد سليمان داؤد العبيدي

2004 /2003الثانيصباحيذكرعدي عبدهللا يونس مصطفى النجفي

2004 /2003الثانيصباحيذكرمحمد حازم شعبان الجبوري

2004 /2003الثانيصباحيذكربسام مارزينا خضر حنوكا

2004 /2003الثانيصباحيذكرمحمد عراك هزاع الشمري

2004 /2003الثانيصباحيذكرعقيل محمد احمد عبد الجبوري

2004 /2003الثانيصباحيذكرخلف فرز حمو كتي الدقي

2004 /2003الثانيصباحيذكرفارس احمد محمود حمدي

2004 /2003الثانيصباحيانثىغادة ابراهيم محمد عبدهللا التكريتي

2004 /2003الثانيصباحيذكرمحمد سعيد محمد الياس السلطان

2004 /2003الثانيصباحيانثىشيماء قاسم جبار فياض

2004 /2003الثانيصباحيذكرنواف حسين عكيل يونس الزبيدي

2004 /2003االولصباحيذكراحمد هاني محمد سليمان

2004 /2003االولصباحيانثىحال ابراهيم يوسف مصطفى

2004 /2003االولصباحيانثىهبة محمد حسين جدوع الطائي

2004 /2003االولصباحيانثىاحالم حميد مراد حميد الحراقي

2004 /2003االولصباحيانثىريمان خيرهللا عيسى سليمان

2004 /2003االولصباحيذكرمعتصم هود محمد صالح النعمة

2004 /2003االولصباحيذكرمهند صبحي ابلحد سمعان

2004 /2003االولصباحيذكرعمر علي اسماعيل الراشدي



2004 /2003االولصباحيانثىبسمة بهنام حبيب ايوب حبش

2004 /2003االولصباحيانثىنورة عاصم يحيى صالح الحديدي

2004 /2003االولصباحيذكراراز اسماعيل حسن جمعة الحرافي

2004 /2003االولصباحيانثىلمياء محمد غزال علي النعيمي

2004 /2003االولصباحيذكرايمن ابراهيم اسماعيل احمد

2004 /2003االولصباحيذكرنواف وليد طه امين االمين

2004 /2003االولصباحيذكرسالم احمد محمد علي الجحيشي

2004 /2003االولصباحيانثىنادية وردة دانيال حامد الريكان

2004 /2003االولصباحيذكرعمر سالم محمود خليل الحيالي

2004 /2003االولصباحيذكراشرف رياض ابراهيم محمد علي

2004 /2003االولصباحيذكرحميد شهاب احمد ابراهيم الجحيشي

2004 /2003االولصباحيذكرنسيم اسحق اوراها لقمان

2004 /2003االولصباحيانثىاسيل محمد يونس يوسف محمد

2004 /2003االولصباحيذكرالياس علي عرب ال علو

2004 /2003االولصباحيذكرحسن زهير توفيق الحكيم

2004 /2003االولصباحيذكرعالء احمد طه محمد العزاوي

2004 /2003الثانيصباحيذكراحسان سالم خضر ناصر

2004 /2003الثانيصباحيذكراحمد محمد يونس محمد المنصور

2004 /2003االولصباحيذكراحمد حمود ثابت قاسم السامعي

2004 /2003االولصباحيذكرنمير أمير جاسم حمو الصائغ

2004 /2003االولصباحيذكرجبرائيل احمد اسماعيل الزيباري

2004 /2003االولصباحيانثىسارة أكرم خطاب عمر الخياط

2004 /2003االولصباحيذكرهاشم عبدهللا محمود عبد الرزاق

2004 /2003االولصباحيذكراوس هيثم صديق عبدالرحمن القزاز

2004 /2003االولصباحيانثىسندس محمد داؤد الطائي

2004 /2003االولصباحيذكراحمد روحي احمد الحاج

2004 /2003االولصباحيذكراحمد محمود حسن محمود االعنزي

2004 /2003االولصباحيذكرعلي محمود حمادي سلطان الحسين

2004 /2003االولصباحيانثىهبة وعد فتحي جرجيس الزبيدي

2004 /2003االولصباحيذكرفالح طاهر يوسف علي جوالق

2004 /2003االولصباحيانثىرشا زهير يونس سليمان االشقر

2004 /2003االولصباحيانثىسهى رشاد احمد عثمان البدراني

2004 /2003االولصباحيانثىهناء حازم مراد الراوي



2004 /2003االولصباحيذكرعلي فرحان حساني

2004 /2003االولصباحيذكرضياء نزار ذنون داؤد حمو االحمد

2004 /2003االولصباحيذكرعباس غانم حسين علي البيجواني

2004 /2003االولصباحيانثىمنار نجيب كبرييل دانو

2004 /2003االولصباحيانثىاسماء فوزي فاضل شكري

2004 /2003االولصباحيذكرشادي محمد عبدالحاج

2004 /2003االولصباحيذكرزياد خليف حسن الجبوري

2004 /2003االولصباحيذكرمحمد عبدالمحسن احمد يحيى

2004 /2003االولصباحيانثىسيمون منير قرياقوس متي

2004 /2003االولصباحيانثىاسراء احمد خليل وحيد البواب

2004 /2003االولصباحيذكرمحمد حسام الدين قاصد محمد

2004 /2003االولصباحيذكرسامي علي حسين عيسى

2004 /2003االولصباحيانثىنهلة محمد امين عبدهللا الريكاني

2004 /2003االولصباحيذكراحمد محمد خلف احمد البدراني

2004 /2003االولصباحيذكرعقبة عبدالنافع احمد محمد

2004 /2003االولصباحيذكرثامر علي محمد عبداللهيبي

2004 /2003االولصباحيذكرسالم سهيل عبدالكريم موسى

2004 /2003االولصباحيذكرغيث عادل محمد اسماعيل الحسيني

2004 /2003االولصباحيذكرعامر عبدالكريم سلوم ناصر

2004 /2003االولصباحيذكرزين العابدين عابد زين العابدين

2004 /2003االولصباحيانثىانهار هادي عبدهللا العقراوي

2004 /2003االولصباحيانثىعامرة هادي بولص كرم

2004 /2003االولصباحيانثىسرور محمد جهاد حسن الدوسكي

2004 /2003االولصباحيذكرعلي جدوع مخلف حمد

2004 /2003االولصباحيذكرساير يونس ساير احمد الجبوري

2004 /2003االولصباحيذكرعبدالرحمن محمد ابراهيم عثمان

2004 /2003االولصباحيذكرياسر عبدالحكيم مصلح الجميلي

2004 /2003االولصباحيذكررافد بطرس بيون اسطيفو

2004 /2003االولصباحيانثىدعاء صباح جرجيس االحمد

2004 /2003االولصباحيذكرغسان عيدو خلف بكر الخالدي

2004 /2003االولصباحيذكرمحمود احمد محمود طحطوح

2004 /2003االولصباحيانثىايمان ادريس محمود احميد

2004 /2003االولصباحيذكرهمام رائق يونس علي



2004 /2003االولصباحيانثىشيروان عبدهللا انور علي الكوراني

2004 /2003االولصباحيانثىنسرين حامد سلطان خضير

2004 /2003االولصباحيذكرعباس عبداالمير محمد علي

2004 /2003االولصباحيذكرمحمد تركي محمود قصاب باشي

2004 /2003االولصباحيانثىسوسن فارس شيخو العزاوي

2004 /2003االولصباحيانثىنجوان محمد محمود عبد القادر

2004 /2003االولصباحيانثىميادة فؤاد محمود النعمة

2004 /2003االولصباحيذكرباسم محمد سعيد يونس علي االمين

2004 /2003االولصباحيانثىعبير قصي عبدالباقي التميمي

2004 /2003االولصباحيانثىرويدة وعد هللا فيصل البجاري

2004 /2003االولصباحيذكروسام يونس علي عيسى

2004 /2003االولصباحيذكراشرف عبدالحميد خضر احمد

2004 /2003االولصباحيذكرعدي عدنان محمود البزاز

2004 /2003االولصباحيذكراحمد علي سلطان حسين الجبوري

2004 /2003االولصباحيذكرماهر حسن صبر الجبوري

2004 /2003االولصباحيذكرمحمد ماهر جاسم محمد المشهداني

2004 /2003االولصباحيذكرجابر حسن محمد علي حسن علي

2004 /2003االولصباحيذكرمهند رمضان فتحي الراشدي

2004 /2003االولصباحيذكرريان مجيد داؤد عبدهللا االعنزي

2004 /2003االولصباحيذكرسالم خضر يوسف العلي

2004 /2003االولصباحيذكرحكمت يونس حمادي المشهداني

2004 /2003االولصباحيذكررافت محمود يونس محمد السيد

2004 /2003االولصباحيانثىافلين شليمون كوركيس بطو

2004 /2003االولصباحيذكريوسف جورج يوسف ملكي

2004 /2003االولصباحيانثىهديل محمود احمد االعرجي

2004 /2003االولصباحيانثىنادية عبدالغني قاسم جرجيس

2004 /2003االولصباحيذكرالحسين علي حسين الدوري

2004 /2003االولصباحيانثىزهراء طالل احمد حسين رمو

2004 /2003االولصباحيانثىسحر عبدالمحسن تقي

2004 /2003االولصباحيانثىدنيا فاروق عبدالكريم يوسفاني

2004 /2003االولصباحيذكرنوفل علي محمد عالوي

2004 /2003الثانيصباحيانثىفرح سالم محمد شيت الزيدان

2004 /2003الثانيصباحيانثىهبة عبدالغني فتحي عبد هللا



2004 /2003الثانيصباحيانثىهبة عصام مصطفى درويش

2004 /2003الثانيصباحيذكرحسنين سعد حسين توحلة

2004 /2003الثانيصباحيذكرمحمد يونس شيت حمو االحمد

2004 /2003الثانيصباحيذكرمحمد فرحان كريم كريدي

2004 /2003الثانيصباحيذكراوس عادل محمد يونس

2004 /2003الثانيصباحيانثىصباح حسن خضر

2004 /2003الثانيصباحيذكرمحمد هاشم محمود عبدالرحمن

2004 /2003الثانيصباحيذكرعمار اديب جاسم

2004 /2003الثانيصباحيانثىوفاء عبدالمحسن يحيى محمد

2004 /2003الثانيصباحيذكرسعد احمد محمد احمد الجبوري

2004 /2003الثانيصباحيانثىمينا صالح الدين محمد سعيد

2004 /2003الثانيصباحيذكرعالء محمد سعيد محمد الجعفر

2004 /2003الثانيصباحيذكرمحمد يونس طعمة عبدهللا جبر

2004 /2003الثانيصباحيانثىاسراء يحيى جاسم السديدي

2004 /2003الثانيصباحيانثىحال عدنان سليمان الصابونجي

2004 /2003الثانيصباحيذكرمحمد طارق جياد الطائي

2005 /2004االولصباحيذكرعامر عبدالرزاق عبدالمحسن الناصر

2005 /2004االولصباحيذكرعمر ياسين محمد الساير الدليمي

2005 /2004االولصباحيانثىسمر مرعي حسن اعبيد الراشدي

2005 /2004االولصباحيذكرايهاب فخري يوسف مصطفى

2005 /2004االولصباحيانثىنبأ مؤيد عبدالحسين موسى الطائي

2005 /2004االولصباحيذكرمزاحم رياض حمدون النجماوي

2005 /2004االولصباحيذكرهاني احمد حسين سلطان الحربي

2005 /2004االولصباحيذكرعلي اكرم عبدهللا علي الحرباوي

2005 /2004االولصباحيذكرمهند عبدالمحمد جبر حسون

2005 /2004االولصباحيانثىبشرى كامل يوسف السليفاني

2005 /2004االولصباحيذكرسامي شاهر عسكر محمد الجبوري

2005 /2004االولصباحيانثىضحى محمد نورعبدهللا احمد

2005 /2004االولصباحيذكرياسر داؤد سليمان بهجت اليوزبكي

2005 /2004االولصباحيانثىاالء عبداالله حمدون علي الحسون

2005 /2004االولصباحيذكرمهند عزالدين عبدحمودي التكريتي

2005 /2004االولصباحيذكرعبدهللا طالل عبدهللا عمرالصفار

2005 /2004االولصباحيانثىسرى سليمان خالد حسن الجبوري



2005 /2004االولصباحيذكراركان احميدي ادبيس حسين اللهيبي

2005 /2004االولصباحيانثىاخالص رشيد تمر عمر

2005 /2004االولصباحيذكراحمد خالد قاسم سليمان الهاشمي

2005 /2004االولصباحيذكراسامة عصام عبدهللا الشهواني

2005 /2004االولصباحيذكرامير احمد عبدالرحمن الجبوري

2005 /2004االولصباحيانثىزينة نذير سعيد محمد الشمري

2005 /2004االولصباحيذكرمحمد عبد الخالق عبدالرحمن

2005 /2004االولصباحيذكرسيف الدين احمد حسن محمود

2005 /2004االولصباحيانثىايمان عبد الغني سليمان الدليمي

2005 /2004االولصباحيذكرجابر خلف عبدهللا محمد الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكرسنان انور اسماعيل ياسين المشعا

2005 /2004االولصباحيانثىفادية رافد محمد امين الخطاب

2005 /2004االولصباحيذكراحمد حدو جفال حواس الشمري

2005 /2004االولصباحيذكرقصي زهير غانم حسن الراشدي

2005 /2004االولصباحيذكرعلي حسين عطية الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكراحمد ابراهيم عايف الشمري

2005 /2004االولصباحيانثىميادة فائز سالم ابراهيم المولى

2005 /2004االولصباحيانثىرنا طالب عبدالقادر محمد العبيدي

2005 /2004االولصباحيذكرعدنان محمد حسن محمودالحمداني

2005 /2004االولصباحيانثىاالء محمد بشير جقماقجي

2005 /2004االولصباحيذكرياسر محمود محمد شويت الجبوري

2005 /2004االولصباحيانثىبوال محمود رمضان علي زنكنة

2005 /2004االولصباحيذكرعدي صابور محمد حسين الراشدي

2005 /2004االولصباحيانثىاسماء مزاحم محمد محمود الزرقي

2005 /2004االولصباحيانثىغادة سالم محمود رضا االعرجي

2005 /2004االولصباحيانثىحنان عالء الدين فاضل

2005 /2004االولصباحيذكرسعد عبدهللا خلف احمد الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكرفراس جميل نواف حجي ال دخيل

2005 /2004االولصباحيذكرباسم محمود فرج محمد السبعاوي

2005 /2004االولصباحيانثىصباح علي احمد سلطان صالح اغا

2005 /2004االولصباحيانثىزينة فرحان موسى يوسف

2005 /2004االولصباحيذكراحمد حمود احمد محمد

2005 /2004االولصباحيذكرتركي حسين صالح احمد الجحيشي



2005 /2004االولصباحيذكرقبس محمد فتحي ضائع القادو

2005 /2004االولصباحيذكرمحمود فرحان حميد الجبوري

2005 /2004االولصباحيانثىاسماء اسماعيل رشيد جرجيس

2005 /2004االولصباحيذكرمحمد حازم شاكر احمد النعمة

2005 /2004االولصباحيذكراحمد خضر طميش المعماري

2005 /2004االولصباحيذكرسامي جمعة يونس علي الطائي

2005 /2004االولصباحيانثىافراح كوركيس يوسف الطون

2005 /2004االولصباحيذكرعلي عبد الكريم حاتم غافل  الحلفي

2005 /2004االولصباحيانثىحال حسن علي اوحيد الطائي

2005 /2004االولصباحيذكرزياد عبود وادي خليل الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكراحمد خليف احمد حميدي الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكراحمد حمزة حسين علي الدليمي

2005 /2004االولصباحيذكرعصام رمزي ابراهيم محمد شيت

2005 /2004االولصباحيذكرعلي نافع عبدهللا مصطفى عرفات

2005 /2004االولصباحيذكرمحمود جاسم جاجان البدراني

2005 /2004االولصباحيانثىتانيه متي يوسف حنا ايشو

2005 /2004االولصباحيذكرابراهيم محمد فاضل حمد

2005 /2004االولصباحيذكرمحمد فيصل احمد جدوع

2005 /2004االولصباحيذكرمحمد خضر طميش فنش

2005 /2004االولصباحيذكرخضر محمد خضر عبد ال الحسين

2005 /2004االولصباحيذكرثامر ادهام احمد منصورالجبوري

2005 /2004االولصباحيذكرصدام صالح غانم شكوري اللهيبي

2005 /2004االولصباحيذكررافع عبد محمود احمد المشهداني

2005 /2004االولصباحيذكرسنان باسم يونس سعدهللا حيدر

2005 /2004االولصباحيذكرزياد خليف علي بهرام علي

2005 /2004االولصباحيذكرفالح حسن صالح عبدالحليم

2005 /2004االولصباحيذكرطه عطية عكلة الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكرالياس جوزي صابر الكاكي

2005 /2004االولصباحيانثىاسماء عدنان ابراهيم ادهم

2005 /2004االولصباحيذكرمحمود عواد علي عبيد الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكرنكتل غانم حموالمعماري

2005 /2004االولصباحيذكربشار فتحي سليمان الخالدين

2005 /2004االولصباحيانثىريفان شمعون داؤد نجم الداؤد



2005 /2004االولصباحيذكرثامر محمود عبد احمد الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكرهمام ادريس قاسم اسود االحمد

2005 /2004االولصباحيذكرعبدالخالق محمود عران عبيد

2005 /2004االولصباحيذكرصالح عيسى ياسين جمعة

2005 /2004االولصباحيذكرقيس حمد وساك خضر الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكرمحمد فرج عبد هللا محمد

2005 /2004االولصباحيذكرجاسم محمد حمود علي المعماري

2005 /2004االولصباحيذكرفوزي خلف عبدهللا حمادة

2005 /2004االولصباحيذكرسعد ياسين حمد خلف الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكررياض يونس عزيز احمد الحديدي

2005 /2004االولصباحيذكراوس عطية حسن سالمه الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكرسعد احمد صالح محمد المعماري

2005 /2004االولصباحيذكرباسل محمد بري الياس احمد

2005 /2004االولصباحيانثىشيماء اسحق بهنام شابا

2005 /2004االولصباحيذكرفراس حسن رشيد سلمان الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكرحسنين سهيل محمد شريف الدباغ

2005 /2004االولصباحيانثىشيماء وعد مجيد حمادي الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكرجاسم محمد خضر خلف اللهيبي

2005 /2004االولصباحيذكرناصر زيد غريب جالب اللهيبي

2005 /2004االولصباحيذكرمحمود مؤيدمحمود فتاح قمجي باش

2005 /2004االولصباحيذكرانصار الياس خضر خالد ال كرد

2005 /2004االولصباحيذكروعد هللا ذنون يونس احمد الجبار

2005 /2004االولصباحيذكرمحمد سطوان امحمد محمود الطائي

2005 /2004االولصباحيذكرابراهيم خليل جمعة محمد البدران

2005 /2004االولصباحيانثىخولة راشد بشير عزيز الفتاح

2005 /2004االولصباحيذكرخالد خلف ذياب حمزة السبعاوي

2005 /2004االولصباحيذكرعمار ميسر محمد علي الحامد

2005 /2004االولصباحيذكرعالء طه سلطان محمد الحديدي

2005 /2004االولصباحيذكرمحمد فتحي طه ياسين الحديدي

2005 /2004االولصباحيذكرعالء ابراهيم غثيث عبداالحمدي

2005 /2004االولصباحيذكرعيدو خدر عبدهللا عباس

2005 /2004االولصباحيذكرماجد عبدالمحسن محمود احمد

2005 /2004االولصباحيانثىلميس حميد عبد سندال الناصري



2005 /2004االولصباحيذكرسهيل نجم عابد حسين السعدون

2005 /2004االولصباحيذكرحسين علي جاسم محمد النعيمي

2005 /2004االولصباحيانثىنور ماهر عبدالكريم يحيى العاصي

2005 /2004االولصباحيذكرصالح ايوب داؤد

2005 /2004االولصباحيذكرافراح يحيى عبد الجالل

2005 /2004االولصباحيذكرسعد مضحي سلطان كريدي الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكرمحمد تحسين ياس عباس الدهلكي

2005 /2004االولصباحيذكرايمن مؤيد خليل صبري العبيدي

2005 /2004االولصباحيذكراحمد يونس اسماعيل احمد

2005 /2004االولصباحيذكربشار حازم محمد علي العبيدي

2005 /2004االولصباحيذكرخليف احمد محمد حميد

2005 /2004االولصباحيانثىسهير اسامة صالح عبدالقادر

2005 /2004الثانيصباحيانثىسوزان حبيب بولص بابونا

2005 /2004الثانيصباحيذكرجمعة حسين حدري خضر الجبوري

2005 /2004الثانيصباحيذكرسيف الدين ناظم رشيد عبدال سليما

2005 /2004الثانيصباحيانثىربى عدنان محمد عبد هللا الحيالي

2005 /2004الثانيصباحيذكردحام حسين دحام حسن

2005 /2004الثانيصباحيانثىزهراء خالدجارهللا جاسم الساعاتي

2005 /2004الثانيصباحيذكروسام جمعة جاسم السبعاوي

2005 /2004الثانيصباحيذكرعلي رعد حسن البياتي

2005 /2004الثانيصباحيذكرثائر محمد مطر جرجيس الجبوري

2005 /2004الثانيصباحيذكرعدي عيدان محمد حسين الحياني

2005 /2004الثانيصباحيذكراياد خلف عليوي عويد الطائي

2005 /2004الثانيصباحيذكرعالء خزعل يوسف احمد

2005 /2004الثانيصباحيانثىوسن طه وعدهللا حسن الكيالني

2005 /2004الثانيصباحيذكرهندي محمد احمد رحال العزي

2005 /2004الثانيصباحيذكرمحمود عبد العظيم جارو سليمان

2005 /2004الثانيصباحيانثىدعاء خليل اسماعيل حامد

2005 /2004الثانيصباحيذكرطه حازم سلطان

2005 /2004الثانيصباحيانثىاسيل برجس فرحان حبش

2005 /2004الثانيصباحيذكرحسن عيسى موسى البياتي

2005 /2004الثانيصباحيذكرمؤيد طه نجم حسين الجبوري

2005 /2004الثانيصباحيذكرماهر محمد امين بكر احمد الفرحات



2005 /2004الثانيصباحيذكرسعيد قاسم الياس العبدلي

2005 /2004الثانيصباحيذكرسليمان سالم سليمان الياس الحمد

2005 /2004الثانيصباحيذكرياسر عبد سليمان علي

2005 /2004الثانيصباحيذكرعبد الحميد سلطان داؤد الجبوري

2005 /2004الثانيصباحيانثىازهار قاسم علي ميسر الشويلي

2005 /2004الثانيصباحيذكرحسان علي حسين ياسين السويدي

2005 /2004الثانيصباحيذكرمثنى ابراهيم يوسف جرجيس المولى

2005 /2004الثانيصباحيذكرحيدر احمد زينل عباس

2005 /2004الثانيصباحيذكرمعمر يونس هادي يونس حديد

2005 /2004الثانيصباحيذكريوسف احمد سعيد علي الجبوري

2005 /2004الثانيصباحيذكرشامل ميسر ذنون يونس الطائي

2005 /2004الثانيصباحيذكروعد محمد ابراهيم علي

2005 /2004الثانيصباحيذكرفواز خدر خديدة حمو البعشيقي

2005 /2004الثانيصباحيذكرخاشع موفق عمر العاني

2005 /2004الثانيصباحيذكرعمر عبد السالم مصطفى نجيب

2005 /2004الثانيصباحيذكرخليل ابراهيم قاسم الدليمي

2005 /2004الثانيصباحيذكرياسر خلف عبد القادر سليمان

2005 /2004الثانيصباحيذكرجاسم محمد احمد موسى الجبوري

2005 /2004الثانيصباحيذكرعدي احمد طه ياسين السبعاوي

2005 /2004الثانيصباحيذكرفؤاد فيصل احمد خليفة البدراني

2005 /2004الثانيصباحيذكرعماد عسكر محمد ابراهيم الجبوري

2005 /2004الثانيصباحيذكررياض صالح ده يح صالح الجبوري

2005 /2004الثانيصباحيانثىزبيدة محمود فخري رشيد

2005 /2004الثانيصباحيانثىعال نبيل محمد عبد الرضا الناهي

2005 /2004الثانيصباحيذكررياض حسن فنوخ الجميلي

2005 /2004الثانيصباحيذكرقصي دحام روضان دحام العنزي

2005 /2004الثانيصباحيذكرزهير محمود جنداري الجميلي

2005 /2004االولصباحيذكرساكار ظاهر عمرامين الباباني

2005 /2004االولصباحيذكرعبد الرحمن زهير عبد القادر

2005 /2004االولصباحيانثىهديل عبد الحافظ محمد عاقب

2005 /2004االولصباحيانثىغيداء سالم فتوحي ابلحد حدود

2005 /2004االولصباحيذكرعمار حبو محمد الحبو

2005 /2004االولصباحيذكرمحمد حميد ابراهيم منصور الزيدي



2005 /2004االولصباحيذكرعلي عائد علي المالح

2005 /2004االولصباحيذكرمحمد خليل قاسم الحجيات

2005 /2004االولصباحيذكرسائد موسى خليل سيد احمد

2005 /2004االولصباحيانثىروعة عادل همام االطرقجي

2005 /2004االولصباحيذكرمحمد حازم يونس طه الكججي

2005 /2004االولصباحيذكراحمد سامي داؤد سليمان الرمضاني

2005 /2004االولصباحيانثىريا بدري محمود الجماس

2005 /2004االولصباحيذكرعمار محمود محمد احمد الطائي

2005 /2004االولصباحيانثىفادية ابراهيم شيت شهاب

2005 /2004االولصباحيذكرعلي صالح عبدهللا طاري

2005 /2004االولصباحيانثىنور سامي صالح وهب المدرس

2005 /2004االولصباحيانثىمها طه احمد مصطفى الصفاوي

2005 /2004االولصباحيذكرمحمد علي صالح عزاوي

2005 /2004االولصباحيذكرحسين احمد محمد سليمان

2005 /2004االولصباحيانثىنور نافع نوري الصراف

2005 /2004االولصباحيذكراسعد اسماعيل خلف

2005 /2004االولصباحيانثىوسن حسين سلطان البدراني

2005 /2004االولصباحيذكرخالد عزيز فرحان عيسى الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكرابراهيم عبد هللا حسين صالح

2005 /2004االولصباحيذكراحمد عبد الكريم محمد خليل

2005 /2004االولصباحيذكرعماد جالل ابراهيم الكوراني

2005 /2004االولصباحيانثىهلياء باسل عبد اللطيف الصوفي

2005 /2004االولصباحيانثىاسراء مرعي حسن علي العبيدي

2005 /2004االولصباحيانثىرشا محمد الزم شكر الخضرة

2005 /2004االولصباحيذكراحمد اكرم احمد رضا الطويل

2005 /2004االولصباحيذكرمحمد خليل ابراهيم يونس

2005 /2004االولصباحيانثىهدى عبد الغني بدر العماري

2005 /2004االولصباحيذكرهاني عواد حسين علي المعماري

2005 /2004االولصباحيذكراحمد مؤيد ابراهيم الطائي

2005 /2004االولصباحيذكرعصام عباس حسن صالح

2005 /2004االولصباحيانثىزينب موفق محمد علي الطائي

2005 /2004االولصباحيانثىشيماء محمد حامد مصطفى

2005 /2004االولصباحيذكرعالء احمد حسين ولي



2005 /2004االولصباحيانثىرواء صالح محي الدين االعريبي

2005 /2004االولصباحيذكرفؤاد سعيد محمد علي الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكربسام شبلي عبد هللا شبلي الجواري

2005 /2004االولصباحيذكرميسر خليل عنتر الداؤدي

2005 /2004االولصباحيذكراحمد دريد عبد محمد الطائي

2005 /2004االولصباحيذكراسراء مخيبر محمود النعيمي

2005 /2004االولصباحيذكرمحمد يحيى صالح مصطفى

2005 /2004االولصباحيانثىنور هيثم نجيب يونس الطويل

2005 /2004االولصباحيانثىرغد ضياء يونس علي الصميدعي

2005 /2004االولصباحيذكرعالء رشيد اضعيف محمد الجبوري

2005 /2004االولصباحيانثىاسماء فاروق فاضل العمري

2005 /2004االولصباحيانثىميادة حبيب حسيب حسين الدوري

2005 /2004االولصباحيانثىاروى عبد الجبار محمد الزبيدي

2005 /2004االولصباحيانثىرجاء حربي عباس العبد هللا

2005 /2004االولصباحيذكرعلي سعدون حسين احمد الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكرزياد محمد عبد هللا السبعاوي

2005 /2004االولصباحيانثىرشا سليمان متي توما

2005 /2004االولصباحيذكراحمد خلف حسن خلف الجبوري

2005 /2004االولصباحيانثىدعة حسين علي البري

2005 /2004االولصباحيانثىاستبرق جواد جرو المفرجي

2005 /2004االولصباحيذكراحمد مقداد محمود الحمداني

2005 /2004االولصباحيانثىشيماء وليد عبد علي المختار

2005 /2004االولصباحيانثىفرح محمد نجيب جرجيس البياتي

2005 /2004االولصباحيذكرمحمود علي نجم اللهيبي

2005 /2004االولصباحيذكرياسر ابراهيم حسن عبيد الجبوري

2005 /2004االولصباحيانثىهوازن مجيد بلو حامد الحمداني

2005 /2004االولصباحيذكرمحمد ابراهيم خضر المشهداني

2005 /2004االولصباحيانثىايمان نبيل يحيى جاسم الحاج زبير

2005 /2004االولصباحيذكرمحمد غازي الياس احمد المولى

2005 /2004االولصباحيانثىعلياء عماد محمد علي قاسم

2005 /2004االولصباحيذكريوسف نوزت فتحي الحمداني

2005 /2004االولصباحيذكروليد حازم حمادي حمد السبعاوي

2005 /2004االولصباحيانثىوسن حامد صالح  احمد الزبيدي



2005 /2004االولصباحيذكرمحمد مسلم محسن الياس سلو

2005 /2004االولصباحيذكرزيد نذير عبد القادر اغا

2005 /2004االولصباحيذكرصالح طه عبد المتيوتي

2005 /2004االولصباحيانثىرشا عبد العزيز عز الدين

2005 /2004االولصباحيذكرعمر ابراهيم خليل ابراهيم النعيمي

2005 /2004االولصباحيذكرجعفر لفتة حسين سعيد الكناني

2005 /2004االولصباحيذكراوديس يوسف فرنسو عيسو

2005 /2004االولصباحيانثىهدى مؤيد فتحي عزيز المعاضيدي

2005 /2004االولصباحيانثىرؤى عماد يحيى اسماعيل العبيدي

2005 /2004االولصباحيذكريونس عزيز عبد الكريم

2005 /2004االولصباحيانثىانوار راكان حامد ذياب الحديدي

2005 /2004االولصباحيذكرعمر رعد جرجيس يوسف اللهيبي

2005 /2004االولصباحيانثىزهراء ناظم محمد اسماعيل

2005 /2004االولصباحيذكرياسر عبد الغني يونس العباسي

2005 /2004االولصباحيانثىنوال داؤد ايشو خوشو البرواري

2005 /2004االولصباحيذكرعلي فالح حسن الحمداني

2005 /2004االولصباحيذكراحمد نزار محمود صالح الصوفي

2005 /2004االولصباحيذكرسيف ناطق ياسين قصاب باشي

2005 /2004االولصباحيانثىرواء عبد هللا عبدالفتاح الفليح

2005 /2004االولصباحيذكروعدهللا غافل عبدالجليل الدليمي

2005 /2004االولصباحيانثىهبة قتيبة محمد ايوب الدباغ

2005 /2004االولصباحيذكرمحمد ادريس خضر الخفاجي

2005 /2004االولصباحيذكرعلي مجيد حمد سليمان الجبوري

2005 /2004االولصباحيانثىنور هشام احمد محمد نوري

2005 /2004االولصباحيانثىعبير سالم فتحي محمود المالو

2005 /2004االولصباحيانثىغفران فؤاد احمد قاسم حمودات

2005 /2004االولصباحيذكرحسين ادريس علي صالح الجبوري

2005 /2004االولصباحيانثىدعاء سعود احمد الخياط

2005 /2004االولصباحيانثىفاتن رياض فاروق عمر العمري

2005 /2004االولصباحيذكرمهند سعد هللا ابراهيم

2005 /2004االولصباحيذكرجاسم عبدهللا محمد العلي

2005 /2004االولصباحيذكراياد خلف نجم عبد هللا

2005 /2004االولصباحيذكرعمر محمد احمد محمد الشريفي



2005 /2004االولصباحيذكرنشوان حلمي مهدي عبد النعيمي

2005 /2004االولصباحيذكرزياد احمد اسود عبدهلل المعماري

2005 /2004االولصباحيذكراحمد صالح محمد السبعاوي

2005 /2004االولصباحيانثىبان ناجي منصور داؤد العقراوي

2005 /2004االولصباحيذكرمحمود عيسى محمد سليمان

2005 /2004االولصباحيانثىمارلن ناجي يلدا

2005 /2004االولصباحيانثىاالء امجد سعيد الزبيدي

2005 /2004االولصباحيذكرعدنان مجيد علي العبيدي

2005 /2004االولصباحيذكرعمر عبد العزيز ياسين العبيدي

2005 /2004االولصباحيانثىزينب عبد العزيز نجم ال زبير

2005 /2004االولصباحيذكرعلي حسين محمد امين العبادي

2005 /2004االولصباحيذكرضياء عبود ضعيف الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكرسعدي سعدون حمدان فاضل

2005 /2004االولصباحيذكرعدنان محمد الياس ثامر السنجري

2005 /2004االولصباحيذكراحمد زهير محمد علي المشهداني

2005 /2004االولصباحيذكرزيدان محمد درويش

2005 /2004االولصباحيذكربالل خالد علي عبد اللطيف الطائي

2005 /2004االولصباحيذكرمحمد قصي دوري خليل الدوري

2005 /2004االولصباحيذكرطه فوزي صبري

2005 /2004االولصباحيذكردنيس يشار ولي علي الخطيب

2005 /2004االولصباحيانثىرنا قرياقوس كوركيس

2005 /2004االولصباحيانثىشهد رافع علي االحمد الغنام

2005 /2004االولصباحيذكررعد عبد هللا عمر محمد البزيني

2005 /2004االولصباحيذكرعلي غانم فتحي محمود الطائي

2005 /2004االولصباحيذكرطارق عبد الستار محمد الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكرجاد هللا خلف حميد الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكرعمر حواس خضر الحبو

2005 /2004االولصباحيذكرعبدالحكيم محمد علي الضامن

2005 /2004االولصباحيذكرريان نوري يونس الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكرعمر محمد علي احمد الشكرجي

2005 /2004االولصباحيذكرعمارعلي فرهاد علي الموسوي

2005 /2004االولصباحيذكرجهاد محمد دخيل ابراهيم العبيدي

2005 /2004االولصباحيذكرسعود سطم حمد عبد الجبوري



2005 /2004االولصباحيذكريزن اكرم محمد  محمود شنشل

2005 /2004االولصباحيذكرعمار ابراهيم شيت

2005 /2004االولصباحيذكروعد يوسف محمد جميل

2005 /2004االولصباحيانثىندى طاهر امين علي

2005 /2004االولصباحيذكربشار يونس محمد الخفاجي

2005 /2004االولصباحيذكرلبيب حنا داؤد الكاتب

2005 /2004االولصباحيذكروسام عون لفتة السراج

2005 /2004االولصباحيذكرعاصم محمد ابراهيم مصطفى

2005 /2004الثانيصباحيذكررضا اسماعيل حسن حيدر الهاشمي

2005 /2004الثانيصباحيذكراحمد غانم محمد توفيق

2005 /2004الثانيصباحيذكراحمد غانم غائب عبدهللا المشهداني

2005 /2004الثانيصباحيذكراديل اسامة يوسف كشمولة

2005 /2004الثانيصباحيذكرثامر اسحق اوراها

2005 /2004الثانيصباحيانثىاسراء محسن علي الطائي

2005 /2004الثانيصباحيذكررعد الياس صالح محمد المعروف

2005 /2004الثانيصباحيانثىرجاء صباح ناصر الجبوري

2005 /2004الثانيصباحيذكرحاتم جميل محمود عران الجبوري

2005 /2004الثانيصباحيذكرفراس مهند محمد صابر الرمضاني

2005 /2004الثانيصباحيذكرعمر وابل عبدهللا جارهللا الطالب

2005 /2004الثانيصباحيذكراياد محمد عبدو رمو

2005 /2004الثانيصباحيانثىحال حسين علي يونس حموكة

2005 /2004الثانيصباحيذكرسعد علي عباوي المعماري

2005 /2004الثانيصباحيانثىانفال سهيل غانم الياسين

2005 /2004الثانيصباحيانثىاسيد عبدالستار اسماعيل العراقي

2005 /2004الثانيصباحيذكرياسر وليد يونس السنجري

2005 /2004الثانيصباحيانثىنور متي عبوش عيسو

2005 /2004الثانيصباحيذكرعمارة سعدالدين محمد احمد المالح

2005 /2004الثانيصباحيذكرجمعة حسين جمعة جندو

2005 /2004الثانيصباحيذكرزيد يونان هنودي

2005 /2004الثانيصباحيذكرمحمد عبدالكريم احمد يعقوب

2005 /2004الثانيصباحيذكرمحمود خالد ياسين محمد

2005 /2004الثانيصباحيذكرعمر لقمان حمادي الصافي

2005 /2004الثانيصباحيذكرثائر محمد عبدهللا الجبوري



2005 /2004الثانيصباحيذكرعمر ديوالي فتاح نبي الريكاني

2005 /2004الثانيصباحيذكرمحمد جمعة علي جاسم الحمداني

2005 /2004الثانيصباحيذكرقاسم علي محمد حسين السبعاوي

2005 /2004الثانيصباحيذكرارسالن مظلوم عثمان شيخ بشير

2005 /2004الثانيصباحيذكربشار عبدالمجيد خضر القمرلي

2005 /2004الثانيصباحيذكرعمر صالح حسين حمد الجبوري

2005 /2004الثانيصباحيذكرمثنى عمر يوسف الحيالي

2005 /2004الثانيصباحيذكرعلي حسين محمد محمود الديري

2005 /2004الثانيصباحيذكربهاء الدين عبد عطاهللا

2005 /2004الثانيصباحيذكرعلي ساطع عبدالعزيز الصواف

2005 /2004الثانيصباحيذكرعبد الستار خلف عبدهللا الجبوري

2005 /2004الثانيصباحيذكرمهند حسين رسول حسين العبيدي

2005 /2004الثانيصباحيذكرعدي قصي محمود الصفار

2005 /2004الثانيصباحيذكرمحمد عبدهللا حسين علي الراشدي

2005 /2004الثانيصباحيانثىبهار محمد موسى السندي

2005 /2004الثانيصباحيانثىريفان سالم حسين الصادق

2005 /2004الثانيصباحيذكراسامة عبدهللا صالح الجبوري

2005 /2004الثانيصباحيذكراحسان شاهر جعفر

2005 /2004الثانيصباحيذكرفؤاد حميد مصطفى ال شهاب

2005 /2004الثانيصباحيذكرمؤمن وعد احمد رسول مراد

2005 /2004الثانيصباحيذكرعدي عبدالمطلب عبدهللا االطرقجي

2005 /2004الثانيصباحيانثىنجالء صالح محمد نجم الجقماقجي

2005 /2004الثانيصباحيذكرفراس حسن جار الجبوري

2005 /2004الثانيصباحيذكرايهاب توفيق احمد سعيد ابو الرب

2005 /2004الثانيصباحيذكراحمد قحطان احمد العبيدي

2005 /2004الثانيصباحيذكرغزوان علي هالل فرحان الجبوري

2005 /2004الثانيصباحيذكرعرفان محمد سليمان يوسف بابا

2005 /2004الثانيصباحيذكروليد دهام حسين علي الحيالي

2005 /2004الثانيصباحيذكرلؤي مرقس خوشابا باكيتا

2005 /2004الثانيصباحيذكرعماد فاضل حسن صالح الماللي

2005 /2004الثانيصباحيذكرمحمد عمر افندي

2005 /2004الثانيصباحيذكرعبيد جاسم سالم عبدهللا الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكرمحمد فتحي شاكر صالح الطائي



2005 /2004االولصباحيذكراحمد لطيف محمود جاسم اللهيبي

2005 /2004االولصباحيذكرقاسم ايزدين صالح علي البرغش

2005 /2004االولصباحيذكرغسان ابراهيم احمد خلف الجبوري

2005 /2004االولصباحيانثىاسراء سالم ذنون احمد

2005 /2004االولصباحيذكرفائز مدي عباس خضر المتيوتي

2005 /2004االولصباحيذكرعبد هللا انعام عبد العزيز النومة

2005 /2004االولصباحيذكرفوزي احمد خلف

2005 /2004االولصباحيذكرمحمد حمزة عزيز يونس الدليمي

2005 /2004االولصباحيذكرعبدالرحمن محمد سلطان

2005 /2004االولصباحيذكرياسين محمود خلف عطا هللا

2005 /2004االولصباحيذكرخلف احمد عبدهللا حمد الدليمي

2005 /2004االولصباحيذكرشهاب احمد فتحي ياسين العكيدي

2005 /2004االولصباحيذكررعد عبدهللا محمد علي الجبوري

2005 /2004االولصباحيانثىهدية صبري محمود محمدالخفاجي

2005 /2004االولصباحيذكرفهد طالل رجب هرو البدراني

2005 /2004االولصباحيذكرصالح احمد خلف الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكرعباس كمال جمعة علي المرادلي

2005 /2004االولصباحيذكرطارق حسين علي جاسم الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكرمؤيد احمد محمود طحطوح

2005 /2004االولصباحيذكرعلي عبدالقادر نجم عبدهللا العبيدي

2005 /2004االولصباحيانثىنهلة ذنون حسين علي الجرجري

2005 /2004االولصباحيذكرحازم اكرام مصطفى عنجور البياتي

2005 /2004االولصباحيذكرمحمد عبد هللا عبد المجيد الجبوري

2005 /2004الثانيصباحيذكراحمد حمه محي الدين حسين

2005 /2004الثانيصباحيذكراسماعيل خليل ابراهيم الجبوري

2005 /2004الثانيصباحيذكراحمد عامر شيت عبودي الحديدي

2005 /2004الثانيصباحيذكروليد خالد محمد حسين المولى

2005 /2004الثانيصباحيذكرعلي جارهللا حمواسكندر الجرجري

2005 /2004الثانيصباحيذكراحمد مظفر محمد صالح قاسم

2005 /2004االولصباحيانثىزهراء غازي ذنون ايوب الدباغ

2005 /2004االولصباحيذكراحمد طالل احمد محمد االفندي

2005 /2004االولصباحيانثىريم ابراهيم جاسم محمد التكريتي

2005 /2004االولصباحيانثىابتسام اسماعيل حنا بطرس بيداوي



2005 /2004االولصباحيانثىعال وليد قاسم محمد الحجار

2005 /2004االولصباحيذكراحمد حسين خنفاس الربيعي

2005 /2004االولصباحيذكرفرست علي شعبان ابراهيم

2005 /2004االولصباحيانثىصبا ناظم بطرس ناصر قرن

2005 /2004االولصباحيذكرمحمد ثائر صباح العبيدي

2005 /2004االولصباحيذكرمحمد حافظ ابراهيم المعاضيدي

2005 /2004االولصباحيذكرعبدالملك علي حمادةمحمد الجبوري

2005 /2004االولصباحيانثىرفل عماد مصطفى عبدهللا الطويل

2005 /2004االولصباحيذكرنجم الدين صالح محمد النجم

2005 /2004االولصباحيذكرعدي حازم قاسم احمد الصفار

2005 /2004الثانيصباحيذكرحسن محمد حسن محمد السنجري

2005 /2004الثانيصباحيذكرمحسن محمدامين مصطفىعبدالرحمن

2005 /2004الثانيصباحيذكراندراوس سركون عمانوئيل درويش

2005 /2004الثانيصباحيذكرخالد نوري سعيد حمدان الجبوري

2005 /2004االولصباحيانثىنورا حنا ججو كدادي

2005 /2004االولصباحيذكرمحمد فوزي محمد العمري

2005 /2004االولصباحيانثىرغد فائز حمدون عزيز الحسيني

2005 /2004االولصباحيذكرعلي عبد الباسط محمد علي الزبيدي

2005 /2004االولصباحيانثىمروة محمود عقيل علي

2005 /2004االولصباحيانثىامنة سالم محمد اسعد السراج

2005 /2004االولصباحيذكرضياء عبدهللا احمد الصميدي

2005 /2004االولصباحيانثىهبة محمد سعيد ياسين الصائغ

2005 /2004االولصباحيانثىنغم رمزي صموئيل ال قوبي

2005 /2004االولصباحيذكرنزار سلمان خلف الجبوري

2005 /2004االولصباحيانثىاسراء محمود يونس مصطفى

2005 /2004االولصباحيانثىرشا غسان محمد يعقوب الخياط

2005 /2004االولصباحيذكرتغلب قيس قاسم شهاب العزاوي

2005 /2004االولصباحيانثىايمان بهاء الدين خورشيد

2005 /2004االولصباحيانثىغسق عباس كريدي فضل

2005 /2004االولصباحيانثىاسماء عويد عيسى داغر الجبوري

2005 /2004االولصباحيانثىدعاء زياد محمد يحيى الكاتب

2005 /2004االولصباحيذكرمحمود حازم يونس المولى

2005 /2004االولصباحيانثىاسماء عبد الجبار احمد الجزاع



2005 /2004االولصباحيانثىرشا محمد علي حمدون الصواف

2005 /2004االولصباحيذكرطه حسن صالح مخلف اللويزي

2005 /2004االولصباحيانثىزينة شمعون داؤد متي

2005 /2004االولصباحيانثىخالدة يونس غبين العبادي

2005 /2004االولصباحيانثىفنار طلعت عبد الجبارحمودي

2005 /2004االولصباحيانثىرشا عبد الحافظ  رؤوف النعيمي

2005 /2004االولصباحيذكراحمد مراد ابراهيم حسين

2005 /2004االولصباحيانثىزينة منيب خليل اسماعيل أغا

2005 /2004االولصباحيانثىرشا زهير يحيى حسين

2005 /2004االولصباحيذكرعمر سفيان يحيى حسين التمر

2005 /2004االولصباحيانثىلبنى  يحيى سعيد الشكرجي

2005 /2004االولصباحيذكراياد جميل وهاب جمعة الداؤودي

2005 /2004االولصباحيذكررياض هاشم علي حسين ال فرحات

2005 /2004االولصباحيانثىنضال صالح علي رجب الحديدي

2005 /2004االولصباحيانثىليلى عبد الرحمن محمد الجباري

2005 /2004االولصباحيانثىنوار كنعان حسين طه الدباغ

2005 /2004االولصباحيذكراحمد نظام الدين شكر محمود علي

2005 /2004االولصباحيانثىنادية حازم ابراهيم الزبيدي

2005 /2004االولصباحيذكرجان خليل جاسم القصاب

2005 /2004االولصباحيذكرياسين خضر محمد صالح العبيدي

2005 /2004االولصباحيانثىبيداء عبدالمنعم بشير الطائي

2005 /2004االولصباحيانثىرشا سالم جاسم محمد

2005 /2004االولصباحيذكرارقم محفوظ عبدهللا مصطفى

2005 /2004االولصباحيانثىهيام معيوف علي بكر الحديدي

2005 /2004االولصباحيذكروائل ياسين حامد الوتار

2005 /2004االولصباحيذكرصالح الدين محمد عبدالرحمن

2005 /2004االولصباحيذكرعمر ليث احمد العثمان

2005 /2004االولصباحيانثىصباح نزال احمد الجبوري

2005 /2004االولصباحيانثىسناء شناوي احمد الزهيري

2005 /2004االولصباحيذكرمثنى حازم ذنون الصميدعي

2005 /2004االولصباحيذكرعبد هللا محمود رمضان

2005 /2004االولصباحيذكرحسان هداف احمد يحيى الخياط

2005 /2004االولصباحيذكرعماد خلف عيدان اللهيبي



2005 /2004االولصباحيذكرمحمد احمد سلطان حمد الجبوري

2005 /2004االولصباحيانثىهبة سمير شريف ابراهيم القصاب

2005 /2004االولصباحيذكرسليمان علي رجب الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكرعمر عدنان كامل بهاءالدين

2005 /2004االولصباحيذكرعلي محمد خضر مصطفى الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكرعلي سالم فرج فتاح عيسى

2005 /2004االولصباحيذكرعبد العزيز عبد سكب الشمري

2005 /2004االولصباحيذكراواز علي علي ناصر البوتاني

2005 /2004االولصباحيذكرسعد عاصم امين الكوراني

2005 /2004االولصباحيذكرعمر محمد جاسم عبد هللا الجحيشي

2005 /2004االولصباحيذكرسعدهللا محمد عبيد

2005 /2004االولصباحيذكرحسين احمد خلف سالم الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكراحمد نمرود حبيب الزبيدي

2005 /2004االولصباحيانثىزهراء خليل علي حمود العبيدي

2005 /2004االولصباحيذكربهاء الدين مظفر حامد محمد

2005 /2004االولصباحيانثىرواء شاكر محمود رمضان

2005 /2004االولصباحيانثىزهراء نذير احمد حسن

2005 /2004االولصباحيانثىرغد غازي صالح الطائي

2005 /2004االولصباحيانثىزينة خليل حسن الحمداني

2005 /2004االولصباحيذكرطارق ابراهيم علي الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكراحمد جبار داؤد المحداوي

2005 /2004االولصباحيانثىيسرى شهاب اخمد محمد الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكرصكر سعد عبد الغني محمد الدليمي

2005 /2004االولصباحيذكرعمر غانم صالح الشماع

2005 /2004االولصباحيذكراحمد عبد حناو عبد الجبوري

2005 /2004االولصباحيذكراحمد ياسين احمد الفليح

2005 /2004االولصباحيذكرصفوان عبد الرزاق علي محمود

2005 /2004االولصباحيذكرمحمد عياش محسن الجوعاني

2005 /2004االولصباحيذكرليث سامي يونس قاسم العبيدي

2005 /2004االولصباحيذكراياد سالم مرعي جعفر الطائي

2005 /2004االولصباحيذكراركان محمد جاسم الزبيدي

2005 /2004االولصباحيذكربنيان فازع ابراهيم رمضان

2005 /2004االولصباحيانثىحلى عبد المنعم عبدهللا



2005 /2004االولصباحيذكراثير صادق محمد الزبيدي

2005 /2004االولصباحيذكرمحمد ياسين حسين  خلف الطائي

2005 /2004االولصباحيذكرمحمد عبد الرزاق محمود ابراهيم

2005 /2004االولصباحيذكرعبد الكريم عبد هللا حوادي

2005 /2004االولصباحيذكرعبد الجبار جبري شاهر العكيدي

2005 /2004االولصباحيانثىندى نجاة يوسف ضياء الدين

2005 /2004االولصباحيذكرسالم فارس بركات حجي

2005 /2004االولصباحيانثىقمر عبد االله يوسف الفركاحي

2005 /2004االولصباحيذكرعمار عبد السالم خليل العالف

2005 /2004االولصباحيذكرمعاذ صالح حسين  عليوي

2005 /2004االولصباحيذكريونس خضر عيسى مصطفى

2005 /2004االولصباحيذكراسعد وسمي احمد رومي الرومي

2005 /2004االولصباحيذكرياسر عبد الكريم عبدالعزيز العمري

2005 /2004االولصباحيذكرعلي يوسف اسماعيل الصافي

2005 /2004االولصباحيذكرمهند جابر احمد عيسى

2005 /2004االولصباحيانثىزوزان رشيد حامد حسين الريكاني

2005 /2004الثانيصباحيذكراحمد محسن جميل العبيدي

2005 /2004الثانيصباحيانثىمرح عبدالملك عبدهللا الحمداني

2005 /2004الثانيصباحيذكرسعد فنجان عجمي نجم الحمداني

2005 /2004الثانيصباحيانثىنبال غانم محمود شاكر ال زعير

2005 /2004الثانيصباحيذكرماهر محمد جميل سعيد

2005 /2004الثانيصباحيذكرضاري معن حمد حسن العركوب

2005 /2004الثانيصباحيذكراحمد ناظم محمد علي حسين

2005 /2004الثانيصباحيانثىرشا خالد عبد الرزاق العبدلي

2005 /2004الثانيصباحيذكراحمد فارس شيخو العزاوي

2005 /2004الثانيصباحيذكرمضر قيدار محمد عبدهللا الحمداني

2005 /2004الثانيصباحيانثىشيماء رافع يونس الحمداني

2005 /2004الثانيصباحيذكرعمر طالل سلطان احمد النعيمي

2005 /2004الثانيصباحيذكرمحمد عبدالمعين سعيد الجادر

2005 /2004الثانيصباحيذكرفراس يونس محي الدين الطائي

2005 /2004الثانيصباحيذكررافد شاكر هويدي

2005 /2004الثانيصباحيذكريعقوب يوسف محمد مراد اليوسف

2005 /2004الثانيصباحيذكرميثاق احمد عبدهللا العبيدي



2005 /2004الثانيصباحيذكرمحمد علي مسلط عبدهللا الجبوري

2005 /2004الثانيصباحيانثىزينة عبدالرزاق مجيد

2005 /2004الثانيصباحيذكرحسين خضر مراد حسين

2005 /2004الثانيصباحيذكرمحمد محفوظ قاسم الحيالي

2005 /2004الثانيصباحيذكراسعد سعيد اسماعيل امين الحيدري

2005 /2004الثانيصباحيذكرغيدان عباس سلطان اسماعيل

2005 /2004الثانيصباحيانثىيسرى عبدالجبار محمود

2005 /2004الثانيصباحيذكرقيصر يونس محمد جعفر

2005 /2004الثانيصباحيذكراحمد عبود احمد الحديدي

2005 /2004الثانيصباحيذكرشاكر محمد علي الجبوري

2005 /2004الثانيصباحيذكرعبدالستار احمد عواد

2005 /2004الثانيصباحيانثىاسراء سليمان عبدالقادر خضر

2005 /2004الثانيصباحيانثىشيماء قاسم صالح

2005 /2004الثانيصباحيذكرعبدالرحمن احمد عبدالرحمن طابور

2005 /2004الثانيصباحيذكرمحمد حسن مرعي الراشدي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/غازي فيصل طرفةعباس

2006 /2005االولصباحيذكروعد زكي صالح عبد الجبار

2006 /2005االولصباحيذكرعبدالباري عبدالمجيدأحمد خليل

2006 /2005االولصباحيانثىإيمان علي أحمد يونس الحيالى

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد يوسف فتحي عبدهللا

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ زيد محمد محمود الياس 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ طارق سالم محمد أحمد 

2006 /2005االولصباحيذكرمعاذ عبدهللا هادي ياسين الشهواني

2006 /2005االولصباحيانثىوفاء عسكر مصري علي البياتي

2006 /2005االولصباحيانثىهند خضر أحمد حسن

2006 /2005االولصباحيذكرمثنى رستم أحمد فتحي الحيالي

2006 /2005االولصباحيذكرعالء موسى محمد عبد هللا الزيباري

2006 /2005االولصباحيذكرعالء عبد السالم مصطفى محمد

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ جمال يونس طاهر صالح 

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد عمير نهار عويد الشمري

2006 /2005االولصباحيذكرزياد خلف علي يونس الزبيدي

2006 /2005االولصباحيانثىازهار حسين ويس محمد ال نجار

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/ يونس ذنون يونس حمادي 



2006 /2005االولصباحيانثىهنادي طارق يونس محمود

2006 /2005االولصباحيذكراحسان محسن حسين علي

2006 /2005االولصباحيانثىوفاء رمزي علي عبدالرحمن العبيدي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ أحمد محمد زكي علي 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ريان سليمان عبدهللا المالتوحي

2006 /2005االولصباحيذكرنواف عيدو حسين مراد

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ خلف يوسف خضر خلف 

2006 /2005االولصباحيانثىاالء ذنون يونس مصطفى

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ خلدون فتحي محمود كماش 

2006 /2005االولصباحيذكرفالح حسن أحمد محمد

2006 /2005االولصباحيذكريوسف أحمد حسن فياض الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكربشار خطاب حامد خضر

2006 /2005االولصباحيانثىليلى محمود محمد عبدهللا

2006 /2005االولصباحيذكرمحسن فرز حمو كتي ال دخي

2006 /2005االولصباحيانثىابتسام إبراهيم ذنون يونس الحديدي

2006 /2005االولصباحيذكراشرف زهير نعيم سليمان

2006 /2005االولصباحيذكرسعد وعدهللا عيسى محمد

2006 /2005االولصباحيانثىبيداء أحمد عبدهللا سلطان

2006 /2005االولصباحيذكريزن صالح عبدهللا أحمد

2006 /2005االولصباحيانثىنور محمد صباح يحيى

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ فائز يونس جميل أحمد 

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد إبراهيم خليل إسماعيل الطائي

2006 /2005االولصباحيذكربرهان حمد ادهام عكلة الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/حسين عبدالجبار نجم عبدهللا

2006 /2005االولصباحيذكرفوزي سعيد فيزي

2006 /2005االولصباحيانثىإيمان صديق كريم اسعد

2006 /2005االولصباحيانثىرنا عبد الجليل فتحي

2006 /2005االولصباحيذكررشيد وفيق أحمد رشيد الحمداني

2006 /2005االولصباحيانثىاخالص جابر علي عبد هللا

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/أياد شيت أحمد عبود

2006 /2005االولصباحيذكرسيف محمد عبد برجس

2006 /2005االولصباحيانثىرنا ماهر سعيد مراد

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/عمر نايف انحيطر مجيل



2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/أحمد جمعة محمد عبد هللا

2006 /2005االولصباحيذكربشار حميد حسين خضر المتيوتي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ياسين محمد يونس عبد هللا

2006 /2005االولصباحيانثىنورعبد الحميد فهمي يونس

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/سهيل ذنون يونس 

2006 /2005االولصباحيذكرليث علي حمود عاشق الجبوري

2006 /2005االولصباحيانثىنجالء عبد هللا فتحي

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/خديدة فندي الياس خليل

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/عمر ذنون يونس حسن

2006 /2005االولصباحيذكرصالح خليفة راوي

2006 /2005االولصباحيذكرميسر محمود عطية محمد

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/عبدالجبار ياسين محمدالداؤد

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد محمد شيت خليل

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد نجف علي محمد

2006 /2005االولصباحيذكرسعد عاصم إبراهيم أحمد زنكنة

2006 /2005االولصباحيذكرياسر عبد هللا عباس عبدال

2006 /2005االولصباحيذكرفتحي حسين عران عبيد

2006 /2005االولصباحيذكرأكرم إسماعيل عبيد هالل الجبوري

2006 /2005االولصباحيانثىبشرى أحمد سيتو مراد

2006 /2005االولصباحيذكرهيثم أحمد صالح عيسى

2006 /2005االولصباحيانثىسمية حسن محمد نايف

2006 /2005االولصباحيذكرجمال حميد خليل محمد العبدلي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/بركات حجي كالو اوسو

2006 /2005االولصباحيانثىنبال عادل سليم عبد الرحمن

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/لؤي هاني سوادي صالح

2006 /2005االولصباحيذكردلشاد محمد رشيد محمود

2006 /2005االولصباحيذكرصالح نوري رجب محمد الجبوري

2006 /2005االولصباحيانثىسوسن راكان أحمد سليمان الكاتب

2006 /2005االولصباحيانثىنداء محمود كامل صالح البدراني

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/سلوان جنان سليم االجرب

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/صالح علي سليمان حسين

2006 /2005االولصباحيذكرصفد قيس حسين حمد

2006 /2005االولصباحيذكرسالم رمضان محمد جاسم



2006 /2005االولصباحيذكرعدي عز الدين محي الدين جهاد

2006 /2005االولصباحيذكراشرف عبدالستار علي محمود

2006 /2005االولصباحيذكرثامر إبراهيم أحمد عبدهللا الجميلي

2006 /2005االولصباحيذكرعدنان إبراهيم محمد عاصي

2006 /2005االولصباحيانثىصباح خلف محمد حسن

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/إبراهيم ياسين محمد داؤد

2006 /2005االولصباحيذكراثير محمود أحمد حسن

2006 /2005االولصباحيذكرعز الدين إبراهيم حسين احمد

2006 /2005االولصباحيانثىمروى محمد كامل عبد العزيز

2006 /2005االولصباحيانثىرؤى حسن أحمد قاسم

2006 /2005االولصباحيذكرعدي أحمد صالح علي الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرظاهر رجب عيسى عواد الجميلي

2006 /2005االولصباحيذكرحماد محمد خلف

2006 /2005االولصباحيذكروسام سعيد حسب هللا عبدهللا

2006 /2005االولصباحيذكرحسن محمد رشيد حسن

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد مصطفى محمد أحمد النعيمي

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد عباس حمادي عبد هللا الصبيح

2006 /2005االولصباحيذكرعدنان محمد عبدهللا محمد العزي

2006 /2005االولصباحيذكربسام محمود ياسين أحمد

2006 /2005االولصباحيذكرأكرم وحيد عبو حسين

2006 /2005االولصباحيذكرعلي محمد يونس حسن علي

2006 /2005االولصباحيذكرسعيد عبد السالم هزاع حسن البياتي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/امجد أحمد عجاج جرجيس

2006 /2005االولصباحيذكررشا داود متي داود هندي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/لقمان محمد عيد عبد القادر

2006 /2005االولصباحيذكرداؤد سالم محمد صالح الجبوري

2006 /2005االولصباحيانثىشهلة محمود ادهام قاسم المشهداني

2006 /2005االولصباحيذكربرزان حامد عيدان حمد

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/عمار علي توفيق محمد

2006 /2005االولصباحيذكرإبراهيم محمد علي حسو

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/عبد الحميد فهمي يونس حبيب

2006 /2005االولصباحيذكرفرحان علي حسين عكلة

2006 /2005االولصباحيانثىازين أكرم محمد أحمد



2006 /2005االولصباحيذكرمحمد جمعة محمد عبدهللا

2006 /2005االولصباحيذكرامجد سامي إبراهيم عاشور الزهيري

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/حسن رافع يونس محمود

2006 /2005االولصباحيذكرصدام حسين سعيد شباط

2006 /2005االولصباحيذكرجاسم محمد علي صالح الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/أياد طارق بدر نجم الطائي

2006 /2005االولصباحيانثىمها زكي نجيب بشير عزوز

2006 /2005االولصباحيانثىغفران ميسر عبدالرحمن ذنون

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/فيصل خالد عبو مطرود

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/نبيل نورالدين فائق رؤوف

2006 /2005االولصباحيانثىففيان الزار شمعون خوبيار

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/محمد عبدهللا فرج سعيد

2006 /2005االولصباحيذكرفرمان خضير محمد عابد

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/عمر محمود حميد فتحي 

2006 /2005االولصباحيذكرعالء الدين محسن امين محمد

2006 /2005االولصباحيذكرزياد خلف مشعان عبد الشمري

2006 /2005االولصباحيذكرعبد الغني رشيد إبراهيم مسلط

2006 /2005االولصباحيذكرفراس لطيف ذنون جاسم الحمداني

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ خضر زبير حمزة خضر 

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد مؤيد علي يوسف

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/أسامة أحمد خلف عبد هللا

2006 /2005االولصباحيذكربكر لؤي يحيى قاسم

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ علي سعد علي حمد 

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد فاضل إبراهيم حمزة ال عزام

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ عبد الوهاب محمد جاسم علي 

2006 /2005االولصباحيذكرباسل طالل أحمد سعيد

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ فارس عبد الكريم أحمد جاسم 

2006 /2005االولصباحيذكرعقبة رياض محمد ثامر حمودي

2006 /2005االولصباحيذكرصفوان يونس محمد سعيد الجميلي

2006 /2005االولصباحيذكرميسر أحمد حسن مصلح الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرعزمي أحمد علي خلف الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرصاحب نوري صالح عالوي

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/صباح محمد صالح حسين



2006 /2005االولصباحيذكرميسر عويد مصطفى حمو القيسي

2006 /2005االولصباحيذكرصدام جميل صادق علي الشرفاني

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/أحمد محمد خضر شرقي

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد توفيق جرجيس سلطان

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد عبدالغني عوني صالح

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/وليد خالد حمادي جبر

2006 /2005االولصباحيذكرفارس عزيز علي محمد

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/مزاحم نافع مصطفى عبد الباقي

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد محسن علي الطحطوح

2006 /2005االولصباحيذكربشار وجيه علي عزيز

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ رائد حسين سفر محمد 

2006 /2005االولصباحيانثىفريال نواف حمدون عبد الصواف

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد كاظم رحيم الدوري

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد خالد محمود خالد الحمدوني

2006 /2005االولصباحيانثىإسراء خالد صباح عثمان

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد صبحي فتحي عبدهللا

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ اشرف محمد صبيح يحيى 

2006 /2005االولصباحيانثىزينب مثنى إبراهيم محمد عربو

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد شهاب أحمد احميد الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكريونس عواد خضر اسود

2006 /2005االولصباحيذكرخضر علي حسين محمد

2006 /2005االولصباحيانثىارجان عصمت عبدالكريم زين العابدين

2006 /2005االولصباحيذكرعبد الغني محمد جهاد صالح

2006 /2005االولصباحيذكرعالء سعد خليل امين

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/عبد هللا سلمان عكلة  حمزة 

2006 /2005االولصباحيذكرمهند حسين عباس حمد

2006 /2005االولصباحيذكرعامر بدوي إبراهيم عطية

2006 /2005االولصباحيذكرمشرق نصرهللا رشيد ولي الحيالي

2006 /2005االولصباحيذكرمصطفى محمد يونس مصطفى

2006 /2005االولصباحيذكررائد محمد عباس حادي

2006 /2005االولصباحيذكرمهيمن خالد محمد عليوي الدفاعي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/خورشيد عزيز خورشيد شنكو

2006 /2005االولصباحيذكرعباس محسن جرجيس عبد هللا العلو



2006 /2005االولصباحيذكرراضي محمد حسن محمد السبعاوي

2006 /2005االولصباحيذكرحسن علي خطاب الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرريان علي حسين عباس

2006 /2005االولصباحيذكرثائر أحمد حسين علي الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرطالب عبد الكاظم موسى

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ سعيد كارص دربو تمر 

2006 /2005االولصباحيذكرسمير حسن خضر عباس

2006 /2005االولصباحيذكرمحفوظ محمد علي حسين

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ ياسر محمد أحمد خلف 

2006 /2005االولصباحيذكرمحمود شاكر محمد عمير الجميلي

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد مؤيد يونس مصطفى

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد خلف إبراهيم عباس

2006 /2005االولصباحيذكررعد مطر محمد حمود

2006 /2005االولصباحيانثىنادية عبد الرحمن حسن محمد

2006 /2005االولصباحيذكرعبدعطا هللا محمد

2006 /2005االولصباحيانثىنهى مساعد فتحي عبدالقادر

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد حسين علي إبراهيم

2006 /2005االولصباحيذكرإبراهيم صائل إبراهيم عبدهللا

2006 /2005االولصباحيذكرناظم نورالدين إبراهيم عبيد الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ كرم طالل خليل داؤد 

2006 /2005االولصباحيذكرتميم عبد الحكم عبدالموجود عبدهللا

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ فارس قاسم صبري سيدو 

2006 /2005االولصباحيذكرايسر جوزيف انطون يوسف

2006 /2005االولصباحيانثىنهى نزار جياد راجي

2006 /2005االولصباحيذكرخليل أحمد نهير محل الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد خليل إبراهيم خضر البجاري

2006 /2005االولصباحيذكرهدير عماد علي مغار الحديدي

2006 /2005االولصباحيذكرعمر عبدهللا أحمد محمد الزبيدي

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/سرى أحمد بيدر عبد هللا

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد عماد عبدالرزاق عبدالوهاب

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/بسام مجيد ياسين قاسم 

2006 /2005الثانيصباحيانثىمسائي/رغد خيرالدين صبري أحمد

2006 /2005الثانيصباحيذكرعمار حسن إسماعيل حسن



2006 /2005الثانيصباحيذكردلشاد إبراهيم قاسم حسن العبيدي

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/أياد رشيد حسين علي ا

2006 /2005الثانيصباحيذكروليد محمود علي عيسى الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ أياد امخيبر محمد علي 

2006 /2005الثانيصباحيذكرحسين محمد صالح محمود

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/محمد شيت صالح شيت

2006 /2005الثانيصباحيانثىردينة علو علي المحمود

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/يونس زينو حمد خليل 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/حكمت عبداالله سليمان عبدهللا

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/طالع سطم حمد خلف الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيذكرسالم علي محمد علي الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيذكرميزر هادي عباس حسين الطائي

2006 /2005الثانيصباحيذكرصالح عبدالمالك إزيادة صالح المولى

2006 /2005الثانيصباحيذكرراكان ظاهر حسين حمد الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيذكرتيسير ناظم مصطفى صالح

2006 /2005الثانيصباحيذكرفراس علي عبدهللا كحيط الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيذكرسيف محمد زكي تقي العزيز

2006 /2005الثانيصباحيذكرعمر محمد فضل الدين عبدالقادر

2006 /2005الثانيصباحيذكرسعدون شاكر محمد صالح السبعاوي

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ راشد حسين محمود حمود 

2006 /2005الثانيصباحيذكرعلي رعد عبود حسين العامري

2006 /2005الثانيصباحيذكرأحمد خالد إبراهيم شبيب السبعاوي

2006 /2005الثانيصباحيذكركفاح محمد علي غثوان الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيذكروعدهللا فاضل خضير محمد الجلبي

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/حازم عبدهللا محمد الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ وعد حماد عبد رجا 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/محمد عبدالموجود حسين عبدهللا

2006 /2005الثانيصباحيذكرخطاب حمد أحمد حمد الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيذكرجاسم حمد محمد فاضل الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيذكرأسامة حيدر حميد صالح الجواري

2006 /2005الثانيصباحيذكرحيدر خليل صالح علي العزاوي

2006 /2005الثانيصباحيذكركوثر فتاح عبيد جبر البهادلي

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/منتصر محفوظ خضر الزبيدي



2006 /2005الثانيصباحيذكرسيف نجم عبدهللا محمد السبعاوي

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ رائد جالل الياس سلطان 

2006 /2005الثانيصباحيذكرعلي رشيد محمد كاظم جواد الدهكلي

2006 /2005الثانيصباحيذكرزيدون خضر علي حسون التكريتي

2006 /2005الثانيصباحيذكرثائر يوسف محمود فيصل البياتي

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/نادرة محمدعبدالحميد حامد

2006 /2005االولصباحيذكرأياد سالم خضر علي الطائي

2006 /2005االولصباحيذكرعبد الواحد غازي محمد حسين

2006 /2005االولصباحيذكرليث محمد سعيد محمد الجعفر

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ شامل عبد أحمد جمعة 

2006 /2005االولصباحيذكررافي نزار جميل رفو نعومي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/حارث راشد حمدون ذنون

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/لمى محمد علي حسين أحمد 

2006 /2005االولصباحيذكرماجد علي حمد حسين الدليمي

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/معصومة عوني حسن ادريس

2006 /2005االولصباحيذكررياض محمد محجوب سليمان الزبيدي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ يونس محمود سالم يونس 

2006 /2005االولصباحيانثىسحر وليد إبراهيم علي العزاوي

2006 /2005االولصباحيذكريونس محمد خلف محمد الكيكي

2006 /2005االولصباحيانثىاسماء رافع توفيق بكر الدباغ

2006 /2005االولصباحيانثىسائي/ فوزة أحمد عبدهللا عبدالرحمن

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ سعدي صالح علي عبدهللا 

2006 /2005االولصباحيانثىبسمة حازم سلطان مصطفى النعيمي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ محمد عبد السالم يحيى حسين

2006 /2005االولصباحيذكرفراس طه يوسف احمد العكيدي

2006 /2005االولصباحيانثىريم امجد ناصر يونس ال كشمولة

2006 /2005االولصباحيذكردخيل خلف حجي حنو الهركاني

2006 /2005االولصباحيانثىعزة عبد الغني حسين البهار

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/عبدالرزاق عبدالرحمن يحيى حسين

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد عبد إسماعيل مصطفى المعماري

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ علي هاني نجم عبد هللا 

2006 /2005االولصباحيذكرغيدان حسين علي عبد هللا ذوالفقار



2006 /2005االولصباحيذكركرم عجيمي بدر عبدهللا الزيدي

2006 /2005االولصباحيذكرخالد إبراهيم محمد إبراهيم الهسنياني

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/مصطفى أحمد عبود أحمد البدراني

2006 /2005االولصباحيانثىمروة منهل حمدون يونس الطحان

2006 /2005االولصباحيذكرقحطان إسماعيل كرموش كرموش

2006 /2005االولصباحيانثىصفا امجد ناصر يونس كشمولة

2006 /2005االولصباحيذكرخليل إبراهيم أحمد عواد

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/ نهى رافع فتحي رجب 

2006 /2005االولصباحيانثىرشا محمود شريف الخطاب

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/ رنا فلح حسن ذنون 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/عثمان عبدالعزيز غزال مصطفى

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ علي حمد سالم حمود الجبوري 

2006 /2005االولصباحيذكرربيع زهير مجيد هاشم الهاشمي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/شهاب أحمدمحمود أحمد البدراني

2006 /2005االولصباحيذكراوراس جلو حسن جلو الحطاري

2006 /2005االولصباحيذكرفراس عبد المنعم مهدي صالح الحمداني

2006 /2005االولصباحيذكرمحسن علي مخلف عوض الدعس

2006 /2005االولصباحيذكرعبد الصمد جاسم محمد علي الحميد

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/وسن حسن عبدهللا خلف يونس

2006 /2005االولصباحيذكرعلي يوسف فتحي عبد هللا البجاري

2006 /2005االولصباحيذكركرم أياد محمود حمدي يونس

2006 /2005االولصباحيذكرايمن عبدالجبار ياسين طه الحيالي

2006 /2005االولصباحيذكرظفر علي محمد علي الوزان

2006 /2005االولصباحيذكرعبد اللطيف محمد قاسم محمد المزوري

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد قيس أحمد خليل

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/ مهى عبد المطلب شريف زكو 

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد محمد علي الطائي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ عمر مجيد حميد أحمد الطائي 

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد حكمت سليمان محمد سعيد العمري

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ صالح عبد هللا خليفة انجاد 



2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ فتحي يوسف أحمد هزاع 

2006 /2005االولصباحيذكرعالء عامر محمود عبود الحيالي

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/ ملوك محمد عبد الحميد حامد 

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/ كنانة ذنون يحيى حموشي 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ عوف عبد الرحمن طه أحمد 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ أحمد سعيد علي إسماعيل 

2006 /2005االولصباحيانثىضحى نبيه جرجيس عبدهللا مال يونس

2006 /2005االولصباحيانثىنور محمود حسن الحافظ

2006 /2005االولصباحيانثىنور بشار محمد عبد العزيز الرحاوي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ محمد عبد الحافظ نجم عبد هللا 

2006 /2005االولصباحيانثىسرى نديم حامد أحمد

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ ربيع محمد بشير هادي 

2006 /2005االولصباحيانثىاسيل مثنى أحمد  عبدهللا الحيالي

2006 /2005االولصباحيانثىحنان خزعل عوض زوين الشمري

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ يوسف إسماعيل عويد حسن 

2006 /2005االولصباحيانثىليديا أيوب جبو حنا الخياط

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ اشرف نزار إبراهيم محمد علي 

2006 /2005االولصباحيانثىشيماء معن حازم يونس

2006 /2005االولصباحيانثىلينا متي عبوش دانيال عولو

2006 /2005االولصباحيذكرعصام سعيد حسب هللا عبد هللا االوسي

2006 /2005االولصباحيذكرنصير علي خلف عباس المفرجي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/حسام الدين حازم عبدالمجيد يونس

2006 /2005االولصباحيانثىرؤى هادي مجيد إسماعيل الحاج  زبير

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ علي أحمد محمد صالح 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/رضوان عبدالرزاق بشير مصطفى

2006 /2005االولصباحيذكرأياد حسين حسن الكيكي

2006 /2005االولصباحيذكرعلي محمد خليف برجز الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرعمار مهدي صالح الطائي

2006 /2005االولصباحيذكرعمر أياد يونس شهاب االغا

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ علي حسن سعدون خضر 

2006 /2005االولصباحيانثىزينة حسن خلف الجبوري



2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ أحمد يوسف إبراهيم علي 

2006 /2005االولصباحيذكرأسامة فيصل فخري مصطفى العبيدي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/عمرعبدالهادي محمد علي خطاب

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ فهد طالل أحمد طه 

2006 /2005االولصباحيذكرياسر خليل عيسى عبد هللا الطائي

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/ رغد منعم إبراهيم شريف 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ نبيل محمد طاهر عبد هللا 

2006 /2005االولصباحيذكرخالد هلوش لطيف حمود الشيخ

2006 /2005االولصباحيانثىضحى منذر زكر عبد الباقي زكريا

2006 /2005االولصباحيذكرأياد حازم فتحي ياسين

2006 /2005االولصباحيذكرايهان عدنان عبداالحد منصور

2006 /2005االولصباحيذكرسيف صالح منصور عسكر الجبوري

2006 /2005االولصباحيانثىرنا زينل محمد صالح العلوش

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد خليل محمد حسين البياتي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ يوسف مقداد رجب صالح 

2006 /2005االولصباحيذكروزير غازي خليل

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ أحمد إبراهيم شيت جاسم 

2006 /2005االولصباحيانثىاسماء شمسي شيت حسين

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد رمضان حسين علي الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ حارث طارق عبد الرحمن فتحي 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ محمد سالم سعيد علي بك 

2006 /2005االولصباحيانثىالس سعيد ميخا مخو

2006 /2005االولصباحيذكرعمر زهير خيري محمد ابو الخام

2006 /2005االولصباحيذكرحسن سعيد قادو داؤد الدخي

2006 /2005االولصباحيانثىرغد هالل إبراهيم جاسم توحلة

2006 /2005االولصباحيذكرعبدالناصر راضي أحمد الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرعبد الرحمن رشيد عبد الرحمن قدو

2006 /2005االولصباحيذكرقاسم نافخوش خدر عمر

2006 /2005االولصباحيانثىازهار عبد القادر ياسين جاسم الرفاعي

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد عياش الياس حمود المتيوتي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/خالد ضرغام إسماعيل بهاءالدين



2006 /2005االولصباحيذكرخالد عبد الواحد قاسم يونس

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/زياد مزعل شهاب أحمد البدراني

2006 /2005االولصباحيذكرمشتاق مظفر يونس سليمان الجبوري

2006 /2005االولصباحيانثىهبة أحمد خليل أحمد البجاري

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/حسنين محمود صالح محمود اغا

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ اوس نبيل عزيز داؤد 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/أحمد إبراهيم خليل عبدهللا 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ليث عبدالجبار محمد ماليونس

2006 /2005االولصباحيانثىتيماء مدين عبد عثمان الزبيدي

2006 /2005االولصباحيذكرمازن صالح محمد العبيدي

2006 /2005االولصباحيذكريزن مازن أحمد محمد الفصولة

2006 /2005االولصباحيذكرصادق صالح حسن مصطفى

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ أحمد صالح محمد أحمد 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/عدنان فيصل عفرحمزة الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرفاروق علي حمادي سلطان

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/ هبة عبد الغني يونس ذنون 

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/ سروة انيس محمد محمودعرب 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ زياد خيري عبد المجيد الرحو 

2006 /2005االولصباحيذكرمهيمن محمد امين عبد الباقي الطالب

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ زهير مراد إبراهيم حسين 

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد محمود محمد يونس النعيمي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ قيصر صومو شليمون صومو 

2006 /2005االولصباحيذكرياسر خلف عزو كرحي الناصر

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ زكريا زينو محمد زين العابدين 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/أحمدعدنان نجم عبدهللا الطائي

2006 /2005االولصباحيذكرعلي عبدين خورشيد أحمد

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ محمد أحمد يونس محمد 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/محمد خيري عبدهللا أحمد 

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/ شذى حازم توما داؤد 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ وسام موفق برزو توفيق 

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد محمود محمد عبدهللا اللهيبي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ حسين طلب حمدي عبودي 

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/ االء سعد إبراهيم علي 



2006 /2005االولصباحيانثىريا طالل عطية الحمداني

2006 /2005االولصباحيذكرغزوان حسن إبراهيم عبد القادر الشيخو

2006 /2005االولصباحيذكرمهند قاسم سعد هللا قاسم الخاتوني

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ يونس إبراهيم يونس 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ ساهر منير بشير محمد 

2006 /2005االولصباحيانثىالس عبدهللا داؤد توما سلمان

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ محمد هشام عبد هللا مصطفى 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ شاكر محمود حسن حميد 

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد إسماعيل جميل الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ أحمد عماد عبد الجبار مجيد 

2006 /2005االولصباحيذكرغازي حسين عبد القادر علي المرجان

2006 /2005االولصباحيذكرجبار محمد علي عبد الرزاق

2006 /2005االولصباحيذكرماهر عبدهللا جميل جدوع الحديدي

2006 /2005االولصباحيذكرمثنى ايليا بطرس شمعون يوسا

2006 /2005االولصباحيانثىصفاء صالح الدين عمر

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/محمد احسان أحمد صباح حسين

2006 /2005االولصباحيانثىسالي اديب حسين محمد العقراوي

2006 /2005االولصباحيانثىوسن هاشم كريم جاسم الملحاوي

2006 /2005االولصباحيانثىشذى جارهللا محمد يونس العبيدي

2006 /2005االولصباحيانثىياسمين محمود يحيى حميد الطائي

2006 /2005االولصباحيذكرعالء خلف حسين احمد الجبوري

2006 /2005االولصباحيانثىجوانة محمد ياسين جاسم الرفاعي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ خالد وليد إبراهيم عزيز 

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/ بسمة علي مجيد عبد الرزاق 

2006 /2005االولصباحيانثىهديل وليد محمد علي الطائي

2006 /2005االولصباحيذكرعلي سليمان سليم حسو المولى

2006 /2005االولصباحيذكرشهاب أحمد حيدربكر السبعاوي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ كرم خالد محمد نوري الراوي 

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/ اعتماد الياس سعيد الياس 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ سراج علي رمضان حميدي 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ عدنان أحمد حسن عثمان 

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد تركي عبد هللا كانوص العزاوي



2006 /2005االولصباحيذكرغانم محمد نذير هادي رحيم الحيالي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/صدام حسين عبدالرزاق محمود

2006 /2005االولصباحيذكرسعد فندي حسين علي الطائي

2006 /2005االولصباحيذكرسعود محمود محمد خلف الحربي

2006 /2005االولصباحيذكروسيم سالم عبد المجيد عبد القادر

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ سلوان سليمان سوالقة يوخنا 

2006 /2005االولصباحيذكرنشوان مال هللا محمود سلطان

2006 /2005االولصباحيذكرعمر زهير عز الدين داؤد الطائي

2006 /2005االولصباحيذكرأكرم أحمد محمد عبد هللا القصاب

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ عبد هللا أحمد جاسم محمد 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ زياد طارق رشاد سليمان 

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد أحمد إبراهيم سعد الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرعبد  الرحمن نوري دويش الشمري

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ عمر نادر جانكير سليمان 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ قتيبة علي عبد هللا نجم 

2006 /2005االولصباحيانثىإيمان عبد الكريم جاسم محمد

2006 /2005االولصباحيانثىروزا خليل علي مصطفى ابو خليفة

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ صائب وليد محمود داؤد 

2006 /2005االولصباحيذكرضرغام بشير سلطان شهاب الحديدي

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد هاشم حسين فوجة العلو

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ علي عبد الستار سعد هللا حيدر 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ صالح عايد مصطفى يونس 

2006 /2005االولصباحيذكررائد صالح خلف علي الحديدي

2006 /2005االولصباحيانثىسماء هزاع إسماعيل أحمد العاني

2006 /2005االولصباحيذكرنشوان زهير عزالدين مصطفى الخزرجي

2006 /2005االولصباحيذكرصفوان محمد عطية حميد

2006 /2005االولصباحيذكريونس صائب خالد عبوش

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ محسن خضر خلف ادو 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ اسعد محمد حسن علي 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ محمد محمود أحمد خاير العبد 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ ياسر داؤد محمود داؤد 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ علي رشيد عواد عيسى 



2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ فادي عيسى متي سليمان 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ حسام جاسم محمد انهير 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ عقبة عبد النافع عزيز خطاب 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ معاذ حسن محمد حسن 

2006 /2005االولصباحيانثىنادية جواد كاظم

2006 /2005االولصباحيذكرحسن عمر يونس محمود العدواني

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ حسين خليل داؤد أحمد 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ عمر يحيى علي عبد هللا 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ مهند خليل إبراهيم علي 

2006 /2005االولصباحيذكرفرحان عبد هللا ماضي حسن العزاوي

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد حسين أحمد صالح الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ محمد علي حمدون عبد محمد 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ صفوان طه جار هللا صالح 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ أحمد عادل سعيد خليل 

2006 /2005االولصباحيانثىيافا عصام سميح عبد القادر عمر

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ مهند عبد هللا محمود طه 

2006 /2005االولصباحيانثىمفاز عباس يوسف سلطان

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ ليث رافع عبد أحمد العباد 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ عبد الجبار محمد عزيز أحمد 

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/ ضحى محمد عبد ذنون 

2006 /2005االولصباحيذكرمروان علي محمود موسى الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرخالد حازم محمود

2006 /2005االولصباحيذكرخليل إبراهيم محمد امين  بكر

2006 /2005االولصباحيذكرريان محمد علي شيت الجبوري

2006 /2005االولصباحيانثىهديل عبد الكريم غانم داود المعاضيدي

2006 /2005االولصباحيذكرأيوب الياس أحمد مراد جاووش

2006 /2005االولصباحيذكراالرقم محمد سعيد طه االفندي

2006 /2005االولصباحيذكرحمد محمد علي عبد السالم محمد علي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/محمد حامد نعمان عبدالرحمن

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ أحمد حسيب غثيث حسن 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ عمر حبيب محمد خليل 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ حسين فوزي خليل محمد 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ ذنون يونس محمود محمد 



2006 /2005االولصباحيذكرعمر سعد عبد الجواد احمد الجوادي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ سنان هاني غانم أحمد 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ شامل محمد حسن عباس 

2006 /2005االولصباحيذكرغزوان محمد أحمد غثيث الجبوري

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/ سمر حسين موسى خلف 

2006 /2005االولصباحيذكرإبراهيم سليمان خلف أحمد البرفكاني

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ علي عمر عاصي فرحان 

2006 /2005االولصباحيذكرهشام أحمد خضر محمد السبعاوي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ رضوان أيوب عيسى أحمد 

2006 /2005االولصباحيذكرصفوان صبحي ذنون أحمد الدليمي

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد سلمان صالح المعماري

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد قحطان عبد القادر

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ محمد مدو عائد ختالن 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ مهند محمد فوزي صابر 

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد سمير عبد الكريم حمد الفل

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ سعد نذير عبد هللا سلطان 

2006 /2005االولصباحيذكرمحمود محمد سلطان ناصرالراشدي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ عمر صبحي عزيز جاسم 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/عباس فاضل زين العابدين خلف

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ جمال إسماعيل تمر شابو 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/امين شريف إسماعيل مصطفى

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ ياسر عامر حامد 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/رضوان عبدالكريم محمود امين

2006 /2005االولصباحيذكرسامي خليف عبيدهالل الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ أحمد زكي محمود حامد 

2006 /2005االولصباحيذكرازاد حازم حسين علي البيجواني

2006 /2005االولصباحيذكرعامر يونس صالح أحمد الجبوري

2006 /2005االولصباحيانثىهنيدة عبد الستار محمد علي العدواني

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/معتز عبدالواحد محمد المشهداني

2006 /2005االولصباحيانثىجنان جودت ناجي عباس

2006 /2005االولصباحيذكرسعدون مقداد محمد علي خضر

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/إيهاب غالب إسماعيل أحمد



2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ ايمن مهنى ذنون إسماعيل 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ كامل موفق محمد إبراهيم 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ أياد جياد محمد مصطفى 

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/ هبة وليد حمدون محمد 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ عمر نور الدين هادي محمود 

2006 /2005االولصباحيذكرمصطفى محمود خضر الخياط

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ علي جميل موسى حمادي 

2006 /2005االولصباحيذكرعلي عبيد علي جاد هللا

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/عالءالدين محمد عبو شاهين

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ غزوان عبد هللا جاسم محمد 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ باسل وعد هللا مهيدي صالح 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ ربيع كوركيس قريو صليبا 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ حسن ثائر حسن علي 

2006 /2005االولصباحيذكرعلي سليمان خضر علي العبادي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/سرمد عبدالمحسن داؤد سلوم

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ علي قاسم صبري علي 

2006 /2005االولصباحيذكرفؤاد سلطان حمد عبد هللا البدراني

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/كليزارعبدالرحمن إبراهيم محمد

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ محمد موفق أحمد محمد 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ محمد سيف الدين عادل 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ بشير علي حسين عيسى 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ عبد هللا علي فتحي سرحان 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ أكرم صالح حمادي موسى 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/خلدون محمد يونس حموالعلي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ أحمد حسن رمضان 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ هاشم حسين علي عطا هللا 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ عبد الباري وليد نجم عبد هللا 

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/ فرح زهير فتوحي حنوشي 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/سيف الدين حسين حامدمحمد

2006 /2005االولصباحيذكروليد خالد خليل إسماعيل

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ أحمد خضر ظاهر مصطفى 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ أحمد إبراهيم علي أرزيجو 

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ مال هللا ذنون مال هللا محمد 



2006 /2005الثانيصباحيذكرفوزان قحطان يحيى جاسم الزيدي

2006 /2005الثانيصباحيذكرابي محمد موسى محمد علي الطائي

2006 /2005الثانيصباحيذكرانسام فاضل عبد الغفور سلطان

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ رعد مهيدي محمد مهيدي 

2006 /2005الثانيصباحيذكرزياد إسماعيل خليل أحمد االسعد

2006 /2005الثانيصباحيذكرعلي حميد سليمان درويش

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/عمرتوفيق عبدالستار توفيق

2006 /2005الثانيصباحيذكروعد هللا إبراهيم عبد هللا سلطان

2006 /2005الثانيصباحيانثىرشا حسن محمد خليل العباوي

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ بيار جمعة خضر 

2006 /2005الثانيصباحيذكرعمر فواز حسن علي الحلو

2006 /2005الثانيصباحيذكربشار محمد فوزي أحمد اسماعيل الدباغ

2006 /2005الثانيصباحيذكروعد هللا عزيز فندي ظاهر الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ حازم صالح اشكر عبد الحسين 

2006 /2005الثانيصباحيذكرأياد ضيف حمش حسين الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيانثىصفاء هشام عبد محمد البزاز

2006 /2005الثانيصباحيذكرواثق صالح رجب حسن السبعاوي

2006 /2005الثانيصباحيذكرعبد الحميد مصلح علي سليمان

2006 /2005الثانيصباحيذكرعبد هللا علي محمد رمضان السبعاوي

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ علي فاضل محمد خضر  

2006 /2005الثانيصباحيانثىراوية راكان صديق محمد الحمداني

2006 /2005الثانيصباحيانثىمسائي/هناء عبدهللا عيسى عبدهللا 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ أحمد أكرم يونس محمد العالف 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمنصور عبد الغني يونس أحمد العباسي

2006 /2005الثانيصباحيانثىايفان عيسى عبد هللا االتروشي

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/شيروان أحمدإسماعيل أحمد

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ معتز غانم عبد فتحي الطائي 

2006 /2005الثانيصباحيانثىإسراء جواد فجر بطى ا لغزي

2006 /2005الثانيصباحيذكرإبراهيم خليل إبراهيم صالح الخفاجي

2006 /2005الثانيصباحيانثىرشا دحام جرجيس جاسم الراشدي

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/مهند ناظم راضي محمود 



2006 /2005الثانيصباحيذكرمثنى أحمد خضير عيسى الزبيدي

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/خالد عبدهللا محمدعلي إسماعيل

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/وليد خالد يونس عبدهللا الحديدي

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ منذر طه محمد جاسم الدباغ 

2006 /2005الثانيصباحيذكرعزيز شريف عبد ياسين الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ مدحت عبدالقادر سعيد عزيز 

2006 /2005الثانيصباحيانثىندى حسن علي أحمد المعماري

2006 /2005الثانيصباحيذكربرزان إدريس إسماعيل أحمد

2006 /2005الثانيصباحيذكرسنان وليد أحمد محمود

2006 /2005الثانيصباحيذكررافع محمد إبراهيم مخلف اللهيبي

2006 /2005الثانيصباحيانثىإيمان عدنان نادر واحد

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/لؤي نعمت إبراهيم أحمدحمو 

2006 /2005الثانيصباحيذكرعلي عصام محمود مصطفى النعيمي

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ ذنون خالد ذنون محمد 

2006 /2005الثانيصباحيذكرفيصل عبدالرزاق روضان خلف

2006 /2005الثانيصباحيذكرامجد يونس محمود عبوش المحمدي

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ أحمد هيثم محمود سعيد 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ صالح حسين علي أحمد  

2006 /2005الثانيصباحيذكرالزم أحمد سند يوسف المتيوتي

2006 /2005الثانيصباحيانثىدالل عبد الرحمن ياسين عبد هللا

2006 /2005الثانيصباحيانثىنغم موفق يعقوب سليمان رضاعة

2006 /2005الثانيصباحيذكرمحمد عوني نجيب داؤد عطار باشي

2006 /2005الثانيصباحيذكرمولود فتحي جاجان أحمد الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ زياد عبد هللا عمر طابور 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/عمرفواز نجرس محمدالمتيوتي

2006 /2005الثانيصباحيذكرسعدون خلف أحمد تماوي الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيانثىمسائي/ داليا حميد أحمد الجبوري 

2006 /2005الثانيصباحيذكررائد سطام غانم زوبع الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ جالل خضر مراد حسين 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ فواز عبد جاسم محمد العنيزي 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ عمار دهش حامد محمود 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمحمد محمود أحمد عبيد الجحيشي

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/خيرهللا مجيد إبراهيم عباس 



2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ مهند يونس أحمد إسماعيل 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ مصعب محمد صالح داؤد 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/أحمد ماهرجاسم محمد 

2006 /2005الثانيصباحيذكرعامر عبود خلف نزال الخاتوني

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/أحمد جاسم محمد محمود الطائي

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ رضوان محمد ناصر البدراني 

2006 /2005الثانيصباحيذكرصالح سالم محمد شيت الحيالي

2006 /2005الثانيصباحيذكرأحمد عبد الجبار عبد هللا ال علو

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/باسم محمد ياسين ساير الخفاجي

2006 /2005الثانيصباحيانثىسمية يونس خضر محمد

2006 /2005الثانيصباحيذكرمحمود محمد سعيد توفيق اللهيبي

2006 /2005الثانيصباحيذكرعبد العزيز يوسف مصطفى يوسف

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ علي قادر خضر عباس 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/بسام عبدالجواد أحمد محمود

2006 /2005الثانيصباحيذكرعبد القادر حكمت صديق بكر الصالحي

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ ارقم لقمان ياسين الطائي 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/مروان محمد عويد حبيب 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/عمر موفق إبراهيم محمد الطائي

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ لؤي نبيل ياسين 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/غزوان رعد ذنون حسن 

2006 /2005الثانيصباحيذكرخالد سلمان حمودي حسن السلمان

2006 /2005الثانيصباحيانثىنغم عبد الواحد ياسين البياتي

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ مضر مظفر عمر عبد هللا 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ عمر نافع رشيد حسن الطائي 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/حسين عرنوص كصب أحمد 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ شكري وعد شكر عبودي براق 

2006 /2005الثانيصباحيذكرصدام حسين حسن علي الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيانثىمسائي/شيماء رعد فخر الدين أحمد 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ عبد الكريم عبد هللا خلف حسين 



2006 /2005الثانيصباحيذكرمهند عيسى حمد داؤد السبعاوي

2006 /2005الثانيصباحيذكرأحمد عبد هللا صالح عبد هللا الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ زيد سمير يحيى محمود 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/موفق عبد هللا خلف حميد 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/خالد محمد رشيد حسن الحمداني

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/يثرب ضياء عبد الرحمن صالح

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ هشام سلطان جاد هللا الجبوري 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/عبدهللا أميرعبدهللا علي الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ بشير خزعل أحمد إبراهيم 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ عثمان محمد سعيد الطائي 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمهند محمد علي حسين العساف

2006 /2005الثانيصباحيانثىنغم محمود محمد سلطان الكاكي

2006 /2005الثانيصباحيذكرمرشد علي خليفة عبد هللا

2006 /2005الثانيصباحيذكرمحمدعبدهللا محمد عبدهللا مسائي

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ خالد خير الدين خالد مصطفى 

2006 /2005الثانيصباحيانثىبراء أحمد يونس خضر المفرجي

2006 /2005الثانيصباحيذكرريان محمود ناصر عزيز طياوي

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ريان زهير محمد خضر البدراني

2006 /2005الثانيصباحيذكرأكرم محمد موفق يونس الغزال

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/أكرم أحمد عزيز جاسم السبعاوي

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/أحمد عادل ياسين يونس الطائي

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ محمد عامر إدريس قاسم الكاتب 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ محمد جاسم محمد نجم 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/عبدالرزاق عبدالمنعم محمدعلي 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/علي عبدالرحمن كامل بهاءالدين

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ محمد سمير محمود حسن 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/سنان عبود أحمد يحيى المحروق

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ عماد عبد الكريم حجي درباس 

2006 /2005الثانيصباحيذكريحيى عدنان أيوب يعقوب الشماس

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ عثمان علي فتحي السرحان 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/علي عبدالفتاح إسماعيل علي 



2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ يحيى عبد هللا فتحي حسين 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ محمد صالح عابد عبود 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ عالء ممدوح جمال عزيز 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ أسامة أحمد محمد محمود 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/جاسم شكرمحمد طاهر جاسم 

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ أحمد وعد هللا بكر محمود 

2006 /2005االولصباحيانثىشيماء صابر الياس وهب القصاب

2006 /2005االولصباحيذكرفالح حسن الياس مراد الخالدي

2006 /2005االولصباحيانثىحال زيدان ذنون حسين المعاضيدي

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد إبراهيم عبد الجبارعبدالقادر

2006 /2005االولصباحيذكرفاروق حجي تمر هرجو

2006 /2005االولصباحيذكرنوح قاسم دهار خالني محي

2006 /2005االولصباحيذكرميسم محمد إبراهيم علي المعماري

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد جمال حمدون عبد

2006 /2005االولصباحيذكرداود رشـو دربو درويش الحمو

2006 /2005االولصباحيانثىروعة جوزيف خليل عبدهللا البنا

2006 /2005االولصباحيذكرصالح حنظل أحمد صالح المعماري

2006 /2005االولصباحيانثىبيداء عبد المنعم أحمد إبراهيم القاضي

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد باسم ياسين خضير حنون

2006 /2005االولصباحيانثىسهر حسن أحمد خضر المعماري

2006 /2005االولصباحيذكرصباح خيري صالح غضبان الحرداني

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد إبراهيم محمد موسى الزيباري

2006 /2005االولصباحيذكرزيد خير الدين صالح صفو الطائي

2006 /2005االولصباحيذكرإبراهيم محمد سرحان خضر

2006 /2005االولصباحيذكرنشوان عبد العزيز سعيد عزاوي

2006 /2005االولصباحيانثىايناس يحيى صبري يحيى الموالي

2006 /2005االولصباحيذكربشارأحمد طه محمد النعيمي

2006 /2005االولصباحيانثىحال باسم جبر مجيد العبدلي

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد حسن شعبان أحمد الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرعمر أحمد عبد الحميد حسين

2006 /2005الثانيصباحيذكرمعن رائق يونس علي

2006 /2005الثانيصباحيذكرمبارك خليف اسود نهار الطائي

2006 /2005الثانيصباحيذكرعلي صالح عثمان موسى الجبوري



2006 /2005الثانيصباحيذكرمحمد حازم محمد داؤد النعيمي

2006 /2005الثانيصباحيذكربرهان محمود شهاب حميد العبيدي

2006 /2005الثانيصباحيذكرزياد عبد هللا نجم عبد هللا الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيذكرأحمد رشيد علي موسى المزوري

2006 /2005الثانيصباحيذكرلؤي قاسم زين العابدين ولي

2006 /2005الثانيصباحيذكرمحمد سالم غانم حموشي الراشدي

2006 /2005الثانيصباحيذكرأحمد راكان محمد طه الطيار

2006 /2005الثانيصباحيذكرعماد محمد جواد خضر

2006 /2005الثانيصباحيانثىنسرين هرمز ايشو حنا العقراوي

2006 /2005الثانيصباحيذكرطارق محمد حسين عبد هللا البدراني

2006 /2005الثانيصباحيذكرحسن عمر محمد ظاهر

2006 /2005الثانيصباحيذكرمحمد أكرم خليل داؤد طريه

2006 /2005الثانيصباحيذكرياسر سعد عبد الوهاب فرحان

2006 /2005االولصباحيذكرعلي وليد حازم محمد العبادي

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد عوني أحمد حسن عمر اغا

2006 /2005االولصباحيذكربسام منيب علي محمد الطائي

2006 /2005االولصباحيانثىاالء عبد الوهاب عبد السالم سليمان

2006 /2005االولصباحيانثىإسراء وعدهللا قاسم حمدي السبعاوي

2006 /2005االولصباحيذكررياض ضياء عزيز فتحي الطائي

2006 /2005االولصباحيانثىرشا داؤد سليم عبو العبدوني

2006 /2005االولصباحيذكربالل توفيق يونس حمودي العبادي

2006 /2005االولصباحيانثىبيداء رجب حسين أحمد الطائي

2006 /2005االولصباحيانثىرشا كمال عبد االحد يوسف ججي

2006 /2005االولصباحيذكرعلي موفق محمد حسين ال ياسين

2006 /2005االولصباحيانثىحنان طالل عبد محمد البدراني

2006 /2005االولصباحيانثىرفل مؤيد عبد الحميد محمد علي الطائي

2006 /2005االولصباحيذكرسيف الدين خالد عبد إبراهيم الطائي

2006 /2005االولصباحيانثىرؤى طلعت حميد الحميد النقيب

2006 /2005االولصباحيانثىلمياء غانم حسين علي السنجري

2006 /2005االولصباحيانثىسميرة خوشابه نيسان كوريال هيدو

2006 /2005االولصباحيانثىمنتهى خليل خضر ساري هكوري

2006 /2005االولصباحيذكرايهاب ثائر صباح قاسم العبيدي



2006 /2005االولصباحيانثىهند علي خضر أحمد المعماري

2006 /2005االولصباحيذكرعالء إبراهيم خليل إبراهيم الطائي

2006 /2005االولصباحيذكرأسامة خالد فهمي سعيد البيجواني

2006 /2005االولصباحيذكرحارث محمد ذنون إسماعيل النعيمي

2006 /2005االولصباحيانثىهبة وليد شكر عبودي البراق

2006 /2005االولصباحيانثىضحى سالم محمد فتاح النجماوي

2006 /2005االولصباحيذكرنجيد عبد المجيد صالح سنجار

2006 /2005االولصباحيانثىنادية غانم محمود علي العبيدي

2006 /2005االولصباحيذكرصبحي الفي دليمي علي البدراني

2006 /2005االولصباحيذكرهاني محمود خليل حنوش الخاتوني

2006 /2005االولصباحيذكرمعن نواف محمد علي الصوفي

2006 /2005االولصباحيذكرخالد حاجي عيسى موسى السليفاني

2006 /2005االولصباحيانثىحنان مصطفى علي ربيع النعيمي

2006 /2005االولصباحيذكرحسين رفعت عبد الكريم حسن الداؤدي

2006 /2005االولصباحيذكرسمير غانم  قنبر محمد علي الطائي

2006 /2005االولصباحيذكرعالء فتحي عبد محمد الخفاجي

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد ذنون يونس عبدالرحمن العبيدي

2006 /2005االولصباحيانثىريم عاطف عبد العزيز محمد

2006 /2005االولصباحيانثىعبير عادي مضحي محمد العبيدي

2006 /2005االولصباحيذكرعزيز خليل إسماعيل مشهور البدراني

2006 /2005الثانيصباحيذكرعلي أنور أحمد حسن عرفات

2006 /2005الثانيصباحيذكرعماد قاسم مراد قاسم ال مراد

2006 /2005الثانيصباحيانثىرنا سالم متعب خليل الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيذكرأصيل عامر يعقوب متي

2006 /2005الثانيصباحيذكرجاسم محمد جاسم محمد ال عبد الجادر

2006 /2005الثانيصباحيذكرريان مال هللا حسن خدر علوكه

2006 /2005الثانيصباحيذكرمحمود سالم محمود كصب الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيذكرعدنان إسماعيل جميل محمد الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيذكريونس سعدي صالح حسين الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيذكرأياد شريف سعيد صفر الكاكي

2006 /2005الثانيصباحيذكرقاسم محمد يونس كاظم محمد علي

2006 /2005الثانيصباحيذكرغيث محمود شهاب أحمد العبيدي



2006 /2005الثانيصباحيذكرسيف عبدهللا عبدالقادر قاسم العزاوي

2006 /2005الثانيصباحيذكرأكرم علي خضر ادم الكاكي

2006 /2005الثانيصباحيذكرعمر علي عيادة عطاهللا الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيذكرمضر مظفر سعيد حسين المولى

2006 /2005الثانيصباحيذكررافع فندي أحمد فاضل الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيذكرغزوان عسل عقيل صالح المولى

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/ ابتسام فاضل جاسم محمد 

2006 /2005االولصباحيذكرحارث غازي ذنون أيوب الدباغ

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد عبد الكريم أحمد شهاب النعيمي

2006 /2005االولصباحيانثىنور توفيق محمد نسيم توفيق الحنبلي

2006 /2005االولصباحيذكرمصعب صالح محمود أحمد الجنابي

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد يونس محمد تمر الشرابي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/رضوى ادريس عبدالمجيد مصطفى

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد فاضل جمعة حسين البياتي

2006 /2005االولصباحيذكرماهر سفيان يوسف محمد النعمان

2006 /2005االولصباحيذكرعدنان طالب بختيار حسن البياتي

2006 /2005االولصباحيذكرعذال علي سلطان ادريس الحديدي

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد عاصف مولود محمد الحمداني

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد علي أحمد عبدهللا الدليمي

2006 /2005االولصباحيذكراشرف بدر الدين محمد شريف

2006 /2005االولصباحيزهاء بشير عبد القادر صالح

2006 /2005االولصباحيانثىصفا طارق شيت خليل البصيري

2006 /2005االولصباحيذكرمحمود ثامر ذنون عزيز الجبوري

2006 /2005االولصباحيانثىشيماء حسين علي العمر الحيالي

2006 /2005االولصباحيانثىحال يونس حاضر يحيى الصفاوي

2006 /2005االولصباحيذكرعبد محمد جاسم محمد اللهيبي

2006 /2005االولصباحيذكرعمران عباس بختيار حسن البياتي

2006 /2005االولصباحيذكرعالء مظفر أحمد سليمان الهيبي

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/ رند منذر سليم سمعان 

2006 /2005االولصباحيذكررافد زيدان حاكم سليمان التاجر

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ أحمد وعدهللا يوسف محمود 

2006 /2005االولصباحيانثىهبة بشار محمود رشيد دالل باشي



2006 /2005االولصباحيذكرفواز الياس عمر الشركاني

2006 /2005االولصباحيذكرصالح أحمد عزاوي حمادي الحيالي

2006 /2005االولصباحيانثىهبة عواد جاسم محمد الحيالي

2006 /2005االولصباحيانثىحنان يونس محمد حسين السويدي

2006 /2005االولصباحيذكرمجيد حميد مجيد محمود العرفة

2006 /2005االولصباحيانثىمنار حازم محمد مرعي العبيدي

2006 /2005االولصباحيذكرقاسم أحمد محمود علوش الربيعي

2006 /2005االولصباحيذكرنواف حازم شيت مصطفى الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرفراس مناورإبراهيم رمضان أحمد

2006 /2005االولصباحيانثىسماهر عبد الرحمن محمد حسين الباري

2006 /2005االولصباحيانثىامل رياض طه محمد الطائي

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد جابر محمود عزو  الجبوري

2006 /2005االولصباحيانثىان عدنان محمود قاسم الطائي

2006 /2005االولصباحيذكرمؤيد خضر علي حسو الحمداني

2006 /2005االولصباحيذكرسنان تحسين يونس مجيد البيجواني

2006 /2005االولصباحيذكرسامان عزيز عبو حسو الحراقي

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/ رنا ناطق جاسم محمد الصائغ 

2006 /2005االولصباحيذكرليث عبد الهادي ناصر عبدهللا العكيلي

2006 /2005االولصباحيذكراحسان أحمد حسين محمد علي

2006 /2005االولصباحيانثىريم فائز بشير محمد حمودات

2006 /2005االولصباحيذكرعالء سعد هللا إبراهيم محمد العبيدي

2006 /2005االولصباحيذكرقائد مهدي صالح عبد هللا الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرفالح حسن أحمد عبود الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ محمد درويش خلف سبيل 

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد حسين علي سلطان الهاللي

2006 /2005االولصباحيانثىاكرام عبد الوهاب يونس محمد طاهر

2006 /2005االولصباحيانثىرؤى عبدالوهاب عبدهللا

2006 /2005االولصباحيذكروليد علي خلف ضاحي العبد جدو

2006 /2005االولصباحيانثىالهام قاسم يحيى عبد هللا العبادي

2006 /2005االولصباحيذكرعبد العزيز سعد عبد العزيز ذنون

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد حسن خضير عباس الراضي

2006 /2005االولصباحيذكراشرف عبد العزيز سعد هللا احمد الذنون

2006 /2005االولصباحيذكريونس موفق إسماعيل حقي الحالق



2006 /2005االولصباحيذكرحازم ذنون ذياب قدوري الطائي

2006 /2005االولصباحيانثىفرميسك صباح خليل قادر الشواني

2006 /2005االولصباحيذكرريبر عثمان حسن حجي السيد

2006 /2005االولصباحيانثىرشا محمد شفاء أحمد محمد

2006 /2005االولصباحيذكرفوزي محي الدين مجيد مصطفى

2006 /2005االولصباحيانثىرشا فاضل محمد حسن الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرنزار إسماعيل سليم إسماعيل الدوسكي

2006 /2005االولصباحيذكرعهد عبد الرحيم أحمد حبش الحمداني

2006 /2005االولصباحيذكرصالح عواد محمد علوان الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد غانم صالح يونس الطائي

2006 /2005االولصباحيانثىحنين خلدون خالد أحمد

2006 /2005االولصباحيذكرخالد علي محمد جاسم الراشدي

2006 /2005االولصباحيذكرمحسن أحمد عبد هللا عبد الجبوري

2006 /2005االولصباحيانثىهبة فاضل حسن علي الشرابي

2006 /2005االولصباحيذكرسيف الدين سالم أحمد عبد الطائي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ طلحت علي يونس إسماعيل 

2006 /2005االولصباحيانثىصفاء علي خليل إبراهيم

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/ افنان أكرم شريف حمودي 

2006 /2005االولصباحيانثىصفاء مؤيد حامد عبد هللا

2006 /2005االولصباحيانثىمروة مشعان محمد فتحي الزيدان

2006 /2005االولصباحيانثىاسماء مسعود أحمد داؤد اللهيبي

2006 /2005االولصباحيذكررائد مازن جهاد الحيالي

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد وحيد كمال محسن الموسوي

2006 /2005االولصباحيذكررامن زيا الزار قاشا

2006 /2005االولصباحيانثىسهى نشوان جميل سليمان الدليمي

2006 /2005االولصباحيذكرعالء مصطفى ذياب عيسى الجبوري

2006 /2005االولصباحيانثىليزان حمة رشيد شريف  كريم الباباني

2006 /2005االولصباحيذكرانس عبدالنافع توفيق عبدالسالم

2006 /2005االولصباحيذكرنصرت صالح أحمد سليمان

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد خليف حمد إبراهيم الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرعلي مثنى علي خليل الحمداني

2006 /2005االولصباحيانثىسوسن أكرم زكريا منصور آسي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/عبد هللا هشام عبد هللا مصطفى



2006 /2005االولصباحيذكرجاسم سليمان محمد جدوع الجحيشي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/أحمد يونس يوسف حامد 

2006 /2005االولصباحيذكربسمان يوسف ميخا يعقوب زهرة

2006 /2005االولصباحيانثىلبيب جار هللا خليل محمد الطائي

2006 /2005االولصباحيانثىمها عناد سعد هللا المولى

2006 /2005االولصباحيانثىرؤى فرحان مال هللا محمود العكيدي

2006 /2005االولصباحيذكرعدي خضير خلف عبد هللا الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرإبراهيم ادريس صالح محمد الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرقصي شوقي عبد الغفور اسعد الغريري

2006 /2005االولصباحيذكرسفيان عباس جاسم كاطع الطائي

2006 /2005االولصباحيانثىفاتن عزيز عبد نايف الراوي

2006 /2005االولصباحيذكرمصطفى عماد الدين محمد نوري حامد

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد عباس محمود حسن العزي

2006 /2005االولصباحيانثىفهين سليم صالح أحمد االتروشي

2006 /2005االولصباحيذكررياض محمد حميد داؤد الدليمي

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد علي محمد علي البياتي

2006 /2005االولصباحيذكرجوني صبيح حبيب عزو دعبول

2006 /2005االولصباحيذكرحسام امجد سعيد جاسم الزبيدي

2006 /2005االولصباحيانثىرشا حكمت بطرس منصور

2006 /2005االولصباحيانثىافراح عبد االله يونس عبد هللا الصفا

2006 /2005االولصباحيذكروداد سليمان خليفة فرج الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرفراس حسن شامي مصلح الحمداني

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد حسين علي عبد هللا االتروشي

2006 /2005االولصباحيذكرنصير رشيد إبراهيم أحمد الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرفهد هاشم أحمد بكر عبوش الحمداني

2006 /2005االولصباحيذكرادهام سبع محمد سلطان الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد محمود علي محمد الناصر

2006 /2005االولصباحيذكرذياب موسى بشير غضبان الشمري

2006 /2005االولصباحيذكرعبد هللا طارق سليمان داؤد الطائي

2006 /2005االولصباحيانثىريا صالح حمدي محمود العبيدي

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد عطية حسين علي السبعاوي



2006 /2005االولصباحيانثىشيماء محمد رشيد نعمان النعمان

2006 /2005االولصباحيانثىهناء شفيق شمس الدين عباس

2006 /2005االولصباحيذكرعلي عبدالعزيز علي عبدالرحمن

2006 /2005االولصباحيذكرإبراهيم علي صالح موسى

2006 /2005االولصباحيانثىغسق طالل كريم محاسن العبيدي

2006 /2005االولصباحيذكرخالد أحمد علي أحمد الجبوري

2006 /2005االولصباحيانثىحنان يونس علي المشهداني

2006 /2005االولصباحيانثىاريج موفق رشيد محمد النعيمي

2006 /2005االولصباحيانثىمسائي/ فرح نائل فرج عوديش 

2006 /2005االولصباحيانثىمروى أياد غانم عبد مال حسين

2006 /2005االولصباحيذكرخليل طه خليل يوسف العنزي

2006 /2005االولصباحيذكربسام جاسم محمد مصطفى المولى

2006 /2005االولصباحيانثىمها عبدهللا مال هللا محمد حسن الطائي

2006 /2005االولصباحيذكررضوان أحمد صالح حمو النعمان

2006 /2005االولصباحيانثىرند حازم صالح خليل النعيمي

2006 /2005االولصباحيذكرصالح  حجوب ياسين علي العبيدي

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد جزاع محمد خلف اللويزي

2006 /2005االولصباحيذكرفواز عبدالكريم عبدالعزيز عمر الهسنياني

2006 /2005االولصباحيانثىتمارة صالح محمد الصافي

2006 /2005االولصباحيذكرايفان خوشابة عوديش خوشابة

عبد الباري عبد النافع عزيز خطاب 
المعاضيدي

2006 /2005االولصباحيذكر

2006 /2005االولصباحيذكرمصطفى عدنان محمد رجب الصائغ

2006 /2005االولصباحيذكرسمير ترك أحمد هالل الجبوري

2006 /2005االولصباحيانثىنجالء نجم عبد هللا حمودي

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد إبراهيم ذنون علي الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/محمد شامل أحمد عبوش 

2006 /2005االولصباحيانثىزينة صالح الدين سمير شكر

2006 /2005االولصباحيانثىرشا صالح جاسم محمد

2006 /2005االولصباحيانثىإيمان جبرائيل عبد هللا حام رش

2006 /2005االولصباحيذكرعالء مجيد نعمة القرغولي

2006 /2005االولصباحيذكرعلي محمد سلطان ناصر الراشدي



2006 /2005االولصباحيذكرمعتز أحمد خلف محمود العامري

2006 /2005االولصباحيانثىمنيار جميل ناجي عبود السامرائي

2006 /2005االولصباحيذكرعبداالله عبدالرزاق سعيد اللهيبي

2006 /2005االولصباحيذكرخالد سعيد إبراهيم علي الجلبي

2006 /2005االولصباحيذكرغسان ايليا إبراهيم موسى حبش

2006 /2005االولصباحيانثىحال شهاب أحمد بالل الحميد

2006 /2005االولصباحيانثىسرى عبد الكريم يحيى محمد علي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ هيثم محمد خير اديب أحمد 

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد عزيز سلطان ظاهر الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد محمد سلطان الراشدي

2006 /2005االولصباحيانثىمروى عبدالحافظ رؤوف عبد هللا

2006 /2005االولصباحيذكرسيف إسماعيل عبدالقادر محمد

2006 /2005االولصباحيذكرايهاب محمد سلطان احمد

2006 /2005االولصباحيذكرعبد هللا قاسم حميد درويش الربيعي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ حميد عبداالله حميد محمد  

2006 /2005االولصباحيذكريوسف محمد حمد حسن الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكررماح عمار محمد نذير النعيمي

2006 /2005االولصباحيانثىاستبرق فيصل محمد علي سليمان

2006 /2005االولصباحيذكرعدي لطيف إبراهيم عباس

2006 /2005االولصباحيانثىشيماء جاسم صالح عباس الحمداني

2006 /2005االولصباحيذكرخالد ناصر سالمة سلطان

2006 /2005االولصباحيذكرثائر محمود أحمد خلف

2006 /2005االولصباحيذكرخلدون عامج حمزة شاهين

2006 /2005االولصباحيذكرمصطفى إسماعيل خليل عمر

2006 /2005االولصباحيذكرحسين عجمي حسين عباس

2006 /2005االولصباحيذكرعمر محمود صطام عبدالعزيز الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرتوناي نهاد خليل توفيق

2006 /2005االولصباحيذكرصهيب عبد هللا صالح موسى الزبيدي

2006 /2005االولصباحيذكرذنون يونس علي طه الرحاوي

2006 /2005االولصباحيذكرمنذر خلف عطا هللا مصطفى الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ رائد محمد صالح جليل 

2006 /2005االولصباحيانثىاسماء مضر علي امين الشريف

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ أحمد ذنون حسن ذنون 



2006 /2005االولصباحيذكرعمر عزيز حسين علي السالم

2006 /2005االولصباحيذكرنامق علي أحمد داود المفرجي

2006 /2005االولصباحيذكرمسائي/ أحمد هشام سليمان إبراهيم 

2006 /2005االولصباحيانثىدينا نوري محمود علي العبادي

2006 /2005االولصباحيذكرسعد احسان إبراهيم علي الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرسفيان مهنى أحمد محمد العبادي

2006 /2005االولصباحيذكرانمار محمد نذير محمد ال حمو الشريف

2006 /2005االولصباحيانثىاميرة عبد الكريم حسن حسين البياتي

2006 /2005االولصباحيذكرصالح يوسف سلطان احمد

2006 /2005االولصباحيذكرنشوان عبد االله محمد

2006 /2005االولصباحيانثىلينا طالل غانم محمد الحصان

2006 /2005االولصباحيذكرمصطفى إبراهيم عبد هللا عيسى

2006 /2005االولصباحيذكرحيدر عبد السالم مصطفى الجاجاني

2006 /2005االولصباحيذكرحيدر علي جابر عبود الحلي

2006 /2005الثانيصباحيانثىنور علي عثمان صالح الشريفي

2006 /2005الثانيصباحيانثىإيمان جدعان علي صالح الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيذكرأحمد ياسين محمد حميد الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ عمر غانم يونس داؤد 

2006 /2005الثانيصباحيذكرحسام عطية مهدي عبد العبيدي

2006 /2005الثانيصباحيذكرأسامة أكرم حامد إسماعيل الشهواني

2006 /2005الثانيصباحيذكرزيرك مال فرزو وليا الهركي

2006 /2005الثانيصباحيذكربرهان عادل رشيد الداودي

2006 /2005الثانيصباحيانثىرجاء محمد طه فتاح سليم

2006 /2005الثانيصباحيذكرأحمد موسى الياس علي الحديدي

2006 /2005الثانيصباحيذكرصدام حسين داؤد صالح الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيذكراوس خليل عبدهللا حسن الزبيدي

2006 /2005الثانيصباحيذكرلؤي عدنان رحمن الرفاعي

2006 /2005الثانيصباحيذكرزيد حسين سعيد خليل القاضلي

2006 /2005الثانيصباحيذكرأحمد فخري نجم عبدهللا العبيدي

2006 /2005الثانيصباحيذكرأسامة بديع عبدالمجيد عبدالحميد

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/ بشار صالح سعيد  العباسي 

2006 /2005الثانيصباحيذكرسلمان عبدهللا سلمان ظاهر الجبوري



2006 /2005الثانيصباحيانثىبروين حميد محمود حميد الكاكي

2006 /2005الثانيصباحيذكرسيف طارق محمد علي العبيدي

2006 /2005الثانيصباحيذكرأحمد علي سليمان عبدهللا الجبوري

2006 /2005الثانيصباحيذكرمعن غسان عبدالرزاق الحيالي

2006 /2005الثانيصباحيذكررعد عزيز إسماعيل خضير

2006 /2005الثانيصباحيذكرصادق قهرمان علي عبدهللا بيرم

2006 /2005الثانيصباحيانثىصبا سامي إبراهيم قاسم الحديدي

2006 /2005الثانيصباحيذكرمسائي/عمار حسن فدعوس محمد

2006 /2005االولصباحيانثىإنعام عبد الجبار سلطان ظاهر

2006 /2005االولصباحيانثىرشا دريد حنا داؤد اسطيفو

2006 /2005االولصباحيذكرسيف خالد عبد العزيز عبدالفتاح

2006 /2005االولصباحيانثىسهم حازم نجيب طوبيا قشعة

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد عبدالرزاق محمدعثمان

2006 /2005االولصباحيذكرعبدهللا عبدالحق خميس جمعة الصميدعي

2006 /2005االولصباحيذكرعلي جاسم شالش حميد الجبوري

2006 /2005االولصباحيذكرمضر حامد صالح أحمد المعماري

2006 /2005االولصباحيانثىاريج قيس سعيد فتوحي سرسم

2006 /2005االولصباحيذكرعلي سمير علي غزال الحيالي

2006 /2005االولصباحيذكرخليل محسن خليل خالد العبادي

2006 /2005االولصباحيذكرايمن موفق عبد القادر مجيد

2006 /2005االولصباحيانثىبسمة إسماعيل محمد ياسين

2006 /2005االولصباحيانثىإيمان عبد المجيد بدل العبادي

2006 /2005االولصباحيانثىندى مظفرمصطفى عبدالرحمن

2006 /2005االولصباحيانثىخنساء مدحت مندان مولود

2006 /2005االولصباحيانثىاسيل عبد العزيز محمد أمين عبدهللا

2006 /2005االولصباحيانثىبيمان إبراهيم صالح إبراهيم البرواري

2006 /2005االولصباحيانثىلمى هالل مروكي موشي السندي

2006 /2005االولصباحيانثىهدى حبيب ججو هداية

2006 /2005االولصباحيذكرغزوان رعد سالم محمد

2006 /2005االولصباحيانثىنجاة امين عثمان محمد السلفاني

2006 /2005االولصباحيانثىفيان الياس حنا عازر ال شعيا

2006 /2005االولصباحيانثىسمية أحمد سعيد محمد سعيد



2006 /2005االولصباحيانثىرايات رزكان مال هللا سليمان الكاشاخي

2006 /2005االولصباحيانثىعال خيرالدين محمود عبد هللا

2006 /2005االولصباحيذكرثامر الزم محمد حمزة الطائي

2006 /2005االولصباحيذكرريان حازم طه عبد هللا السبعاوي

2006 /2005االولصباحيانثىزينة عباس أحمد حسين العباس

2006 /2005االولصباحيانثىزهور عثمان عاصي فرحان

2006 /2005االولصباحيانثىانسام رياض ميخائيل بطرس

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد علي بشير أحمد الصقال

2006 /2005االولصباحيانثىهبة منير محمد كامل عبد العزيز النعيمي

2006 /2005االولصباحيذكرعبد هللا ناطق سعيد جاسم الحيالي

2006 /2005االولصباحيذكرعبد الغفور وعد هللا عبد الغفور الشماع

2006 /2005االولصباحيانثىعبير عماد عبد الفتاح عبد العزيز الدباغ

2006 /2005االولصباحيانثىوسن مقداد عبد الغني محمود اغا العمري

2006 /2005االولصباحيانثىفلة ضياء أحمد خطاب العبيدي

2006 /2005االولصباحيانثىفيان طه ياسين أحمد

2006 /2005االولصباحيانثىرويد فاضل عباس الجبوري

2006 /2005االولصباحيانثىنور غازي ذنون أيوب الدباغ

2006 /2005االولصباحيذكررأفت جالل عمر عبد هللا الهموندي

2006 /2005االولصباحيانثىهديل زهير صالح أحمد العبدلي

2006 /2005االولصباحيذكرمصعب وائل عبدالرحمن عبدالعزيز

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد عبدالغني مال هللا أحمد المختار

2006 /2005االولصباحيانثىمنار فخري محمد أمين المالح

2006 /2005االولصباحيذكرمصطفى زاهر محمد يحيى الدباغ

2006 /2005االولصباحيذكرأيمن محمد علي سلمان عبدهللا

2006 /2005االولصباحيذكرأسامة طالل محمود يحيى الدليمي

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد ساقي عبد هللا سليم الدليمي

2006 /2005االولصباحيانثىأسماء خليل إبراهيم أحمد الحمداني

2006 /2005االولصباحيانثىإسراء خلوق سالم أيوب ال قاسم

2006 /2005االولصباحيانثىشان عارف يوسف ضياء الدين عباس

2006 /2005االولصباحيذكرسامر غانم محمد مالو مراد

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد ناظم إسماعيل خليل الطويل



2006 /2005االولصباحيذكرمحمد حمزة مصطفى حسين العبيدي

2006 /2005االولصباحيانثىنورا صبحي يوسف حسين الحالق

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد مظفر سعد هللا أيوب العالف

2006 /2005االولصباحيانثىسوزان سري ابو اليزيد الحجازي

2006 /2005االولصباحيذكروسام منيب علي محمد النايل

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد نايف مصطفى عزيز

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد حسن موسى حسين المعماري

2006 /2005االولصباحيانثىزينة عادل إسماعيل قاسم الحياوي

2006 /2005االولصباحيذكرسيف سعد شاكر محمود

2006 /2005االولصباحيذكرصالح حميد نزال مناوي

2006 /2005االولصباحيذكروسام طالل محمد عبد الرحمن

2006 /2005االولصباحيانثىإسراء سعد محمد طيب ابراهيم

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد محمد صالح يوسف

2006 /2005االولصباحيانثىنعم نزار سعد هللا قاسم الحجار

2006 /2005االولصباحيانثىإسراء فوزي محمود حسن

2006 /2005االولصباحيانثىغادة مصطفى رشاد مصطفى

2006 /2005االولصباحيانثىنور محمود سليمان عيسى

2006 /2005االولصباحيذكرعمار معتصم سعد هللا العالف

2006 /2005االولصباحيانثىهبة وليد فتحي حسين الزبيدي

2006 /2005االولصباحيذكرمحمد معن عبد المجيد عبد الباقي

2006 /2005االولصباحيذكراشتي محمد رحيم كريم شوان

2006 /2005االولصباحيذكرسنان جالل الياس أسود

2006 /2005االولصباحيانثىامنة محمد شاكر أحمدالشيخ ظاهراللهيبي

2006 /2005االولصباحيانثىامنة عبداللطيف عبدالجواد صالح الجوادي

2006 /2005االولصباحيذكرأحمد هاني يحيى علي الوتار

2006 /2005االولصباحيذكرصالح محجوب حمود إسماعيل الحمداني

2006 /2005االولصباحيذكرقصي شيت خليف ال عكلة

2006 /2005الثانيصباحيانثىجيهان محسن خلف محمد العبيدي

2006 /2005الثانيصباحيانثىميثاق حيدر فاضل حمادي الراوي

2006 /2005الثانيصباحيانثىهبة عبدالغني حامد إسماعيل



2006 /2005الثانيصباحيانثىبيداء قاسم محمد خليفة البدراني

2006 /2005الثانيصباحيذكرمحمد رائد محمود عبدهللا

2006 /2005الثانيصباحيانثىورود محسن علي ذنون الحيالي

2006 /2005الثانيصباحيانثىزهراء عبداالله محمود خليل

2007 /2006االولصباحيذكرعالء احمد يونس محمد البدراني

2007 /2006االولصباحيذكروليد خالد يحيى الهاشمي

2007 /2006االولصباحيذكرعمر حازم بشير عبدهللا الطائي

2007 /2006االولصباحيذكرمرعي منعم مال هللا مرعي الحالوجي

2007 /2006االولصباحيذكرقصي ادريس حمد الراشدي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد خير الدين يونس الزبير

2007 /2006االولصباحيانثىنجوى نافع ابلحد منصور الحداد

2007 /2006االولصباحيذكربهاء حبيب محمود احمد الطائي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد علي محمد مراد اليوسف

2007 /2006االولصباحيذكروعد خليل اسماعيل موسى الحديدي

2007 /2006االولصباحيذكرغسان طالل نجم عبد هللا

2007 /2006االولصباحيانثىهبة طالب خضير محمد

2007 /2006االولصباحيذكرهاني شاكر عليان الشمري

2007 /2006االولصباحيانثىرشا زهير محمد خضير البدراني

2007 /2006االولصباحيانثىاسراء اديب خليل العبيدي

2007 /2006االولصباحيانثىهبة غانم حسين البياتي

2007 /2006االولصباحيانثىرنا سالم محمد يونس العبيدي

2007 /2006االولصباحيذكرحسان فوزي جبر حسين الزبيدي

2007 /2006االولصباحيذكرسامر محمد عبود الجبوري

2007 /2006االولصباحيانثىهبة حنوش متي رفو ال كجي ميحي

2007 /2006االولصباحيذكرعدنان احمد منصور عبدهللا الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرياسر سالم محمد  سالم العمري

2007 /2006االولصباحيانثىعلياء علي يحيى اللهيبي

2007 /2006االولصباحيذكرخالد زهير سلطان محمود الحديدي

2007 /2006االولصباحيذكرمثنى سعد ياسين النعيمي

2007 /2006االولصباحيانثىرنا ناجي بولص الياس

2007 /2006االولصباحيذكرعمر صالح فتحي المشهداني



2007 /2006االولصباحيذكرصفوان فتحي امحيميد كريدي

2007 /2006االولصباحيانثىنادية احمد اسماعيل ال حبال

2007 /2006االولصباحيانثىرؤى حسين محمد الصفار

2007 /2006االولصباحيذكرعلي حمود مطرب مشعل الشمري

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد حسن حسين حسن الجرجري

2007 /2006االولصباحيذكرعلي حسين كاظم عبدهللا السيد

2007 /2006االولصباحيذكرمسرع عبود علي احمد الراوي

2007 /2006االولصباحيذكرعلي برهان محمد قاسم الرحاوي

2007 /2006االولصباحيذكرثابت علي صالح حسين الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرمثنى محمد علي عطا هللا الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرفاضل احمد ناصر حسين العبيدي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد عطية محمد عبدهللا

2007 /2006االولصباحيذكريحيى مشعل جاسم محمد الحربي

2007 /2006االولصباحيذكررافع عبد الواحد حسين المرير اللهيبي

2007 /2006االولصباحيذكرأحمد عبد الكريم كظيب جاسم

2007 /2006االولصباحيذكرافين هاني عز الدين قاسم الحمداني

2007 /2006االولصباحيذكرنشوان عبد السالم عبدهللا النعيمي

2007 /2006االولصباحيذكرعبدالرحمن طه محمد الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرتيسر ثمين طه داؤد الشكرجي

2007 /2006االولصباحيذكرشاكر علي عبدهللا محمد الجبوري

2007 /2006االولصباحيانثىسهير ناظم عباس احمد المولى

2007 /2006االولصباحيذكرسعد احمد علي عطاهللا الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرعباس ابراهيم حسن حمد الجبوري

2007 /2006االولصباحيانثىحليمة عباس شمس الدين النقشبندي

2007 /2006االولصباحيانثىهبة ممتاز قادر الحمداني

2007 /2006االولصباحيذكربشار عبد المنعم عربود علي الشمري

2007 /2006االولصباحيذكرماهر عبد الحميد خطاب عبدهللا اللهيبي

2007 /2006االولصباحيذكراحمد عبد محمد السبعاوي

2007 /2006االولصباحيانثىوالء محمد علي ابراهيم حسين

2007 /2006االولصباحيذكرثائر شابا عبو ال كلو

2007 /2006االولصباحيانثىسوزان يوحنا يونوال شماس زكو



2007 /2006االولصباحيذكراحمد عزيز برو عزيز الطائي

2007 /2006االولصباحيذكراحمد خاشع عبيد احمد الكربولي

2007 /2006االولصباحيذكروعد مرعي عبدهللا الطائي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمود توفيق محمود عباس الطائي

2007 /2006االولصباحيذكرحسن محمد نامس شكطي الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرعلي محمد مصطفى الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرعالء احمد حسين الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرايمن عبد الجبار احمد ابراهيم الطائي

2007 /2006االولصباحيذكرسلمان عودة فرحان الشاروك

2007 /2006االولصباحيذكرعلي محمد صالح علي الفهداوي

2007 /2006االولصباحيذكرنجم فرست نجم الدوسكي

2007 /2006االولصباحيذكرسيروان هادي خليل جاسم الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكراحمد جرجيس جمعة رجب الخاتوني

2007 /2006االولصباحيذكرزيد طارق طاهر جرجيس الحيالي

2007 /2006االولصباحيذكرسماح عامر صالح محمد الحيالي

2007 /2006االولصباحيذكرعلي قحطان اكديمي فتحي آل محمد

2007 /2006االولصباحيذكروسام احمد ياسين هالل الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرعمر خليل ياسين الحسني

2007 /2006االولصباحيانثىايمان يونس علي خضير الحياوي

2007 /2006االولصباحيذكرمروان عباس حسن التميمي

2007 /2006االولصباحيانثىهديل جليل كريم الشمري

2007 /2006االولصباحيذكراحمد عبد الستار حازم الحفوظي

2007 /2006االولصباحيذكرمصطفى ياسين سليمان العبدلي

2007 /2006االولصباحيذكرعلي محمود عبدهللا هالل اللهيببي

2007 /2006االولصباحيذكرنسيم سالم نايف احمد الزيدي

2007 /2006االولصباحيذكرمظفر احمد عزيز العزاوي

2007 /2006االولصباحيذكرربيع كريم سلطان

2007 /2006االولصباحيذكراحمد فتحي طه ياسين الحديدي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد ابراهيم محمد زيدين السعدون

2007 /2006االولصباحيذكراحمد شاكر حسين خضر الكوراني

2007 /2006االولصباحيذكرحارث محمد بشير سلطان



2007 /2006االولصباحيذكرمحمد عطية موسى عبيد الجبوري

2007 /2006االولصباحيانثىفاتن حاجي شاهين البدراني

2007 /2006االولصباحيذكروليد زهير يونس احمد الحيالي

2007 /2006االولصباحيذكرقتيبة محمد علي حسين الخفاجي

2007 /2006االولصباحيذكرنصر محمد عبد جدوع الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرلؤي ابراهيم محمد ياسين الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرمهند عبد هللا حمد سالم

2007 /2006االولصباحيذكرعلي مقداد محمد علي خليفة

2007 /2006االولصباحيذكرقتيبة مرعي حسن الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرصفاء احمد محمد غضيب الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكراسامة نهير علي محمد

2007 /2006االولصباحيذكرعبد الكريم علي صالح عزاوي

2007 /2006االولصباحيانثىسنا سالم عبدهللا نشأت ال شريف

2007 /2006االولصباحيانثىمنتهى فتحي جاسم محمد

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد صالح محيميد صالح الحديدي

2007 /2006االولصباحيذكروليد حماد هذال ناصر الفهد

2007 /2006االولصباحيذكرخدر خديدة حمو سعدو الهسكاني

2007 /2006االولصباحيذكراياد عويد محمد نجم الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرعبد ياسين عبد ياسين عبد السبعاوي

2007 /2006االولصباحيذكرعلي محمد شريف ابراهيم الحيالي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد محمود فاضل الجبوري

2007 /2006االولصباحيانثىشيماء أحمد عباس شاكر السليمان

2007 /2006االولصباحيذكرخالد خضير عصفور داغر

2007 /2006االولصباحيذكرحارث عبد الحميد محمد فتحي

2007 /2006االولصباحيذكرعمر فيصل بشير سعيد

2007 /2006االولصباحيذكرحازم سالم عبد هللا الدليمي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد محمود أحمد عطا هللا

2007 /2006االولصباحيذكرخالد عبد الوهاب خلف العطا هللا

2007 /2006االولصباحيذكررياض حسين مطر سليمان الطائي

2007 /2006االولصباحيذكرعثمان سامي مسلط الجميلي

2007 /2006االولصباحيذكرفارس صالح حسن الضامن



2007 /2006االولصباحيذكرحسن أحمد صالح خليفة الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرشاهر صباح احمد سلطان العبيدي

2007 /2006االولصباحيذكراحسان علي اكبر عاشور

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد عادل رشيد ناصر الطائي

2007 /2006االولصباحيذكرعبد الواحد عبدهللا حسين المعماري

2007 /2006االولصباحيذكرمروان مرعي حسن علي الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرأحمد قيس جالل محمد توفيق النعيمي

2007 /2006االولصباحيانثىحنان أمين مراد قادر الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرعوف عبدالرحمن يوسف ال ساعد

2007 /2006االولصباحيذكراحمد هيثم نجيب عبدالرحمن

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد مظفر محمد صديق مصطفى

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد حسين علي اسماعيل البياتي

2007 /2006االولصباحيانثىبروين عبد هللا علي الصالحي

2007 /2006االولصباحيذكرقيصر صادق محمد غائب ال وهب بكر

2007 /2006االولصباحيذكرعالء جاسم محمد صالح الخاتوني

2007 /2006االولصباحيذكرأحمد زهير أحمد يوسف المعاضيد

2007 /2006االولصباحيذكرعمر سعدون محمد ضاحي الفراجي

2007 /2006االولصباحيذكرفالح مهدي مصلح منصور العيساوي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد صديق ذنون ابراهيم

2007 /2006االولصباحيذكربشار عبد المجيد يوسف مجيد

2007 /2006االولصباحيذكرمسعود عزيز احمد حمو زري

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد دكديش حمود علي السبعاوي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد عدنان محمد  هادي الدليمي

2007 /2006االولصباحيذكرحارث علي عباوي حسن المعماري

2007 /2006االولصباحيذكروليد زين زويان الدليمي

2007 /2006االولصباحيذكرعصام غائب محمد حبش خدو

2007 /2006االولصباحيذكرصباح سليمان عيفان الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكركاظم سعيد محمد علي

2007 /2006االولصباحيذكرفراس سعد خليل أحمد

2007 /2006الثانيصباحيذكرسرمد ذنون يونس عباس خويرت

2007 /2006الثانيصباحيذكرعمر جاسم محمد العزاوي



2007 /2006الثانيصباحيذكربشار ياسين يوسف سلطان البياتي

2007 /2006الثانيصباحيذكرعبد الستار يحيى محمد سلطان

2007 /2006الثانيصباحيذكرثائر وليد ناصر العبيدي

2007 /2006الثانيصباحيذكرعمر محمود ثلج جاسم العيساوي

2007 /2006الثانيصباحيذكرمحمد عبدالكريم يوسف حماد

2007 /2006الثانيصباحيذكرعدي احمد حسن حمود المعماري

2007 /2006الثانيصباحيذكرسيف محمد طاهر قاسم الحمداني

2007 /2006الثانيصباحيذكرمحمد صالح حسين  علي الدليمي

2007 /2006الثانيصباحيانثىريفان سالم صاموئيل دير دريان

2007 /2006الثانيصباحيذكرابراهيم رمضان لبيب عبدهللا العبيدي

2007 /2006الثانيصباحيذكرمحمد خضر علي العبيدي

2007 /2006الثانيصباحيذكرذاكر جديع حماد الحج الطائي

2007 /2006الثانيصباحيذكرلؤي أسماعيل جاسم محمد الراوي

2007 /2006الثانيصباحيذكرابراهيم مجيد احمد محمد السالمي

2007 /2006الثانيصباحيذكرمنهل عبداللطيف محمد  احمد الشاهين

2007 /2006الثانيصباحيذكراسماعيل احمد ياسين جبر اللهيبي

2007 /2006الثانيصباحيذكرخالص عبد هللا عمر حسو

2007 /2006الثانيصباحيذكرزهير ماجد حسن التميمي

2007 /2006الثانيصباحيذكربركان بزيع رستم الحمداني

2007 /2006الثانيصباحيذكرميسر حسين علي الحديدي

2007 /2006الثانيصباحيذكرسيف صادق محمد امين الغريري

2007 /2006الثانيصباحيذكرعلي عبد حسين علي الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكرمحمد بردان علي السلماني

2007 /2006الثانيصباحيذكركارم محمود حسين

2007 /2006الثانيصباحيذكراركان عواد محمود الحمداني

2007 /2006الثانيصباحيذكرابراهيم عبدالكريم ابراهيم عبدالحميد

2007 /2006الثانيصباحيذكرسيف ممتاز محمد عمر الليلة

2007 /2006الثانيصباحيذكريحيى حسين محمد عثمان موسى

2007 /2006الثانيصباحيذكرسعد زاهر عجاج الداؤدي

2007 /2006الثانيصباحيذكرمحمد صالح الدين مولود صالح

2007 /2006الثانيصباحيذكرعمر خلف مطر الجبوري



2007 /2006الثانيصباحيذكراحمد عقيل احمد مال يونس

2007 /2006الثانيصباحيذكراسماعيل راكان عبدهللا الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكراشرف علي مصطفى ابراهيم عباوي

2007 /2006الثانيصباحيذكرسمير جمال ابراهيم الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكركمال جميل خلف مطر

2007 /2006الثانيصباحيذكرعبد صبار دخيل عبد هللا

2007 /2006الثانيصباحيذكرريان محمد صالح وحيد العكيدي

2007 /2006الثانيصباحيذكرعالء ابراهيم حروش الدليمي

2007 /2006الثانيصباحيذكرعبدهللا خزعل خلف حمزة

2007 /2006الثانيصباحيذكرمحمد احمد حسين المعماري

2007 /2006الثانيصباحيذكربرهان صاحب نامق سلطان

2007 /2006الثانيصباحيذكرعلي عطية رشيد الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكرايمن حازم مجيد جرجيس عطا هللا

2007 /2006الثانيصباحيذكرعمار محمد شعيب محمد الحسين

2007 /2006الثانيصباحيذكرعامر فنش رشيد حسين المولى

2007 /2006الثانيصباحيذكرمحمد لطيف عطية حسن الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكراسامة حسام عبدهللا الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكرعماد عبدهللا عبد الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكرعبد محمد خلف الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكرصالح حمد صالح خضر خلف

2007 /2006الثانيصباحيذكراوس نزهان حسين البدري

2007 /2006الثانيصباحيذكرعبد امهيدي حمود حيدر الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكرعجيل ياسين رجب الطائي

2007 /2006الثانيصباحيذكراحمد مروس فزع عكيل الشمري

2007 /2006الثانيصباحيذكرتيسير مجيد أحمد حبيب السامرائي

2007 /2006الثانيصباحيذكرمنصور جميل محمد علي اسود

2007 /2006الثانيصباحيذكرميسر احمد عجيل  عايد الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكرمزاحم محمد علي صالح الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكرعزت ابراهيم علي احمد الجرجري

2007 /2006الثانيصباحيذكرمحمد غانم محمد زيدان الجواري

2007 /2006االولصباحيانثىرنا فوزي ايوب الشيخ



2007 /2006االولصباحيذكربالل بكر محمود ذنون الحديدي

2007 /2006االولصباحيذكرانمار وديع ايوب الكاتب

2007 /2006االولصباحيذكرابراهيم محمد جميل رمضان اللهيبي

2007 /2006االولصباحيذكروسام سالم عبو منصور عبا

2007 /2006االولصباحيذكراحمد محمود ياسين علي السالمي

2007 /2006االولصباحيذكرعماد سعدون محسن محمود الصوفي

2007 /2006االولصباحيذكرسعد علي محمود عبدهللا البدراني

2007 /2006االولصباحيذكرحسن مثنى عبد المجيد عبدالباقي

2007 /2006االولصباحيذكروضاح سالم قاسم االحمد

2007 /2006االولصباحيانثىدعاء ادريس يونس ابراهيم عبد النبي

2007 /2006االولصباحيانثىتغريد خالد علي حسين ال شكيرة

2007 /2006االولصباحيانثىعبير طالل اسماعيل هدهد الرفاعي

2007 /2006االولصباحيذكرحسن صالح يوسف حسن البجاري

2007 /2006االولصباحيانثىوفاء عباس حسن محمد السراج

حسين رمضان محمود اسماعيل الكوراني
ذكر

2007 /2006االولصباحي

2007 /2006االولصباحيانثىرشا صفاء بهنام البتي

2007 /2006االولصباحيذكرسعد حسن احمد درويش العبيدي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد احمد الياس حمد

2007 /2006االولصباحيانثىسندس محمد رشيد حسن الفارس

2007 /2006االولصباحيذكراحمد يوسف احمد عليوي البدراني

2007 /2006االولصباحيذكرابو بكر عبدهللا خلف عبدهللا

2007 /2006االولصباحيذكرعادل فواز علي عباس الحاوي

2007 /2006االولصباحيانثىمروة عبدالكريم احمد النعيمي

2007 /2006االولصباحيذكرارا اليكسان سيروب دا اليوسف

2007 /2006االولصباحيانثىايمان جبرو عوديشو كوركيس صومو

2007 /2006االولصباحيذكررياض قرياقوس ابراهيم موسى

2007 /2006االولصباحيانثىنور عبد الرزاق حمد حسين

2007 /2006االولصباحيانثىشيرين اسعد الياس خضر العبيدي

2007 /2006االولصباحيذكرحسن وليد محمود الشمطي

2007 /2006االولصباحيذكرامير امين يونس محمد الهمات



2007 /2006االولصباحيذكرعدنان حسين علي محمود العباسي

2007 /2006االولصباحيانثىزينة جورج شمعون عكونة

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد خضير محمد منصور الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرعلي محمود علي يونس الشريفي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد عيسى مهاوش سالم

2007 /2006االولصباحيذكرمحمود عبدهللا محمد جاسم السبعاوي

2007 /2006االولصباحيذكرعبدالعزيز حمد حسن عبدهللا المرسومي

2007 /2006االولصباحيذكراحمد مصطفى محمد الطه

2007 /2006االولصباحيذكرعمر جاسم محمد فتحي الحيالي

2007 /2006االولصباحيانثىهالة زكي محمد اسماعيل الطائي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد يوسف خليل احمد العبادي

2007 /2006االولصباحيذكرعمر غانم احمد العباس

2007 /2006االولصباحيذكراياد سالم حمش سبع المرسومي

2007 /2006االولصباحيانثىهدى سعدي جميل ابراهيم

2007 /2006االولصباحيانثىرائدة سالم ميخا مخو

2007 /2006االولصباحيانثىاميرة محمود محمد سعيد الجريسي

2007 /2006االولصباحيانثىنسرين محمد ابراهيم يونس الشعباني

2007 /2006االولصباحيانثىبيداء عاصم علي حسن الراشدي

2007 /2006االولصباحيذكرحسين علي عبدهللا نهر اللهيبي

2007 /2006االولصباحيذكرعبدالرحمن حسن عبدالرحمن حسن

2007 /2006االولصباحيذكرهيثم فاضل جاسم محمد ال عمر

2007 /2006االولصباحيذكرمحمود محمد فارس زهير الياس الطائي

2007 /2006االولصباحيانثىملكة عبد الواحد سلطان عبدهللا

2007 /2006االولصباحيذكرماهر خضر كردوش شيخو البلو

2007 /2006االولصباحيذكررياض حسين ابراهيم  صالح

2007 /2006االولصباحيذكراحمد محمد سعيد حمو الياس القصاب

2007 /2006االولصباحيذكراحمد سالم احمد حسين

2007 /2006االولصباحيذكرصفوان احمد صالح احمد العبار

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد بشير حمادي الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرعبدالمعين سليمان دايح عبدهللا

2007 /2006االولصباحيذكرخليل فيصل خليل صالح السبعاوي



2007 /2006االولصباحيذكرعامر عباس ناصر حسين الطائي

2007 /2006االولصباحيانثىيلدز محمد ياسين يونس عباس

2007 /2006االولصباحيذكرعلي صالح هالل مبارك الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرسرمد حسين عطية علي الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرالياس خضر عباس خضيرالجميلي

2007 /2006االولصباحيذكرسعدي صالح حسون ويس الجميلي

2007 /2006االولصباحيذكرحاجم عبدهللا احمد صالح البديع

2007 /2006االولصباحيذكرحمود نوفل بالل حمو الطائي

2007 /2006االولصباحيذكريوسف خليل ابراهيم عطية السبعاوي

2007 /2006االولصباحيذكرعبدهللا جرجيس محمد رشيد يونس

2007 /2006االولصباحيذكرعلي عبدالمحسن مهدي صالح الدباغ

2007 /2006االولصباحيذكرعدي زريان سامي السورجي

2007 /2006االولصباحيذكرايهاب صالح عربود علي الشمري

2007 /2006االولصباحيذكرخالد عرب حسن حيدر ال حسن

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد غياض محمود عباس العزاوي

2007 /2006االولصباحيذكرعبد المالك شبيب سرحان خليفة

2007 /2006االولصباحيانثىهبة محمد حامد احمد العزو

2007 /2006االولصباحيذكرابراهيم عبد نصيف لطيف العزي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمود عبد العزيز محمد سالم

2007 /2006االولصباحيذكرمحمود عبدهللا محمود البدراني

2007 /2006االولصباحيذكرمشارى حماد كورز الشمري

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد صالح علي احميد الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكراكرم احمد مسلط احمد اللهيبي

2007 /2006االولصباحيانثىايناس صبحي يونس محمد الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرحسين احمد عبدالكريم الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرمهند سلمان محمد سلمان البدراني

2007 /2006االولصباحيانثىامل خالد اسماعيل خليل الحيالي

2007 /2006االولصباحيذكرمجدي سالم محمد الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرمخلص عبود علي احمد الراوي

2007 /2006االولصباحيانثىرؤى عصام حمدون يونس

2007 /2006االولصباحيذكرفواز محمد اعويد عيسى الطائي



2007 /2006االولصباحيذكرصباح صالح عبدهللا صالل

2007 /2006االولصباحيذكراحمد خلف حمد خلف السبعاوي

2007 /2006االولصباحيانثىاسماء مالو سليمان مصطفى الفضة

2007 /2006االولصباحيانثىزينة نجيب خضر جيعا

2007 /2006االولصباحيذكرحسين محمد نامس شكطي الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرعمر محمود خلف الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكروسيم زهير عبداالحد حنا

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد شامل عبد السوفاجي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد خير الدين يحيى يونس الجحيشي

2007 /2006االولصباحيذكرصباح نافع جمعة رجب الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرثامر ابراهيم مرعي هايس الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد حمزة طالب احمد العباسي

2007 /2006االولصباحيذكرمثنى حامد ابراهيم جاسم السبعاوي

2007 /2006االولصباحيذكرطارق ابراهيم خضير خليل الخليل

2007 /2006االولصباحيذكرخلف سليمان عكلة سليمان الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرعبد هللا فتحي يونس محمد العباسي

2007 /2006االولصباحيذكرنشوان محمد هيجل مطلك المعماري

2007 /2006االولصباحيذكرمهند ابراهيم سعيد عبدهللا النعيمي

2007 /2006االولصباحيانثىزينة طه عبد الباقي حميد

2007 /2006االولصباحيذكرمحمود سالم سعيد المختار

2007 /2006االولصباحيذكرقيس خلف حمد خضر الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد خلف محمد اكريم الجبوري

2007 /2006االولصباحيانثىعبير محمد خضير جدوع اللهيبي

2007 /2006االولصباحيذكرعلي محسن حليو الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرمنصور ياسين حسين خواف الحمداني

2007 /2006االولصباحيذكرسهم خليل داؤد سليمان النعيمي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد فالح يوسف يعقوب ايوه

2007 /2006االولصباحيذكرصالح صباح محمود رشيد النعيمي

2007 /2006االولصباحيذكرماهر محمد يونس عبد الرحمن آل حيدر

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد حمد محمد حسن الحسين

2007 /2006االولصباحيذكرعطاهللا حاجي شريدة خلف



2007 /2006االولصباحيذكروسام ابراهيم محمد يونس الحمداني

2007 /2006االولصباحيانثىانوار جاسم عبدالكاظم النعيمي

2007 /2006االولصباحيذكراحمد خلف عبدهللا عمير اللهيبي

2007 /2006االولصباحيذكروائل مشعل خليل مصطفى حمودات

2007 /2006االولصباحيذكرنور محمد ياسين صالح الجميلي

2007 /2006االولصباحيانثىنغم فوزي كامل عبد الفتاح النعيمي

2007 /2006االولصباحيذكرابراهيم عبد الواحد محمد حمد السامرائي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد عباس حمو عباس الحاج

2007 /2006االولصباحيذكراحمد فخري فاضل عبد العزيز

2007 /2006االولصباحيذكرمهند سليمان صالح شحاذة المحمدي

2007 /2006االولصباحيانثىنور احمد ابراهيم منصور الزيدي

2007 /2006االولصباحيذكرعلي احسان عبدالوهاب شاكر المفتي

2007 /2006االولصباحيذكرغزوان حسين علي عبدهللا ذوالفقار

2007 /2006االولصباحيذكربسام عبدهللا جاسم مصطفى الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرعدي فتحي جارهللا الخفاجي

2007 /2006االولصباحيذكرنشوان ناصر نطاح حريش الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرمروان عبدالحميد كوان عبدهللا الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرامجد عبدالقادر علي الياس القروط

علي صبحي حميد محمدحافظ الشيخ 
جادر

ذكر
2007 /2006االولصباحي

2007 /2006االولصباحيذكرفهد سالم حميد بالل الطياوي

2007 /2006االولصباحيذكرعلي احمد علي خلف

2007 /2006االولصباحيذكربشار علي دالوي خضر الطائي

2007 /2006االولصباحيذكرحربي مطر جاسم محمد اللهيبي

2007 /2006االولصباحيانثىعلياء نذير احمد الراوي

2007 /2006االولصباحيذكرثائر ظاهر منصور محمد السبعاوي

2007 /2006االولصباحيذكرمطر عطية حميد عبدهللا الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرفوزي غازي صالح علي

2007 /2006االولصباحيذكرصدام ابراهيم يوسف علو

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد حسن حسين الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرفرحان عبدالرحمن خضر عبدالواحد



2007 /2006الثانيصباحيذكروسام احمد صالح منديل السبعاوي

2007 /2006الثانيصباحيذكرمحمد اديب احمد حسين العناز

2007 /2006الثانيصباحيذكرزينب محمد ياسين يونس

2007 /2006الثانيصباحيذكراسراء شاكر محمد احمد

2007 /2006الثانيصباحيانثىيونس ابراهيم صالح عبدهللا 

2007 /2006الثانيصباحيذكرعلي حمود حسين الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكرجوان نزار عبدالجليل عبيد اغا

2007 /2006الثانيصباحيانثىهناء حامد فتحي النعيمي

2007 /2006الثانيصباحيذكراسالم محمود ابراهيم عبد هللا

2007 /2006الثانيصباحيانثىفالح حسن ذنون يونس

2007 /2006الثانيصباحيذكرابراهيم خضر محمود الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكررضوان يونس احمد النعيمي

2007 /2006الثانيصباحيذكراحمد محمد سلطان السالمي

2007 /2006الثانيصباحيذكرغيث جمال عبدالفتاح علي السليمان

2007 /2006الثانيصباحيذكرذاكر علي حسين خلف

2007 /2006الثانيصباحيذكرناهض مصطفى حسن عبيد المعماري

2007 /2006الثانيصباحيانثىعالء احمد عبد داؤد الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيانثىجمعة جاسم محمد اللهيبي

2007 /2006الثانيصباحيذكرعبدالخالق ياسين سعيد نعمة الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكرصباح حسن رمضان حسن

2007 /2006الثانيصباحيذكردجوار صبري عزيز مصطفى

2007 /2006الثانيصباحيذكرعمار عبد هللا فتحي عبد هللا 

2007 /2006الثانيصباحيذكرفنر فالح محمد يونس حسن فرحات

2007 /2006الثانيصباحيذكرصادق عماش حسين الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكرلقمان مصطفى حسين مصطفى

2007 /2006الثانيصباحيذكرمحمد طاهر مصطفى 

2007 /2006الثانيصباحيانثىعلي عبدالرحمن مجيدابراهيم النعيمي

2007 /2006الثانيصباحيذكرنصرت احمد مصلح محيميد

2007 /2006الثانيصباحيانثىرياض طارق سعيد هزو

2007 /2006الثانيصباحيذكرعبدالرزاق اسماعيل محمد علي

2007 /2006الثانيصباحيانثىاحمد عبدهللا احمد الجميلي



2007 /2006الثانيصباحيذكرصدام عزيز غدير خضر البلو

2007 /2006الثانيصباحيذكرلمى فاضل ادريس خليل

2007 /2006الثانيصباحيذكرخمائل صادق عبدالصاحب علي الربيعي

2007 /2006الثانيصباحيانثىمثنى سهيل احمد اللهيبي

2007 /2006الثانيصباحيذكرهيثم سعيد حسين حمان

2007 /2006الثانيصباحيذكرمنهل تركي احمد اللهيبي

2007 /2006الثانيصباحيذكرمحمد حامد محمد خضر

2007 /2006الثانيصباحيذكرفرح سعد خضر غائب العبيدي

2007 /2006الثانيصباحيذكرسلوان احمد عبدي المعماري

2007 /2006الثانيصباحيانثىتحسين محمد علي خليل يمبوق

2007 /2006الثانيصباحيذكرفاضل عباس سلطان علي بوش

2007 /2006الثانيصباحيذكراحمد عزاوي احمد عزاوي

2007 /2006الثانيصباحيذكردلشاد عصمت صالح عطا هللا

2007 /2006الثانيصباحيذكركريم حسين محمود محجوب

2007 /2006الثانيصباحيانثىاحمد نوفل محمد مصطفى النعيمي

2007 /2006الثانيصباحيذكربالل محمد ابراهيم الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكرعلي موسى صالح حماش 

2007 /2006الثانيصباحيذكرمحمد طاهر حمة رش باجالن

2007 /2006الثانيصباحيذكرصفاء الدين عبد عيسى مطر الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكروعد عبدالجليل مصلح حميد 

2007 /2006الثانيصباحيذكراحمد نزار مصطفى جواد

2007 /2006الثانيصباحيذكرنسيم علي حسين خلف الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكررافع خضر حبيب حسين الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكرخضر بدر حمادة علي المعماري

2007 /2006الثانيصباحيذكراحمد مثنى احمد محمود الصواف

2007 /2006الثانيصباحيذكرعلي صالح عويد سميط الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكرنشوان عبدالهادي عايد القايش

2007 /2006الثانيصباحيذكرخالد ناصر خلف الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكرناصر دحام طلب الشمري

2007 /2006الثانيصباحيذكررائد شابا بهنان يعقوب

2007 /2006الثانيصباحيذكرعبدهللا يونس احمد حمود



2007 /2006الثانيصباحيانثىعمار عسل تركي الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكرياسر محسن محمد حسين العلولية

2007 /2006الثانيصباحيذكراورهان محمد محمد صالح مصطفى

2007 /2006الثانيصباحيذكرسالمة محمد علي محمد الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكرعلي مصطفى حمود ركاض

2007 /2006الثانيصباحيذكرمحمد حسن محمد  عبيد الجميلي

2007 /2006الثانيصباحيذكراحمد صالح عليوي عبدهللا الجميلي

2007 /2006الثانيصباحيانثىوسام محسن جمعة العبيدي

2007 /2006الثانيصباحيذكرعبد الستار حمد خلف حسين الجميلي

2007 /2006الثانيصباحيذكرنوار عبدالجبار يونس العبدهللا

2007 /2006الثانيصباحيذكرسالم نامق يونس حسين

2007 /2006االولصباحيذكرعبد الباسط عبد الواسع علي الصبان

2007 /2006االولصباحيذكرعلي غازي وعدهللا اآلطوري

2007 /2006االولصباحيذكرارشد محمد احمد محمود

2007 /2006االولصباحيذكرابراهيم عبد صابر المحمود

2007 /2006االولصباحيذكرشوكت محمد طارق محمد علي الياس

2007 /2006االولصباحيذكرمصعب عبدالجبار جاسم محمد الحمداني

2007 /2006االولصباحيانثىمروة عوني جميل يوسف خضر 

2007 /2006االولصباحيانثىزهراء بشير سامي اسماعيل

2007 /2006االولصباحيذكرعمر سعود احمد عطا هللا

2007 /2006االولصباحيذكرعمر جاسم علي بكر الجنيدي

2007 /2006االولصباحيذكرسعد موفق محمود الصفار

2007 /2006االولصباحيذكرماهر اسعد ابراهيم حسين

2007 /2006االولصباحيانثىاثار طالل حامد عزيز

2007 /2006االولصباحيذكرمعتز عبيد احمد محمد العزاوي

2007 /2006االولصباحيانثىريم سمير عبد الكريم حمد عبد الحق

2007 /2006االولصباحيذكرمنصور سلمان علي محمد الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد عبد الكريم محمد حامد المشهداني

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد عبد الخالق طه علي الرضواني

2007 /2006االولصباحيذكراياد سعيد ابراهيم احمد

2007 /2006االولصباحيذكرعبد الكريم خليل محمد الجبوري



2007 /2006االولصباحيانثىتغريد محروس يونس ذياب

2007 /2006االولصباحيذكراياد خلف سلمان خلف الجبوري

2007 /2006االولصباحيانثىميسم احمد مصطفى رجب

2007 /2006االولصباحيذكرسعد صبحي عائد مرعي التكريتي

2007 /2006االولصباحيذكرعلي محمد علي حسن العبدهللا

2007 /2006االولصباحيذكرازاد حسين محمد حسين 

2007 /2006االولصباحيذكرعبد هللا رجا حسين صالح

2007 /2006االولصباحيذكرمضر عبد الرحمن محمد جرحيس الخفاف

2007 /2006االولصباحيانثىرؤى ماجد جميل سفري

2007 /2006االولصباحيانثىغدق االسالم نجم الدين غصوب

2007 /2006االولصباحيانثىغيداء محسن حسين حسن

2007 /2006االولصباحيذكرعامر غنام مهدي عبد العبيدي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد فتحي يونس جاسم العبيدي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمود عبد الرزاق محمد صالح الدليمي

2007 /2006االولصباحيذكروسام محمد صالح يوسف خضر الحمداني

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد حازم شكر محمود المنصور

2007 /2006االولصباحيذكراياد احمد نايف عبدهللا اللهيبي

2007 /2006االولصباحيذكرمأمون اياد احمد قاسم حمودات

2007 /2006االولصباحيذكرعلي شهاب احمد ابراهيم

2007 /2006االولصباحيذكرعمار الياس احمد حسين العكيدي

2007 /2006االولصباحيذكرمثنى حامد عبدهللا صالح

2007 /2006االولصباحيذكرسيروان وهاب حسن حسين االركوازي

2007 /2006االولصباحيذكرصدام محمود محمد جارهللا

2007 /2006االولصباحيذكرسالم عبد هللا مصطفى جمعة الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرصهيب محمد جاسم محمد الحماوي

2007 /2006االولصباحيانثىفاتن سليمان احمد سعيد الزيدان

2007 /2006االولصباحيذكروليد وليد عزيز خليل الحيالي

2007 /2006االولصباحيانثىهالة محمد طيب مصطفى السالم

2007 /2006االولصباحيذكرصالح خليفة طه حسين

2007 /2006االولصباحيذكرهاني عادل خضر عباس الطائي

2007 /2006االولصباحيذكرحسين علي محمود الجلو



2007 /2006االولصباحيانثىرلى شاكر محمود احمد

2007 /2006االولصباحيذكرعمر مطر احمد العابد

2007 /2006االولصباحيذكريونس عثمان احمد علي الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرعبد الرزاق حسن ملحم الملحم

2007 /2006االولصباحيذكرحماد حمد حماد طارش الجغيفي

2007 /2006االولصباحيذكروليد خالد ذنون حمد اللهيبي

2007 /2006االولصباحيانثىايناس ياسين حسين علي الفهادي

2007 /2006االولصباحيذكرعبد االله ابراهيم عبد الحميد الجبوري

2007 /2006االولصباحيانثىاحسان فاضل امين حنادي الليلة

2007 /2006االولصباحيذكردلف خليل رمضان نهار الطائي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد عبد القادر عبود حتروش

2007 /2006االولصباحيذكرايمن احمد شهاب احمد اللهيبي

2007 /2006االولصباحيذكراحمد رشيد كمر فرحان الجبوري

2007 /2006االولصباحيانثىاشتي اسماعيل محمد سعيد

2007 /2006االولصباحيانثىبسمة ساهر داؤد سليم الهدو

2007 /2006االولصباحيانثىرنا صالح حيتو عبدهللا المعماري

2007 /2006االولصباحيانثىايمان ناظم محمد علي حسين الحافظ

2007 /2006االولصباحيذكرسعد غازي يوسف الحيالي

2007 /2006االولصباحيذكرمقداد حيدر محمد احمد النعميمي

2007 /2006االولصباحيذكررافع عاصي حسين علي الحمداني

2007 /2006االولصباحيانثىهناء احمد خضير السالم

2007 /2006االولصباحيانثىزينة زكي خليل عبدهللا

2007 /2006االولصباحيذكرعلي محسن اسماعيل خلف

2007 /2006االولصباحيانثىاسماء سعد محمود  جرجيس

2007 /2006االولصباحيذكرعمار نصر الدين محمد شيت حامد العبيدي

2007 /2006االولصباحيذكرعمر عبد القادر محمد علي الجولجي

2007 /2006االولصباحيانثىنور وعد عبد الحمداني

2007 /2006االولصباحيانثىرؤى عامر محمد الدليمي

2007 /2006االولصباحيانثىميسم طالل ياسين النعيمي

2007 /2006االولصباحيانثىهبة رعد ياسين عبدهللا العباوي

2007 /2006االولصباحيذكرمصعب ناظم يونس محمدعلي الحيالي



2007 /2006االولصباحيذكرسيف عبدهللا حسين الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكراحمد طه حسين النعميمي

2007 /2006االولصباحيذكربهاء ايهم بهاء الدين الكنعاني

2007 /2006االولصباحيذكرعبد هللا محمد عبدهللا محمد الطائي

2007 /2006االولصباحيذكرعبد عزيز علو الجرجري

2007 /2006االولصباحيذكرصباح حسن محمد خاتم شكر

2007 /2006االولصباحيذكرانس احسن احمد محمد

2007 /2006االولصباحيذكراحمد وعد عبو علوان

2007 /2006االولصباحيانثىلقاء غانم حسين علي السنجري

2007 /2006االولصباحيانثىعائشة عبد الرزاق محمود الكيالني

2007 /2006االولصباحيذكرعبدهللا ذنون يونس حسن

2007 /2006االولصباحيذكراحمد محمد عبد عبدالرحمن العنزي

2007 /2006االولصباحيذكراياد رافت حميد صالح

2007 /2006االولصباحيذكرنهاد مؤيد عبد المحسن حمزة

2007 /2006االولصباحيانثىرنا سمير زكي الدباغ

2007 /2006االولصباحيذكرعمر سمير سعيد يحيى الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرصهيب عطا هللا صالح احمد

2007 /2006االولصباحيانثىشيماء سعد عبد القادر التميمي

2007 /2006االولصباحيذكرموسى خضر علي محمد الخاتوني

2007 /2006االولصباحيذكرمهند عبد الخالق علي عبو الربيعي

2007 /2006االولصباحيذكرنواف رشاد عجاج صالح

2007 /2006االولصباحيذكرغزوان داؤد خلو هوار الجرجري

2007 /2006االولصباحيذكرمحمود عزيز عمر عالوي اللهيبي

2007 /2006االولصباحيذكرابراهيم محمد ازهر ابراهيم رشيد

2007 /2006االولصباحيذكررضوان علي عطية صالح

2007 /2006االولصباحيذكراحمد فتحي سليمان فتاح الخالدي

2007 /2006االولصباحيانثىرحمة خليل خضر سلو الجراح

2007 /2006االولصباحيذكرحسن عزت صالح خضر الزمو

2007 /2006االولصباحيذكرسعد احمد خلف خليل

2007 /2006االولصباحيذكراحمد محمد نور محمد بكر الحيالي

2007 /2006االولصباحيانثىوسن عبدهللا خدر عبدهللا



2007 /2006االولصباحيانثىزهراء هيثم عبدالنافع احمد

2007 /2006االولصباحيذكرياسر حازم احمد محمد حمزة

2007 /2006االولصباحيذكرماجد زياد شريف نجيب العبيدي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد حامد قاسم محمد الشهواني

2007 /2006االولصباحيذكراحمد حسين سعيد كلور

2007 /2006االولصباحيانثىفرح محمد نذير يونس السبعاوي

2007 /2006االولصباحيانثىنادية احمد محمد جاسم الزيدان

2007 /2006االولصباحيانثىسوسن يوسف يونس جالل

2007 /2006االولصباحيانثىايفان المع عبد هللا محمد

2007 /2006االولصباحيانثىندى زهير عزيز محمد القدو

2007 /2006االولصباحيذكرمهند خلف فاضل قاسم

2007 /2006االولصباحيذكرسعد يونس عصمان افندي

2007 /2006االولصباحيانثىانوار احمد حسين عبدهللا

2007 /2006االولصباحيذكرحسن احمد عمر العبيدي

2007 /2006االولصباحيذكرزهير قاسم يحيى خليل

2007 /2006االولصباحيانثىفادية سامي مجيد الحلو

2007 /2006االولصباحيذكرجهاد محمد علي عباس القدو

2007 /2006االولصباحيذكرعباس حنش محمد عباس التميمي

2007 /2006االولصباحيانثىزينب اسماعيل جبار عمر الطائي

2007 /2006االولصباحيذكربشار حسين رحيم البدراني

2007 /2006االولصباحيذكرعلي حسين خضر جعفر

2007 /2006االولصباحيذكرعالء ابراهيم مصلح حميد الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرقصي ذنون خلف محمد

2007 /2006االولصباحيذكرمحسن عجيل صالح رجب الحمداني

2007 /2006االولصباحيذكرالساعدي عبد عباس اليج حسين

2007 /2006االولصباحيذكرمحمود محسن علي جاسم الدلو

2007 /2006االولصباحيذكرفائز احمد خلف االخوين المتيوتي 

2007 /2006االولصباحيانثىرشا شهاب احمد محمد

2007 /2006االولصباحيذكرايفان غانم عبدهللا جمعة ابراهيم

2007 /2006االولصباحيذكرعبدالكريم عزيزعبدالكريم العباسي



2007 /2006االولصباحيذكرمحمد ياسين طه عبدالباقي االفندي

2007 /2006االولصباحيذكراحمد محمد حمد جمعة السالمي

2007 /2006االولصباحيذكرصباح الزم محمد شيت الدليمي

2007 /2006االولصباحيانثىدينا عمر احمد حسن

2007 /2006االولصباحيذكرسفيان درويش سليمان خلف

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد نزار سعدون احمد الحمداني

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد خالد علي العكيدي

2007 /2006االولصباحيذكرماجد هاني ابراهيم اسماعيل

2007 /2006االولصباحيذكرعبد هللا نافع محمد جهاد

2007 /2006االولصباحيذكرعمار بشار صابر زبير

2007 /2006االولصباحيذكرشهاب احمد يونس قنبر

2007 /2006االولصباحيذكراحمد محمد احمد جاسم 

2007 /2006االولصباحيذكرياسر احمد عزيز جاسم السبعاوي

2007 /2006االولصباحيذكرعبد الرحمن مطر عبد الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكربهاء افرام الياس افرام

2007 /2006االولصباحيذكرويس خلف طه عبد البوعلو

2007 /2006االولصباحيانثىندى سلطان حمزة عباس الحديدي

2007 /2006االولصباحيذكرعالء احمد عبد هللا داؤد

2007 /2006االولصباحيذكرامجد عبدالسالم راجح سليمان

2007 /2006االولصباحيذكرحكمت ابراهيم مراد ابراهيم

2007 /2006االولصباحيذكراسامة حازم صالح محمود

2007 /2006االولصباحيذكراحمد ميسر عبد الجبار رسول العباسي

2007 /2006االولصباحيذكرسالم عبدهللا حبيب الحمود

2007 /2006االولصباحيذكرخورشيد رشيد حجي الدوملي

2007 /2006الثانيصباحيانثىريتا عدنان عبد االحد موسى ياقو

2007 /2006الثانيصباحيذكرماجد عبد السالم مصطفى محمد العباسي

2007 /2006الثانيصباحيانثىشيماء خالد محمود خليل العبيدي

2007 /2006الثانيصباحيذكرعباس عبد زينل حسين

2007 /2006الثانيصباحيذكررافد ذياب حمادي حاجي اللهيبي

2007 /2006الثانيصباحيانثىلمياء عبد اللطيف صالح فتحي الفتحي

2007 /2006الثانيصباحيذكرحسن صالح محمود قاسم



2007 /2006الثانيصباحيذكرقتيبة عبد القادر ابراهيم عبدالقادر

2007 /2006الثانيصباحيذكرعمار ياسين حسن غربي

2007 /2006الثانيصباحيذكرمنهل طايس عبد حليتان البدراني

2007 /2006الثانيصباحيذكرعلي حسين جاسم محمد الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكرنايف محمد احمد المتيوتي

2007 /2006الثانيصباحيذكرعلي عناد سعد هللا نجم المولى

2007 /2006الثانيصباحيذكرعبد العظيم فاضل محمد عزيز

2007 /2006الثانيصباحيذكرايسر خليل ابراهيم ناصر المولى

2007 /2006الثانيصباحيذكرعبد هللا زهير نجم عبدهللا

2007 /2006الثانيصباحيذكرعلي حسين حيدر مصطفى آل فرحات

2007 /2006الثانيصباحيذكرغسان مصطفى محمد سعد الساعد

2007 /2006الثانيصباحيذكرحمزة عبد الجبار عويد 

2007 /2006الثانيصباحيذكرابي يونس حمد سليمان الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكرعادل رعد رشاد خورشيد العبيدي

2007 /2006الثانيصباحيذكرايسر احمد طه سعيد الطائي

2007 /2006الثانيصباحيذكرذنون يونس سليمان عبدهللا الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيانثىتارا محمد عبد محمد

2007 /2006الثانيصباحيذكرحسين ابراهيم كردي حسين الممفرجي

2007 /2006الثانيصباحيذكرسليم خدر سليم اسود

2007 /2006الثانيصباحيذكرميسر شيتي عطاهللا ال عبد الجفيفي

2007 /2006الثانيصباحيذكرمحمد جواد علي اصغر بشار ابراهيم العباسي

2007 /2006الثانيصباحيذكرحسن مصطفى جرجيس هايس

2007 /2006الثانيصباحيذكرعبدالهادي جزاع دريدح سعيد

2007 /2006الثانيصباحيذكرمهند غانم يوسف عمر النعيمي

2007 /2006الثانيصباحيذكرتحسين علي كنوش عبدهللا

2007 /2006الثانيصباحيذكرمحسن هيثم معيوف العبيدي

2007 /2006الثانيصباحيذكرسعدون عادل اخزيم محمد الجميلي

2007 /2006الثانيصباحيذكرعمر ناجي نجيب موسى

2007 /2006الثانيصباحيانثىزهراء عالء الدين عزيز علي العباس

2007 /2006الثانيصباحيذكرحسين هاشم مرعي حسن الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكرعقيل خضر محمد حسين آل خدو



2007 /2006الثانيصباحيذكرثامر خلف بالش عمر الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد شعيب كرموش الحمداني

2007 /2006االولصباحيذكرسيف عبدهللا مصطفى قنبر االعرجي

2007 /2006االولصباحيذكراحمد الياس عباس محمد العبيدي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمود جعفر صديق محمد الدوسكي

2007 /2006االولصباحيذكربدر هاشم سعد مزعل

2007 /2006االولصباحيانثىمنتهى احمد حامد جاسم الفاضلي

2007 /2006االولصباحيذكرعامر محمد صالح بكدش الجوعان

2007 /2006االولصباحيانثىعبير عمر جدوع خضر اللهيبي

2007 /2006االولصباحيذكرعمر اسماعيل محمد احمد العبيدي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمود محمد علي احمد العكيدي

2007 /2006االولصباحيذكراحسان ادريس جاسم محمد الطائي

2007 /2006االولصباحيذكرماهر رفعت هاشم محمود السلطان

2007 /2006االولصباحيانثىديانا محمد ابراهيم محمد الحنجي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد جميل محمود الكيكي

2007 /2006االولصباحيذكركاروان محمد امين محمد طاهر يونس

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد حامد محمد علي الخالدي

2007 /2006االولصباحيذكراحمد منهل عبد الجبار سعيد الحيالي

2007 /2006االولصباحيانثىاكرام نامق احمد عبو االعرجي

2007 /2006االولصباحيانثىحال صالح عبد امين اللهيبي

2007 /2006االولصباحيذكرعبد الرحمن محمد احمد محمد العقراوي

2007 /2006االولصباحيذكراسماعيل عبد اسماعيل حمودي الحديدي

2007 /2006االولصباحيانثىمروى فاضل اسماعيل ذياب الشعباني

2007 /2006االولصباحيذكرانمار طاهر محسن ابراهيم الحبيطي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد ذنون عيدان علي الحمداني

2007 /2006االولصباحيذكرفؤاد عبد الكريم علي احمد الجريسي

2007 /2006االولصباحيانثىابتسام طارق دبو محمد الزبيدي

2007 /2006االولصباحيانثىانفال حكمت حميد خليل

2007 /2006االولصباحيذكرمروان اسماعيل محمد نصيب الكوراني

2007 /2006االولصباحيانثىهيهات يونس احمد الميرسيدي

2007 /2006االولصباحيذكرعلي دحام حامد ظاهر البلو



2007 /2006االولصباحيانثىامل عزيز عبدالكريم خليل

2007 /2006االولصباحيانثىلينا علي اسود سليمان الهالي بك

2007 /2006االولصباحيانثىلمياء رياض عبد الجبار محمد

2007 /2006االولصباحيذكرعبد الخالق بشير نذير الطائي

2007 /2006االولصباحيذكر سركون كامل يوسف كوركيس

2007 /2006االولصباحيانثىافين امجد حسن ميرخان الزيباري

2007 /2006االولصباحيذكرحسام حميد عبد محمد العبيدي

2007 /2006االولصباحيذكرطالب الياس يونس الزمو

2007 /2006االولصباحيذكراشرف محمد حسن سلطان

2007 /2006االولصباحيذكرلؤي سلطان محمد الجميلي

2007 /2006االولصباحيذكرايهاب احمد حمدي جرجيس الجميلي

2007 /2006االولصباحيذكرحسن غايب محمد باقر

2007 /2006االولصباحيانثىرغد بطرس شابا ال مناتي

2007 /2006االولصباحيانثىشذى صالح عبيد جاسم العبيدي

2007 /2006االولصباحيذكرساالر محمد طاهر نصرهللا محمد

2007 /2006االولصباحيذكرغزوان عبدالجبار محمد علي البياتي

2007 /2006االولصباحيذكرجابر حيان بشير محمد قزاز

2007 /2006االولصباحيذكرصالح محمد خلف جمعة الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرقيصر اياد فتحي شهاب الطائي

2007 /2006االولصباحيذكرفتحي خليل عبد القادر االسدي

2007 /2006االولصباحيذكرفالح حسن حمود روان الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيوئام حازم محمد شهاب

2007 /2006الثانيصباحيذكرعمر عبدالستار سلطان محمود الحيالي

2007 /2006الثانيصباحيانثىيوسف اسماعيل اسود الحرداني

2007 /2006الثانيصباحيانثىعال غانم عزيز  داؤد حالق

2007 /2006الثانيصباحيذكرمضر مؤيد عبد الحميد محمد علي  الطائي

2007 /2006الثانيصباحيانثىمؤيد حميد سعيد محمود الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيانثىنمارق نواف خضر حسن

2007 /2006الثانيصباحيذكرزينب حبيب بطل عليوي الدودان

2007 /2006الثانيصباحيانثىنشأت عبد الغني اسالم عمر البروادي

2007 /2006الثانيصباحيذكرزيدون زينل علي عبد هللا ذو الفقار



2007 /2006الثانيصباحيانثىهالة حسن محمد كرموش

2007 /2006الثانيصباحيانثىمحمد خضر فاضل عابد النعيمي

2007 /2006الثانيصباحيانثىمحمد طاهر احمد شهاب احمد المعماري

2007 /2006الثانيصباحيذكرحيدر محمود حسن الرومي النصراوي

2007 /2006الثانيصباحيذكرمروان محمد ابراهيم علي

2007 /2006الثانيصباحيذكرمحمود محمد خضر سطام المعماري

2007 /2006الثانيصباحيذكرعماد مزعل حسين خليف الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكرعادل جياد مدهم حمود الدليمي

2007 /2006الثانيصباحيانثىحميد ابراهيم حميد الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكرسالم احمد حسين محمد الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكررشا محمد صباح فؤاد كشمولة

2007 /2006الثانيصباحيانثىنشات محمد سعيد يونس العبادي

2007 /2006الثانيصباحيذكرسعد صالح محمود عبدهللا

2007 /2006الثانيصباحيانثىسميرة رشيد قاسم احمد الكوران

2007 /2006الثانيصباحيذكرجمال عبد علي محمد

2007 /2006الثانيصباحيانثىسحر ذنون يونس جاسم

2007 /2006الثانيصباحيذكراحمد حمادي حسين عبدهللا

2007 /2006الثانيصباحيانثىجرجيس عدنان محمد مصطفى العنزي

2007 /2006الثانيصباحيانثىعامر حاجم محمد الجغيغي

2007 /2006الثانيصباحيذكرذياب خلف صالح الضامن

2007 /2006الثانيصباحيانثىجمعة فتحي عبد هللا الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيانثىمثنى يوسف احمد  العطاهللا الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيانثىسراب الزم كاظم جليل

2007 /2006الثانيصباحيذكرالن بهنان رمو كرومي باباوي

2007 /2006الثانيصباحيانثىصدام صباح زيدان النعيمي

2007 /2006الثانيصباحيانثىعمر مؤيد بشير طه

2007 /2006الثانيصباحيذكررعد طلعت علي يونس العبادي

2007 /2006الثانيصباحيذكرطارق ذنون عبدهللا حسين

2007 /2006الثانيصباحيانثىغزوان اسماعيل علي عبدالقادر

2007 /2006الثانيصباحيذكرزياد عبد سليمان محمد

2007 /2006الثانيصباحيذكرعبدالحكيم طارق متعب احمد



2007 /2006االولصباحيذكراسالم يوسف شيت جاسم

2007 /2006االولصباحيانثىمها عواد جاسم الحيالي

2007 /2006االولصباحيذكرفارس صالح نجم عبدهللا العزاوي

2007 /2006االولصباحيانثىمروة بدر عقيل العابد

2007 /2006االولصباحيذكر عزام الزم غانم الغبشة

2007 /2006االولصباحيانثىايمان احمد صالح الدباغ

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد حازم اسماعيل احمد اللهيبي

2007 /2006االولصباحيذكرعبدالعزيز بشار حسيب عبدالقادر زكريا

2007 /2006االولصباحيذكرمنتصر خليل علي حمود العبدهللا

2007 /2006االولصباحيانثىنور محسن شيت الجحيشي

2007 /2006االولصباحيذكرياسر قاسم محمد فارس الجحيشي

2007 /2006االولصباحيذكر حربي احمد وسمي الشمري

2007 /2006االولصباحيذكرضياء جسام محمد الرعاوي

2007 /2006االولصباحيذكرعلي حسين ساقي كوثر االعرجي

2007 /2006االولصباحيذكرياسر باسل يحيى داؤد الشيخ

2007 /2006االولصباحيذكرايفان الياس خضر انطوان حبابة

2007 /2006االولصباحيذكرفارس تركي جاسم محمد العماري

2007 /2006االولصباحيذكرحازم حمد نعمة الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرسعد جمال عبد المجيد صالح الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرفهد سالم احمد يحيى الدباغ

2007 /2006االولصباحيانثىهبة حسن عبد ايوب الخفاجي

2007 /2006االولصباحيذكرخليل ابراهيم سلطان احمد النمو

2007 /2006االولصباحيذكرشعالن علي عوض رمضان اللهيبي

2007 /2006االولصباحيذكررائد احمد مصطفى محمد الدوسكي

2007 /2006االولصباحيذكراحمد مهدي صالح عبد القادر الطائي

2007 /2006االولصباحيذكرلؤي عيسى محسن ابراهيم الحبيطي

2007 /2006االولصباحيذكرمشتاق طالب ناصر الحديدي

2007 /2006االولصباحيذكرزياد طارق عبد الغفور الرمو

2007 /2006االولصباحيذكراحمد طاهر حمةرش خضر باجالن

2007 /2006االولصباحيذكروسام عبدهللا مصطفى الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكررامي موفق محمود يحيى النعيمي



2007 /2006االولصباحيذكروليد طه عبد داؤد العبيدي

2007 /2006االولصباحيذكرمقداد حميد صالح حمد السامرائي

2007 /2006االولصباحيذكرضياء جاسم محمد علي

2007 /2006االولصباحيذكروليد محمد حسن صالح

2007 /2006االولصباحيذكرعبد الهادي جهاد عبد هللا عواد 

2007 /2006االولصباحيذكرمهدي صالح جاسم الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرنوار ابراهيم مطر البدراني

2007 /2006االولصباحيذكرعثمان جاسم عسل سعيد

2007 /2006االولصباحيذكررعد اسعد ابراهيم  حسين

2007 /2006االولصباحيذكرقحطان حميد خلف محمد

2007 /2006االولصباحيذكرلؤي عبداللطيف زبار علي الربيعي

2007 /2006االولصباحيذكرئاريان هدايت عثمان سعيد البرزنجي

2007 /2006الثانيصباحيذكرفائز علي مصطفى ابراهيم

2007 /2006الثانيصباحيانثىشيماء ابراهيم احمد مرعي الدليمي

2007 /2006الثانيصباحيذكرهفال مجول سليم شودي

2007 /2006الثانيصباحيذكروسام نزار يونس عبد القادر االفندي

2007 /2006الثانيصباحيانثى هبة ميسر ضرار البجاري

2007 /2006الثانيصباحيذكريوسف احمد يوسف الطوي

2007 /2006الثانيصباحيذكر عبد هللا صالح خضر الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكر ياس خضير عيدان احمد العبيدي

2007 /2006الثانيصباحيذكروسام محمود ابراهيم محمود السالمي

2007 /2006الثانيصباحيذكرعلي طالل ابراهيم محمد

2007 /2006الثانيصباحيانثىابتسام حسن علي الحديدي

2007 /2006الثانيصباحيانثىصفاء عبدالخالق محمد الطائي

2007 /2006الثانيصباحيذكرعمار حاتم خميس الراشدي

2007 /2006الثانيصباحيذكر اسماعيل سعود احمد عطا هللا الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيانثىعبير حمود جاسم محمود الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكرمعتز طه محمد العبيدي

2007 /2006الثانيصباحيانثىايناس رشيد حميد االسدي

2007 /2006الثانيصباحيذكرمحمد حسن حمدان اسماعيل

2007 /2006الثانيصباحيذكرفادي وليد يوسف كودي



2007 /2006الثانيصباحيذكرعلي غانم حميد البيجواني

2007 /2006الثانيصباحيذكرعبدالخالق مسلط عيدان اللهيبي

2007 /2006الثانيصباحيذكرسعد حمادي ازغير علي

2007 /2006الثانيصباحيذكروسام عايد مطلك طارش الكبيسي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد عاصم محمد علي يونس السالم

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد اخليف نزال  مربط الحديدي

2007 /2006االولصباحيذكرزيد فوزي ايوب عبد هللا الشيخ

2007 /2006االولصباحيذكرعلي نعمان صالح حمو النعمان

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد طالل احمد شاكر المالح

2007 /2006االولصباحيانثىسميرة محمد مولود ابراهيم المزوري

2007 /2006االولصباحيذكرعبدهللا سالم غائب منصور النعيمي

2007 /2006االولصباحيذكرمؤمن محمد رشيد وهب

2007 /2006االولصباحيانثىاسراء نبيل حمدون العبادي

2007 /2006االولصباحيذكرعمر موفق حامد عمر النعيمي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد اياد احمد فتحي النجار

2007 /2006االولصباحيذكرهمام سعد رمضان محسن العقراوي

2007 /2006االولصباحيذكرمهند برهان عبدالرحمن عبدهللا

2007 /2006االولصباحيذكرنوفل سعد حميد هالل الحديدي

2007 /2006االولصباحيانثىازهار جاسم فليح الخفاجي

2007 /2006االولصباحيذكرمعتصم نذير احمد العباسي

2007 /2006االولصباحيانثىوسن بطرس خوشابة يوحنا

2007 /2006االولصباحيانثىمروة نبيل خليل  حمو الصقال

2007 /2006االولصباحيانثىاسماء لقمان امين مسعد الصعبي

2007 /2006االولصباحيانثىبان نبيه حسن يونس العبيدي

2007 /2006االولصباحيانثىمروة عبد العظيم محمد بشير الخشاب

2007 /2006االولصباحيذكرريان هذال مهيدي الزيدي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد قيس احمد خليل الجبوري

2007 /2006االولصباحيانثىجيهان جبرائيل عبدهللا الريكاني

2007 /2006االولصباحيانثىنور جمال عبد خضر الفركاحي

2007 /2006االولصباحيذكرسيف خلف عطاهللا الجبوري

2007 /2006االولصباحيانثىايمان عبدالرزاق علي رزوقي الطائي



2007 /2006االولصباحيانثىشيماء حامد محمد علي الرضواني

2007 /2006االولصباحيانثىريا حاتم ذنون يونس الطائي

2007 /2006االولصباحيانثىمنار سالم عبدهللا احمد الخفاف

2007 /2006االولصباحيانثىاسيل جمال الدين اسماعيل سليمان العباوي

2007 /2006االولصباحيذكرعماد طارق محمود عبد هللا

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد جاسم صالح محمد الدليمي

2007 /2006االولصباحيانثىرؤى  لؤي عبد الجبار مجيد

2007 /2006االولصباحيذكرعلي قاسم جمعة احمد الجبوري

2007 /2006االولصباحيانثىرحمة عماد ادريس العبيدي

2007 /2006االولصباحيانثىالحان ابراهيم سليمان نادر النعيمي

2007 /2006االولصباحيذكرسيف ميسر محمود محمد سعيد

2007 /2006االولصباحيانثىرغد مولود دهش محمد الطائي

2007 /2006االولصباحيانثىنغم قاسم ابراهيم سليمان

2007 /2006االولصباحيذكرعزام محمد احمد دبيس البو سالم

2007 /2006االولصباحيانثىبيداء طالل حامد يوسف الطحان

2007 /2006االولصباحيذكرازاد تمو موسى المزوري

2007 /2006االولصباحيانثىاالء قحطان حسين محمد الطائي

2007 /2006االولصباحيانثىابتسام جاسم محمد عيسى الراوي

مي عبدالعزيز برجس محمد صالح 
المولى

انثى
2007 /2006االولصباحي

ايهاب عبدالنافع محمود داؤد الحمداني
ذكر

2007 /2006االولصباحي

2007 /2006االولصباحيذكراحمد عبدهللا محمد عبوش الدليمي

2007 /2006االولصباحيذكراشرف خالد خليل محمود الحماده

سامي عبدالمجيد محمد حسن الجبوري
ذكر

2007 /2006االولصباحي

مروان طالل طه اسماعيل النقشبندي
ذكر

2007 /2006االولصباحي

مروة صالح محمود طحطوح الجبوري
انثى

2007 /2006االولصباحي

2007 /2006االولصباحيذكراحمد خالد محمد حمد الدليمي



2007 /2006االولصباحيذكرطالب غني جاسم سليمان الزهيري

انتظارعبدالغفور حسن كنعان المعماري
انثى

2007 /2006االولصباحي

2007 /2006االولصباحيذكرعبدالعزيز عبدالغني حميد حسين

2007 /2006االولصباحيانثىيمامة سالم حسين توفيق الصفار

2007 /2006االولصباحيذكرجواد موسى محمد خلف البياتي

2007 /2006االولصباحيانثىاكرام صالح عزيز علي

عمر محمد زهير احمد جرجيس 
النعيمي

ذكر
2007 /2006االولصباحي

2007 /2006االولصباحيانثىتقى عبدالنافع طه ياسين النعيمي

2007 /2006االولصباحيانثىانسام حسين حجي درويش

مهند غياث الدين محمد شريف القزاز
ذكر

2007 /2006االولصباحي

انفال عبداالله نعمت عبد العزيز 
العبيدي

انثى
2007 /2006االولصباحي

2007 /2006االولصباحيانثىبراء اياد محمود ياسين

2007 /2006االولصباحيانثىدعاء محمد جاسم محمد النعمة

2007 /2006االولصباحيذكرلقمان دريد فتحي محمود

سميحة نايف مصطفى ياسين الحيالي
انثى

2007 /2006االولصباحي

2007 /2006االولصباحيانثىمروة مروان محمود مصطفى زكريا

2007 /2006االولصباحيذكرعلي حسين عبد هللا احمد

2007 /2006االولصباحيذكركمال علي عبد هللا عيسى السبعاوي

2007 /2006االولصباحيانثىرفقة جاسم محمد ولي الطائي

2007 /2006االولصباحيذكربيرفان زمان الياس خضر

2007 /2006االولصباحيذكراحمد شهاب رشيد محمد الحيالي

2007 /2006االولصباحيذكرعبد محسن محمد الجميلي

اقبال عبد الجبار محمد شبيب 
الجبوري

انثى
2007 /2006االولصباحي

2007 /2006االولصباحيانثىرغدة محمد ابراهيم خالد القداوي

2007 /2006االولصباحيانثىابتسام عبد هللا نيسان باساكا



2007 /2006االولصباحيذكرجسام محمد عباس ايوب الجبوري

2007 /2006االولصباحيانثىسارا محمد طاهرمجيد بكر

2007 /2006االولصباحيانثىاسراء عبدالمنعم ابراهيم حامد

2007 /2006االولصباحيذكرصالح صباح صالح الجبوري

2007 /2006االولصباحيانثىزينة عيدو سليم عبدي العبد ركو

هدى عبد الحميد محمد امين 
االتروشي

انثى
2007 /2006االولصباحي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد هادي سعيد جاسم الحسيني

2007 /2006االولصباحيذكرعلي ياس رومي الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرسفيان خالد السو خضر

عمر محمد زكي محمود ياسين المولى
ذكر

2007 /2006االولصباحي

2007 /2006االولصباحيانثىزهراء عبد الوهاب عبد السالم سلو

2007 /2006االولصباحيذكرتحسين علي صالح االحمد

2007 /2006االولصباحيذكرحسين جاسم محمد داؤد البيجواني

2007 /2006االولصباحيذكرقاسم حسن احمد علي الحيالي

2007 /2006االولصباحيذكرنورس بهجت يوحنان عيسى

2007 /2006االولصباحيذكروليد علي صالح محمد السبعاوي

2007 /2006االولصباحيانثىرواء وعد قاسم العمري

2007 /2006االولصباحيذكرقتيبة حازم عبدهللا محمود الدليمي

2007 /2006االولصباحيانثىامنة فؤاد ابراهيم مصطفى

2007 /2006االولصباحيذكرنصرالدين فاضل مراد الشمري

2007 /2006االولصباحيذكرصادق يونس هالل صادق العريبي

2007 /2006االولصباحيذكرثائر عبدالمعين محمد علي امين

2007 /2006االولصباحيانثىرغد عبد الخالق سالم الصبحة

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد خالد يحيى سلطان الخفاف

2007 /2006االولصباحيذكرطارق محمد حسيب محي الدين

2007 /2006االولصباحيانثىسوسن يونس علي حسين البرزنجي

2007 /2006االولصباحيذكرفالح ابراهيم يوسف ال خونو

2007 /2006االولصباحيذكرايمن محمد معيوف يونس الشماع

2007 /2006االولصباحيذكرابراهيم خلف ابراهيم كصب الجبوري



2007 /2006االولصباحيانثىهدى عبدالحليم ابراهيم الحيالي

2007 /2006االولصباحيذكرلقمان عبد الحكيم محمد حسن

2007 /2006االولصباحيانثىظفر احمد خضر محمد البدراني

2007 /2006االولصباحيانثىظفر خالد هاشم محمد النجار

2007 /2006االولصباحيذكرعمر سعدهللا خطاب عمر الحيالي

2007 /2006االولصباحيذكرايمن تميم محمد طيب المالح

2007 /2006االولصباحيانثىشيرين احمد عثمان االومري

2007 /2006االولصباحيذكرعماد سعيد عبوش جدوع

2007 /2006االولصباحيانثىماتيلدا صباح ابلحد توما

2007 /2006االولصباحيانثىنور حسام احمد علي العباسي

2007 /2006االولصباحيذكرنقي عبد الرحيم مصطفى علو

2007 /2006االولصباحيانثىعال ليث احمد حسن العثمان

ياسر محمود يونس مصطفى القهوجي
ذكر

2007 /2006االولصباحي

توفيق لؤي توفيق احمد قصاب باشي
ذكر

2007 /2006االولصباحي

2007 /2006االولصباحيذكربالل سعد حسين سعدهللا توحلة

2007 /2006االولصباحيذكرغسان عادل جميل عيسى

محمد ميسر عبدالعزيز محمود الحيالي
ذكر

2007 /2006االولصباحي

اكرم جودت محمد علي احمد العنزي
ذكر

2007 /2006االولصباحي

2007 /2006االولصباحيذكرمضر مؤيد عبد يونس الصميدعي

2007 /2006االولصباحيانثىهدى فتحي عبدهللا فتحي النعيمي

2007 /2006االولصباحيذكرلؤي شكر محمود محسن النعيمي

2007 /2006االولصباحيانثىعقيلة طارق عبود فليح العبادي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد نور الدين داؤد علي المولى

2007 /2006االولصباحي

2007 /2006االولصباحيانثىسندس احمد عثمان عبدالرحمن

2007 /2006االولصباحيذكرنزار صادق خليل الشبكي

2007 /2006االولصباحيذكروسام ذنون يونس الطائي



2007 /2006االولصباحيذكرعلي محسن جردو احمد

2007 /2006االولصباحيذكرعالء عبدالسالم يوسف محمد الجلو

2007 /2006االولصباحيانثىسهاد غانم ادريس داؤد الموصلي

2007 /2006االولصباحيانثىرشا حبيب ميخائيل بطرس

2007 /2006االولصباحيانثىساكتة حامد محمد خضر الجميلي

2007 /2006االولصباحيذكرعمر سفيان عبدالوهاب عبدالرحمن

2007 /2006االولصباحيانثىبنار امين يانار عبد هللا

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد فاضل علي ابراهيم الطائي

2007 /2006االولصباحيذكرعمر خالد صديق الشيخ علي

مناف محمد صالح عبدالكريم صالح 
البدراني

ذكر
2007 /2006االولصباحي

2007 /2006االولصباحيانثىمارينا سنحاريب ايشو ا سحق ساوا

2007 /2006االولصباحيذكريزن قيس محمد صبري علي الوتار

2007 /2006االولصباحيذكرزياد خلف صالح بالل الجبوري

2007 /2006االولصباحيانثىثورة خلف فرج يوسف الجبوري

2007 /2006االولصباحيذكرحمزة جوهر يونس محمد الطائي

2007 /2006االولصباحيانثىرشا حسام مصطفى مجيد الطويل

2007 /2006االولصباحيذكربسام محمد ياسين وهيب الحديثي

2007 /2006االولصباحيانثىريجوان ياسين حاجي هادي

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد باهض داؤد سلمان الركابي

2007 /2006االولصباحيذكرعمار يوسف حمو حسين ال صالح

2007 /2006االولصباحيذكراحمد احسان عبدالكريم محمود

2007 /2006االولصباحيذكرمحمد عبدالحكيم محمد زكي

2007 /2006االولصباحيذكرانس رعد غانم مرعي

مصعب محمود فيصل فتحي النعيمي
ذكر

2007 /2006االولصباحي

2007 /2006االولصباحيانثىوردة يوسف مصطفى حسين

2007 /2006االولصباحيذكر احمد خلف جدوع شهاب الجميلي

2007 /2006االولصباحيذكرجبران حميد عبدالوهاب محمد

2007 /2006الثانيصباحيانثىرغد سمير سعودي قاقو

2007 /2006الثانيصباحيانثىصفاء احمد رمو احمد السليفاني



2007 /2006الثانيصباحيذكرليث مزهر زيد الجبوري

يوسف عبدهللا جدوع مصطفى العبيدي
ذكر

2007 /2006الثانيصباحي

2007 /2006الثانيصباحيذكرطه رشيد طه حسن

2007 /2006الثانيصباحيذكرمنذر صالح مصطفى علي الدليمي

2007 /2006الثانيصباحيذكرخضر علي سعدو الهسكاني

2007 /2006الثانيصباحيذكرخلف عواد عبدهللا عزالدين

2007 /2006الثانيصباحيذكرصدام مناور دبيسان اللهيبي

2007 /2006الثانيصباحيذكرمحمد علي مجيد الطائي

2007 /2006الثانيصباحيذكرفهد ادريس ابراهيم السبعاوي

2007 /2006الثانيصباحيذكرمحمد طه محمد العكيدي

2007 /2006الثانيصباحيذكرمصعب مصطفى صالح طه ال طه

2007 /2006الثانيصباحيذكرعساف جالل حسين العساف

2007 /2006الثانيصباحيذكرمحمد رياض ابراهيم العبيدي

2007 /2006الثانيصباحيذكراشرف سعد ابراهيم الجبوري

2007 /2006الثانيصباحيذكرخالد عبدالكريم جلود سليمان

2007 /2006الثانيصباحيذكرمحمد علي صالح السبعاوي

2007 /2006الثانيصباحيانثىسرى مزهر حميد الهادي

2007 /2006الثانيصباحيذكرخلف احمد صالح السبعاوي

2007 /2006الثانيصباحيذكرحسين صديق حسن الهنش

نشوان غانم جارو نايف محمد 
الحمداني

ذكر
2007 /2006الثانيصباحي

2007 /2006الثانيصباحيذكرمحمد يونس عباس حسين الخالد

2008-2007االولصباحيذكرهشام عبد هللا حمد عليان الجميلي

2008-2007االولصباحيأنثىميادة مهدي صالح علي الجبوري

2008-2007االولصباحيذكرمقداد يوسف عمر سليمان الحمداني

2008-2007االولصباحيأنثىمريم منعم مال هللا مرعي الحالوجي

2008-2007االولصباحيأنثىنور قاسم محمد علي العبيدي

2008-2007االولصباحيأنثىمها جمال سالم حسين

لبنى سعيد احمد محمد علي الخطابي
أنثى

2008-2007االولصباحي



2008-2007االولصباحيأنثىأنوار جارو عبد الرزاق النعيمي

2008-2007االولصباحيأنثىهديل جمال محمد موسى آل محي

2008-2007االولصباحيذكرياسر حبو محمد حبو  الحبو

2008-2007االولصباحيذكرمحمد احمد غزالي محمد البرواري

احمد عزيز محمد علي  حسين 
ذكرالبجاري

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرمحمد عبد القادر محمد صالح

2008-2007االولصباحيذكروعد هاشم محمد صالح السبعاوي

محمود عبد هللا يونس محمود العدواني
ذكر

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيأنثىدعاء قتيبة عبد هللا صالح شنشل

2008-2007االولصباحيأنثىسرى وعد سعد الياس العبيدي

2008-2007االولصباحيأنثىنفيسة عبد هللا حسن علي السبعاوي

2008-2007االولصباحيذكرعمر مازن مجيد حميد الجلبي

احمد صبري محمود محمد  الخفاجي
ذكر

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرمحمد ظاهر شويت عبوش العكيدي

2008-2007االولصباحيأنثىايتان صالح سليمان زيد ارسالن

2008-2007االولصباحيذكرمحمد سالم عبد جرجيس الجبوري

محمد عبد الرحمن عمر حيول 
ذكرالسليفاني

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيأنثىهيفاء سالم محمد عمر

2008-2007االولصباحيأنثىندى محمد جاسم  محمد العبد هللا

2008-2007االولصباحيأنثىحنان ساقي جاسم محمد الحمدوني

2008-2007االولصباحيذكرقصي خضر رمضان خلف العماري

2008-2007االولصباحيذكرفارس موفق إسماعيل محمد الطائي

2008-2007االولصباحيذكرغانم علي ولي عباس البكري

عبد هللا خطار حسين عسكر العسكر
ذكر

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيأنثىرنا خير الدين حميد حسين القصاب

2008-2007االولصباحيذكرزكريا صابر عثمان خطاب الرفاعي



2008-2007االولصباحيذكرمعتز عبد الكريم عضيب الصالح

2008-2007االولصباحيذكرمحمد محسن عايد  كادود

2008-2007االولصباحيأنثىرند كاظم رحيم غربي الدوري

2008-2007االولصباحيذكرمحمد فاضل صالح براك الجبوري

2008-2007االولصباحيذكرموسى صالح طه معيدي الجبوري

2008-2007االولصباحيأنثىنادية محمد محمود صالح

2008-2007االولصباحيأنثىتقى هالل صباح الفخري

2008-2007االولصباحيأنثىنور علي مسلم علي الطائي

دينا مناف محمد ياسين احمد أمين اغا
أنثى

2008-2007االولصباحي

شهاب جاسم محمد عبدهللا  الخفاجي
ذكر

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيأنثىلينا حنا خليل خوشو بيرو

2008-2007االولصباحيذكرمقداد جاسم محمد إبراهيم العبيدي

2008-2007االولصباحيذكرسالم محمد ذنون يونس الشيخ

2008-2007االولصباحيذكرمحمد خلف يوسف منصور

سردار صبحي محمد حسين االومري
ذكر

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرزياد فتحي خضير احمد النعيمي

شلير تحسين حاجي سليمان االتروشي
أنثى

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرغيث حردان اسود حمد السلماني

2008-2007االولصباحيذكرمحمد عبد الجبار حامد عبد هللا

حسناء سهام الدين إبراهيم حلمي 
أنثىجرجيس اغا

2008-2007االولصباحي

رنا سمير عبد الغفور مصطفى العاني
أنثى

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرعبد هللا عبود عبد الحميد منوخ

2008-2007االولصباحيذكرمحمود جارو فتحي حسين العبدلي

2008-2007االولصباحيذكراصالن طاهر معجن طاهرال قبالن



قصي عبد القادر إسماعيل حمد 
ذكرالزهيري

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكراحمد وضاح احمد حسن الدليمي

2008-2007االولصباحيذكرعبد الجبار طه محمد الجبوري

2008-2007االولصباحيذكراياد احمد حسن حسين الجحيشي

2008-2007االولصباحيذكرعلي حسين علي حمد عمر

2008-2007االولصباحيذكرحسام حامد علي صالح السبعاوي

2008-2007االولصباحيذكرعالء احمد عبد علي جاسم

2008-2007االولصباحيذكراحمد مناع عبيد عيسى الجبوري

2008-2007االولصباحيذكرسمير احمد عمر ميرزا

2008-2007االولصباحيذكررافع هاشم إبراهيم بكر العدلي

2008-2007االولصباحيذكرماجد مصلح حمود الحرداني

2008-2007االولصباحيأنثىابتغاء عامر جواد كاظم  العامري

2008-2007االولصباحيذكرحسام عبد يوسف فرج  الجبوري

إسماعيل إبراهيم إسماعيل حسن 
ذكرالنعيمي

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرأنور بالل الياس حسن السبعاوي

2008-2007االولصباحيذكراحمد محمد علي حسين الجحيشي

2008-2007االولصباحيأنثىزهراء زكي احمد  داؤد العبيدي

عامر محمد شريف إبراهيم علي 
ذكرالعبيدي

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرمهدي صالح علي حسين الجبوري

2008-2007االولصباحيذكرخميس محمد محمود علي الخاطر

2008-2007االولصباحيذكرمحمد سعيد عبد هللا محمد العنزي

2008-2007االولصباحيذكرمعن رعد علي مصطفى الطائي

2008-2007االولصباحيذكرعكاب محمد عبد  الجغيفي

رضوان إبراهيم محمد يونس محمد  
ذكرالجحيشي

2008-2007االولصباحي

صدام حسين مصطفى حسن صالح 
ذكرالمعماري

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكراحمد طه ياسين عواد السبعاوي



2008-2007االولصباحيأنثىرؤى أكرم رؤوف بشير الرضواني

2008-2007االولصباحيذكرطه محمد طه حمد الحمداني

يعقوب اخضير محمد فتحي الجبوري
ذكر

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيأنثىشرين فرست نجم احمد الدوسكي

2008-2007االولصباحيذكرمحمد داؤد سالم يونس العباسي

2008-2007االولصباحيذكرعمر موفق فتحي غزال السبعاوي

2008-2007االولصباحيذكرمصعب طه حمادي محمد

2008-2007االولصباحيأنثىسندس صباح محمد احمد البني

2008-2007االولصباحيذكراحمد محمد احمد ياسين العكيدي

2008-2007الثانيصباحيأنثىرؤى اكرم سليمان داؤد حموشي

2008-2007الثانيصباحيأنثىرشا صالح مصلح حمود الجواري

ذي يزن ماهر فرهود حسن السامرائي
ذكر

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيأنثىرؤى حميد احمد قاسم

2008-2007الثانيصباحيذكراحمد صباح نوري خليل  الحسين

2008-2007الثانيصباحيذكرخالد سالم حسين حبيب

2008-2007الثانيصباحيذكرعمر امين حسين اسماعيل الشيخلي

2008-2007الثانيصباحيأنثىسهى فواز اسعيد حسن الحديدي

2008-2007الثانيصباحيذكرفالح حسن حمزة حسن الطائي

2008-2007الثانيصباحيذكرمحمد حماد محارب صالح

2008-2007الثانيصباحيذكربسام غازي عزيز جاسم السنجري

2008-2007الثانيصباحيأنثىشهرزاد شحاذة صالح عبد السالمي
2008-2007الثانيصباحيذكرمحمد سميط احمد عبدالجبوري
عبد الرزاق مطر محمود احمد 

ذكرالمعماري
2008-2007الثانيصباحي

عبدالعظيم يونس حسن علي  
ذكرالعجراوي

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيذكرصادق موسى حمادي العامري

2008-2007الثانيصباحيذكراسامة ياسين محمود صالح الطائي

2008-2007الثانيصباحيذكرجالل سعدو بدل علو



2008-2007الثانيصباحيأنثىاجوان مبجل حمد هللا علي التتنجي

2008-2007الثانيصباحيذكراحمد كناد عطية غائب العبيدي

2008-2007الثانيصباحيذكرياسين احمد عبد ياسين  السبعاوي

2008-2007الثانيصباحيذكرامير اياد محسن محمود الصائغ

2008-2007الثانيصباحيذكرسالم جاسم محمد ابراهيم الحديدي

2008-2007الثانيصباحيذكرمهند محمد طه محمد العزاوي

2008-2007الثانيصباحيذكرعمر عامر شكر محمود

2008-2007الثانيصباحيذكرسعد كريم فهد حبيب الزبيدي

2008-2007الثانيصباحيذكرصفاء الدين نوري عبد الرزاق احمد

2008-2007الثانيصباحيأنثىاسراء محمود نجرس محمد عباس

2008-2007الثانيصباحيذكرفارس محمد امين مصطفى حسين

2008-2007الثانيصباحيذكراحمد علي حسن محمد الجبوري

2008-2007الثانيصباحيذكرمحمد بالل عزيزخليف  الجبوري

2008-2007الثانيصباحيذكرمطلك فاضل جاسم محمد الشمري

2008-2007الثانيصباحيذكرعمر حازم عبد هللا عمر العميري

2008-2007الثانيصباحيذكرشهاب حمد عبيد محمد الحرداني

2008-2007الثانيصباحيذكرناظم اسماعيل محمود المتيوتي

2008-2007الثانيصباحيذكرزياد معيوف جاسم سلطان الربيعي

2008-2007الثانيصباحيذكرقصي حميد حسن علي البياتي

2008-2007الثانيصباحيذكرانيس جاسم محمد سكران

2008-2007الثانيصباحيذكرحماد احمد كاظم احمد اللهيبي

2008-2007الثانيصباحيانثىبيمان جلعو حيدر سليم الكاكي

2008-2007الثانيصباحيذكرايمن قيثار حامد سليمان النعيمي

2008-2007الثانيصباحيذكرمثنى محمد سليم حديد اللهيبي

2008-2007االولصباحيأنثىسهيلة علي زينل حسين الصفر

2008-2007االولصباحيأنثىرنا غازي الياس خضر الطائي

2008-2007االولصباحيأنثىبسمة غانم احمد عبد اللطيف

2008-2007االولصباحيذكرفاضل عباس سلطان خضر الطائي

ظفر حكمت نايف خطاب المعاضيدي
أنثى

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيأنثىرؤى موفق محمود إسماعيل الصفار



2008-2007االولصباحيأنثىسارة ياسين محمد احمد الصالح

2008-2007االولصباحيذكربرهان حسين خلف شالل الراوي

2008-2007االولصباحيذكرنجم شهاب احمد عبد هللا العبد هللا

رفل محمد عباس زين العابدين 
أنثىالصوفي

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيأنثىسجى احمد صديق محمود عابد

2008-2007االولصباحيذكرمحمد هاشم عباس علي السياف

2008-2007االولصباحيذكراحمد وعد هللا حسن علي الراوي

2008-2007االولصباحيأنثىإيمان يونس صالح احمد الجبوري

2008-2007االولصباحيذكرخالد حامد فرحان فاضل الدليمي

2008-2007االولصباحيذكربسام محمود إبراهيم كاظم الحمداني

2008-2007االولصباحيذكرمحمد خميس محمد صالح علي

2008-2007االولصباحيذكرخالد وليد خضر عيسى فريشات

رضوان عبد هللا فتحي محمد  الزيدي
ذكر

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرنعمت هاشم طه حسين ذنون

صفوان محمود محمد مصطفى الطائي
ذكر

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيأنثىآمنة مروان مهدي صالح شيال العلم

2008-2007االولصباحيذكرسامر فيصل عبد هللا محمد حنتوش

ياسر سمير محمود يونس السراج 
ذكرباشي

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيأنثىمروة وليد عبد هللا علي العبيدي

2008-2007االولصباحيذكرعلي منهل شاكر محمد العثمان

محمد أنور عبد النافع يحيى االعرجي
ذكر

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرأسامة عدنان حامد سعيد الطائي

صالح الدين الياس جمعة جربوع ال 
ذكررجب

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرحارث رافع غائب قاسم العالف

2008-2007االولصباحيذكرمعن غانم حسن فرحان الجشعمي



2008-2007االولصباحيذكرحسين شاكر محمود جدوع  المولى

2008-2007االولصباحيذكرمازن احمد طيب ايبو السليفاني

2008-2007االولصباحيذكرمحمود سامي حياوي محمد

محمد ميسر جرجيس محمد ال حميد
ذكر

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيأنثىوسن عبد هللا يونس خلف الطائي

2008-2007االولصباحيذكركرم خالد شريف رشيد  دالل  باشي

2008-2007االولصباحيذكراحمد يوسف علي خلف

2008-2007االولصباحيأنثىمروة غانم عزيز داؤد حالق

2008-2007االولصباحيأنثىنور عبد العزيز عبد الرحمن محمد

2008-2007االولصباحيذكرصالح احمد صالح خضر الجبوري

2008-2007االولصباحيأنثىمروة ثامر هاشم يونس العبيدي

2008-2007االولصباحيأنثىنجالء موفق داؤد سلو النعيمي

2008-2007االولصباحيأنثىجوليان يوسف يشوع شابا بتق

2008-2007االولصباحيذكرعلي جاسم يونس جاسم العبيدي

2008-2007االولصباحيأنثىاالء يونس إسماعيل سعيد الراوه جي

2008-2007االولصباحيذكرإبراهيم محمد قاسم  محمد العبادي

2008-2007االولصباحيذكردحام جاسم علي  محمد الجرجري

2008-2007االولصباحيأنثىتيماء جودت محمد أمين العكيدي

2008-2007االولصباحيذكرنزهان احمد عواد مهدي السبعاوي

2008-2007االولصباحيذكرقاسم محمود فرج محمد السبعاوي

هيثم حسن عبد هللا إسماعيل الجبوري
ذكر

2008-2007االولصباحي

رشا سامي سعيد جاسم سعيد الرفاعي
أنثى

2008-2007االولصباحي

خمائل خرشيد  الياس  يونس الشابي
أنثى

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرقصي جاسم إبراهيم محمد الراشدي

2008-2007االولصباحيذكرعلي زيدان خلف عبد الجبوري

2008-2007االولصباحيذكروعد صالح خلف عباس السبعاوي

2008-2007االولصباحيذكرفراس محمد طه حمد الحمداني



احمد عبد الرزاق ذنون محمد  
ذكرالمشهداني

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرزين العابدين محمد يونس علي

2008-2007االولصباحيأنثىأسيل محمود يوسف احمد الفركاحي

2008-2007االولصباحيذكرفؤاد سالم عباس محمد الطائي

احمد محمد علي محمد طوكان 
ذكرالجبوري

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكراحمد وعد هللا محمد مجيد الطائي

2008-2007االولصباحيأنثىرنا ضياء خضر محمد الصفار

2008-2007االولصباحيذكرعماد شاكر غائب موسى الموسى

2008-2007االولصباحيأنثىمروة سعد احمد صالح المعاضيدي

2008-2007االولصباحيذكرجاسم محمد حسن صالح سليمان

2008-2007االولصباحيذكرعلي حسين عباس حسن  الهاشمي

2008-2007االولصباحيذكرسامي سالم داؤد سليمان الخفاجي

فرح عبد الكريم سعد هللا يحيى العزاوي
أنثى

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرمحمد احمد يونس ذنون العبادي

سالم عامر عبد الرزاق سليمان العبيدي
ذكر

2008-2007االولصباحي

منتصر محسن إبراهيم محمد الراشدي
ذكر

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيأنثىأفراح فاخر الياس حجي الماموسي

2008-2007االولصباحيذكرعلي خلف عيسى خلف السبعاوي

2008-2007االولصباحيذكروسام خلف نجرس صالح

2008-2007االولصباحيذكرصالل حامد علي محمد الرفاعي

2008-2007االولصباحيذكربشار يوسف سليمان بكر المعماري

2008-2007االولصباحيذكربشار خضر فتحي نهر حمود

2008-2007االولصباحيذكرمهند غانم عبو محمد العبيدي

2008-2007االولصباحيذكراحمد نبيل سعيد داؤد  الطائي

2008-2007االولصباحيأنثىرحمة باسم غازي قاسم العبيدي

2008-2007االولصباحيذكرمحمد غانم قاسم يحيى العزاوي



2008-2007االولصباحيذكريزن نزار محمد سعيد االسعدي

2008-2007االولصباحيذكرمحمد صالح الياس خلف ابراهيم

2008-2007االولصباحيذكرمحمد جبار شكور خلف االسحاقي

2008-2007االولصباحيذكراوس احمد ادريس احمد كشمولة

إسماعيل صالح إسماعيل محمد 
ذكرالجبوري

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرإسالم زيدان خلف خضير الجبوري

2008-2007االولصباحيذكرعلي عثمان علي حسين الراشدي

2008-2007االولصباحيذكراحمد محمد علي سليمان السبعاوي

2008-2007االولصباحيذكرمحمد عبد هللا احمد حسين السويدي

2008-2007االولصباحيأنثىبتول عماد محمد علي قاسم المفتي

2008-2007االولصباحيأنثىآمنة غسان يوسف احمد الجنابي

2008-2007االولصباحيأنثىرنا علي موسى محمد الحسن

2008-2007االولصباحيذكرعماد محمد علي احمد الصفوك

2008-2007االولصباحيذكرعمر احمد حسن حامد  الرجبو

2008-2007االولصباحيذكراحمد شكر محمود جاسم الحمداني

2008-2007االولصباحيأنثىرؤى سامي خضر سمعان حيصا

2008-2007االولصباحيذكروسام علي حسين حسن الحمداني

2008-2007االولصباحيذكرفتحي حسين صديق فتحي الداودي

2008-2007االولصباحيذكرحسين محمد يونس شالش الجبوري

عبد الوهاب محمود حمد محمد 
ذكرالسبعاوي

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرزيد تحسين يونس حسن بك

2008-2007االولصباحيذكراحمد خضر خلف حمد الجميلي

2008-2007االولصباحيأنثىدنيا محمد خالد إبراهيم النزاري

2008-2007االولصباحيذكرصدام احمد طه احمد اللويزي

2008-2007االولصباحيذكرمحمد فخري يونس احمد ثابت

2008-2007االولصباحيذكراحمد خالد محمود داود القطان

احمد إسماعيل اطميهيرعبدهللا  
ذكرالجبوري

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكراحمد سالم ياسين حمدون الجبوري



2008-2007االولصباحيذكرمروان محمد داود مغير الجبوري

شوكت عبد الكريم جواد  يعقوب 
ذكرالبياتي

2008-2007االولصباحي

شامل عبد القادر حامد شدو العبادي
ذكر

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكراحمد محمد حسن خضير الدليمي

2008-2007االولصباحيذكراحمد سعيد عبد احمد الجبوري

2008-2007االولصباحيذكرعمر خلف محمود شهاب  القيسي

2008-2007االولصباحيذكرعماد محمد صالح خضير الجبوري

2008-2007االولصباحيذكرعمر رعد شريف حسن الشلي

2008-2007االولصباحيذكرعبد المنعم محمد قاسم اسود االحمد

2008-2007االولصباحيذكركرم صبحي صالح عالوي الجميلي

2008-2007االولصباحيذكرمروان عبد هللا جميل علي الجبوري

2008-2007االولصباحيذكرعمر نزار هاشم  حمودي العنزي

2008-2007االولصباحيذكرجمال محمد سليمان حسن حسو

2008-2007االولصباحيانثىعبير سبهان جاسم محمد الزبيدي

احمد خير الدين خالد مصطفى 
ذكرالصراف

2008-2007االولصباحي

عبد المجيد حميد امحجوب عبد هللا 
ذكرالجحيشي

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرقصي محمد شوكت الياس الطائي

2008-2007االولصباحيذكرزياد هاشم سليمان علي الخاتوني

2008-2007االولصباحيذكرحسان طارق حامد عبد هللا القيسي

علي فواز عبد الرحمن عبد القادر 
ذكرالعبدلي

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرقيصر سمير بنيامين حمو الحمداني

2008-2007االولصباحيذكرقيس احمد حسين جويد  الجميلي

2008-2007االولصباحيذكرهشام حسن رشيد سلمان الجبوري

2008-2007الثانيصباحيذكر حسيب عيدو رشو حيدر

2008-2007الثانيصباحيأنثىمروة نواف عوض احمد الزبيدي

2008-2007الثانيصباحيأنثىاالء وعد محمد فرحان شالش



2008-2007الثانيصباحيذكراوس سالم الياس محمد العباس

2008-2007الثانيصباحيذكرطلعت فوزي سلطان زيدان

فهد عبد العزيز محمد حبيب المتيويتي
ذكر

2008-2007الثانيصباحي

صالح عبدالكريم محمد عبدالجبار 
ذكرالهاشمي

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيأنثىايمان جاسم محمد خلف الطائي

صفاء قيس فاضل فتحي ال شيال 
أنثىالعلم

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيذكرسعد احمد مصطفى احمد الحيالي

2008-2007الثانيصباحيانثىرغدة ابراهيم خليل يونس الحديدي

2008-2007الثانيصباحيذكرانس عامر ججو شيما

2008-2007الثانيصباحيذكرمثنى عذاب شالل حسن السلماني

سعد عبدالواحد صالح ابراهيم الجبوري
ذكر

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيذكراحمد صالح محمد علي البدراني

2008-2007الثانيصباحيذكرغانم تركي صالح عسكر الخفاجي

2008-2007الثانيصباحيذكرعباس الياس حاصود عبو

حيدر عبد الباسط يوسف سبهان 
ذكرالحاجم

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيذكرهشيار موسى حسن حجي السيد

2008-2007الثانيصباحيذكرسعد عبد المنعم فارس داؤد الطائي

2008-2007الثانيصباحيذكرعامر بشير كمو خضر

2008-2007الثانيصباحيذكرعلي حسين علي معيوف الجبوري

2008-2007الثانيصباحيذكرعمر محمود نايف حسن العاني

سرمد سفر سليمان محي الدين الكردي
ذكر

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيذكرعلي طه محيميد جاسم الكاصومي

مضر محمد حمدي عباوي 
ذكرالمعاضيدي

2008-2007الثانيصباحي



عبدالحافظ طه خضير يونس الراشدي
ذكر

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيذكرسعد محمد امين مهندس الجبوري

محمد يونس محمود حمادي  الحيالي
ذكر

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيذكرفوزي خضر عباس اسماعيل

2008-2007الثانيصباحيذكررائد جار هللا عبدهللا فرحان

عالء الدين خلف علي عبد هللا 
ذكرالجبوري

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيذكرايمن احمد سعيد  اسود العبيدي

2008-2007الثانيصباحيأنثىزينة جمعة طه احمد

2008-2007الثانيصباحيذكرحسن علي تميم علي اللهيبي

2008-2007الثانيصباحيذكرعامر حسين عبد عبدهللا السبعاوي

2008-2007الثانيصباحيذكرمحمد سعدون احمد مصطفى عربو

2008-2007الثانيصباحيأنثىهند هاني جرجيس خضر النعيمي

يوسف جاسم محمد عبدالعزيز العاني
ذكر

2008-2007الثانيصباحي

مروى جمال عبدالرزاق محمد الحسيني
أنثى

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيأنثىرغد فرحان صالح بالل الجبوري

اسراء عبدالرحمن محمد هوارالجرجري
أنثى

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيأنثىمنتهى حبيب محمد احمد الدليمي

2008-2007الثانيصباحيذكراحمد محمد ابراهيم جاسم السبعاوي

2008-2007الثانيصباحيذكرسيف فهمي فاضل يونس

2008-2007الثانيصباحيذكرعطية حسين عران عبيد الجبوري

ابراهيم حميد ابراهيم منصور الزبيدي
ذكر

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيذكرغسان علي حسين ياسين السويداني

2008-2007الثانيصباحيذكرعبدهللا عمر احمد عزيز الجبوري



2008-2007الثانيصباحيذكرايسر ناظم بشير ججو الطائي

2008-2007الثانيصباحيذكرمحمد خلف عبد هللا خلف

2008-2007الثانيصباحيذكرجاسم محمد حسن سعيد العكيدي

2008-2007الثانيصباحيذكرمهران فيصل محمود محمد

2008-2007الثانيصباحيذكرظاهر علي احمد محمدالجبوري

2008-2007الثانيصباحيذكراحمد علي صالح الهربيط االحمدي

2008-2007الثانيصباحيذكررائد محمود هيتة عالوي اللهيبي

مروان عبدالرحمن نامس عطية 
ذكرالجميلي

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيذكرسنان محمد ابراهيم احمد العبيدي

2008-2007الثانيصباحيذكراحمد خلف معيد مصلت الجحيشي

منتصر محمد حسين علي المصطفى
ذكر

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيأنثىوسن جنان ابراهيم عبد هللا العباسي

2008-2007الثانيصباحيذكراياد حسين احمد وحيد العزاوي

2008-2007الثانيصباحيذكرعالء محمد شيت علي الجبوري

2008-2007الثانيصباحيذكرمحمد محمود احمد حبيب العنزي

2008-2007الثانيصباحيذكرذياب سالم ابراهيم محمد ال يوسف

2008-2007الثانيصباحيذكرطارق مخلف علي محمد السالم

2008-2007الثانيصباحيذكرفهد شعبان عطية حسن العنزي

2008-2007الثانيصباحيذكرمحمد شعيب حميدعلي اللهيبي

2008-2007الثانيصباحيذكرثائر محمود مصطفى علي البياتي

2008-2007الثانيصباحيذكرمحمد فوزي يونس عويد الجميلي

2008-2007الثانيصباحيذكرناصر حماد ابراهيم علي الجبوري

2008-2007االولصباحيذكرمحمد مثنى علي خليل الحمداني

2008-2007االولصباحيذكربسام احمد عبدهللا حاجي

أشتي عبد الستار عبد الغني عبد هللا
ذكر

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيأنثىمروة عدنان سالم قاسم االعرجي

اسراء عبد القادر احمد طه الجحيشي
أنثى

2008-2007االولصباحي



2008-2007االولصباحيذكرمحمود قحطان احمد مرعي العبيدي

2008-2007االولصباحيأنثىليلى صبري محمد حسن الطائي

زبيدة اكرم  بشيرعبد الحكيم الرضواني
أنثى

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكراسامة اسماعيل خليل فتحي الحيالي

2008-2007االولصباحيذكرمثنى فتحي احمد حميد الجحيشي

2008-2007االولصباحيأنثىهناء محمد احمد محمد الكوراني

2008-2007االولصباحيأنثىهيفاء الياس جمعة الياس

2008-2007االولصباحيذكرشهاب محمد احمد حمود السبعاوي

2008-2007االولصباحيذكرعلي سالم حسن خلف

2008-2007االولصباحيأنثىمروة رمضان هالل محمد

2008-2007االولصباحيأنثىمروة فيصل بشير سعيد الدليمي

2008-2007االولصباحيأنثىرفل موفق امين محمد القزاز

2008-2007االولصباحيذكرهاني صالح خلف  عبد هللا الدليمي

2008-2007االولصباحيأنثىشذى هاني ذنون محمد

2008-2007االولصباحيأنثىشيماء عبدالسالم طه محمود

2008-2007االولصباحيأنثىشريهان احمد محمد عبد هللا

2008-2007االولصباحيذكرمهند محمد ياسين طه الحيالي

2008-2007االولصباحيذكرعزيز بشار خلف سمعو الجرجري

2008-2007االولصباحيذكرمحمد جاسم محمد خليل

2008-2007االولصباحيذكرمحمد نشوان وجيه  احمد

2008-2007االولصباحيانثىسلفانا سعدي كوركيس ابلحد

2008-2007االولصباحيذكرنجم محمد علي عبد هللا نجم

2008-2007االولصباحيذكرسنان حسن علي حامد

2008-2007االولصباحيذكرعماد محمد امين احمد علي

2008-2007االولصباحيذكريونس ثاني يونس بركات الهيبي

2008-2007االولصباحيأنثىشيماء صالح الدين سعدي سعيد

2008-2007االولصباحيذكرعلي احمد يوسف حاجم نخيلة

2008-2007االولصباحيأنثىلوله سمير داؤد عبد هللا حنو

2008-2007االولصباحيذكرمروان عبد المنعم خلف  ثامر

2008-2007االولصباحيأنثىدعاء عادل عوني  سليمان الزراري



2008-2007االولصباحيأنثىبروين سالم حسن علي الزهيري

2008-2007االولصباحيذكرميثاق نعمان حمود روان الجبوري

باسم قاسم محمود عبد هللا السامرائي
ذكر

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيأنثىاسيل عزالدين وليد خالد ال فليح

2008-2007االولصباحيأنثىاريج امجد فرج مصطفى النعيمي

وسام عبدالملك مروان يوسف الحيالي
ذكر

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرزيد رعد بشير محمد الحمودات

2008-2007االولصباحيأنثىغدير عالء يونس عزيز عبد القادر

2008-2007االولصباحيأنثىاطياف خيري شيت شكر الجوادي

2008-2007االولصباحيأنثىصفا فاضل عبد ذنون يونس اليونس

2008-2007االولصباحيذكرصالح احمد صالح محمد العبيدي

2008-2007االولصباحيأنثىراوية احمد شهاب احمد العزي

2008-2007االولصباحيأنثىمروة نوح محمود ياسين الحديدي

2008-2007االولصباحيذكرمحمد فؤاد جالل خورشيد النعيمي

2008-2007االولصباحيأنثىرؤى مروان بشير عبد هللا الطائي

2008-2007االولصباحيأنثىشيماء محمد سليمان  داؤد احمد

2008-2007االولصباحيأنثىنسرين محمد شريف ميرزا الكوياني

2008-2007االولصباحيذكرمروان سلطان احمد عبيد الجحيشي

عبد الحكيم محمود اسماعيل عنيز 
ذكرالجرجري

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرابراهيم محمد يوسف جميل العباسي

2008-2007االولصباحيذكرزياد محمد عبدهللا جاسم الزبيدي

نسرين عبدالباسط محمد صالح الطائي
أنثى

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيأنثىبسمة حقي شهاب احمد

رافع عبد الرزاق محمد رجب المعماري
ذكر

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرذياب نواف احميد مطلك الشمري

2008-2007االولصباحيأنثىسجى نوري ذنون محمد



2008-2007االولصباحيذكرمزهر عبودي عزيز احمد النمر

2008-2007االولصباحيأنثىوسن يوسف مصطفى جاسم محمد

2008-2007االولصباحيذكرمهند يونس خليل اسماعيل

محمد عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن 
ذكرالمزوري

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرتيسير عبد هللا عبد سليمان

2008-2007االولصباحيذكرمحمد ثائر جاسم محمد المعاضيدي

2008-2007االولصباحيذكرحازم جبار فرج امين الخالدي

2008-2007االولصباحيذكررياض عباس ولي رشيد الكاكي

2008-2007االولصباحيذكرحامد عذاب رجه فرج الحرداني

2008-2007االولصباحيذكراحمد سعيد عيسى دشتو الحرباوي

2008-2007االولصباحيأنثىسجى عبد الوهاب جاسم محمد

2008-2007االولصباحيذكررامي حنا كرومي موسى الفي توما

2008-2007االولصباحيأنثىغالية عدنان محمد عسكر

2008-2007االولصباحيأنثىرغد محمد حازم  محمد السماك

حمادي ميسر حمادي احمد العبد هللا
ذكر

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكر يونس مظفر احمد عبد هللا الطائي

2008-2007االولصباحيذكر سيف اسعد محمود احمد المرود

2008-2007االولصباحيأنثىرغد حسن سلطان ناصر البدراني

2008-2007االولصباحيأنثىزينة عبد الجبار احمد شيت

عبدالرحمن عبدالمنعم فاضل فتحي 
ذكرالحيالي

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرمشتاق خضر عبد  ياسين الجنابي

2008-2007االولصباحيأنثىرغد موفق ذنون محمد المولى

2008-2007االولصباحيذكررياض سالم جالل صالح العبيدي

2008-2007االولصباحيأنثىسيفانيا زهير متي حنا توكا

فهد عبدالكريم ابراهيم محمد السنجري
ذكر

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرسيف محمد طه محمود العاني

2008-2007االولصباحيأنثىحذامة طارق محمد احميد النعيمي



2008-2007االولصباحيذكرشريف ثائر محمد شريف سعيد

2008-2007االولصباحيذكرمياح صبيح زغير نهار الحرداني

2008-2007االولصباحيأنثىريم معاذ يحيى محمد الكريم

2008-2007االولصباحيذكراحمد وعد صالح يونس المشهداني

2008-2007االولصباحيذكرخالد مخلف حسين جاسم الشمري

االء عبدالسالم صديق يونس الحسيني
أنثى

2008-2007االولصباحي

صفاء سلمان ضاحي عزيز الجبوري
ذكر

2008-2007االولصباحي

عمر نجيب محمد علي يونس الدليمي
ذكر

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكروسام حميد عائد براك الجبوري

2008-2007االولصباحيذكرعمر سعد هللا جمعة عواد الراشدي

2008-2007االولصباحيأنثىمروى علي محمود حسين الزبيدي

حمزة صالح الدين داؤد سليمان االغا
ذكر

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكراحمد صالح محمد  سعيد خطاب

2008-2007االولصباحيذكرسامي احمد فيصل زرزور

2008-2007االولصباحيذكرحارث مازن حمدون  سليمان الكلو

2008-2007الثانيصباحيأنثىصفاء نافع جبور خضر عبدال

2008-2007الثانيصباحيذكرركان فاضل محمد صالح خليل

2008-2007الثانيصباحيأنثىرحمة شاحوذ خليف صالح

2008-2007الثانيصباحيذكراحمد عامر زيدان محمود

2008-2007الثانيصباحيذكرحارث خيري  محمد صوفي

2008-2007الثانيصباحيذكراحمد خالد علي حميد

2008-2007الثانيصباحيذكراحمد محسن حميد احمد

2008-2007الثانيصباحيذكراسماعيل خلف محمد عيسى

2008-2007الثانيصباحيذكرعدي حسن فرج گردي

سارة اقدام مصطفى عبدهللا مصطفى
أنثى

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيأنثىانوارحسين احمد حسن



2008-2007الثانيصباحيذكررضوان عزيز احمد حمو الجرجري

2008-2007الثانيصباحيأنثىسحر محمد صالح عبدهللا

2008-2007الثانيصباحيأنثىرغد ابراهيم خليل احمد

2008-2007الثانيصباحيذكروسام احمد سبهان حمد

2008-2007الثانيصباحيأنثىمروة ازاد ذنون يونس

2008-2007الثانيصباحيذكرعماد صالح قاسم يحيى

2008-2007الثانيصباحيأنثىصفا عبد الحافظ رؤوف  عبدهللا

2008-2007الثانيصباحيذكرحاتم حسن الياس البيطار

2008-2007الثانيصباحيذكرمحمد احمد محمد احمد

2008-2007الثانيصباحيذكرمحمد عبد الحميد ذنون يونس

2008-2007الثانيصباحيأنثىاالء ممتاز فاضل خليل الحمداني

2008-2007الثانيصباحيذكرزيد نوزت حسن خضر

2008-2007الثانيصباحيذكرحسن علي احمد عبود

2008-2007الثانيصباحيذكرمختار فائق مرسى الفي الجنابي

عبد القادر عبدهللا خلف تركي الهيبي
ذكر

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيذكرسعدي فؤاد عبد الجليل نايف

2008-2007الثانيصباحيذكرمهند فيصل سرحان ذياب

2008-2007االولصباحيذكراحمد محل خلف عزو العدواني

2008-2007االولصباحيأنثىزينب فاضل محمد طاهر العزي

2008-2007االولصباحيأنثىرشا حميد رجب محمد الربيعي

2008-2007االولصباحيأنثىوفاء صباح خدر السو

2008-2007االولصباحيذكرعكرمة محمد زكي حميد العزاوي

2008-2007االولصباحيذكركمال خليل سليمان حجي  البركعي

سراب عبد الكريم مطر حسين الداهري
ذكر

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيأنثىرغد أسامة جار هللا محمد الدليمي

قحطان معروف منصور حمودي 
ذكرالعبيدي

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكركنعان غريب إبراهيم مال فتاح

2008-2007االولصباحيأنثىزينة حسن علي محمد النقشبندي



2008-2007االولصباحيأنثىنجالء صالح الدين مرعي القزاز

2008-2007االولصباحيذكرمسلم قاسم حسن أيوب  اللهيبي

2008-2007االولصباحيذكراحمد صالح حسن كاظم المجمعي

صباح فيصل فرحان حسين  الحمامة
أنثى

2008-2007االولصباحي

همام مؤيد عبد الرحيم عاني االلوسي
ذكر

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرمصطفى هاني سعيد جاسم الرفاعي

2008-2007االولصباحيذكرعلي مدني إبراهيم علي النعيمي

2008-2007االولصباحيذكرمؤيد نجاح عابد عفين  الجبوري

محمد ضياء مهدي صالح مصطفى 
ذكرالخفاجي

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكراحمد جوكو سعدو شمو

عدنان خير الدين نوري  الياس 
ذكرالشبكي

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيأنثىرفل رافع شاكر يوسف الوتار

2008-2007االولصباحيذكرمحمد رعد علي عبد هللا الطائي

2008-2007االولصباحيذكرليث وجدي عبد الكريم الحديثي

2008-2007االولصباحيذكرعمر حلو علي جديع الشمري

وفاء عبد السالم يونس عبد هللا عزو 
أنثىبك

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيأنثىمورين انويا خوشابا الكرموسي

2008-2007االولصباحيذكرإبراهيم مكي إبراهيم علي النعيمي

2008-2007االولصباحيذكرعامر خضر حسين عواد العكيدي

مروان محمد زكي محمود الحصيرجي
ذكر

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيأنثىظفر حسين يونس حسين الحمداني

2008-2007االولصباحيأنثىحنان فاروق سعيد شنتولة

2008-2007االولصباحيأنثىخولة احمد حسن مرعي الحديدي

2008-2007االولصباحيذكرفخري رجب عباس ميرزا البكر

2008-2007االولصباحيأنثىبروين مشير حسين احمد الدوسكي



2008-2007االولصباحيذكرمخلد ماجد محمود رحيم الداهري

2008-2007االولصباحيأنثىراوند حميد محمد أمين المزوري

2008-2007االولصباحيذكرمهند محمد بشير سلطان  الراشدي

2008-2007االولصباحيذكرسعد غانم احمد هندي الحديدي

2008-2007االولصباحيذكرحامد محمد كاظم علي  العيساوي

2008-2007االولصباحيذكرخليل احمد خليل احمد اللهيبي

2008-2007االولصباحيأنثىنهى هامل مهدي محمد الساعدي

2008-2007الثانيصباحيذكرموفق يونس حسين سعد الساعد

يونس عبدالغني محمدصالح عبدالقادر
ذكر

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيذكرهشام عدنان ابراهيم العبادي

2008-2007الثانيصباحيأنثىرغدة خالد بهجت خلف الهاللي

2008-2007الثانيصباحيذكرريان محمد احمدعبدهللا الطائي

عفوان معاص قادر محمد امين 
ذكرالزيباري

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيذكرادريس خلف حمد شيخ المفرجي

2008-2007الثانيصباحيذكرظافر محمد موسى نجم الجبوري

2008-2007الثانيصباحيذكرزيد عبد السالم خليل احمد الحيالي

خالد عبد الكريم صالح زيدان الحمدوي
ذكر

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيذكردلخاز جندي رمو سمواز يوكي

عماد محمد نايف مصطفى ال زين 
ذكرالعابدين

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيذكرمشتاق اسماعيل احمد خضر

2008-2007الثانيصباحيذكراحمد حنوش ابراهيم خليف الضامن

2008-2007الثانيصباحيانثىجيهان صباح علي احسان

2008-2007الثانيصباحيذكرصباح سعيد يوسف مصطفى

2008-2007الثانيصباحيذكرعلي طارق علي خطاب العبادي

2008-2007الثانيصباحيذكرمحمد حكمة ضعين فهد

2008-2007الثانيصباحيذكرابي عدنان هادي محمد اللهيبي

2008-2007الثانيصباحيذكرسعد ياسين مشعل احمد العكيدي



2008-2007الثانيصباحيذكراريب علي كمال الدين محمد

2008-2007الثانيصباحيذكرسعدون نواف محمد عواد

احمد عبد المنعم احمد صالح الطائي
ذكر

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيذكرعامر جميل محمد عبد الجميلي

2008-2007الثانيصباحيذكرعمر محمد بشير عبدالقادر العاني

عالء فخري احمد محمد علي الجبوري
ذكر

2008-2007الثانيصباحي

منصور حسين لطيف خلف الجبوري
ذكر

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيذكرهشام محمد سعيد خضرالمعاضيدي

2008-2007االولصباحيذكرسلطان زيدان حسن داؤد العكيدي

2008-2007االولصباحيأنثىريمان سهيل عبد الكريم موسى

2008-2007االولصباحيذكرزيد مظفر ياسين يونس الطائي

2008-2007االولصباحيأنثىوالء حازم سلطان عبد هللا الصفار

2008-2007االولصباحيذكر ريان محمد ذياب جوير الحمدوني

2008-2007االولصباحيذكرعلي طالب جميل شاهين الجبوري

2008-2007االولصباحيذكروسام ساهي عيسى شؤوثا

2008-2007االولصباحيذكر جعفر ال جوهر طالب حيدر علي

2008-2007االولصباحيأنثىمروة باسل فخري توفيق

لبنى مؤيد علي عبد الرحمن الرفاعي
أنثى

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرمحمد عبد القادر فتحي سالم

2008-2007االولصباحيذكر موفق عطية علي حمد الجميلي

2008-2007االولصباحيذكررجعان خلف عبد هللا خوين

عالء الدين احمد علي حسن الجميلي
ذكر

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرحميد احمد جواد جاسم

2008-2007االولصباحيأنثىرنا محمد احمد سيد احمد فرحات

2008-2007االولصباحيذكراحمد عبد علي حسين السبعاوي

2008-2007االولصباحيذكرنسيم عبد الهادي صالح سلطان



2008-2007االولصباحيذكرعلي حسن فحل شفلح الجبوري

2008-2007االولصباحيذكرعمر علي صالح محمد العبيدي

2008-2007االولصباحيذكرياس خضير عبود عبد هللا الشمري

2008-2007االولصباحيذكرمهند عماد سعيد احمد الصميدعي

حسان عالء الدين  عبد الرحيم يونس
ذكر

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرمهند احمد حلمي عبد الرزاق

2008-2007االولصباحيذكرأسامة طالل سالم احمد

2008-2007االولصباحيأنثىزهراء حسيب حسن مراد الحمداني

2008-2007االولصباحيأنثىليلى عبد الستار حاجم الطائي

2008-2007االولصباحيذكرمحمد عبد الرحيم محمود عبد هللا

2008-2007االولصباحيذكرانمار مرعي حسن ناصر الجبوري

2008-2007االولصباحيذكرمصعب خليل علي قداوي القداوي

حنان عبد هللا احمد تمر علي 
أنثىالسبعاوي

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرمهند احمد علي محمد  الدليمي

صباح محمد علي احمد  إبراهيم 
ذكرالحيالي

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرعالء الدين احمد عطية الجحيشي

عبد الصمد محمد جمعة  عاتي 
ذكرالجبوري

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيأنثىمها مروان صديق محمد علي

2008-2007االولصباحيذكرعمر فارس خليل عموري

2008-2007االولصباحيأنثىنبأ مظفر طه علي الموالي

2008-2007االولصباحيذكراحمد زيدان عبد الكريم محمود

2008-2007االولصباحيذكراحمد حسن علي أوحيد الطائي

2008-2007االولصباحيذكرمحمد فاروق عبد المجيد المرزوق

2008-2007االولصباحيأنثىريم ناهض محمد نجيب الصائغ

2008-2007االولصباحيذكراحمد نوري محمود علي العبادي

2008-2007االولصباحيذكرهاني محمد خاير حمد  الجبوري

2008-2007االولصباحيذكرليث طه خضير يونس



2008-2007االولصباحيذكررعد جار هللا عبد هللا فرحان

2008-2007االولصباحيذكرسيروان علي عباس سعيد  عبد هللا

2008-2007االولصباحيذكرعلي عبد العزيز رجب عبد الغفور

2008-2007االولصباحيذكرعلي رافع علي االحمد حسن

2008-2007االولصباحيذكرعمر صالح حسن مرعي الحديدي

2008-2007االولصباحيذكرهيمن خورشيد حسن صادق

2008-2007االولصباحيذكرصدام حسين خلف فتحي

2008-2007االولصباحيذكروليد اسهام عزيز الحمداني

2008-2007االولصباحيذكربشار عبيد عيسى خلف الجبوري

تحسين سردار حسن خضر الحمادي
ذكر

2008-2007الثانيصباحي

محمد سرحان حمادي  جاسم 
ذكرالعيساوي

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيذكرمهند محمد بشير عبد الكريم محمود

2008-2007الثانيصباحيأنثىخيرية علي حمودي جاسم

2008-2007الثانيصباحيذكرابراهيم خزعل علي عباوي

2008-2007الثانيصباحيأنثىرغدة فيصل علي مصطفى

2008-2007الثانيصباحيذكرعمر رياض ذنون محمد الطائي

مشتاق اياد حميد عزيزاالحمد العبيدي
ذكر

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيذكروعد صالح يونس حسن الجبوري

ممتاز عبدالقهار حسين امين الجبوري
ذكر

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيذكربشار ابراهيم الياس سليمان

2008-2007الثانيصباحيذكرفراس باسل شاكر محمود التميمي

2008-2007االولصباحيذكرهاني رمضان علو محمد النعيمي

2008-2007االولصباحيأنثىنور ضياء عزيز فتحي الطائي

عمر توفيق عبد الرحمن محمود 
ذكرالعبيدي

2008-2007االولصباحي

محمد حكمت إسماعيل ياسين صالح 
ذكرالحمو

2008-2007االولصباحي



2008-2007االولصباحيذكرفراج نغيمش فرج جبر الشمري

2008-2007االولصباحيأنثىأسيل محمد طلب خلف الحديدي

2008-2007االولصباحيذكرعبد هللا هاشم حمودي سلوالبله

2008-2007االولصباحيذكرمحمد سلمان عبد المجيد سليمان

2008-2007االولصباحيذكروضاح مخلف خلف محمد الجبوري

حسين علي يونس احمد البيجواني آل 
ذكرشيخو

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرعبد هللا هاشم محمد حسن االعرجي

2008-2007االولصباحيذكرعمر عبد الرحمن طه احمد العبيدي

2008-2007االولصباحيأنثىهبة يونس علي عبد القادر الربيعي

2008-2007االولصباحيأنثىغيداء يحيى يوسف حسن النسلي

2008-2007االولصباحيذكراحمد محمد سامي فاضل ذنون يونس

2008-2007االولصباحيذكروعد هللا مجيد فاضل خضر البياتي

2008-2007االولصباحيأنثىأالء رياض أنور إسماعيل مشعان

2008-2007االولصباحيأنثىزهراء رافع احمد عبد هللا

2008-2007االولصباحيذكرمحمد عمار يونس احمد كشمولة

2008-2007االولصباحيذكرعمر عبد هللا عزيز حسين العبد هلل

مروة عبد الناصر عبد الرزاق 
أنثىاالطرقجي

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرعمر أياد عبد الجبار حسين البابلي

ضحى مؤيد ذنون إبراهيم صوفي 
أنثىخضر

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرريان صبحي محمد سعيد اسماعيل

2008-2007االولصباحيذكرمصطفى نعمت يونس مجيد الطائي

2008-2007االولصباحيذكراحمد زهير إبراهيم محمود الصواف

2008-2007االولصباحيأنثىسهى سمير يونس سمير الهاللي

2008-2007االولصباحيأنثىدلفين محمد حسن احمد

ميسر محمود موسى خضر العاشور
ذكر

2008-2007االولصباحي



2008-2007االولصباحيأنثىأسيل محمود شاكر محمود العزاوي

2008-2007االولصباحيأنثىهدى سلو محمد احمد الطائي

مصطفى عبد الباسط عبد هللا  عبد 
ذكرالجبار

2008-2007االولصباحي

هبة امجد شوقي محمد صالح الشيخ
أنثى

2008-2007االولصباحي

هبة هاتف محمد عبد الرحمن السمان
أنثى

2008-2007االولصباحي

ياقوتة عبد القادر ناصر حسين 
أنثىالخابوري

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرمحمد خزعل عمر عبد العبيدي

هبة عبد القادر عصمت عبد الكريم 
أنثىكشمولة

2008-2007االولصباحي

محمد عبد السالم عبد الجبار محمد 
ذكرالدباغ

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيأنثىمروة ضياء الدين سعيد الرفاعي

2008-2007االولصباحيذكراحمد ضياء يونس شريف الحيالي

مهند ثائر إسماعيل عبد هللا القصاب
ذكر

2008-2007االولصباحي

عمر عبد العزيز عبد الوهاب عبد 
ذكرالقادر العبيدي

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيأنثىأالء إحسان حسين صادق سليمان

2008-2007االولصباحيأنثىسناريا بطرس حنا ميخو سوطر

2008-2007االولصباحيذكر راني مجيد دانيال حسقيال

2008-2007االولصباحيذكرسيف موفق يونس قاسم الدركزلي

2008-2007االولصباحيذكرماجد صعب سالمه الحديد

2008-2007االولصباحيأنثىضحى يونس حامد مالعلو

دريد عماد سعيد محمد علي يحيى 
ذكرالطويل

2008-2007االولصباحي



مجاهد سيف االسالم عطا هللا محمد 
ذكرسعيد

2008-2007االولصباحي

عبد العزيز غازي محمد حسين 
ذكرالحسين

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكرعالء محمد زكي  عبد هللا علي

2008-2007االولصباحيذكرإيالف عنان مهيدي سعيد

زهراء عبد هللا صالح احمد محمود 
أنثىاللهيبي

2008-2007االولصباحي

2008-2007االولصباحيذكراالن يوسف عمر حسام آل نعمت

2008-2007االولصباحيأنثىإسراء رضوان محمد عسكر

2008-2007االولصباحيذكربشار احمد حسن حاج الجبوري

2008-2007االولصباحيذكرأسامة عبد الستار حسن رشيد

2008-2007االولصباحيأنثىأسماء سالم محمد علي الجبوري

2008-2007االولصباحيأنثىرغد فؤاد ياسين الزبير

2008-2007االولصباحيذكرسعد خالد يونس مجيد الطائي

2008-2007االولصباحيذكرعبد الرحمن باسل حيدر يونس الخياط

2008-2007االولصباحيذكرمحمود عبد الحميد عبد محمد احمد

2008-2007االولصباحيذكراحمد عادل نجم إبراهيم االومري

2008-2007االولصباحيذكرمروان سليمان محمد عزاوي

2008-2007االولصباحيذكرقصي أيوب رشيد محمود المحمود

2008-2007االولصباحيذكرحاتم جاسم زيدان خلف الدليمي

2008-2007االولصباحيذكرعمر معن إدريس حسين الدباغ

2008-2007االولصباحيأنثىسونمز محمد فؤاد زكي عبد العزيز

2008-2007االولصباحيذكرمحمد صديق محمد محمد الوزيري

محمود محمد سلمان محمد الجحيشي
ذكر

2008-2007االولصباحي

احمد ريان  عبد الرزاق سعيد العبيدي
ذكر

2008-2007االولصباحي

عبد الرحمن اخليف حسن جاسم 
ذكرالجبوري

2008-2007االولصباحي



2008-2007االولصباحيذكرحيدر ظاهر حسين سلمان الشبكي

2008-2007االولصباحيذكرسامي مديد عطا هللا حمود الجبوري

2008-2007االولصباحيذكرساجر بشير محمد علي الجبوري

2008-2007االولصباحيذكرعامر سعد براك فرحان الجراح

2008-2007االولصباحيذكررضوان صالح عبد هللا مالح السهيل

2008-2007الثانيصباحيذكرحيدر حسين علي يونس ال يوسف

2008-2007الثانيصباحيأنثىجمانة راكان سالم خالد الطائي

2008-2007الثانيصباحيأنثىانوار محمد علي محمد الرفاعي

محمد عبدالحليم ابراهيم عبدهللا الحيالي
ذكر

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيذكراوس رباح يحيى حسين التمر

2008-2007الثانيصباحيذكربارق عبدهللا امين بكر المشهداني

سعاد عبدالرحمن علي صكر الجبوري
أنثى

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيذكرانمار اكرم اسماعيل صفاوي المولى

ياسر عبدالرحمن سليمان عبدهللا 
ذكرالعباس

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيذكرغدير احمد سعيد داؤد العبادي

2008-2007الثانيصباحيذكرعبد هللا خلف علي محمد الجبوري

2008-2007الثانيصباحيذكرقاسم محمد علي عباس السبعاوي

سنان عاصف سليمان صالح الحمداني
ذكر

2008-2007الثانيصباحي

عمر ابراهيم عبدالعزيز محمد النعيمي
ذكر

2008-2007الثانيصباحي

2008-2007الثانيصباحيذكراحمد محمد حمد عابد الجبوري

2008-2007الثانيصباحيذكرفراس ابراهيم خضير محمد الزبيدي

2008-2007الثانيصباحيذكرتيسير فتحي محمد خليل الحمداني

2008-2007الثانيصباحيذكرمحمد نامق محمد يونس السراج

2009-2008االولصباحيانثىضفاف فاروق شيت داؤد

2009-2008االولصباحيانثىاغادير محي الدين حامد محمد

2009-2008االولصباحيانثىمريم اياد يوسف اسماعيل



اسراء عبدالوهاب عزيز قاسم مال 
انثىصالح

2009-2008االولصباحي

2009-2008االولصباحيذكرابراهيم سليمان صالح خليل

2009-2008االولصباحيذكرسجاد خلف حسين علي

2009-2008االولصباحيذكرياسر سبهان جاسم محمد

2009-2008االولصباحيانثىزينة سعد عبدالغني عبدالرحمن

2009-2008االولصباحيذكرمحمد صالح ابراهيم حمادي

2009-2008االولصباحيذكراحمد مهدي حسن حميد

2009-2008االولصباحيذكرباسل حاجم خليل اسماعيل

2009-2008االولصباحيذكراحمد وعد عبد علي

مروه عبدالوهاب ابراهيم ايوب 
انثىالمشهداني

2009-2008االولصباحي

2009-2008االولصباحيانثىمروه فريد عبدالرزاق عبدالوهاب

2009-2008االولصباحيذكرمعد حازم علي احمد

2009-2008االولصباحيذكرخليل نائف خلف محمد شويخ

2009-2008االولصباحيذكرصالح محمد ضاري عبدالعزيز

2009-2008االولصباحيذكرقيس اسماعيل صابر مبارك

2009-2008االولصباحيذكرليث نورالدين محمد سعيد عبد القادر

2009-2008االولصباحيذكرالوند حاجم ابراهيم سليمان

2009-2008االولصباحيذكرعلي خضر محمود جبر

2009-2008االولصباحيذكرخالص نكاز غباش محسن

2009-2008االولصباحيذكرعمر خالد قاسم سليمان

2009-2008االولصباحيذكرخالد عبد محمد عفان غربي

محمد قاسم محمد علي رضا الزراري
ذكر

2009-2008االولصباحي

2009-2008االولصباحيذكرعالء احمد جاسم محمد

2009-2008االولصباحيذكرعمر محمد عبدالفتاح يوسف المالح

فاضل عبد الواحد محمد حمد النيساني
ذكر

2009-2008االولصباحي

2009-2008االولصباحيذكريونس زهير يوسف ايوب المختار

2009-2008االولصباحيذكرثامر محمد خلف خضير الفهد



2009-2008االولصباحيذكراحمد محمد فوزي طه  ياسين االحمد

2009-2008االولصباحيذكرمحمد سالم محسن مرعي

2009-2008االولصباحيانثىنسرين رحيم منصور حسين البياتي

2009-2008االولصباحيذكرمحمود سالم اسماعيل محمود

2009-2008االولصباحيذكرمعيوف ابراهيم شريف رجب

2009-2008االولصباحيذكرخميس صالح ياسين عجاج

2009-2008االولصباحيذكرفؤاد سالم قاسم محمد 

2009-2008االولصباحيذكرعبود صالح حمد حسن 

2009-2008االولصباحيذكرنكتل عبدالحليم عبد الكريم عبدهللا 

2009-2008االولصباحيذكرعبدهللا احمد عبدهللا خلف السبعاوي

2009-2008االولصباحيذكرنجيب هاني شريف نجيب

2009-2008االولصباحيذكرعبدهللا جودت عبد حسن علي

2009-2008االولصباحيذكرعلي سالم شهاب احمد 

2009-2008االولصباحيانثىتسواهن طلعت فائق مصطفى 

2009-2008االولصباحيذكرعلي محمد امين محمد يونس احمد

2009-2008االولصباحيذكرعمر خالد حسين توفيق النجفي

2009-2008االولصباحيذكرمولود محمد عواد مجبل الكبيسي

2009-2008االولصباحيذكراحمد رمضان حسين علي عويد

2009-2008االولصباحيذكرمحمد حسين شيخو عزيز

2009-2008االولصباحيانثىآمنه عبدالسالم عبدالقادر محمود االرحيم

2009-2008االولصباحيذكراحمد صادق احمد دالل

2009-2008االولصباحيذكرمحمد سلطان حامد محمد

2009-2008االولصباحيذكرغانم احمد طه غرب الجبوري

2009-2008االولصباحيذكرعلي ذنون يونس حسن 

2009-2008االولصباحيذكرانور عدنان عمر مطر الداهري

2009-2008االولصباحيذكرسالم علي عبد احمد

2009-2008االولصباحيذكرعمار عماد رشاد جالل العباسي

2009-2008االولصباحيذكرمصطفى دلف عطا هللا ندا

2009-2008االولصباحيذكرسامر سالم محمد جاسم

2009-2008االولصباحيذكرطه محمد سعيد خلف الحسن

2009-2008االولصباحيذكرصفوان سعد فاضل مجيد ال تكريتي



2009-2008االولصباحيذكرصالح محمد شيت خليل النعيمي

2009-2008االولصباحيذكرخضر جاسم محمد فاضل 

2009-2008االولصباحيذكربالل عبدالستار عبدالكريم حسن

2009-2008االولصباحيذكرنوفل حامد سليمان حمد

2009-2008االولصباحيذكربسام عايد عبدهللا لطيف

2009-2008االولصباحيذكروسام احمد محمود غدير

2009-2008االولصباحيذكرغزوان علي حسين علي 

2009-2008االولصباحيذكرمحمد عيسى صالح منصور

2009-2008االولصباحيذكرعامر محمد اسماعيل حسين

2009-2008االولصباحيذكررياض احمد محمد رمضان الجبوري

2009-2008االولصباحيذكرمحمد عبدالستارعبدالكريم حسن 

2009-2008االولصباحيذكرعمار اسماعيل خلف عبد الواحد

2009-2008االولصباحيذكراسعد عبدالرحمن عبدهللا خالد 

2009-2008االولصباحيذكررائد محمد عبيد عودة 

2009-2008االولصباحيذكرثامر محسن سالم جاسم 

2009-2008االولصباحيذكروسيم اسماعيل ابراهيم سعد البياتي

2009-2008االولصباحيذكرسعد احمد محمود خلف 

2009-2008االولصباحيذكررائد حسين علي عبدهللا 

2009-2008الثانيصباحيانثىليلى قيس محمود امين 

2009-2008الثانيصباحيانثىشيماء خالد سعدهللا محمد 

2009-2008الثانيصباحيذكرذاكر مؤيد محمود اسماعيل 

2009-2008الثانيصباحيذكراحمد عبد الرحمن حامد صالح

2009-2008الثانيصباحيذكرامير اسحق زيا خوشابا

2009-2008الثانيصباحيانثىاالء عبد الرزاق مجبل علي 

2009-2008الثانيصباحيذكرماهر سعدون محمد بشير محمد سعيد

2009-2008الثانيصباحيذكرابراهيم احمد مسلط صالح

2009-2008الثانيصباحيذكرحيدر جاسم مالك صالح 

2009-2008الثانيصباحيذكرمحسن محمد علي ويس ابراهيم

2009-2008الثانيصباحيذكرضرغام ثائر احمد محمد 

2009-2008الثانيصباحيانثىزهراء فارس يونس عبد الرحمن

2009-2008الثانيصباحيذكرنزار حسين علي حمد



2009-2008الثانيصباحيانثىداليا افرام منصور ابراهيم

2009-2008الثانيصباحيذكرمؤيد حسين احمد لطيف

2009-2008الثانيصباحيذكرعبد الرحمن علي اسعيد زكور

2009-2008الثانيصباحيذكراسامة عبد ياسين ذنون

2009-2008الثانيصباحيذكرنبراس عبد احمد شويخ

2009-2008الثانيصباحيذكرمجبل محمد خلف علي

2009-2008الثانيصباحيذكرصالح عدنان هالل حماد

2009-2008الثانيصباحيذكرشامل محمود جاسم محمد

2009-2008الثانيصباحيذكرمحمد ابراهيم علي طه

2009-2008الثانيصباحيذكرعبد الغفور خلف حمد حمود

2009-2008الثانيصباحيذكرسعد كريم الياس خلف 

2009-2008الثانيصباحيذكرعمار عصام محسن جليل

2009-2008الثانيصباحيذكرعمر خزعل فتحي حسن

2009-2008الثانيصباحيذكرعمر طالل عبد الرحمن فتحي

2009-2008الثانيصباحيذكرمحمد عبد الكريم عبدهللا رجب

2009-2008الثانيصباحيذكرمشعل حسن دحام ابراهيم

2009-2008الثانيصباحيذكرمالك عبد الرزاق حواس  كنعان 

2009-2008الثانيصباحيذكرعبدالرحمن محمد حمادي سيد 

2009-2008الثانيصباحيذكرايهاب هيثم عبد االله يونس

2009-2008الثانيصباحيذكرلؤي يونس محمد رزوقي 

2009-2008الثانيصباحيذكرسعد محمد طه ابراهيم

2009-2008الثانيصباحيذكراسماعيل خليل محمد عبدهللا 

2009-2008الثانيصباحيذكروليد حسين احمد حسن

2009-2008الثانيصباحيذكراركان عبد الهادي علي منصور

2009-2008الثانيصباحيذكرعمر محمود كامل صالح 

2009-2008الثانيصباحيذكرمشتاق طالب مخلف حمادي

2009-2008الثانيصباحيذكرصالح علي سليمان صويلح

2009-2008الثانيصباحيذكرايمن سليمان حميد محمود 

2009-2008الثانيصباحيانثىسوسن حسوني هاشم عباس 

2009-2008الثانيصباحيذكربشير سبهان مريس خلف 

2009-2008الثانيصباحيذكرقيصر محمد حسن خضير 



2009-2008الثانيصباحيذكراحمد ابراهيم عبد اللطيف حسين

2009-2008الثانيصباحيذكرعماد حميد خليل جمعة 

2009-2008الثانيصباحيذكرابراهيم احمد عربيد محمد 

2009-2008الثانيصباحيذكراحمد عامر يحيى قاسم 

2009-2008تكميلي/الثانيصباحيذكررباح حسين علي خلف

2009-2008تكميلي/الثانيصباحيذكرفهد امجد ابراهيم يوسف 

2009-2008تكميلي/الثانيصباحيذكرعزت محمد محمود محسن 

2009-2008تكميلي/الثانيصباحيذكراحمد عبد لويس سلوم 

2009-2008تكميلي/الثانيصباحيذكرمحمود فتحي محمد رحيم

2009-2008تكميلي/الثانيصباحيذكرزهير خلف عثمان عبدي 

2009-2008االولصباحيانثىعائشة ماهر هاشم هادي العالف

2009-2008االولصباحيذكرجاسم محمد عبدالهادي حسن 

2009-2008االولصباحيذكرمصطفى نوفل وجيه سليمان الصابونجي

2009-2008االولصباحيذكرعلي عادل عبد محمد الحيالي

2009-2008االولصباحيانثىكارولين خضر عازر متي ال شعيا

2009-2008االولصباحيذكرزيدون خلف طالك حميد 

2009-2008االولصباحيذكرايهاب عباس جوده غازي 

2009-2008االولصباحيذكررعد سليمان ذنون يونس العالف

2009-2008االولصباحيانثىاروى محمود قاسم محمد الشمام

2009-2008االولصباحيذكررواد عناد حمودي احمد

2009-2008االولصباحيذكرمعتز عبد هللا يونس كواس

2009-2008االولصباحيذكرميزر مازن محمد عبدهللا العركوب

2009-2008االولصباحيذكررائد محمد حماد اسعد 

2009-2008االولصباحيذكررضوان محمود يونس طه البو علي

2009-2008االولصباحيذكرعماد احمد حسن علوان العلوان

2009-2008االولصباحيانثىنسرين حازم قاسم محمد 

2009-2008االولصباحيانثىدعاء احمد عبدالجواد احمد

2009-2008االولصباحيانثىهديل صبري الياس منصور

2009-2008االولصباحيذكراحمد وعد هللا فيصل مرعي

2009-2008االولصباحيذكربشير ميسر شهاب احمد عثمان

2009-2008االولصباحيذكرعمر حسن صالح غلب 



2009-2008االولصباحيذكربالل علي عبدهللا خلف

2009-2008االولصباحيذكرايهاب احمد كركان حمود

2009-2008االولصباحيذكرعزالدين عبدالعزيز فرحان هايس 

2009-2008االولصباحيذكرحسام ردام عبد عزيزمعروف أعذيه

2009-2008االولصباحيانثىاسماء عماد مصطفى احمد 

2009-2008االولصباحيانثىميس احمد علي محمد السالم

2009-2008االولصباحيذكرعبدالرحمن عوده حميد محمد علي

2009-2008االولصباحيذكرجاسم حسن جاسم حسن

2009-2008االولصباحيذكراكرم محمد صابر حسين الخشام

2009-2008االولصباحيذكرعلي عجيمي علي حمزة

2009-2008االولصباحيذكرفهد فخري عزيز حاتم النعيمي

2009-2008االولصباحيذكراحمد رافع يونس داؤد الدباغ

2009-2008االولصباحيذكرفرحان اسعد جاسم فرحان

2009-2008االولصباحيذكرحمود عايد تبان خلف الكربولي

2009-2008االولصباحيذكرليث فوزي عبد صالح

2009-2008االولصباحيذكربارق فاضل محمد احمد 

2009-2008الثانيصباحيذكريوخنا شموئيل الزار ايثامر 

2009-2008الثانيصباحيذكراحمد محمد علي محمد

2009-2008الثانيصباحيانثىرنا نزار يونس خليل 

2009-2008الثانيصباحيانثىزينب غانم سعيد علي 

2009-2008الثانيصباحيذكربهاء شريف عبد رثيع 

2009-2008الثانيصباحيذكرعلي ماهر عبد الرزاق سليمان

2009-2008الثانيصباحيذكرعمر زيدان شكر محمود

2009-2008الثانيصباحيانثىهبة سعدون يوسف احمد 

2009-2008الثانيصباحيذكرعالء محمد محمود وهب 

2009-2008الثانيصباحيذكرزيد جمال غائب رضا

2009-2008الثانيصباحيذكرسمير علي احمد صالح

2009-2008الثانيصباحيانثىدنيا نوزاد كاظم فاضل

2009-2008الثانيصباحيذكرعالء الدين عبد الستار علي حسن

2009-2008الثانيصباحيذكراحمد بشار صديق ياسين 

2009-2008الثانيصباحيانثىوصال سليمان طعمة اسماعيل



2009-2008الثانيصباحيذكرسالم عبد هللا محمد سالم 

2009-2008الثانيصباحيذكرنوري خليل نوري فيصل 

2009-2008الثانيصباحيذكرخالد مجاهد عمار وكاع 

2009-2008تكميلي/الثانيصباحيذكروسام شهبان نجم عبد هللا

2009-2008تكميلي/الثانيصباحيذكرمعزز جدوع شالل عكله

2009-2008تكميلي/الثانيصباحيانثىمهى فوزي ذنون يونس 

2009-2008االولصباحيذكريونس رشيد محمود خلف 

2009-2008االولصباحيذكرعمر وعدهللا يونس احمد 

2009-2008االولصباحيذكرمحمد ابراهيم محمد حسين

2009-2008االولصباحيذكرهمام عدنان احمد عبدهللا قبع

2009-2008االولصباحيانثىكلير ميخائيل بولص بحو دذيزه

2009-2008االولصباحيذكرنوفل ياسين احمد جاسم الحرباوي

2009-2008االولصباحيانثىكليندا ميخائيل بولص بحو دذيزه

2009-2008االولصباحيذكرياسر عرفات مصطفى عيسى

2009-2008االولصباحيذكروليد فارس سعدهللا اسماعيل

2009-2008االولصباحيذكراحمد حسين علي محشول 

2009-2008االولصباحيانثىلمياء محمد جاسم حسين 

2009-2008االولصباحيذكرمشعل فرحان صالح احمد

2009-2008االولصباحيذكرفاضل شكور ولي جاوشلي

2009-2008االولصباحيذكرمحمد احمد محمد علي عزاوي احمد

2009-2008االولصباحيذكرمحمد محفوظ مجيد امين الصائغ

2009-2008االولصباحيانثىاسراء عبد اللطيف عباس حسين بني سعد

2009-2008االولصباحيذكرحسان احمد منصور عبد هللا

2009-2008االولصباحيذكرمحمد سراج الدين طه معيوف

2009-2008االولصباحيانثىميسون سبهان جاسم محمد

2009-2008االولصباحيذكرزياد خلف غربي حميد

2009-2008االولصباحيذكرعبد الهادي جاسم نجم 

2009-2008االولصباحيذكراحمد حاضر ابراهيم مرعي

2009-2008االولصباحيذكراشرف محمد علي عباس الحيو

2009-2008االولصباحيذكرخليل احمد محمد طه

2009-2008االولصباحيذكرزاهد صالح رمضان عبدو



2009-2008االولصباحيذكرعمار موفق شوقي داؤد

2009-2008االولصباحيذكراحمد محسن يحيى خضر الصوفي

2009-2008االولصباحيذكراحمد حازم احمد اسماعيل

2009-2008االولصباحيانثىهبة حبيب سعيد منصور هداية

2009-2008االولصباحيذكرعلي صالح علي محمد دخيل

2009-2008االولصباحيذكرجالل جمال عبد اللطيف محمد حسن

2009-2008االولصباحيذكربدران ابراهيم محمد طالب

2009-2008االولصباحيذكرسفيان يوسف الياس عمرطولك

2009-2008االولصباحيذكراياد محمد رجب حسن

2009-2008االولصباحيذكرسالم محمد خلف حسين 

2009-2008االولصباحيذكرطارق محمد علوش محمد العلوش

2009-2008االولصباحيذكرحميد حامد اكهنر ارحيل

2009-2008االولصباحيذكرعمر محمد فتحي ضائع 

2009-2008االولصباحيذكرعمر سامي عبدالمجيد عبداللطيف 

2009-2008االولصباحيذكرارسالن عارف صادق حسن

2009-2008الثانيصباحيذكراياد سعيد اسود جاسم 

2009-2008الثانيصباحيذكرزيد باسم محمد حسن 

2009-2008الثانيصباحيذكرعلي طه ياسين عواد 

2009-2008الثانيصباحيانثىنور سعد هللا حامد محمد 

2009-2008الثانيصباحيذكرصبحي سالم محمود مرعي

2009-2008الثانيصباحيذكرايفان مالك يوسف هابيل 

2009-2008الثانيصباحيذكرحسن الياس حسن داود

2009-2008الثانيصباحيانثىزينب اسامة احمد نايف

2009-2008الثانيصباحيذكرقيس علي حميد محمد

2009-2008الثانيصباحيذكراحمد حمد هللا محمد خليل 

2009-2008الثانيصباحيذكروهبي عادل حسن اسماعيل

2009-2008الثانيصباحيذكرغسان خلف عبيد ياسين 

2009-2008الثانيصباحيذكرمضر شكر محمود جرجيس 

2009-2008الثانيصباحيذكرامير هاشم حسون علي

2009-2008الثانيصباحيذكرايمن يحيى سالم محمد

2009-2008االولصباحيذكراحمد زكريا محمود داؤد السبعاوي



2009-2008االولصباحيانثىعال ماجد بشير عبدالقادر الجلبي

2009-2008االولصباحيانثىاسراء محمد ذنون حسين الخزرجي

2009-2008االولصباحيانثىهبة خالد حمد صالح الحمداني

2009-2008االولصباحيذكرفرحان محمود فيصل حمش 

2009-2008االولصباحيانثىمروة رضا شكور علي 

2009-2008االولصباحيذكركرم خالد محمد علي حسين

2009-2008االولصباحيذكرمهند بدر محمد خضر اسعد

2009-2008االولصباحيذكرعبد السالم حبو محمد الحبو

2009-2008االولصباحيذكراحمد عبد الغني جاسم محمد

2009-2008االولصباحيذكرعلي طالل محمود عزيز كداوي

2009-2008االولصباحيذكرحسين صالح حسين مصطفى الجياب

2009-2008االولصباحيذكراحمد وجيه مجيد محمد علي

2009-2008االولصباحيانثىرنا غانم يونس حسن

2009-2008االولصباحيذكرنوري ياسين حمد خلف

2009-2008االولصباحيذكربارق محمد صالح حمادي

2009-2008االولصباحيذكرعمر عبد السالم حامد حسين العناز

2009-2008االولصباحيذكراحمد عبدالكريم عبدالقادر محمد آل خلف

2009-2008االولصباحيانثىانوار وعد حمادي سالم

2009-2008االولصباحيانثىرقية محمد علي حسين علي

2009-2008االولصباحيذكريونس احمد علي درويش 

2009-2008االولصباحيذكراسعد جاسم خضير جارك

2009-2008االولصباحيانثىسارة وعدهللا نوري يحيى حيوته

2009-2008االولصباحيانثىايناس ذنون يونس احمد

2009-2008االولصباحيذكراشرف محمد جميل يونس

2009-2008االولصباحيذكرمحمد احمد ابراهيم احمد 

2009-2008االولصباحيذكرايهاب حسن عويد حسين

2009-2008االولصباحيذكرماجد يعقوب محمود محمد العكيدي

2009-2008االولصباحيذكراحمد وعدهللا محمود حياوي 

2009-2008االولصباحيذكرياسر ازهر احمد محمد

2009-2008االولصباحيذكراحمد شهاب احمد طه الجاسم

2009-2008االولصباحيذكرمحمد ياسين علي احمد البدراني



2009-2008االولصباحيذكربشار عبدالكريم مطر حسين الداهري

2009-2008االولصباحيذكرعالء خالد حسن ابراهيم الحسن

2009-2008االولصباحيانثىرشا محمد رفعت غانم محمد علي

2009-2008االولصباحيذكرسيف الدين مازن شيت محمود طه

2009-2008االولصباحيذكراحمد رمضان محمد صالح العلي

2009-2008االولصباحيذكرحسن مرعي حسن سليمان 

2009-2008االولصباحيانثىشيماء سعدمحمود شكري صالح ماليوسف

2009-2008االولصباحيانثىهدى منذر محمد علي آل قبع 

2009-2008االولصباحيذكرياسر شهاب احمد محمود 

2009-2008االولصباحيذكرثابت حسان ثابت حسن ثابت

2009-2008االولصباحيذكرمحمد حسن احمد محمد 

2009-2008االولصباحيذكرسالم خضر مجيد سيفو

2009-2008االولصباحيذكرليث يحيى قاسم سلطان الحسو

2009-2008االولصباحيذكرعبد الجبار صالح عبدهللا صالل 

2009-2008االولصباحيذكرمحمد ديوالي فتاح نبي

2009-2008االولصباحيذكرخزعل خليل ابراهيم حمد

2009-2008االولصباحيذكرسبهان سالم عيسى احمد

2009-2008االولصباحيانثىنور مظفر حمدون حامد الجحاف

2009-2008االولصباحيذكرامجد احمد محمد علي النعيمي

2009-2008االولصباحيانثىاسراء طارق حسن امين

2009-2008االولصباحيانثىايمان ميسر هاشم محمود المولى

2009-2008االولصباحيذكرسعد حسن علي دبوس 

2009-2008االولصباحيذكرمحمد محمود عبدهللا حسن 

2009-2008االولصباحيذكرحسام سالم محمود حسن

2009-2008االولصباحيذكرعالء عبد العزيز عبدالغني عبد الغفور

2009-2008االولصباحيانثىاسراء محرم سلمان النعيمي

2009-2008االولصباحيذكرعماد اكرم سليمان فرج 

2009-2008االولصباحيذكربسام مؤيد عثمان خطاب

2009-2008االولصباحيذكرازهر علي حسين احمد

2009-2008االولصباحيذكربكر ابراهيم عبدهللا هالل اللهيبي

2009-2008االولصباحيذكريوسف جاسم سليمان عبدهللا السبعاوي



2009-2008االولصباحيانثىشيماء دري غانم عبدهللا ال شيخ جادر

2009-2008االولصباحيذكروطبان علي حميد

2009-2008االولصباحيانثىندى حسين علي العمر 

2009-2008االولصباحيذكرمحمد علي محمود نجم الحديدي

2009-2008االولصباحيذكرسنان ثابت اسود حمد 

2009-2008االولصباحيذكرمحمد علي محمود محمد علي حامد البكر

2009-2008االولصباحيانثىسجى وليد فائق صالح الدالوي

2009-2008االولصباحيذكرصالح جاسم محمد صالح 

2009-2008االولصباحيذكرعمر سعدون عزيز محمود 

2009-2008االولصباحيذكرشهاب طه احمد حميد الجحيشي

2009-2008االولصباحيذكرمازن أنس ابراهيم مصطفى

2009-2008االولصباحيذكرعمر ياسين يوسف جاسم 

2009-2008االولصباحيذكريوسف فتحي فرحان خضر الجادر

2009-2008االولصباحيذكرمحمد زين العابدين حيدر حمزة 

2009-2008االولصباحيانثىايناس كوركيس خيو دانيال

2009-2008االولصباحيذكرثعبان خالد محيميد زويد

2009-2008االولصباحيذكرهاني محمد حسين علي الطه

2009-2008االولصباحيذكراحمد علي عبد هللا صفو

2009-2008االولصباحيذكراحمد خليفة شالل مرعي

2009-2008الثانيصباحيذكرصادق خضير حسن حوار 

2009-2008الثانيصباحيانثىهبة سعدون محسن محمود

2009-2008الثانيصباحيانثىخديجة عبدالقهار محمد عبدالجبار

2009-2008الثانيصباحيذكراصيل احمد امين شريف 

2009-2008الثانيصباحيذكراحمد غانم محمد فرج

2009-2008الثانيصباحيذكرعاصم علي خلف موسى 

2009-2008الثانيصباحيذكرسعود صالح محمد بكر

2009-2008الثانيصباحيذكرعبد السالم احمد ابراهيم محمد

2009-2008الثانيصباحيذكرمحمود عوده سليمان جمعة 

2009-2008الثانيصباحيذكرنعمان قاسم الياس خضر 

2009-2008الثانيصباحيانثىهبة اسعد علي مجيد 

2009-2008الثانيصباحيذكرسعد موفق يونس احمد



2009-2008الثانيصباحيذكرسافيو فرج ميخائيل شمعون

2009-2008الثانيصباحيذكرعلي صالح سلمان حمو

2009-2008الثانيصباحيذكرريان راكان حمادي علي

2009-2008الثانيصباحيانثىريتا عزيز طوبيا يونو 

2009-2008الثانيصباحيذكرمهند احمد محمود احمد 

2009-2008الثانيصباحيذكررياض احمد عبد هللا خزام  

2009-2008الثانيصباحيذكرمازن جمال بشير عبدالرحمن

2009-2008الثانيصباحيذكرساهر نجيب ايشوع يونو

2009-2008الثانيصباحيذكرمنهل ميسر جاسم محمد مرعي

2009-2008الثانيصباحيانثىلمى وليد عبد الرحيم جاسم

2009-2008الثانيصباحيذكرزيد نمير سالم نوري 

2009-2008الثانيصباحيانثىفيان سليمان ظاهر ابراهيم

2009-2008الثانيصباحيذكرمعتز خالد عباس محمد 

2009-2008الثانيصباحيذكرحازم جاسم احمد حمود

2009-2008الثانيصباحيذكرخالد مال هللا محمد حميد

2009-2008الثانيصباحيذكربشار سالم عيسى عبدالحي 

2009-2008الثانيصباحيذكرحيدر احمد ذياب يونس

2009-2008الثانيصباحيذكرسالم سعيد سليمان حسن

2009-2008الثانيصباحيذكراحمد اياد ناجي رشيد 

2009-2008الثانيصباحيذكرشهاب احمد فتحي سلطان 

2009-2008الثانيصباحيذكراياد خلف عيدان سليمان

2009-2008الثانيصباحيذكرمحمود غياض محمود عباس 

2009-2008الثانيصباحيانثىنور اكرم حسين اسماعيل

2009-2008الثانيصباحيذكرمحمد ضرار ياسين يونس اغا

2009-2008الثانيصباحيذكرنوفل خلف محمود مهدي 

2009-2008الثانيصباحيذكرعادل عبدهللا فتحي حسين 

2009-2008الثانيصباحيذكرسنان خضر الياس خضر

2009-2008الثانيصباحيذكرمحمود سالم ذنون ياسين

2009-2008الثانيصباحيذكرخالد محمود دخيل محمد

2009-2008الثانيصباحيذكراحمد خميس داود سلمان 

2009-2008الثانيصباحيذكرسعد شاكر احمد خضر 



2009-2008الثانيصباحيذكرمصطفى رياض عيسى ياسين 

2009-2008الثانيصباحيذكرعبد الهادي حازم ايوب محمد

2009-2008الثانيصباحيذكراحمد عبدهللا حسين مرعي

2009-2008الثانيصباحيذكرحمد رشيد يوسف خليفه

2009-2008تكميلي/الثانيصباحيذكرسالم سعد يحيى احمد 

2009-2008تكميلي/الثانيصباحيذكرعمر ناطق جالل عبد القادر

2009-2008تكميلي/الثانيصباحيانثىهديل خضر طه سعد 

2009-2008تكميلي/الثانيصباحيذكرمهدي محسن حيدر ولي 

2009-2008تكميلي/الثانيصباحيذكرغسان اكرم عبد الرحمن 

2009-2008تكميلي/الثانيصباحيانثىنوال محمود احمد جاسم

2009-2008تكميلي/الثانيصباحيذكرزيد قاسم حسن احمد 

2009-2008تكميلي/الثانيصباحيذكرعبدالقادر خلف محمد ذهبان 

2009-2008االولصباحيذكرأرشد محمود عبد علي الضائع

2009-2008االولصباحيانثىمنى ماجد متي رفو بطرس ال للو

2009-2008االولصباحيانثىرشا عبد الكريم عبدالوهاب جاسم الشراد

2009-2008االولصباحيانثىرشا رياض محمد شيت عبدالرزاق

2009-2008االولصباحيانثىميسون عمر محمد هادي

2009-2008االولصباحيانثىأسراء يونس محمود داؤد احمد 

2009-2008االولصباحيذكرسعود نظام شكر محمود مال حمو

2009-2008االولصباحيذكرحسين خلف حمد طلب

2009-2008االولصباحيذكرزيد سرحان حسين زيدان شعيب

2009-2008االولصباحيذكرأحمد حمزة جمعة حسين

2009-2008االولصباحيذكرمحمد رافع محمد داؤد العزاوي

2009-2008االولصباحيانثىمها ذنون يونس أحمد انصاف

2009-2008االولصباحيذكرسليمان صالح أحمد عبد هللا

2009-2008االولصباحيذكرأحمد محمد شعبان محمود

2009-2008االولصباحيانثىذكاء حميد أحمد قاسم

2009-2008االولصباحيذكرمثنى بالل نجم العبد هللا

2009-2008االولصباحيذكربهاء صالح شهاب حميد 

2009-2008االولصباحيذكرياسر معاذ عبد هللا جمعة 

2009-2008االولصباحيذكرمحمد علي خضرخلف 



2009-2008االولصباحيذكرروني جميل خضر ججي 

2009-2008االولصباحيانثىأسراء محمد أحمد عزيز السنجري

2009-2008االولصباحيذكركودرز سليمان محمد خان رشاد كيل

2009-2008االولصباحيانثىأستبرق معتز صالح فتحي العبادي

2009-2008االولصباحيذكرسالم سعدو أحمد قادر العباس

2009-2008االولصباحيذكرعدي ممتاز عبد الغفور عبدالكريم

2009-2008االولصباحيذكرصالح محسن صالح كنعان المعماري

2009-2008االولصباحيذكرزيد علي حمادي احمد

2009-2008االولصباحيذكرأحمد أبراهيم حسين صالح

2009-2008االولصباحيذكرراني متي سمعان متي 

2009-2008االولصباحيذكرعبد السالم حمود عبدهللا حسن

2009-2008االولصباحيانثىرؤى نشوان عبد الرحمن محمد بشير

2009-2008االولصباحيانثىدعاء ميسر محمد طاهر حامد الخفاف

2009-2008االولصباحيذكرياروش سركون أسخريا كوركيس البرواري

2009-2008االولصباحيذكرزياد طارق عبد الجبار جاسم

2009-2008االولصباحيذكرالحكم عبد أحمد حميد الجحيش

2009-2008االولصباحيذكررباح حمود عبد هللا حمادي العبيدي

2009-2008االولصباحيذكرمحمد نائف محسن حسن الجمو

2009-2008االولصباحيذكرمهند رياض طه محمد الطائي

2009-2008االولصباحيذكرأبراهيم أحمد محمد صالح سلطان الجبوري

2009-2008االولصباحيذكرأشرف محمود صالح احمد

2009-2008االولصباحيذكرحكم أحنف أحمد حسن 

2009-2008االولصباحيذكرمروان متعب شاهر علي

2009-2008االولصباحيذكرعبد هللا يونس رديني حمود الطعمة

2009-2008االولصباحيذكرمروان علي سلطان فليح النعيمي

2009-2008االولصباحيذكرأحمد نجم عبدهللا محمد

2009-2008االولصباحيذكررياض أحمد حمو خلف 

2009-2008االولصباحيانثىسورين جرجيس يعقوب بولص شعيا

2009-2008الثانيصباحيذكروسام أبراهيم طوبيا باهي

2009-2008الثانيصباحيانثىهناء حامد أبراهيم عبدهللا

2009-2008الثانيصباحيانثىمروة حازم يونس أحمد



2009-2008الثانيصباحيذكرمصطفى غازي يونس وهب

2009-2008الثانيصباحيذكرخالد أبراهيم فتحي عبد أهلل

2009-2008الثانيصباحيذكرعدنان أبراهيم سليمان محمود

2009-2008الثانيصباحيذكرسيف عباس فخري عبدأهلل

2009-2008الثانيصباحيذكرأشرف عز الدين محمود داؤد

2009-2008الثانيصباحيذكرزاهد حماد عبد القادر محمد

2009-2008الثانيصباحيذكرصفوان وليد الياس خضير

2009-2008الثانيصباحيذكرليث جمعة رمضان احمد

2009-2008الثانيصباحيذكربسام جمال بيون عزو

2009-2008الثانيصباحيذكرزكريا محمد عمر خطاب

2009-2008الثانيصباحيذكروسام طالب مخلف حمادي

2009-2008الثانيصباحيذكرراكان عويد حبو حسن

2009-2008الثانيصباحيذكرماجد حميد حسين عليوي

2009-2008الثانيصباحيانثىمنال كاظم جابر ناصر

2009-2008الثانيصباحيذكرأسعد دريد خليل رجب

2009-2008الثانيصباحيذكربهاء حسن رضا كاظم

2009-2008الثانيصباحيانثىفمين سليم صالح احمد

2009-2008الثانيصباحيذكروضاح طالل شكر محمود

2009-2008الثانيصباحيذكرصهيب وعد عبد الرحمن حمو

2009-2008الثانيصباحيانثىوسن عبد الجبار محمود عبد الرحمن

2009-2008الثانيصباحيذكرياسر جاسم محمد أبراهيم

2009-2008الثانيصباحيذكرسعد جودت كاظم حسون

2009-2008الثانيصباحيذكرشعالن طارش محذاف صالوي

2009-2008الثانيصباحيذكرمروان علي محمود مديد

2009-2008الثانيصباحيذكرصفد خضر خلف يونس

2009-2008الثانيصباحيذكرصفوان خليل حيدر محمد

2009-2008الثانيصباحيذكررباح حسن علي حسين

2009-2008الثانيصباحيذكرحميد بطرس حبيب بطرس

2009-2008الثانيصباحيذكررياض نبهان ثويني داود

2009-2008الثانيصباحيذكرظافر عالوي محمود حسين

2009-2008تكميلي/الثانيصباحيذكريونس محمد عبد هللا خلف



2009-2008تكميلي/الثانيصباحيذكرطلحه هاشم محمد أحمد

2009-2008تكميلي/الثانيصباحيذكرنزار حمد حسين علي

2009-2008تكميلي/الثانيصباحيذكرنشوان سالم الياس بولص

2009-2008االولصباحيذكرصالح وافر صالح محمود

2009-2008االولصباحيانثىبسمة احمد محمد حجي 

2009-2008االولصباحيذكريوسف محمد نذير يوسف محمد

2009-2008االولصباحيانثىبشرى علي زينل حسين الصفر

2009-2008االولصباحيذكراحمد ميسر عبد جادر

2009-2008االولصباحيذكرخالد زيدان عبدالهادي اسماعيل 

2009-2008االولصباحيذكرازاد علي عثمان سمو

2009-2008االولصباحيذكرعبدالستار عبدالجبار سلطان احمد

2009-2008االولصباحيانثىفاطمة عزام حمزة احمد

2009-2008االولصباحيذكرصالح احمد ابراهيم عليوي 

2009-2008االولصباحيذكرعادل عبدهللا عزيز حسين العبدهللا

2009-2008االولصباحيانثىرنا مثنى عبدالمجيد عبدالباقي 

2009-2008االولصباحيذكردلشاد يوسف محمد شينو

2009-2008االولصباحيانثىنور اياد احمد يحيى 

2009-2008االولصباحيذكراسامة صهيب محمد صبري علي

2009-2008االولصباحيذكركرم رمزي يونس ذنون

2009-2008االولصباحيانثىسما مثنى محمد عبدالمجيد

2009-2008االولصباحيانثىمروه جاسم  محمد امين علي

2009-2008االولصباحيانثىنور زهير يحيى صالح 

2009-2008االولصباحيذكرمحمد خليل ابراهيم حمد

2009-2008االولصباحيذكرصبحي شيخ عمرمصطفى شيخ اومر الزيباري

2009-2008االولصباحيانثىرغد سعدهللا موسى توما

2009-2008االولصباحيذكرعلي فاضل مهدي سعيد

2009-2008االولصباحيذكراحمد صميم احمد سامي ابراهيم

2009-2008االولصباحيانثىايالف محمد عبد الرحمن عزيز

2009-2008االولصباحيانثىامنة ادريس ايوب الشيخ علي

2009-2008االولصباحيانثىراوية محمد وجيه جرجيس عبدهللا

2009-2008االولصباحيذكرعمر غانم محمد صالح محمد



2009-2008االولصباحيانثىمروة وليد عبد الباقي احمد 

2009-2008االولصباحيانثىهديل احمد حامد ذنون

2009-2008االولصباحيانثىهالة جمعة موسى منهل

2009-2008االولصباحيذكرعبد حسن فرحان حمد

2009-2008االولصباحيذكرفرات فالح حسن عبود 

2009-2008االولصباحيانثىلقاء نجيب عزيز الياس

2009-2008االولصباحيذكراحمد سلطان منديل 

2009-2008االولصباحيذكراحمد حسين احمد صالح الحديدي

2009-2008االولصباحيانثىرفل احمد عبيد حمد 

2009-2008االولصباحيذكرماهر نورالدين سعيد عبدالرحمن 

2009-2008االولصباحيانثىرنا نجم عبدهللا سلطان 

2009-2008االولصباحيذكرزيد طالل يونس عبدهللا

2009-2008االولصباحيذكرمحمد زيد ياسين محمد جاسم

2009-2008االولصباحيانثىنور ربيع سعدون محمد

2009-2008االولصباحيذكرمراد موسى عبد عيسى 

2009-2008االولصباحيانثىامنة اسامة جميل سعدالدين

2009-2008االولصباحيانثىرنا درواس نذير محمود

2009-2008االولصباحيانثىرحمه نشوان نافع عبدهللا

2009-2008االولصباحيذكررعد امير غازي خليل

2009-2008االولصباحيذكرعلي مزاحم مال هللا عبدهللا

2009-2008االولصباحيانثىعبير عبد السالم حمود 

2009-2008االولصباحيذكرلقمان جمال موسى يوسف 

2009-2008االولصباحيذكرعمار مصلح عبدال عزيز

2009-2008االولصباحيذكرريان عباوي محمد خليل 

2009-2008االولصباحيذكرعمر رمزي قاسم ياسين 

2009-2008االولصباحيذكراسعد امجد محمود احمد

2009-2008االولصباحيذكرهاشم محمد الياس سلطان

2009-2008االولصباحيذكرمهند احمد رجب حسين 

2009-2008االولصباحيذكراحمد عبيد صالح خليف 

2009-2008االولصباحيذكرعلي رائد داؤد محمود 

2009-2008االولصباحيذكرمصطفى كامل سعيد فتحي 



2009-2008االولصباحيانثىبسمة ابراهيم خليل يونس 

2009-2008االولصباحيذكريوسف خليل ابراهيم  يوسف

2009-2008االولصباحيانثىنيهال ميكائيل شيدو 

2009-2008االولصباحيذكرمحمد جمال محمود زيرو

2009-2008االولصباحيذكرمحمد وعدهللا ابراهيم احمد

2009-2008االولصباحيذكراوس مازن حمدون سليمان

2009-2008االولصباحيذكرمعاذ عبد السالم احمد صالح الجبوري

2009-2008االولصباحيذكرمحمد عبد اللطيف بشير كريم 

2009-2008االولصباحيانثىفاطمة بشير مال هللا احمد

2009-2008االولصباحيذكرمحمد محمود حمدون محمد

2009-2008االولصباحيذكرابراهيم بهجت ابراهيم مصطفى

2009-2008االولصباحيذكررأفت نبيل غانم عبد مال حسين رأفت

2009-2008االولصباحيذكرحسن مرعي حسن علي الحلو

2009-2008االولصباحيانثىريم نازح ابراهيم ذنون 

2009-2008االولصباحيانثىنور عزالدين محمد حسن

2009-2008االولصباحيذكرمضر نشوان محسن احمد اليوسف

2009-2008االولصباحيذكرمحمد جاسم محمد سليمان

2009-2008االولصباحيانثىسناء يوسف حاجي كرفان 

2009-2008االولصباحيانثىسيبر محسن صالح دولت 

2009-2008االولصباحيانثىنور زهير محمود مصطفى 

2009-2008االولصباحيذكراحمد خالد سليمان داؤد

2009-2008االولصباحيذكرعلي زهير علي احمد النحاس

2009-2008االولصباحيذكررامي نعمت ناظم نعوم 

2009-2008االولصباحيذكروسام فارس عبد الوهاب جاسم 

2009-2008االولصباحيذكرحسام الدين خضر عساف شيت

2009-2008االولصباحيانثىايمان عون الدين عز الدين حيدر

2009-2008االولصباحيذكروليد عبد هللا رمضان صالح 

2009-2008االولصباحيذكراحمد بشار صابر رشيد زبير

2009-2008االولصباحيذكرعلي غانم محمد سليم محيميد

2009-2008االولصباحيذكرعمر اسماعيل ابراهيم عبو

2009-2008الثانيصباحيذكرمحمد سعد نامق رقيب 



2009-2008الثانيصباحيانثىبه ناز شاكر كاكل صالح 

2009-2008الثانيصباحيذكرمنهل زهير صالح احمد

2009-2008الثانيصباحيذكرمحمد عماد محمد ازهر 

2009-2008الثانيصباحيانثىهديل شمو خلف رشو

2009-2008الثانيصباحيانثىمينا ممتاز اوراها الجين

2009-2008الثانيصباحيذكراحمد نافع حسن محمد 

2009-2008الثانيصباحيذكرابو بكر رياض حسن داود

2009-2008الثانيصباحيذكرعلي ايمن صبحي علي

2009-2008الثانيصباحيذكرمضر قتيبة رؤوف علي

2009-2008الثانيصباحيذكرمحمد يوسف محمد اسماعيل

2009-2008الثانيصباحيذكرجندي ملحم حمو ملحم

2009-2008الثانيصباحيانثىناهدة اسطيفان توما بولص

2009-2008الثانيصباحيذكرسيف خالد اسماعيل موسى

2009-2008الثانيصباحيذكرنصار محمد علي عبد الهادي الياس

2009-2008الثانيصباحيانثىحال حميد يونس غربي

2009-2008الثانيصباحيانثىرحمه عصام عبد يحيى 

2009-2008الثانيصباحيذكرمؤمن عبدهللا محمود طه 

2009-2008الثانيصباحيذكروليد مخلف موسى علي 

2009-2008الثانيصباحيذكرسنان قاسم قوال خضر

2009-2008الثانيصباحيذكرخيري حسن رشو عبد هللا

2009-2008الثانيصباحيذكراسامة امجد حمدون طه

2009-2008الثانيصباحيذكراحمد وليد بدر نجم 

2010-2009االولصباحيأنثىزينب سليم داود سليم الصواف

2010-2009االولصباحيذكراحمد عبدهللا دانوك حسن 

2010-2009االولصباحيأنثىتغريد موفق محمد امين كلزار

2010-2009االولصباحيأنثىابتسام مشعان محمد فتحي 

2010-2009االولصباحيأنثىفرح جان افرام يوسف منصور

2010-2009االولصباحيذكرمحمد جاسم محمد غيدان المسلم

2010-2009االولصباحيذكرمحمد جمال محمود ابرهيم ال سلو

2010-2009االولصباحيأنثىهند وليد سعيد نعمان

2010-2009االولصباحيأنثىشهد علي قاسم محمد المختار



2010-2009االولصباحيأنثىاطياف ميسر سلطان عبدهلل البصو

2010-2009االولصباحيذكرجواد طه زينل عابد محمد البهار

2010-2009االولصباحيذكرسيف طالل طه محمد داود

2010-2009االولصباحيأنثىمروة مسعود دحام جرجيس

2010-2009االولصباحيأنثىرجاء احمد حسون حريف اليونس

2010-2009االولصباحيذكرمحمد أحمد محمد عباس

2010-2009االولصباحيأنثىشهد باسم محمد علي حمودي القبع

2010-2009االولصباحيذكرعالء مظفر عطيه احمد

2010-2009االولصباحيأنثىلندا ايشوع داود متوكا

2010-2009االولصباحيذكرحارث عبدهلل احمد نزال عبدهللا

2010-2009االولصباحيذكرمحمد مشرف حماد خلف

2010-2009االولصباحيذكرمحمد ابراهيم خليل يونس محمود

2010-2009االولصباحيأنثىهند رياض محمد حسين العلو

2010-2009االولصباحيأنثىشيماء حمزة سلطان حمش  الطائي

2010-2009االولصباحيذكرمحمد عياده احميد مخلف المضحي

2010-2009االولصباحيذكراياد حسين اسماعيل ابراهيم

2010-2009االولصباحيذكرحسين احمد حسين خضر البو اسحق

2010-2009االولصباحيذكراسعد جياد غثوان ذياب

2010-2009االولصباحيذكرفخري طارق مرعي هايس

2010-2009االولصباحيانثىوسن يحيى عبد هللا حسين ايوب

2010-2009االولصباحيذكرعبدالحليم عبدالكريم محمود علي 

2010-2009االولصباحيذكركرم محمد حياوي محمد

2010-2009االولصباحيذكرعلي خلف طلفاح احمد 

2010-2009االولصباحيانثىصفاء هاني سعيد الحيو

2010-2009االولصباحيذكرياسر جاسم زيدان خلف

2010-2009االولصباحيذكرابراهيم ثابت ابراهيم عطيه

2010-2009االولصباحيذكرنايف احمد سليمان حسن

2010-2009االولصباحيذكريونس يحيى سليمان ابراهيم

2010-2009االولصباحيذكرعلي عمر سعيد احمد 

2010-2009االولصباحيذكرايمن معن احمد فتاح

2010-2009االولصباحيذكرماهر احمد زينو محمد



2010-2009االولصباحيذكرمحمد نواف حماد عفين

2010-2009االولصباحيذكراحمد زهير شريف سعيد

2010-2009االولصباحيذكرزيد طارق جاسم محمد 

2010-2009االولصباحيذكرطه ياسين حمود جاسم صالح

2010-2009االولصباحيذكرمصطفى حسين علي طه 

2010-2009االولصباحيذكرانمار وجيه علي عزيز مال علي

2010-2009االولصباحيذكرزيدان عبدهللا زيدان عبدالقادر

2010-2009االولصباحيانثىروعه سالم جميل ذنون ابليش

2010-2009االولصباحيذكرعبد هللا حروش مشعان طلب  الشعالن

2010-2009الثانيصباحيأنثىاالء محمد يونس احمد

2010-2009الثانيصباحيذكراحمد كنعان حسين طه

2010-2009الثانيصباحيذكرياسر سالم سليمان داود

2010-2009الثانيصباحيذكرعدنان ذنون يونس سليمان

2010-2009الثانيصباحيذكرخالد محمد شناوي مروح

2010-2009الثانيصباحيذكرعلي حسين احجاب عبد الرحمن

2010-2009الثانيصباحيأنثىوصال ابراهيم عوده عبد هللا

2010-2009الثانيصباحيأنثىاصيل جالل احمد ايوب

2010-2009الثانيصباحيذكرداود سالم عزيز وهب

2010-2009الثانيصباحيأنثىنور حازم حميد مجيد

2010-2009الثانيصباحيذكررعد يوسف احمد هزاع

2010-2009الثانيصباحيأنثىندى قاسم يحيى قدوري

2010-2009الثانيصباحيذكرعمار خليل ابراهيم دهدي الحسوني

2010-2009الثانيصباحيذكربشار جمال علي ابراهيم

2010-2009الثانيصباحيذكرسامر حماد عاصي سند

2010-2009الثانيصباحيذكرحسن احمد رمضان محمود السبعاوي

2010-2009الثانيصباحيذكرفرحان محمود خضير يونس

2010-2009الثانيصباحيذكرشعالن علي حمادي الحديدي

2010-2009الثانيصباحيذكرناصر محمود احمد ضبع

2010-2009الثانيصباحيذكرمهند فتح هللا محمد علي يحيى

2010-2009الثانيصباحيذكرياسر عايد محمد قاسم الحمداني

2010-2009الثانيصباحيذكرليث كعود جاسم محمد اللهيبي



2010-2009الثانيصباحيذكرمحمد خليل ابراهيم الخفاجي

2010-2009الثانيصباحيأنثىنور سعد ابراهيم قاسم الحجيات

2010-2009الثانيصباحيذكرفارس صالح خلف حمندي

2010-2009الثانيصباحيذكرعالء أرحيم ابراهيم محمود

2010-2009الثانيصباحيذكرمحمد عبداالله ذنون محمد طاهر

2010-2009الثانيصباحيذكرفارس عابد ابراهيم علي

2010-2009الثانيصباحيذكراحمد مبرد عرابي سالم

2010-2009الثانيصباحيذكراحمد الياس عبدهلل محمود

2010-2009الثانيصباحيذكرياسين احمد حامد محمود الجاسم

2010-2009الثانيصباحيذكرعبدالسالم علي ابراهيم عبدهلل الجبو

2010-2009الثانيصباحيذكرفهد مظفر هادي طه الطائي

2010-2009تكميلي/الثانيصباحيانثىهبه جودت محمد علي حسين

2010-2009تكميلي/الثانيصباحيذكر محمد عبدالرحمن شالش حسين

2010-2009تكميلي/الثانيصباحيذكرقائد حسين علي عبدهللا

2010-2009تكميلي/الثانيصباحيذكررواد كريم عبد حسون

2010-2009تكميلي/الثانيصباحيذكرجالل حمد حمكي حسن االسعد

2010-2009االولصباحيذكرمحمد احمد جميل طالب الجبوري

2010-2009االولصباحيأنثىنبيلة نيسان خمو مندو

2010-2009االولصباحيذكرصالح الدين شبل جاسم خليل

2010-2009االولصباحيأنثىنسرين محمد فتحي  محمود الراشدي

2010-2009االولصباحيذكرضياء جاسم رمضان حميد

2010-2009االولصباحيذكرحافظ هاشم مانع عجيل

2010-2009االولصباحيذكرانس خليفة خلف شايع الجغيفي

2010-2009االولصباحيذكرعمار سلمان خضر عثمان خضر

2010-2009االولصباحيذكرجاسم محمد عمش حسين

2010-2009االولصباحيذكرعالء محمد محجوب محمد

2010-2009االولصباحيذكرصالح طارق حسن عطيه سعود

2010-2009االولصباحيذكرمحمد سعيد عبدهللا حسن 

2010-2009االولصباحيذكرعمر نجاح عابد عفين

2010-2009االولصباحيذكرعمار عبد الغفار ذنون احمد

2010-2009االولصباحيذكرمحمد صالح اسماعيل عاكوب ال يوسف



2010-2009االولصباحيذكرمصعب حميد اضعيف محمد صالح

2010-2009االولصباحيذكراحمد عبد الهادي مصطفى موسى 

2010-2009االولصباحيذكرمحمد موفق محمود علي محمد

2010-2009االولصباحيذكريونس خضر عبدالباقي حنتو

2010-2009االولصباحيذكرمثنى علي عبد هللا خلف السبعاوي

2010-2009االولصباحيذكرادهم حمزة عواد عبد

2010-2009االولصباحيذكرياسر محسن جعفر ابراهيم

2010-2009الثانيصباحيذكرموفق عبد الغفور شهاب احمد

2010-2009الثانيصباحيذكرسعد محمود حسين عطا هللا 

2010-2009الثانيصباحيذكرمحمود رفاعي محمد يونس

2010-2009الثانيصباحيذكراوس عز الدين احمد محمد

2010-2009الثانيصباحيذكرخالد زيد عيدان كاطع

2010-2009االولصباحيذكراحمد عبدالستار يونس عبدالغفور

2010-2009االولصباحيأنثىنور نشوان ضياء اسماعيل العبدهللا

2010-2009االولصباحيأنثىايمان مامند حمد مولود 

2010-2009االولصباحيأنثىياسمين طالل قاسم محمد الغزال

2010-2009االولصباحيذكراحمد ابراهيم محمد احمد 

2010-2009االولصباحيذكرنزار رافع محمد احمد

2010-2009االولصباحيذكرعامر علي جوهرهاجد

2010-2009االولصباحيأنثىصابرين صالح حسن هزاع

2010-2009االولصباحيأنثىساره عادل محمد محمود

2010-2009االولصباحيذكرنصير مشعان طلفاح احمد

2010-2009االولصباحيأنثىاسكه طاهر احمد عبد هللا 

2010-2009االولصباحيأنثىوسن محمد جاسم حمد البوجمال

2010-2009االولصباحيأنثىنور عبد هللا فتحي مصطفى 

2010-2009االولصباحيذكرفارس محمد داود فندي

2010-2009االولصباحيذكرستيفن ساهر خوشابا ياقو

2010-2009االولصباحيانثىأريج فاضل اسماعيل ابراهيم 

2010-2009االولصباحيذكرياسرعماد سعيد احمد الشكرجي

2010-2009االولصباحيذكرسعود ذنون يونس محمود

2010-2009االولصباحيذكرزياد خلف حضيري ارحيل



2010-2009االولصباحيذكرمحمود احمد جمعه جربوع ال رجب

2010-2009االولصباحيذكرحسين علي حسين علي 

2010-2009االولصباحيذكرمروان حسن علوان عبد هللا 

2010-2009الثانيصباحيأنثىوسن مهند غانم  محمد نوري 

2010-2009الثانيصباحيأنثىسماح ذنون يونس جاسم الحديدي

2010-2009الثانيصباحيذكرمحمد حسين علي االمين

2010-2009الثانيصباحيذكرغنام عبد اللطيف وهب حسين

2010-2009الثانيصباحيذكرنجاح حميد رحيم محمود

2010-2009الثانيصباحيذكرزيد عبد هللا محمد ابراهيم الجبوري

2010-2009الثانيصباحيذكرمحمد خالد فتاح ابراهيم النعيمي

2010-2009الثانيصباحيذكرعمر جمال محمد احميد

2010-2009الثانيصباحيأنثىنجوى هاني ذنون سعيد

2010-2009الثانيصباحيذكرعمر حاتم عبد الرزاق محمد

2010-2009الثانيصباحيذكرنوار سيف الدين شمس الدين  محمد

2010-2009الثانيصباحيذكرمحمد سلطان ابراهيم صالح

2010-2009الثانيصباحيذكرعالء عبيد حمود خلف

2010-2009تكميلي/الثانيصباحيذكراسعد عويد احمد فهد

2010-2009تكميلي/الثانيصباحيذكر يوسف نايف محمد غلب

2010-2009تكميلي/الثانيصباحيذكرهشام عبدهللا محمود جاسم

2010-2009تكميلي/الثانيصباحيذكرصفوان اكرم طلب سعدهللا

2010-2009تكميلي/الثانيصباحيذكرخليل محمد حبيب ابراهيم

2010-2009االولصباحيذكرمحمد حسين علي احمد السبعاوي

2010-2009االولصباحيأنثىسهى يونس علي حسن

2010-2009االولصباحيذكرمهند عدنان محمود ابراهيم 

2010-2009االولصباحيذكرمحمد كريم حبيب مصطفى

2010-2009االولصباحيذكرحمد عبد مصطفى جار

2010-2009االولصباحيذكرماهر عايد مصطفى يونس

2010-2009االولصباحيذكرزيد اكرم عبد المجيد محمد

2010-2009االولصباحيذكرفوزي سالم جالل صالح

2010-2009االولصباحيذكراحمد موفق صالح عاشور 

2010-2009االولصباحيذكرخالد فارس احمد محمد 



2010-2009االولصباحيأنثىشهد فاضل اسماعيل ابراهيم 

2010-2009االولصباحيأنثىرؤى احمد محمد احمد

2010-2009االولصباحيذكروسيم صالح خلف حسين 

2010-2009االولصباحيذكرعبد الهادي سالم سلطان خضر الجاسم

2010-2009االولصباحيذكرمحمد عبدالجبار خليل ابراهيم

2010-2009االولصباحيذكراديب عبد القادر علي حمد

2010-2009االولصباحيأنثىازهار معن ابراهيم شيت فتحي

2010-2009االولصباحيأنثىنور حسام محمد  نجم 

2010-2009االولصباحيأنثىانفال فؤاد معجل عبد هللا العاني

2010-2009االولصباحيأنثىمنار متي يوسف داود ايوب

2010-2009االولصباحيأنثىشهد نوفل عبد الرحمن علي اغا

2010-2009االولصباحيذكرعبدالرحمن احمد خليفة جدعان

2010-2009االولصباحيذكرقتيبه ياسين ابراهيم محمد 

2010-2009االولصباحيذكرمحمد سمير طه شيت 

2010-2009االولصباحيذكرسامي حميد سليمان  درويش 

2010-2009االولصباحيأنثىشيرين اسماعيل محمد امين عقراوي

2010-2009االولصباحيذكرخالد حسين عباس حمودي 

2010-2009االولصباحيذكرعلي عسكر عبد احمد 

2010-2009االولصباحيذكراسامة طه يوسف احمد

2010-2009االولصباحيذكرمثنى ذنون طيب ياس 

2010-2009االولصباحيذكرماجد صالح محمد جاسم 

2010-2009االولصباحيذكرزياد خلف علي حسن الدرويش

2010-2009االولصباحيذكرعمار صالح محمد صالح ابراهيم

2010-2009االولصباحيذكرمحمد فؤاد عارف محمد

2010-2009االولصباحيانثىشيماء مؤيد عبد هللا رجب

2010-2009االولصباحيذكرعلي خليل احمد  قرطاس علي 

2010-2009االولصباحيذكرثامر حسين قادر جاسم

2010-2009االولصباحيذكرمنهل غانم خضير احمد

2010-2009االولصباحيذكرياسر شاكر عليان موسى

2010-2009االولصباحيذكرريان محمد يونس  خلف السبعاوي

2010-2009االولصباحيذكرصفاء دحام اسماعيل لطيف



2010-2009االولصباحيذكرحسين محمد قادر عنيز 

2010-2009االولصباحيذكرمشرف زكر عبد هللا محمد

2010-2009االولصباحيأنثىندوى نوري عبد الكريم جاسم

2010-2009االولصباحيذكرعلي ذياب وهب محمد

2010-2009االولصباحيذكراحمد نوري حسن زكر

2010-2009االولصباحيذكرخلف عبد هللا مخلف فندي 

2010-2009االولصباحيذكرحاتم مصلح احمد سلطان

2010-2009االولصباحيذكرصالح منيف فندي درويش 

2010-2009االولصباحيذكرعلي عبدالكريم عبدهللا رجب

2010-2009الثانيصباحيأنثىنور غازي سرحان ناصر

2010-2009الثانيصباحيذكرثائر جميل شامي محمد

2010-2009الثانيصباحيذكراحمد خليل عيسى عبد هللا الطائي

2010-2009الثانيصباحيذكرانور محمد نوري ذنون عبدهللا

2010-2009الثانيصباحيذكرصدام ذياب زيد جمش الشمري

2010-2009الثانيصباحيذكرمحمد اكرم سعيد احمد الطائي

2010-2009الثانيصباحيانثىمنى دريد خطاب عمر

2010-2009الثانيصباحيذكرعلي سمير احمد عبد القادر

2010-2009الثانيصباحيذكراياد صالح ابراهيم علي

2010-2009الثانيصباحيذكرابراهيم لؤي ابراهيم شيخ علي

2010-2009الثانيصباحيذكراحمد محسن علوان شاهر

2010-2009الثانيصباحيذكرمحمد اسماعيل ابراهيم احمد

2010-2009الثانيصباحيذكرمحمد يونس مسلط موسى

2010-2009الثانيصباحيذكرمحمود احمد جاسم محمد

2010-2009الثانيصباحيذكرفراس محمود مطلك سعيد

2010-2009الثانيصباحيذكرعلي ادريس امين مسعد

2010-2009الثانيصباحيانثىاالء محفوظ محمد ظاهر

2010-2009الثانيصباحيذكريوسف عبد المنعم ناصر حمود

2010-2009الثانيصباحيذكراحمد حامد سليمان حمد 

2010-2009الثانيصباحيذكرواثق احمد محمود مصطفى السلماني

2010-2009الثانيصباحيذكرامجد حماد احمد بشار

2010-2009الثانيصباحيذكررائد محمود حمو علي



2010-2009الثانيصباحيذكرعبد هللا خزعل حسين العنزي

2010-2009الثانيصباحيذكرمدين محمد ابراهيم كاظم

2010-2009الثانيصباحيذكرحسن هيثم غني شكر السنجري

2010-2009الثانيصباحيذكرحسن محمد امين مصطفى كرنوص

2010-2009الثانيصباحيذكرمعن محمد يحيى احمد

2010-2009الثانيصباحيذكرفيصل حسين محمد عويد الجبوري

2010-2009الثانيصباحيذكرجهاد حبيب حسن رضا ال علي

2010-2009الثانيصباحيذكرعمار عبد الجبار محمد طاهر

2010-2009الثانيصباحيذكرمزهر ممدوح جبير صالح

2010-2009الثانيصباحيذكريونس خالد عبدهللا طلب اللهيبي

2010-2009الثانيصباحيذكرسيف خالد عبدهللا سليمان

2010-2009الثانيصباحيذكرعادل محمود صالح عزيز

2010-2009تكميلي/الثانيصباحيذكرعبدالرحمن صفاء حمود نايف

2010-2009تكميلي/الثانيصباحيذكر وسيم عبد الهادي صالح سلطان

2010-2009تكميلي/الثانيصباحيذكرمارتن ارسو شيبه خبو

2010-2009تكميلي/الثانيصباحيذكرسعد صالح خلف رحمو 

2010-2009االولصباحيذكرزيد رعد يونس سعيد السماك

2010-2009االولصباحيأنثىشيرين محمد حسين محمد

2010-2009االولصباحيأنثىزينب مسعود عيسى عباس

2010-2009االولصباحيذكرفارس سليمان داؤد عزاوي 

2010-2009االولصباحيذكرعمر وليد يحيى عبدالحي

2010-2009االولصباحيذكرمحمد عصام اسماعيل غفوري الجنابي

2010-2009االولصباحيذكرنواف محمد الياس محمد

2010-2009االولصباحيذكرقصي مصطفى صالح طه

2010-2009االولصباحيذكرلؤي كاظم يوسف عيسى

2010-2009االولصباحيذكرسامان عطية محمد صالح الصالح

2010-2009االولصباحيذكرزهير حسان زهير جميل النعيمي

2010-2009االولصباحيذكرسعد طالل ادهام عكلة

2010-2009االولصباحيذكرعلي جودت احمد داؤد

2010-2009االولصباحيذكرعبد المنعم علي شعبان علي

2010-2009االولصباحيذكريحيى ناظم محمد اسماعيل



2010-2009االولصباحيذكرعلي احمد حسن جاسم

2010-2009االولصباحيذكرمحمد هيثم احمد عبدالخالق

2010-2009االولصباحيأنثىعال موفق محمود محمد

2010-2009االولصباحيأنثىنور عثمان احمد عمر

2010-2009االولصباحيذكرفريق محمود سعيد مطلك

2010-2009االولصباحيذكرمحمد جبير عواد جراح 

2010-2009االولصباحيذكرمحمد عزيز موسى عيسى

2010-2009االولصباحيذكرعبد الرؤوف غانم سعيد عبدهللا الوتار

2010-2009االولصباحيذكرعلي هادي حمود رحيم العكيدي

2010-2009االولصباحيذكرياسر محمد موسى نجم العبدهللا

2010-2009االولصباحيذكرسعيد عيسى احمد سيسو

2010-2009االولصباحيذكرسهيل خديده  سنجو حسين

2010-2009االولصباحيذكرمحمد اخضير علي احمد

2010-2009االولصباحيذكرسعد يونس برجس خضر

2010-2009االولصباحيذكرحسن محمد حسن قادر

2010-2009االولصباحيذكرمحمد علي خضر عبدالنعيم

2010-2009االولصباحيذكرايهاب عزيز حسن حميد

2010-2009االولصباحيذكرفؤاد طالل عاكوب عبدهللا الراشدي

2010-2009االولصباحيذكررائد فاضل محمد الصالح عبدهللا

2010-2009االولصباحيذكربالل حميد حسن حميد الغريري

2010-2009الثانيصباحيأنثىاسماء سعد احمد سلمان اللهيبي

2010-2009الثانيصباحيذكرشهاب احمد جاسم محمد

2010-2009الثانيصباحيذكرمحمد عبد هللا محمدعلي الجبوري

2010-2009الثانيصباحيذكربهاء حسين علي محمد

2010-2009الثانيصباحيذكربشار محمد حسن الجبوري

2010-2009الثانيصباحيانثىرؤيه عبد هللا نجم خليل موسى الهاللي

2010-2009الثانيصباحيذكرعبد الكريم عبد هللا محمد خلف

2010-2009الثانيصباحيذكريحيى مد هللا محمد حبو الحبو

2010-2009الثانيصباحيذكراحمد حازم حسن جاسم الجبوري

2010-2009الثانيصباحيذكرعبد الحليم حسن جاسم حمو

2010-2009الثانيصباحيذكرعلي عبد الجبار ياسين خضر



2010-2009الثانيصباحيذكراثير ظاهر منصور محمد

2010-2009الثانيصباحيانثىحنين شاكر محمود حسن

2010-2009الثانيصباحيذكرخالد علي محمد عبد الرحمن

2010-2009الثانيصباحيذكرعبد هللا اسود محمد حمد

2010-2009الثانيصباحيذكربالل محسن مهاوش العزاوي

2010-2009تكميلي/الثانيصباحيذكرعالء حيدر علي حسين

2010-2009تكميلي/الثانيصباحيذكر وعدهللا حسين علي قنبر

2010-2009تكميلي/الثانيصباحيذكرعالء اسماعيل جمعه كردوش

2010-2009تكميلي/الثانيصباحيذكرمحمد اكرم احمد شهاب

2010-2009تكميلي/الثانيصباحيذكرعلي صالح حسين عليوي

2010-2009االولصباحيذكرسيف قدامه يونس عبدهللا ذنون

2010-2009االولصباحيأنثىايمان مرعي حسن اسعد

2010-2009االولصباحيذكراحمد سعد محمد طيب ابراهيم

2010-2009االولصباحيذكريزن نافع محمود شهاب 

2010-2009االولصباحيذكرانمار سعدهللا توما ججـو القصاب

2010-2009االولصباحيانثىرواء قرياقوس إبراهيم موسى حبش

2010-2009االولصباحيذكرعبد هللا عاصم إبراهيم مرعي الشماع

2010-2009االولصباحيذكرسعد هللا محمد رمضان علي

2010-2009االولصباحيذكرزيد عبد النافع سعيد احمد

2010-2009االولصباحيذكرفراس نذير خضر محمد

2010-2009االولصباحيانثىهناء جاسم إسماعيل حاجي

2010-2009االولصباحيانثىرغد محمد فاضل محمد علي الخليل

2010-2009االولصباحيذكرفادي حسن حمادي يونس

2010-2009االولصباحيانثىارجوان حنا عيسى حنا 

2010-2009االولصباحيذكرمصطفى محمد زهير احمد عبدهللا

2010-2009االولصباحيأنثىايه محمد رفعت عبد القادر محمد

2010-2009االولصباحيذكرمحمد جودت طه ياسين

2010-2009االولصباحيأنثىأطياف أياد إبراهيم عبد هللا

2010-2009االولصباحيذكروليد خالد محمود حميد

2010-2009االولصباحيأنثىأماني إحسان علي محي الدين ياسين

2010-2009االولصباحيذكرفالح حسن علي حمو



2010-2009االولصباحيذكروعد هللا عامر يونان داود

2010-2009االولصباحيذكرقتيبة عبد المنعم عمر خطاب

2010-2009االولصباحيأنثىأالء نوفل علي احمد محمد الغنام

2010-2009االولصباحيذكرهادي دهام محمود عبدهللا

2010-2009االولصباحيأنثىدنيا صفاء عبد القادر طه ال امين أغا

2010-2009االولصباحيأنثىزينه سمير عيسى شمو بشي

2010-2009االولصباحيأنثىنوره صالح محمود عبدهللا

2010-2009االولصباحيأنثىلبى باسم إسحاق متي ربان

2010-2009االولصباحيذكرثامر بدر عبد هللا مالح سلطان

2010-2009االولصباحيأنثىساره عبد النافع جاسم محمد

2010-2009االولصباحيأنثىرؤى حسام الدين إسماعيل ياسين

2010-2009االولصباحيذكراحمد زهير غانم عبد مال حسين

2010-2009االولصباحيأنثىإشراق محمد صالح حسين ياسين

2010-2009االولصباحيأنثىزينه إبراهيم رشيد محمد

2010-2009االولصباحيأنثىرؤى زياد قادر جرجيس

2010-2009االولصباحيذكرخالد ارسيم مدحي مجبل

2010-2009االولصباحيانثىرقية سامي شريف رشيد دالل باشي

2010-2009االولصباحيذكرغسان احمد يوسف عبش

2010-2009االولصباحيذكرمحمد صباح عزيز عليوي

2010-2009االولصباحيذكرعامر محمد حسو إبراهيم

2010-2009االولصباحيذكرمحمد حسين خليل ابراهيم

2010-2009االولصباحيأنثىسجى ثامر بشير محمد

2010-2009االولصباحيذكرعمر احمد مجيد محمود

2010-2009االولصباحيذكركرم سمير ذنون محمود مال حمو

2010-2009االولصباحيأنثىنور عبد االله حسن علي

2010-2009االولصباحيأنثىايمان رعد محمود يونس

2010-2009االولصباحيذكراحمد عبد هللا عزالدين أيوب

2010-2009االولصباحيذكرصباح إبراهيم عباس محجوب

2010-2009االولصباحيذكراحمد ماهر عبد حسين نعمان

2010-2009االولصباحيذكرمحمد أنور حسن شكر

2010-2009االولصباحيذكرمحمد خالد يونس ذنون



2010-2009االولصباحيأنثىرحمه زهير عبد الحميد اسماعيل الخيرو

2010-2009االولصباحيذكربدر إبراهيم علي عبد هللا

2010-2009االولصباحيذكرعلي أحميد عبد صالح

2010-2009االولصباحيذكرمحمد عدنان جاسم محمد

2010-2009االولصباحيذكرعلي ضياء بشيرعبدالرحمن المال إبراهيم

2010-2009االولصباحيذكرزين العابدين باسل محمد سعيد محمد

2010-2009االولصباحيذكرالزم احمد محمود محمد

2010-2009االولصباحيذكرمحمد قيس خليل مصطفى الصفاوي

2010-2009االولصباحيأنثىزهراء سمير فتحي ابراهيم

2010-2009االولصباحيذكريونس عطا هللا قاسم إبراهيم

2010-2009االولصباحيذكرعماد مسعود جمعه بحري الراشدي

2010-2009االولصباحيأنثىشيماء قصي فتحي حميدي

2010-2009االولصباحيذكرعلي عبد الرحيم سلطان محمد

2010-2009االولصباحيذكراحمد ضمير عبد الرزاق محمود يوسف

2010-2009االولصباحيذكرزكريا نزار يحيى داود

2010-2009االولصباحيذكرعمر مزاحم احمد أيوب

2010-2009االولصباحيذكرعبدهللا احمد يونس حسن

2010-2009االولصباحيأنثىهدى أمين حسين إبراهيم الحبيطي

2010-2009االولصباحيذكرعمار احمد محمود احمد البجاري

2010-2009االولصباحيانثىمآب محمد صالح عبد الكريم صالح

2010-2009االولصباحيذكرمصطفى عثمان حسين علي محمد صالح

2010-2009االولصباحيذكرسرمد عبد السالم داود يوسف

2010-2009االولصباحيانثىسرور عصام حميد مجيد

2010-2009االولصباحيذكرأسامة أمين عبدال حسن

2010-2009االولصباحيذكرحماد سعيد عبد خلف

2010-2009االولصباحيانثىاسراء علي عطو سرحان

2010-2009االولصباحيذكرشاكر محمود جاسم محمد الناصر

2010-2009االولصباحيذكرعلي سعد الدين صالح علي

2010-2009االولصباحيذكرربيع سعيد محمد عبدالرحيم البزاز

2010-2009االولصباحيذكريحيى همام احمد محمد يحيى الحمدوني

2010-2009االولصباحيانثىهاله إسماعيل احمد رضا



2010-2009الثانيصباحيذكرسيمون سامي يوسف ججي

2010-2009الثانيصباحيذكرعمر جنان محمود داؤد

2010-2009الثانيصباحيأنثىإيناس حوري صايل حامد

2010-2009الثانيصباحيذكراشرف محمود مصلح محمد

2010-2009الثانيصباحيذكرإبراهيم حسين فاضل عبدهللا

2010-2009الثانيصباحيذكرعلي صالح عواد عمر

2010-2009الثانيصباحيذكرنوار منهل أنور يعقوب

2010-2009الثانيصباحيذكراحمد حامد الياس خضر حسن

2010-2009الثانيصباحيذكريونس داود سلطان إبراهيم

2010-2009الثانيصباحيذكرعلي عبد الغني عبد شاهين

2010-2009الثانيصباحيذكرحامد صالح حامد علي

2010-2009الثانيصباحيانثىداليا عادل سليمان محمود

2010-2009الثانيصباحيذكرسيف ضياء محمود صالح

2010-2009الثانيصباحيذكرزيد طه سوادي طه 

2010-2009الثانيصباحيذكرحسين علي حسين علي

2010-2009الثانيصباحيذكرمحمود وعد هللا عبد القادر محمد

2010-2009الثانيصباحيأنثىافتتان علي جاسم محمد

2010-2009الثانيصباحيأنثىساره مظفر احمد عطو

2010-2009الثانيصباحيذكرفخري سعدي فخري جمال

2010-2009الثانيصباحيذكرعبد هللا نبيل جالل أيوب

2010-2009تكميلي/الثانيصباحيذكرعثمان عصام عبدالواحد جرجيس

2010-2009تكميلي/الثانيصباحيذكر معاذ محمد علي محمد صبري الوتار

2010-2009تكميلي/الثانيصباحيذكرمحمد مبارك جدوع غثيث

2010-2009تكميلي/الثانيصباحيذكرطه ياسين طه خليل

2010-2009تكميلي/الثانيصباحيذكرعمر محمود ابراهيم صديق

2011-2010االولصباحيذكرمصطفى شامل محمد سعيد احمد

2011-2010االولصباحيأنثىمأوى ربيع احمد طه الطيار

2011-2010االولصباحيذكرضياءمزاحم رشيدمحمدعبدهللا 

2011-2010االولصباحيأنثىجهان احمد مصطفى محمد

2011-2010االولصباحيذكرخضر مردان زينل خضر 

2011-2010االولصباحيذكرإبراهيم خليل إبراهيم خليل



2011-2010االولصباحيذكرمحمود احمد إبراهيم محمد

2011-2010االولصباحيانثىياسمين طه عبد الرزاق طه

2011-2010االولصباحيذكرعمر ناظم عبدا هلل محمد 

2011-2010االولصباحيانثىرشا طالل عبدا لرحمن فتحي

2011-2010االولصباحيانثىشدن رياض حسين عبدهللا

2011-2010االولصباحيذكرأسامه أمين طه حامد الراوي

2011-2010االولصباحيانثىإيناس حسين علي احمد

2011-2010االولصباحيذكرحيدر سلطان داود دلي

2011-2010االولصباحيذكرمحمد محسن طالب حياوي

2011-2010االولصباحيانثىرغد خضر الياس توما شاللي

2011-2010االولصباحيذكرمحسن ياسين محمد عبود 

2011-2010االولصباحيذكرعبد الرحمن عبد سكب نهار

2011-2010االولصباحيذكرسبهان سالم حسين علي

2011-2010االولصباحيانثىإيناس محمد خليل حسن

2011-2010االولصباحيذكرحماد مطلك عبد الرزاق محمد

2011-2010االولصباحيذكرمحمد هشام محمد عبد الهادي

2011-2010االولصباحيذكرحسام ذنون خليف محمدصالح 

2011-2010االولصباحيذكرراكان عباس ياسين بلواالحمد

2011-2010االولصباحيذكررضوان محمد عزيز علي

2011-2010االولصباحيانثىبسمه يوسف يونس حسين

2011-2010االولصباحيذكرصالح عبدهللا دولت طلب

2011-2010االولصباحيذكرعلي احمد عبد ادبيس

2011-2010االولصباحيانثىشهد عناد محمد ياسين 

2011-2010االولصباحيذكرسفيان فاضل علي عويد

2011-2010االولصباحيذكرمؤيد سالم محمد عبد هللا

2011-2010االولصباحيذكرياسر علي حسن هوار

2011-2010الثانيصباحيذكراحمد صباح محسن جليل

2011-2010الثانيصباحيذكرعمر صباح محمود غزال

2011-2010الثانيصباحيذكرمحمد محسن محمد علي

2011-2010الثانيصباحيذكردحام حمد محمد عبدهللا 

2011-2010الثانيصباحيذكرحسان عبد هللا عمر النعيمي



2011-2010الثانيصباحيذكررياض احمد محمد حسين

2011-2010الثانيصباحيذكراسامه عبد احمد تميم

2011-2010الثانيصباحيذكراكرم عبدالواحد محمد علي سعيد

2011-2010الثانيصباحيذكرعبيده محمد سعدون علي الخيالني

2011-2010الثانيصباحيذكررافع محمد سالم عبد

2011-2010تكميلي/الثانيصباحيذكراحمد عبد االله جواد رشيد

2011-2010تكميلي/الثانيصباحيذكرعبيده خيون شاكر فارس

2011-2010االولصباحيذكرمحمد عدنان عبدهللا يونس

2011-2010االولصباحيذكراحمد محمود مصطفى حسين

2011-2010االولصباحيأنثىهبه خالد بكر خضر

2011-2010االولصباحيذكرمحمد احمد محمود عبدهللا 

2011-2010االولصباحيأنثىفرح وليد عبد العزيز عبدالقادر 

2011-2010االولصباحيانثىندى حازم محمد محمود 

2011-2010االولصباحيانثىتماره خوشابا رابن توما 

2011-2010االولصباحيذكراوس محمد حازم داؤد 

2011-2010االولصباحيذكرعبدالرحمن عدنان عبدالسالم عبدالواحد

2011-2010االولصباحيانثىحنان غسان عدنان اسماعيل

2011-2010االولصباحيذكرمهند احمد فاضل يحيى

2011-2010االولصباحيذكرعمر حمد محمد حسن

2011-2010االولصباحيانثىريتا الكسان سيروب داؤد

2011-2010االولصباحيذكرميسر عبد خضرمحمود عباوي

2011-2010االولصباحيانثى عبير خضر احمد محمد

2011-2010االولصباحيانثىنجالء سليمان احمد سعيد

2011-2010االولصباحيذكرعقبه نافع يونس رشيد

2011-2010االولصباحيذكرأسامه عبد الرحمن جهاد عباس

2011-2010االولصباحيانثىورود خيري شيت شكر 

2011-2010االولصباحيذكرعمار امين عثمان محمد

2011-2010االولصباحيذكرعمار صالح قاسم عبدهللا

2011-2010االولصباحيذكراحمد عبد الغني احمد عبد

2011-2010االولصباحيانثى مروه ليث ذنون حامد 

2011-2010االولصباحيذكرمحمد فوزي محمود داؤد



2011-2010االولصباحيانثىندى محمدعلي عبدالهادي الياس

2011-2010االولصباحيذكرعبد اللطيف وليد عيسى جاسم 

2011-2010االولصباحيذكركرم عزيز علي محمد

2011-2010االولصباحيذكرهيثم ميزر مجبل محمد

2011-2010االولصباحيذكربهاء الدين رمضان خلف حسين

2011-2010االولصباحيذكرعامر حازم امين حسن السلطان 

2011-2010االولصباحيانثىنسرين محمودابراهيم مصطفى

2011-2010االولصباحيذكررائد حسين علي احمد

2011-2010االولصباحيذكرحسين علي حسين محسن

2011-2010االولصباحيذكرمحمد مظهر مزعل مطر

2011-2010االولصباحيذكرمحمد رجب خليفه محمد

2011-2010االولصباحيانثىجورجينا كورئيل ايليا ورده

2011-2010االولصباحيذكرمهند نجم عبد خورشيد

2011-2010االولصباحيانثىفاطمه محمد صبيح يحيى ابراهيم

2011-2010االولصباحيانثىنبأ محسن عبدهللا داؤد 

2011-2010االولصباحيذكرفهد حارث احسان حسن

2011-2010االولصباحيانثىمينا شوكت حميد محمد

2011-2010االولصباحيذكرمضر غانم يوسف محمد 

2011-2010االولصباحيذكرمصطفى صفوت محمود يونس

2011-2010االولصباحيذكرحربي دنو أكريم محمد

2011-2010االولصباحيانثىنسمه أياد محمد رشاد رجب

2011-2010االولصباحيذكرعالء حمد خشمان محمد

2011-2010االولصباحيذكرعالء عبد حسين صالح

2011-2010االولصباحيأنثىأشجان قحطان عدنان اسماعيل

2011-2010االولصباحيذكروليد داود سليمان علي

2011-2010االولصباحيذكروليد صالح ياسين عبدالمجيد 

2011-2010االولصباحيذكراحمد ادهام احمد منصور 

2011-2010االولصباحيانثى ناهده موسى يوسف موسى

2011-2010االولصباحيانثىزينه نبيل سليم محمد صديق 

2011-2010االولصباحيذكرمصطفى حماد عماش حسين

2011-2010االولصباحيذكرمسار جمعه صبار خلف



2011-2010االولصباحيذكررعد ارحيل محمد فرج 

2011-2010االولصباحيذكرمصطفى حسين محمود وهاب

2011-2010االولصباحيذكرحمد طه عبد حزام

2011-2010االولصباحيذكرحارث سالم حسين توفيق

2011-2010االولصباحيذكرماجد إبراهيم محمد عبدهللا 

2011-2010االولصباحيذكرسعد شحاذه جالج ازرك

2011-2010االولصباحيذكراحمد حسين محمود وهاب

2011-2010االولصباحيانثىميادة فوزي عبد العزيز حامد

2011-2010الثانيصباحيأنثىهبه عزاوي محمد سيدو 

2011-2010الثانيصباحيذكرمؤمن نشوان سالم اسماعيل

2011-2010الثانيصباحيذكركرم عبد احمد حميد 

2011-2010الثانيصباحيذكرمحبوب جمعه حسن مطلك

2011-2010الثانيصباحيذكرليث رعد حمدون محمود 

2011-2010الثانيصباحيذكرسمير احمد عبد الرزاق حسين

2011-2010الثانيصباحيذكرحسن علي حسين  شهاب

2011-2010الثانيصباحيذكرأيادسليمان عبودابراهيم الناصر 

2011-2010الثانيصباحيذكر مثنى حسن سلطان خلف 

2011-2010الثانيصباحيذكرحسام احمد موسى خليل

2011-2010الثانيصباحيذكرعماد طالسم طعمه رحيم 

2011-2010الثانيصباحيذكرعلي محمود يونس عبد

2011-2010الثانيصباحيذكرقيس عبد محمد حسين

2011-2010الثانيصباحيذكراحمد دلف رشيد محمد

2011-2010الثانيصباحيذكرأركان جاسم محمد حمد

2011-2010الثانيصباحيذكريحيى عصام محمود مصطفى

2011-2010الثانيصباحيأنثىضحى حسام الدين محسن حمادي

2011-2010تكميلي/الثانيصباحيذكرحيدر علي جاسم محمد 

2011-2010تكميلي/الثانيصباحيذكراحمد حسين ذنون علي

2011-2010االولصباحيذكراحمد ابراهيم حسين مرعي

2011-2010االولصباحيذكرثابت خليل ابراهيم هزاع الجبوري

2011-2010االولصباحيذكرعمر نزار صالح حاجي خليل

2011-2010االولصباحيذكرضياء ادريس عبدالرحمن ذنون



2011-2010االولصباحيذكرمروان طه جار هللا صالح

2011-2010االولصباحيذكرعمار محمد هندي صايل السلماني

2011-2010االولصباحيذكرمحمد عبدالستار الياس حسين

2011-2010االولصباحيذكربكر عادل عبد القادر حمزه

2011-2010االولصباحيذكرمحمد محمود محمد احمد 

2011-2010االولصباحيذكرعلي محمد ادريس حسين

2011-2010االولصباحيذكراحمد محمد جاسم حسين

2011-2010االولصباحيذكرلؤي علي عبد هللا عطيه

2011-2010االولصباحيانثىفلورا سالم بتي قرياقوس

2011-2010الثانيصباحيذكرثمين حميد ادم سمعان ال بنيامين

2011-2010الثانيصباحيذكرمهند طاهر ياسين عواد 

2011-2010الثانيصباحيذكراحمد مجيد علي احمد

2011-2010الثانيصباحيذكرحسان حيان بشير محمد القزاز

2011-2010الثانيصباحيذكرعالء ادهام سليمان احمد 

2011-2010الثانيصباحيذكرعقيل محمد عبود محمود

2011-2010الثانيصباحيذكرزيدون بشير فرج محمود

2011-2010الثانيصباحيذكراحمد محمود حماده مطر

2011-2010تكميلي/الثانيصباحيذكرسرمد ابراهيم خليل ابراهيم عبدو

2011-2010تكميلي/الثانيصباحيذكرنوفل مصطفى خلف عيسى

2011-2010تكميلي/الثانيصباحيأنثىميرنا أخيقر شموئيل كوركيس

2011-2010تكميلي/الثانيصباحيذكرازاد فرج فرحان فريق

2011-2010تكميلي/الثانيصباحيذكروليد علي خليف عبدالرزاق

2011-2010االولصباحيأنثىاالء يونس مجيد حمادي

2011-2010االولصباحيذكرمؤيد عبدالواحد نجم حسن

2011-2010االولصباحيذكررامي حسام جمعه محمد

2011-2010االولصباحيذكرسالم عادل خلف ابراهيم

2011-2010االولصباحيذكرجمال محمد صالح عكله

2011-2010االولصباحيذكرحامد محمود احمد محمد

2011-2010االولصباحيذكرمصعب هاشم محمد سلمان

2011-2010االولصباحيذكرفاضل عباس تركي صالح

2011-2010االولصباحيذكراحمد مهدي صالح علي 



2011-2010االولصباحيذكراسماعيل عبدالرحمن محمدحمد

2011-2010االولصباحيذكرضميرابراهيم عباس عبدالوهاب 

2011-2010االولصباحيانثىلينا حنا منصور بتي سوني

2011-2010االولصباحيذكرسعد ذياب عبد علي

2011-2010االولصباحيذكرمحمد مركه جابر عبد

2011-2010االولصباحيذكرابراهيم سامي بكر خضر

2011-2010االولصباحيذكراحمد عبدالعزيز جرجيس حامد

2011-2010االولصباحيانثىدالل عبدالملك عبدالجواداحمد

2011-2010االولصباحيذكراكرم محمود نايف عبدهللا

2011-2010االولصباحيانثىدعاء غانم يونس طه

2011-2010االولصباحيذكرمصطفى ذاكر اسماعيل صالح

2011-2010االولصباحيذكرعلي طالب عبود مخلف

2011-2010االولصباحيذكرعماد ابراهيم عبدهللا حسن

2011-2010االولصباحيذكرضياء جوهر حسين خلف

2011-2010االولصباحيذكرعزيز علي خليل حمزه

2011-2010االولصباحيذكرحميد محمد مجيد محمد

2011-2010الثانيصباحيذكرمحمد نايف محمد نايف 

2011-2010الثانيصباحيأنثى رؤى ناهض موسى نعوم

2011-2010الثانيصباحيذكرصالح فرحان شعالن عبد

2011-2010الثانيصباحيذكراحمد وليد عبدالجبار جاسم

2011-2010الثانيصباحيذكرمحمد طالل فاضل نجم المالح

2011-2010الثانيصباحيذكروليد حاتم عبدالحميد علي 

2011-2010الثانيصباحيذكرفهد محمد ابراهيم احمد

2011-2010الثانيصباحيأنثىهبة عمر علي حسين 

2011-2010الثانيصباحيذكرشكر محمود رشيد خليل

2011-2010الثانيصباحيذكرسعد سيف الدين محمد شريف عبدهللا

2011-2010الثانيصباحيذكرخالد طه محمد موسى

2011-2010الثانيصباحيذكرسفيان عبد عثمان عبدالرحمن 

2011-2010الثانيصباحيذكرعلي محمد عبد العزيز علي

2011-2010تكميلي/الثانيصباحيذكراحمد علي خليفه عبد

2011-2010االولصباحيذكرفواز نجم عبدهللا منهل



2011-2010االولصباحيذكرمصطفى عبد الغني جاسم محمد

2011-2010االولصباحيأنثىزينب زهير خليل عبدالحميد

2011-2010االولصباحيأنثىاسماء سالم محمد علي صالح

2011-2010االولصباحيذكرمؤمن مازن امين حاجي

2011-2010االولصباحيأنثىحنان محمدجاسم محمدالعبدهللا

2011-2010االولصباحيذكررأفت عبدالحافظ خليل اسماعيل

2011-2010االولصباحيذكريونس علي ياسين مصطفى

2011-2010االولصباحيذكرحامد نوري جدوع محمد

2011-2010االولصباحيذكرمثنى صالح محمد مصطفى

2011-2010االولصباحيانثىهدى قيس فاضل فتحي

2011-2010االولصباحيذكرعمر عبدالسالم مؤيد كمال

2011-2010االولصباحيانثىربى موفق امين محمد

2011-2010االولصباحيأنثىهدى احمد عبدالكريم يونس

2011-2010االولصباحيذكربشار حبيب ابراهيم حساني

2011-2010االولصباحيذكرمحمود سعد محمود محمد 

2011-2010االولصباحيذكرمصعب خالد محمد يوسف

2011-2010االولصباحيذكرعلي يونس كريم خضر

2011-2010االولصباحيانثىوفاء ياسين احمد يونس

2011-2010االولصباحيانثىساره عماد هاشم علي البصو

2011-2010االولصباحيذكرمحمد سداد عبدالكريم مجيد

2011-2010االولصباحيذكرسالم خميس نجم عبدهللا

2011-2010االولصباحيذكروعد احمد حسين عبد البدراني

2011-2010االولصباحيانثىمنى محمود عبد طه

2011-2010االولصباحيذكرعادل سالم عائد كروط

2011-2010االولصباحيذكرعبد الحليم عطيه احمد ناصر

2011-2010االولصباحيذكرعمر فاروق ثامر ناصرحسين

2011-2010االولصباحيذكرمؤمن عصمت عبدهلل محمد

2011-2010االولصباحيذكرمحمد احمد ذياب عالوي

2011-2010االولصباحيذكرعبدالخالق احمد عطيه صالح 

2011-2010االولصباحيذكرسالم لطيف احمد عبد

2011-2010االولصباحيذكراحمد مزعل خلف خضير



2011-2010االولصباحيذكرحسين جمال حسين جاسم 

2011-2010االولصباحيذكرعلي وعدهللا علي عبدهللا

2011-2010االولصباحيانثىرؤيا عباس فؤادعلي البياتي

2011-2010االولصباحيذكرمروان عبدهللا صالح عبدهللا

2011-2010االولصباحيذكرمثنى  حميد محسن سليمان

2011-2010االولصباحيذكرمهند محمود شرقي خلف

2011-2010االولصباحيانثىاسراء ناظم ذنون يونس الذنون

2011-2010االولصباحيذكرهشام صالح حمود محمد 

2011-2010االولصباحيذكريوسف سمير محمد ابراهيم

2011-2010االولصباحيذكرسالم عامر خشان حمد

2011-2010االولصباحيذكرعمر فاضل ابراهيم رحيم

2011-2010االولصباحيذكراحمد جمعه خطاب عبدهللا

2011-2010االولصباحيانثىروعه طه عزيز ميكائيل

2011-2010االولصباحيذكرمصطفى حمد هللا خلف جاسم

2011-2010االولصباحيذكروليد سالم خليل ابراهيم

2011-2010االولصباحيانثىشهد امجد علي يونس

2011-2010االولصباحيانثىبشرى خلف خليل خاير

2011-2010االولصباحيذكرنزار بالسم حميد عبد العزاوي

2011-2010االولصباحيذكرسليمان داود سليمان محمد علي

2011-2010االولصباحيذكرعمر محمد اسود احمد 

2011-2010االولصباحيانثىمروه مهند احمد يونس الخاطر

2011-2010االولصباحيانثىشيماء تحسين محسن محمود

2011-2010االولصباحيذكرانمار سلطان حاجم مطر 

2011-2010االولصباحيذكرعمار عباس عبد الجبار عباس

2011-2010االولصباحيذكرتيسير ميسر شحاذه محمد

2011-2010الثانيصباحيذكرسيف محمد عطيه ذهبان

2011-2010الثانيصباحيذكرمؤمن احمد حسين علي

2011-2010الثانيصباحيذكرقتيبه حمد امديد عبدهللا

2011-2010الثانيصباحيأنثىرنا محمدعامر حمدون مال هللا

2011-2010الثانيصباحيذكرمعتز حسن ميكائيل محمد

2011-2010الثانيصباحيذكرناظم ابراهيم علي محمد



2011-2010الثانيصباحيذكرمازن يونس ايوب سلو 

2011-2010الثانيصباحيذكرمدحت علي نوري مصطفى

2011-2010الثانيصباحيأنثىسوزان ابراهيم قاسم احمد

2011-2010الثانيصباحيذكرزامل محمود حجاب مشرف 

2011-2010الثانيصباحيذكرسلمان جاسم محمد ياسين 

2011-2010الثانيصباحيذكراحمد خضر احمد محمد 

2011-2010الثانيصباحيذكرمحمد حيدر فتاح حسين 

2011-2010الثانيصباحيذكروطبان اسماعيل حميد احمد 

2011-2010الثانيصباحيذكراوس فواز صالح الدين محمد

2011-2010الثانيصباحيذكرسليمان تاجر موسى الحمود

2011-2010الثانيصباحيانثىهديل قاسم خضر الياس

2011-2010الثانيصباحيانثى ثراءرصين عبدالمجيب محمدرؤوف 

2011-2010الثانيصباحيذكرعلي راغب حامدعبد هللا البكر

2011-2010الثانيصباحيذكر خالد ابراهيم احميد سلطان 

2011-2010الثانيصباحيانثىنور سعد وريد قاسم 

2011-2010الثانيصباحيذكرمحمد محمود كريم ذياب

2011-2010الثانيصباحيذكرعاصم محمد علي عبد هللا طه

2011-2010الثانيصباحيذكر احمد ابراهيم محمد علي

2011-2010الثانيصباحيانثىانفال مظفر جارو عبد هللا 

2011-2010الثانيصباحيذكرحمد هللا طارق محمد سالم 

2011-2010تكميلي/الثانيصباحيذكرراكان الياس عزيز حنا

2011-2010تكميلي/الثانيصباحيذكرمهند يونس عبد طه

2011-2010تكميلي/الثانيصباحيذكرنبراس رعدخيري داود

2011-2010تكميلي/الثانيصباحيذكرمحمد رعدعبدهللا محمد

2011-2010تكميلي/الثانيصباحيانثىمها كمال محمد عبدهللا

2011-2010تكميلي/الثانيصباحيذكرزيد مثنى عبدالقادر ابراهيم

2011-2010االولصباحيذكرياسين ميسر فتحي محمود

2011-2010االولصباحيأنثىزينه ثامر محمد فاضل مرعي

2011-2010االولصباحيذكرشعيب محمدشريف عبدالقادرحسن

2011-2010االولصباحيأنثىبراء بسام يحيى قاسم الصائغ

2011-2010االولصباحيذكرمحمد عبد علي إبراهيم



2011-2010االولصباحيذكراحمد علي عزيز احمد الحسن

2011-2010االولصباحيانثىنورأكرم عبدهللا علي الحرباوي

2011-2010االولصباحيانثىصفاء حسين احمد عبدهللا

2011-2010االولصباحيانثىرغد جمال جاسم محمد الوزان

2011-2010االولصباحيذكراوس يحيى عبد احمد

2011-2010االولصباحيذكرعصام محمد عيسى عليان

2011-2010االولصباحيانثىإسراء ناظم حسين خليل

2011-2010االولصباحيذكرحسن نعمه يونس مجيد

2011-2010االولصباحيذكرعباس محمد قاسم محمد بيرم

2011-2010االولصباحيذكرعبد الكريم حامد دبيسان لبح

2011-2010االولصباحيانثىنسم سهم محمد سامي عبدهللا

2011-2010االولصباحيذكرمحمد سالم عبد محمد

2011-2010االولصباحيانثىساره أمين صبار عبدالحميد

2011-2010االولصباحيذكرحسن ضياء يحيى سليمان

2011-2010االولصباحيذكرعلي محمد كريم ترك البياتي

2011-2010االولصباحيذكرمروان خلدون زكريا يونس

2011-2010االولصباحيانثىمنى علي سالم حسين

2011-2010االولصباحيذكراحمد موفق احمد عباوي

2011-2010االولصباحيانثىبلقيس سعدمحمد سامي عبدهللا

2011-2010االولصباحيانثىرواء صبيح حبيب يسي

2011-2010االولصباحيذكرسيف فارس فاضل سليم

2011-2010االولصباحيذكرأيمن نزار سعد هللا قاسم

2011-2010االولصباحيذكراحمد ميسر عبد المجيد شريف

2011-2010االولصباحيذكرعمر عبدالكريم  محمد يحيى

2011-2010االولصباحيذكرعبد السالم سالم طيب يوسف

2011-2010االولصباحيانثىضفاف خالد هاشم محمد

2011-2010االولصباحيانثىسالي كامل حسقيل توما

2011-2010االولصباحيانثىفاديه  نعمت سمو رشو

2011-2010االولصباحيانثىأشواق غسان إحسان سعيد

2011-2010االولصباحيانثىرؤى فاضل عفتان محمود

2011-2010االولصباحيانثىإسراء ماجد محسن بشير



2011-2010االولصباحيذكرواثق عبد هللا اعويد حسين

2011-2010االولصباحيذكرمحمد عساف محمد عبطان

2011-2010االولصباحيانثىبراء إسماعيل صالح احمد

2011-2010االولصباحيذكرخالد خلف حمود خلف

2011-2010الثانيصباحيذكرحسن قصي عبداللطيف داؤد

2011-2010الثانيصباحيأنثىأسماء رشيد حميد حسين

2011-2010الثانيصباحيذكرمحمد سعد عبد العزيز مجيد

2011-2010الثانيصباحيذكرمعد نجم الدين عبدهللا سليم

2011-2010الثانيصباحيذكراحمد ليث حسين محمد

2011-2010الثانيصباحيذكروسام حذيفه محمد سعيد مصطفى

2011-2010الثانيصباحيذكرصفوان باسم محمد يونس

2011-2010الثانيصباحيذكرمحمود ميسر خليل كمر

2011-2010الثانيصباحيذكر محمد سعد هللا محمد حسن

2011-2010الثانيصباحيانثىمنارعبدالسالم عبدالكريم جاسم

2011-2010الثانيصباحيذكرمحمد عبد الكريم محمد احمد

2011-2010الثانيصباحيذكرطه علي محمد فاضل الجبوري

2011-2010الثانيصباحيانثىنور نزار صالح محمد ال سليمان

2011-2010الثانيصباحيذكرمهيب احمد هادي صالح

2011-2010الثانيصباحيذكراحمد منهل عبد اللطيف يونس

2011-2010الثانيصباحيذكرعادل محمد حسين علي

2011-2010الثانيصباحيذكرسيف سمير جرجيس سلومي

2011-2010الثانيصباحيذكرعدنان جياد مدهم حمود

2011-2010الثانيصباحيذكرمحمد غني صالح حسين

2011-2010الثانيصباحيذكرثائر حماد محيسن فندي

2011-2010الثانيصباحيذكرنائل رسمي خميس حسين 

2011-2010تكميلي/الثانيصباحيذكرعلي ابراهيم محمد رمضان 

2011-2010تكميلي/الثانيصباحيذكراحمد عارف رشاد زعين الراوي

2011-2010تكميلي/الثانيصباحيذكروسام سالم رؤوف سليم

2011-2010تكميلي/الثانيصباحيذكرباسم محمود عبد هللا حمد

2012-2011االولصباحيانثىرحمه عبد هللا محمود ابراهيم

2012-2011االولصباحيذكرمحمد حيدر علي محمد



2012-2011االولصباحيذكرعمر احمد محمد عبدهللا

2012-2011االولصباحيانثىشهد عادل فاضل عبد المجيد

2012-2011االولصباحيذكرعمر وعد سلطان محمود

2012-2011االولصباحيذكرابراهيم خليل ابراهيم محمد

2012-2011االولصباحيذكراحمد حمزه عبد الغني محمود

2012-2011االولصباحيانثىاحالم محمد طيب ابراهيم اسماعيل

2012-2011االولصباحيانثىازهار زياد خليل اسماعيل

2012-2011االولصباحيذكرياسين ابراهيم خليل محمود

2012-2011االولصباحيذكرنايف يوسف بندر سلطان 

2012-2011االولصباحيانثىصفاء محسن سعيد عمر

2012-2011االولصباحيذكرريان نبيل شيت جاسم

2012-2011االولصباحيذكراسامه ضياء عباس عبد

2012-2011االولصباحيذكرمحمد سعود محمد خليفه

2012-2011االولصباحيانثى سهاد خليل ابراهيم حسين

2012-2011االولصباحيذكرفادي سالم توما يوسف

2012-2011االولصباحيذكرفادي دانيال شابا اسطيفو

2012-2011االولصباحيانثىبراق فائق جواد كاظم 

2012-2011االولصباحيانثىميسم محمد ذنون محمد علي

2012-2011االولصباحيذكرصدام محمود حامد محمد

2012-2011االولصباحيذكرشعالن احمد مرعي حسن

2012-2011االولصباحيذكرحارث مثنى علي حسين

2012-2011االولصباحيانثى صبا ثامر ادريس عبودي

2012-2011االولصباحيذكرعالء عبد الواحد احمد يحيى

2012-2011االولصباحيذكراحمد لؤي ابراهيم عبدهللا

2012-2011االولصباحيانثىايناس حازم سعد هللا عبدهللا

2012-2011االولصباحيانثىهيا هشام مصطفى حسين

2012-2011االولصباحيذكرعزام خيري حسين علي

2012-2011االولصباحيانثىاالء نعيم اسحق خضر

2012-2011االولصباحيانثىهبه عامر عبد الجبار حميد

2012-2011االولصباحيانثىزينب سيف محمد سامي عبدهللا

2012-2011االولصباحيذكرعمار علي محمود حنتوش



2012-2011االولصباحيانثىفاتن يونس طاهر صالح

2012-2011االولصباحيذكرسعد عبد الجليل مصلح حميد

2012-2011االولصباحيذكرعامر جاسم حشر مردود

2012-2011االولصباحيذكرعمر قيس محمد احمد

2012-2011االولصباحيانثىمارينا موفق ناصر داود

2012-2011االولصباحيذكرفاضل عباس عوني قنبر

2012-2011االولصباحيذكراوس محمد يونس عبدالفتاح

2012-2011االولصباحيذكرسمير قاسم مصطفى يونس

2012-2011االولصباحيذكرمحسن عبد الحميد خطاب عبدهللا

2012-2011االولصباحيذكرمصطفى عبد الجبار محمد شبيب

2012-2011االولصباحيذكرعبد الستار محمد زرزور ابراهيم

2012-2011االولصباحيذكرفهد عصام ياسين صالح

2012-2011االولصباحيذكرعمر فائز خلف مطيران

2012-2011االولصباحيذكرجبار صالح حمادي حمد

2012-2011االولصباحيذكرعبد هللا حسن عثمان حسن

2012-2011االولصباحيذكريونس محمود مصطفى محمد

2012-2011االولصباحيذكرمصطفى نبيل سعيد احمد

2012-2011االولصباحيانثىنعم بسام عبد العزيز مصطفى

2012-2011االولصباحيذكريونس سلطان محمد وسمي

2012-2011الثانيصباحيانثىرحمه هادي مشهد يونس 

2012-2011الثانيصباحيذكرعمر سالم احمد علي

2012-2011الثانيصباحيانثىساره فاتح محمد علي شريف

2012-2011الثانيصباحيانثىرحمه عامر حازم محمد

2012-2011الثانيصباحيانثىسحر زياد ناصح حميد

2012-2011الثانيصباحيذكرمحمد اسماعيل عيسى جميل

2012-2011الثانيصباحيذكرعلي اكبر حسن عباس عمر

2012-2011الثانيصباحيذكرخلدون عدنان موسى شهاب

2012-2011الثانيصباحيذكرزهيرغانم يونس احمد 

2012-2011الثانيصباحيذكرازاد طاهر اسعد امجد

2012-2011الثانيصباحيذكرمحمد عبد عبد هللا محمد

2012-2011الثانيصباحيذكرحسام ابراهيم قاسم مطلك 



2012-2011الثانيصباحيذكرحازم نائف عبوش حسن

2012-2011الثانيصباحيذكراسعد محمد ادريس حميد

2012-2011الثانيصباحيذكرنبراس رفعت شريف قاسم

2012-2011الثانيصباحيذكروعد حمد حسين محمد

2012-2011الثانيصباحيذكر سيف رباح محمود علي

2012-2011الثانيصباحيذكرعالء حسن حمد خضر 

2012-2011الثانيصباحيذكرعلي محمد حميد خليل

2012-2011الثانيصباحيذكرمحمود عادل علي احمد

2012-2011الثانيصباحيذكرعمر صالح عبد الحليم محيسن

2012-2011الثانيصباحيذكرعبدهللااسعد غالب احمد 

2012-2011الثانيصباحيذكرعلي عبدالعزيز محمد عبدالعزيز

2012-2011الثانيصباحيذكراسامه محمد يوسف جميل

2012-2011الثانيصباحيذكرعمر علي محمد حمادي 

2012-2011تكميلي/الثانيصباحيذكرسلوان عامر غفوري حمادي

2012-2011تكميلي/الثانيصباحيذكرحيدر عباس جاسم محمد

2012-2011االولصباحيذكرزيد فيصل غازي حسن 

2012-2011االولصباحيأنثىشهد احسان طه عبد الباقي 

2012-2011االولصباحيأنثىساره عبد الفتاح محمد علي 

2012-2011االولصباحيأنثىمريم موفق فرج حنا 

2012-2011االولصباحيأنثىإيمان حسين طه احمد 

2012-2011االولصباحيذكرمصطفى كاظم ياسين محمد علي

2012-2011االولصباحيذكرياسر ضياء الدين يونس شريف

2012-2011االولصباحيذكرياسر حازم حسن يوسف

2012-2011االولصباحيذكرموفق بسام عبد محمد

2012-2011الثانيصباحيذكراسعد نوفل محمد مصطفى 

2012-2011الثانيصباحيذكرسليمان عبد الجبار سليمان خليل

2012-2011الثانيصباحيذكرارشد مهدي صالح ترك

2012-2011الثانيصباحيذكرحاضر عبد الرزاق حسن علي

2012-2011الثانيصباحيذكرمقداد رضا زيرم علي

2012-2011الثانيصباحيذكرسلمان حمد عثمان عبدالرحمن

2012-2011تكميلي/الثانيصباحيذكراحمد محمد صالح حمد



2012-2011تكميلي/الثانيصباحيذكرعمر امجد يونس حسن 

2012-2011تكميلي/الثانيصباحيذكرعبدالمجيد احمد سلمان عبدالرحمن

2012-2011تكميلي/الثانيصباحيذكرامجد حصوه عبدالرحمن حصوه

2012-2011تكميلي/الثانيصباحيذكرعمر احمد عبدهللا احمد

2012-2011تكميلي/الثانيصباحيذكرشيروان اكرم جميل عزيز

2012-2011االولصباحيانثىتهاني صالح مجبل دعبول

2012-2011االولصباحيانثىايناس اسعد سليمان داود

2012-2011االولصباحيانثىهبه عصام محمد علي 

2012-2011االولصباحيذكروافي سالم سليمان مصطفى 

2012-2011االولصباحيذكرمعتصم سليمان جمعه سليمان 

2012-2011االولصباحيذكرعدنان محمد عبدالرزاق خليف 

2012-2011االولصباحيذكرليث لؤي غازي سليمان 

2012-2011االولصباحيانثىهديل صباح ابراهيم احمد 

2012-2011االولصباحيذكرحسن احمد عبد هللا عمير 

2012-2011االولصباحيذكربرزان منشد صالح نايف

2012-2011االولصباحيذكربارق عبد ياسين مهدي

2012-2011االولصباحيانثىهاودنك طلعت محمد توفيق 

2012-2011االولصباحيذكرسيف علي عبد النور محمد 

2012-2011االولصباحيذكرمحسن كيطان محمد حريص

2012-2011االولصباحيانثىسوالف عادل بوزو حسن

2012-2011االولصباحيذكراحمد دحام احمد محمد

2012-2011االولصباحيذكرعبد االله عز الدين محمد خماس

2012-2011الثانيصباحيذكرماجد مصطفى ايوب عيسى 

2012-2011الثانيصباحيذكرحمزه عبد حمزه عبد 

2012-2011الثانيصباحيذكرعلي رضا مفلح بنيان 

2012-2011الثانيصباحيذكرزياد فارس احمد فتحي

2012-2011الثانيصباحيذكرعمر علي حسين علي 

2012-2011الثانيصباحيذكرخالد عدنان محمد عباوي 

2012-2011الثانيصباحيذكرمثنى عبد الجبار احمد ساري 

2012-2011الثانيصباحيذكرئاراس جوزي صابر حمود

2012-2011الثانيصباحيذكرانور احمد محمد حميد



2012-2011الثانيصباحيذكرعمر عبد الكريم صالح محمد

2012-2011الثانيصباحيذكرلؤي جميل محيسن عزاوي 

2012-2011الثانيصباحيذكرعمر غالب احمد جربوع اللهيبي

2012-2011الثانيصباحيذكرمحمود صالح عبد الوهاب مصطفى

2012-2011الثانيصباحيذكرعلي خالد عبد الرزاق ياسين 

2012-2011تكميلي/الثانيصباحيانثىوسن خزعل محمود علي

2012-2011االولصباحيذكراحمد نجم عبدهللا حسين

2012-2011االولصباحيانثىنور ساطع امين حسين 

2012-2011االولصباحيانثىاسماء صالح حميد رحاوي

2012-2011االولصباحيذكراوس محمد علي ادهام خطاب

2012-2011االولصباحيذكرامجد عيسى جمعه دخيل

2012-2011االولصباحيانثىاسيل مهند محمد عبود 

2012-2011االولصباحيذكراحمد محسن علي احمد

2012-2011االولصباحيذكرمصطفى عبدالكريم مصطفى كرموش

2012-2011االولصباحيذكررياض رعد جمعه حمود

2012-2011االولصباحيذكرجوزيف نوح خضر كرومي

2012-2011االولصباحيذكراحمد رمزي علي محمود

2012-2011االولصباحيانثىعبير ليث وعد هللا صالح

2012-2011االولصباحيذكرنسيم امير حنا شابا 

2012-2011االولصباحيانثىرحمه محمد اسماعيل ابراهيم

2012-2011االولصباحيانثىدعاء نزار نذير مصطفى

2012-2011االولصباحيذكرجبار محمد احمد خليفه 

2012-2011االولصباحيانثىعبير وعد هللا اسماعيل قاسم

2012-2011االولصباحيذكراحمد مزاحم غانم محمود

2012-2011االولصباحيذكرضياء سلمان جليل ابراهيم

2012-2011االولصباحيانثىايات ضياء يونس شريف

2012-2011االولصباحيانثىضحى فتحي محمد علي 

2012-2011االولصباحيانثىآيه سيف هللا سامي عبدي غزاله

2012-2011االولصباحيانثىبراء نشوان عبدهللا علي 

2012-2011االولصباحيذكرستيفن جليل منصور داود

2012-2011االولصباحيانثىزينه قيس كوركيس منصور



2012-2011االولصباحيانثىندى ناصح علي الياس 

2012-2011االولصباحيذكرعدنان سعيد فرحان كريف

2012-2011االولصباحيذكرعمار محمد ادريس جرجيس

2012-2011االولصباحيذكرمنار حسن عطيه صالح

2012-2011االولصباحيذكرسيف هالل غانم خضر

2012-2011االولصباحيذكررامي سمار محمود عبد

2012-2011االولصباحيذكرعالء محمود عبد حسين

2012-2011االولصباحيذكرخليل احمد ابراهيم يونس

2012-2011االولصباحيذكرعبد السالم عادل جميل ابراهيم

2012-2011الثانيصباحيانثىمها حميد محمود حامد

2012-2011الثانيصباحيذكرسعد حجي حسو حسين

2012-2011الثانيصباحيانثىدعاء احمد عبد القادر عنبر

2012-2011الثانيصباحيذكرعلي ريان بشير ياسين

2012-2011الثانيصباحيذكرشكر محمود ايوب حسين

2012-2011الثانيصباحيذكرعصمت حسين علي صالح

2012-2011الثانيصباحيانثىوقار وليد قاسم محمد أمين

2012-2011الثانيصباحيذكرغسان ضياء قاسم محمد

2012-2011الثانيصباحيذكرصهيب وعد احمد سعيد

2012-2011تكميلي/الثانيصباحيانثىديالن كودار عبدالرحمن امين

2012-2011تكميلي/الثانيصباحيذكرميسر صادق خضر تمر

2012-2011تكميلي/الثانيصباحيذكرعادل عبد هللا حمد ضيدان

2012-2011االولصباحيانثىلبنى عبد الخالق صالح سلطان

2012-2011االولصباحيانثىهبه احمد يوسف عثمان

2012-2011االولصباحيأنثىالهام محمد عيسى عليان 

2012-2011االولصباحيأنثىبتول نزار يونس علي

2012-2011االولصباحيذكرريان محمد زكي يونس حسن

2012-2011االولصباحيأنثىاريج زهير يونس احمد

2012-2011االولصباحيانثىزينب مؤيد سامي ياسين 

2012-2011االولصباحيانثىرفل رعد شاكر سعيد 

2012-2011االولصباحيذكرمنهل عوف عبد الرحمن محمد

2012-2011االولصباحيذكرمحمد حسين بدير عبد هللا 



2012-2011االولصباحيانثىزينب خليل ابراهيم صالح

2012-2011االولصباحيذكرامان فارس جميل عبو

2012-2011االولصباحيذكراسامه سالم شاكر محمود

2012-2011االولصباحيذكرعبيده فاروق جاسم محمد

2012-2011االولصباحيانثىرونزه الياس مصطفى يونس

2012-2011االولصباحيانثىرحمه طلعت عبد الرزاق خليل 

2012-2011االولصباحيانثىصبا رعد ابراهيم محمد 

2012-2011االولصباحيذكرعالء نوري خلف اسماعيل

2012-2011االولصباحيانثىاسماء ميخائيل صليوا حنا

2012-2011االولصباحيانثىسهى سالم صابر محمد 

2012-2011االولصباحيذكرعمر محمد شيت قاسم 

2012-2011االولصباحيذكرطاهر عدنان حمود خلف 

2012-2011االولصباحيانثىصفا احمد محمد رجب

2012-2011االولصباحيذكرعبد هللا زهير خطاب عمر

2012-2011االولصباحيذكرعمر سليمان عبد هللا حمادي 

2012-2011االولصباحيذكرعلي حسن محمد عبد هللا

2012-2011االولصباحيذكرنواف حواس خضر حبو

2012-2011االولصباحيذكرعبدهللا احمد سلمان عبدالرحمن

2012-2011االولصباحيذكراحمد وليد قاسم يحيى

2012-2011االولصباحيانثىسرى حازم الياس بهنام

2012-2011االولصباحيذكررامسن متي رفو متي

2012-2011االولصباحيذكرضياء عطيه مرعي عطا هللا

2012-2011االولصباحيذكرصالح نايف شاهر سلمان 

2012-2011االولصباحيذكرلطيف غازي سليمان طه 

2012-2011االولصباحيذكرصباح مجيد اسماعيل علي 

2012-2011االولصباحيذكرسعد محمود احمد عباس 

2012-2011االولصباحيذكرمحمد مقداد عبد الجبار أسمير

2012-2011االولصباحيانثىمريم عصام ابلحد اسحق

2012-2011االولصباحيذكرنسر حسين خضر سينو

2012-2011الثانيصباحيذكرحسام عبدالجبار حمود خليفة

2012-2011الثانيصباحيذكرعلي سعود أحمد ادهام 



2012-2011الثانيصباحيذكرعبد هللا زياد هاشم محمد علي 

2012-2011الثانيصباحيذكرهاني حسن ياسين احمد

2012-2011الثانيصباحيذكرعبدالحكيم يونس االفنش جلعي 

2012-2011الثانيصباحيذكرعلي سامي فتحي عبدهللا 

2012-2011الثانيصباحيانثىرؤى عماد رشيد سليمان

2012-2011الثانيصباحيذكرمصطفى غانم ابراهيم محمد 

2012-2011الثانيصباحيانثىشهد عزام سعدي عبد هللا

2012-2011الثانيصباحيذكرعبدالرحمن عوف عبدالرحمن علي

2012-2011الثانيصباحيذكرمحمد حامد محمد علي 

2012-2011الثانيصباحيذكرريان عبدالجبار افرام رزوقي

2012-2011الثانيصباحيذكرياسين محمد حبيب ابراهيم 

2012-2011الثانيصباحيذكرعالء نواف ياسين عبدهللا 

2012-2011الثانيصباحيذكرمحمد لطفي رشيد فيصل 

2012-2011الثانيصباحيذكراركان سعود احمد صالح 

2012-2011الثانيصباحيذكرعبدالفتاح عبدالحميد شهاب زكري 

2012-2011الثانيصباحيذكرعوف عبد الرحمن عزيز ابراهيم

2012-2011تكميلي/الثانيصباحيذكركرم خالد توفيق مصطفى 

2012-2011تكميلي/الثانيصباحيذكرامجد عجيل عزيز احمد

2012-2011تكميلي/الثانيصباحيذكرزيد امجد خليل داود 

2012-2011االولصباحيذكرمحمد خزعل رشاد خورشيد

2012-2011االولصباحيذكراوس قيدار عبد القادر مصطفى

2012-2011االولصباحيأنثىهبه عبد السالم سعيد احمد

2012-2011االولصباحيذكرانس اياد عبدالقادر صالح

2012-2011االولصباحيذكرمحمد مشعل سلطان زيدان

2012-2011االولصباحيانثىمينا مازن عبد الجواد حميد

2012-2011االولصباحيذكرعدنان صالح محمود عطيه

2012-2011االولصباحيانثىنور ناصر غانم عبدالخالق

2012-2011االولصباحيانثىفاطمه عبدالرحمن يونس خلف

2012-2011االولصباحيانثىسراء عبدالعزيز احمد حسن

2012-2011االولصباحيذكررغيد ثامر حازم خليل

2012-2011االولصباحيذكر احمد هيثم فاضل ذنون



2012-2011االولصباحيانثىسرى عامر سليم نعوم

2012-2011االولصباحيانثىفاطمه مهند محمود سعيد

2012-2011االولصباحيانثىشربان داؤد زينل داؤد

2012-2011االولصباحيذكرزيد ناطق احمد عبدهللا

2012-2011االولصباحيذكرذنون حازم ذنون احمد

2012-2011االولصباحيذكرانس معن طاهر جرجيس

2012-2011االولصباحيانثىساره سمير صالح علي

2012-2011االولصباحيانثىسرى بازل محمد عزيز

2012-2011االولصباحيذكريزن بشار نجيب خليل

2012-2011االولصباحيانثىنورا اعياد عبد الجبار عبد هللا

2012-2011االولصباحيانثىزينه محمد ذنون عبد هللا

2012-2011االولصباحيذكراحمد براق فضيل خليل 

2012-2011االولصباحيذكرامير عبدالغني شيت حسين

2012-2011االولصباحيذكرليث حازم محمد فتحي

2012-2011االولصباحيذكرعادل عامر غازي حامد

2012-2011االولصباحيانثىرؤى غزوان ناطق سعيد

2012-2011االولصباحيانثىنور قتيبه توفيق سلطان

2012-2011االولصباحيانثىشهد ليث مال هللا عزيز

2012-2011االولصباحيذكرقتيبه حامد سعود عزيز

2012-2011االولصباحيذكرمحمد عبدالوهاب محمد يونس

2012-2011االولصباحيانثىميديا مهدي قادر شاهين

2012-2011االولصباحيذكرعيسى خلف احمد حبيب

2012-2011االولصباحيانثىرحمه ثامرمحمدنوري عبدالعزيز

2012-2011الثانيصباحيانثىافراح محمد جمعه فنش

2012-2011الثانيصباحيانثىنورا مؤيد محمود محمد

2012-2011الثانيصباحيأنثىنور ياسر عبدالغني محمد

2012-2011الثانيصباحيذكرعبدهللا مطهر معمر انور

2012-2011الثانيصباحيذكرمحمد اكرم احمد يحيى

2012-2011الثانيصباحيذكرقتيبه سعد ثامر كامل

2012-2011الثانيصباحيذكرياسين طالل ياسين قاسم

2012-2011الثانيصباحيذكرارقم هشام حمو الياس



2012-2011الثانيصباحيانثىشذى سعدي محمد حمدان

2012-2011الثانيصباحيذكرمصطفى مؤيد عبد مجيد

2012-2011الثانيصباحيذكرعلي يوسف احمد يوسف

2012-2011الثانيصباحيانثىكرم هشام عبدهللا حميد

2012-2011الثانيصباحيذكر سعد محمود احمد عبد

2012-2011الثانيصباحيذكرعمر سالم احمد عبد الباقي

2012-2011الثانيصباحيذكرنصار ناظم شاكر يوسف

2012-2011تكميلي/الثانيصباحيذكريعمر اسامة احمد محمد 

2012-2011تكميلي/الثانيصباحيانثىنورا محمد منهل عبدالغني 

2012-2011تكميلي/الثانيصباحيذكرمحمد سليمان ايوب سليمان 

2012-2011تكميلي/الثانيصباحيذكرعباس يحيى قاسم احمد 

2012-2011تكميلي/الثانيصباحيذكرعلي سالم عباس محمد 

2013-2012االولصباحيذكرمرثد عماد سعيد احمد

2013-2012االولصباحيذكرمحمود نزار عبدالرزاق قاسم 

2013-2012االولصباحيانثىزهراء عبد هللا فرحان احمد

2013-2012االولصباحيذكرايهاب موفق علي حسين

2013-2012االولصباحيانثىفادية رضوان فتاح محمد

2013-2012االولصباحيذكرغانم احمد كامل تركي

2013-2012االولصباحيانثىرحاب هاني نوري محمود

2013-2012االولصباحيذكرعمر احمد عبد الرزاق علي

2013-2012االولصباحيذكرازهر سليمان يونس نجم

2013-2012االولصباحيانثىابرار بدرالدين عطيه عبدهللا

2013-2012االولصباحيذكرشعبان حامد حسين حاجي

2013-2012االولصباحيانثىهبة احمد يونس احمد

2013-2012االولصباحيذكرمحمود محمد حسين علي

2013-2012االولصباحيانثىهيفاء محمد علي نجم عبدهللا

2013-2012االولصباحيانثىساره ايمن عبد الحميد علي

2013-2012االولصباحيانثىونسه ذنون عبدهللا حسين

2013-2012االولصباحيانثىشهد مزاحم صديق علي

2013-2012االولصباحيانثىشهد غانم محمد مصطفى

2013-2012االولصباحيذكرابراهيم حسين عبدالغني فرحان



2013-2012االولصباحيانثىنبأ غالب سليم عزيز

2013-2012االولصباحيذكريونس عبدالحافظ سحري يونس

2013-2012االولصباحيذكرصهيب سالم محمد محمود

2013-2012االولصباحيذكراحمد زكي بكر بشير

2013-2012االولصباحيانثىزينب ضياءالدين جمال صالح

2013-2012االولصباحيذكرحيدر علي هادي عبدهللا 

2013-2012االولصباحيانثىامنة سليمان بشير سليمان

2013-2012االولصباحيذكرواثق عبدالمجيد مظهور حسن

2013-2012االولصباحيذكراياد عبدالغني وافي عبدهللا

2013-2012االولصباحيذكريشار عبدالسالم عبدهللا عزيز

2013-2012االولصباحيانثىنور خالد حسن احمد

2013-2012االولصباحيانثىحنان محمد أديب يوسف عمر

2013-2012االولصباحيذكربسام عمر جاسم محمد أمين

2013-2012االولصباحيذكرفاضل عبد هللا فاضل محمد

2013-2012االولصباحيذكررافد احمد حمود منصور

2013-2012االولصباحيذكرياسين طه ياسين خضير

2013-2012االولصباحيانثىهديل سعد سليمان داؤد

2013-2012االولصباحيانثىفرح فواز جاسم حمدون

2013-2012االولصباحيذكرفوزان محمدعلي حيدر حمزة

2013-2012االولصباحيانثىيمامه محمد صالح محمد

2013-2012االولصباحيذكررياض هزاع دباس راوي

2013-2012االولصباحيذكرحازم عبد الستار علي محمد

2013-2012االولصباحيانثىمروه فارس كاظم حسين

2013-2012االولصباحيذكرقاسم رافع يونس قاسم

2013-2012االولصباحيذكرهفرست امجد حسن ميرخان

2013-2012االولصباحيانثىنهايه حسن خلف حمادي

2013-2012االولصباحيذكرمحمد كاظم جمعه يوسف

2013-2012االولصباحيذكرعماد صباح عبيد شديد

2013-2012االولصباحيانثىرغد سالم داود يعقوب

2013-2012االولصباحيذكراكرم اسعد هادي موسى

2013-2012االولصباحيذكرمهند محمد كامل حريجه



2013-2012االولصباحيذكرعلي فتحي محمد علي 

2013-2012االولصباحيذكرعمادعبدالرحمن ياسين عبدالرحمن

2013-2012االولصباحيذكرعقيل شهاب احمد خضر

2013-2012االولصباحيانثىنور شريف عمر سليمان

2013-2012االولصباحيانثىوسن محمد علي اسبيت

2013-2012االولصباحيذكرمروان احمد حميد حمد

2013-2012االولصباحيذكرزياد طارق حميد عبد

2013-2012االولصباحيذكرطالل عبدالمنعم احمد يوسف

2013-2012االولصباحيذكرعمر رعد عبد الرزاق احمد

2013-2012االولصباحيذكرايمن طلب صالح خلف

2013-2012االولصباحيذكرشهم عامر حمدون جاسم

2013-2012االولصباحيذكرعمر نشوان جميل يحيى

2013-2012االولصباحيذكرعبيدة سيف الدين غصوب محمد

2013-2012االولصباحيذكرقيصر صبحي اسود عبد

2013-2012االولصباحيذكروليد شيخو شكر هادي

2013-2012االولصباحيذكرمخلد عبدالعظيم رمضان عبدهللا

2013-2012االولصباحيذكرمحمود صفاء محمود علي

2013-2012االولصباحيذكرلورانس طالل فهد جدوع

2013-2012الثانيصباحيذكرسرمد هيثم عبدالرحمن محمود

2013-2012الثانيصباحيذكرساري عبد هللا ياس ضاحي 

2013-2012الثانيصباحيذكرنزار عبد الستار فاضل مطلك

2013-2012الثانيصباحيانثىاسماء مؤيد محمد توفيق احمد

2013-2012الثانيصباحيذكراحمد بشير سامي اسماعيل

2013-2012الثانيصباحيذكرليث عزيز حمد حسن

2013-2012الثانيصباحيذكرمحمد قاسم تقي نجف

2013-2012الثانيصباحيذكرعبدهللا عمادالدين نجم عبدهللا

2013-2012الثانيصباحيذكراحمد ثائر عبد الوهاب حامد

2013-2012الثانيصباحيذكرعمر طالل احمد صفو

2013-2012الثانيصباحيانثىساره محمد حماد شعموط

2013-2012الثانيصباحيذكرعلي عزام عزيز محمود 

2013-2012الثانيصباحيذكرمحسن غازي هزاع خلف



2013-2012الثانيصباحيذكرسعيد محمد خلف ملوح

2013-2012الثانيصباحيذكرظفر باسل شاكر احمد 

2013-2012الثانيصباحيذكركرم اميسر محمود محمد

2013-2012الثانيصباحيذكرمحمد فيصل كوكز عبد

2013-2012الثانيصباحيذكرماجد حميد عبد المجيد سعيد

2013-2012الثانيصباحيذكرنايف محمد عبد هللا حسين

2013-2012الثانيصباحيذكرمصطفى سعد عبدهللا اسماعيل

2013-2012االولصباحيانثىشهد عادل سعدون حامد

2013-2012االولصباحيانثىانهار محمد حسين علي

2013-2012االولصباحيانثىإيمان إدريس عابد يونس

2013-2012االولصباحيذكرعمر علي عبد الهادي ذنون

2013-2012االولصباحيذكرمصطفى صالح سليمان داود

2013-2012االولصباحيانثىمها عامر احمد محمد

2013-2012االولصباحيذكرأثير عدنان إبراهيم يحيى

2013-2012االولصباحيذكرمحمد علي احمد مصطفى

2013-2012االولصباحيذكريوسف محمود عبد صالح

2013-2012االولصباحيذكريقظان محمد ياسين محمود 

2013-2012االولصباحيذكراسماعيل مصطفى عالءالدين احمد

2013-2012االولصباحيذكرمحمد وسام احمد سعيد

2013-2012االولصباحيذكرسامر كاظم عالوي صالح

2013-2012االولصباحيذكروليد غانم عبدي رستم

2013-2012االولصباحيذكرإيهاب غانم يحيى مرعي

2013-2012االولصباحيذكروليد قيس سحاب عداي

2013-2012االولصباحيذكراحمد حازم خضير سلطان

2013-2012االولصباحيذكرفياض يوسف عبدالواحد برجس

2013-2012االولصباحيذكروكاع حمد خلف عمر 

2013-2012االولصباحيذكرمهند احمد محمود عبد هللا

2013-2012االولصباحيانثىبتول عبد الكريم محمود ياسين

2013-2012االولصباحيذكركاظم جعفر محمد علي ولي

2013-2012االولصباحيانثىداليا نوفل احمد حسن



2013-2012االولصباحيذكرقتيبه عدنان خضير حسين

2013-2012الثانيصباحيذكرعلي موفق محمد منير ابراهيم

2013-2012الثانيصباحيذكرعماد حيدر محمد احمد 

2013-2012الثانيصباحيذكرريان ضياء محمود عبدهللا

2013-2012الثانيصباحيذكرعبد السالم عباس عبد هللا احمد

2013-2012الثانيصباحيذكرخالد حميد مجيد فرحان

2013-2012االولصباحيذكرصبيان طارق سعيد عشيش

2013-2012االولصباحيذكروسام نوار عبدالقادر علي

2013-2012االولصباحيذكرأنمار ناظم داود يحيى

2013-2012االولصباحيانثىألحان باسم سالم سليمان

2013-2012االولصباحيذكرحسين عبد الرزاق سعيد محمد

2013-2012االولصباحيذكرمروان متي نوح داؤد

2013-2012االولصباحيانثىمرضية محمد ابراهيم علي

2013-2012االولصباحيذكرعمر كريم صالح حميد

2013-2012االولصباحيانثىزهراء خليل علي ابراهيم

2013-2012االولصباحيذكرعالء الدين خزعل محمد علي جرجيس

2013-2012االولصباحيانثىزينب باسم محمد علي حمودي

2013-2012االولصباحيانثىلمياء اسماعيل اسحق عبو

2013-2012االولصباحيذكرسالم عبدهللا محمد يونس

2013-2012االولصباحيانثىسراء عزالدين سعيد محمدعلي

2013-2012االولصباحيذكرضياء عبدهللا حميد حسين

2013-2012االولصباحيذكراحمد مجيد سلوم علي

2013-2012االولصباحيذكرسامر حسين علي خلف

2013-2012االولصباحيذكرعباس محمد محمود حسن

2013-2012االولصباحيذكرمحمد ساالر محمد عبدهللا

2013-2012االولصباحيذكرمهند كاظم عباس حسن

2013-2012االولصباحيذكرايوب حميد سلوم علي

2013-2012االولصباحيانثىسجى سبهان ذنون سعدهللا

2013-2012االولصباحيذكرمحمد عبد علي خلف

2013-2012االولصباحيانثىرغد ليث صبحي حامد

2013-2012االولصباحيذكرعمر عبدالرقيب محمدصالح حسين



2013-2012االولصباحيذكرعاصف ابراهيم عباس جميل

2013-2012االولصباحيذكرجالل عبدهللا سلمان جاموس

2013-2012الثانيصباحيانثىزهراء محمد عبود محمد

2013-2012الثانيصباحيذكرفواز ابراهيم جلود سليمان

2013-2012الثانيصباحيذكرصالح شكر محمود احمد

2013-2012الثانيصباحيذكرثامر ابراهيم مرزه ولي

2013-2012الثانيصباحيانثىثانية سليمان بشير سليمان

2013-2012الثانيصباحيذكرمحمد صبار دحام احمد

2013-2012الثانيصباحيذكرعدي حسين مغيتر علي

2013-2012الثانيصباحيذكرسيف هللا عباس احمد عبدهللا

2013-2012الثانيصباحيذكرمحمد مخلص محمد مصطفى

2013-2012الثانيصباحيانثىزينه طارق مسلم منصور

2013-2012الثانيصباحيذكرازهر نايف محمد احمد

2013-2012الثانيصباحيذكرحسن ذياب احمد كضيب

2013-2012الثانيصباحيذكرخالد حسين علي عبدالحليم

2013-2012الثانيصباحيذكرعمر طالل ياسين طه

2013-2012الثانيصباحيذكرزياد خلف علي عطية

2013-2012الثانيصباحيذكرسيف علي حاضر عبدالجادر

2013-2012االولصباحيأنثىنور نافع حسن علي

2013-2012االولصباحيذكرمهند سالم اسماعيل محمود

2013-2012االولصباحيأنثىفاطمة محمد قاسم رضا

2013-2012االولصباحيأنثىزهراء جار هللا حمو إسكندر

2013-2012االولصباحيأنثىلينا خالد محمد جرجيس

2013-2012االولصباحيذكرعلي عبدالمحسن حازم عبدهللا

2013-2012االولصباحيذكرحسان نبيل ابراهيم عبدالرحمن

2013-2012االولصباحيأنثىرنا حسن قمبر علي

2013-2012االولصباحيأنثىسرى سعد اسماعيل سليمان

2013-2012االولصباحيأنثىفيان جميل طيب ايبو

2013-2012االولصباحيأنثىهنوف محمد نايف صالح

2013-2012االولصباحيأنثىزهراء رعد محمد يحيى

2013-2012االولصباحيأنثىامنة اياد نوري هيبة هللا



2013-2012االولصباحيأنثىسارة لؤي طه شهاب

2013-2012االولصباحيأنثىندى علي جمعة حسن

2013-2012االولصباحيذكرسيف صالح الدين فتحي يوسف

2013-2012االولصباحيذكرانس اسماعيل جميل اسماعيل

2013-2012االولصباحيأنثىرهام بركات خدر بركات

2013-2012االولصباحيأنثىاسيل امجد محمد جاسم

2013-2012االولصباحيذكرعلي عبدالستار زين الدين احمد

2013-2012االولصباحيأنثىصفا دريد خطاب عمر

2013-2012االولصباحيذكرفادي داؤد باكوس ميخا

2013-2012االولصباحيذكرمحمد حسين صالح سليمان

2013-2012االولصباحيذكرعمار خالد ناصر حسين

2013-2012االولصباحيأنثىنريمان عبدالرزاق داود سليمان

2013-2012االولصباحيذكرهمام مهيدي صالح محمود

2013-2012االولصباحيذكرايمن حمود نزال محمد

2013-2012االولصباحيذكرمحمد بسام رشيد شيت

2013-2012االولصباحيأنثىايسن كمال ياسين مصطفى

2013-2012االولصباحيذكركرم وعد هللا موسى توما

2013-2012االولصباحيانثىحنان عامر محمود عزيز

2013-2012االولصباحيأنثىزينه قيس فرج قسطو

2013-2012االولصباحيذكرعبدالرحمن عماد يوسف جاسم

2013-2012االولصباحيأنثىرحمه نزار حسن يونس

2013-2012االولصباحيأنثىنور نذير محمد يونس

2013-2012االولصباحيانثىمحمد علي عيسى تيسير

2013-2012االولصباحيأنثىانفال سمير محمود حمدي

2013-2012االولصباحيذكربسام خالد ناصر حسين

2013-2012االولصباحيذكرفهد طالل احمد علي

2013-2012االولصباحيذكررواد لقمان حسين حسن

2013-2012االولصباحيذكرامجد مؤيد ويس حسين

2013-2012االولصباحيذكريونس رضا عباس رضا

2013-2012الثانيصباحيذكراحمد رياض عناد حسين

2013-2012الثانيصباحيذكرزكريا يونس سعيد حسن



2013-2012الثانيصباحيذكرمصعب سليمان عبود ابراهيم

2013-2012الثانيصباحيذكرعمر عبد العزيز محمود سليمان

2013-2012الثانيصباحيذكرعمر محسن طاهر محمد

2013-2012الثانيصباحيذكروسيم غياث الدين عبدالمالك ابراهيم

2013-2012الثانيصباحيذكراحمد عقيل عبدهللا محمد

2013-2012الثانيصباحيذكرصقر محمد مطر علي

2013-2012الثانيصباحيذكرهيمن طه محمد خضر

2013-2012الثانيصباحيانثىرؤى محمد سعيد حسن خضر

2013-2012الثانيصباحيذكرمصطفى ناظم حسين علي

2013-2012الثانيصباحيذكرحسام خضير خليل سالم

2013-2012الثانيصباحيذكرانور عبد محمد علي

2013-2012الثانيصباحيذكرمحمد فتحي طلب خالد محمد

2013-2012الثانيصباحيذكرعمر صالح عبدالقادر حسن

2013-2012الثانيصباحيذكرمحمد فرحان محمد عبيد

2013-2012الثانيصباحيذكرعثمان سعدي عثمان احمد

2013-2012الثانيصباحيذكرمحمد فاضل محمد علي زكر

2013-2012الثانيصباحيذكرسالم موفق زويان مصبخ

2013-2012الثانيصباحيذكرمحمد جميل عيدان زيدان

2013-2012الثانيصباحيذكراحمد سعدي محمد عباس

2013-2012الثانيصباحيذكراسماعيل شهاب احمد خشان

2013-2012الثانيصباحيذكرمهند عبد محمد عليوي

2013-2012االولصباحيانثىنجاة وليد خالد احمد

2013-2012االولصباحيانثىزهراء محمود حامد صالح

2013-2012االولصباحيانثىفيان اكرم اسماعيل كجل

2013-2012االولصباحيذكرعبدهللا فائق ابراهيم شريف

2013-2012االولصباحيذكرقيس فارس يونس محمد

2013-2012االولصباحيانثىدنيا يوارش زيا يلدا

2013-2012االولصباحيانثىتاالر اكوب يدوارت اكوب

2013-2012االولصباحيذكرقدامه شهاب احمد حسين

2013-2012االولصباحيانثىوسن معن مرعي خطاب

2013-2012االولصباحيانثىدنيا عبدالسالم داؤد يوسف



2013-2012االولصباحيذكرابوبكر ابراهيم فليح اسماعيل

2013-2012االولصباحيانثىميسم عبدالباري محمد وريد

2013-2012االولصباحيذكرعلي شاهر موسى حسين

2013-2012االولصباحيذكرمانع حسن مصطفى علي

2013-2012االولصباحيانثىرهف هشام قاسم يحيى

2013-2012االولصباحيانثىرحمه طالل نجم عبدهللا

2013-2012االولصباحيانثىنجمه مردان الياس موسى

2013-2012االولصباحيانثىمشاعل جمال ياسين يونس

2013-2012االولصباحيذكراحمد صباح محمود داود

2013-2012االولصباحيانثىرفل زهير دانيال بولص

2013-2012االولصباحيانثىهبه سالم حسين مرعي

2013-2012االولصباحيذكرسداد موسى احمد عيسى

2013-2012االولصباحيانثىدالل هاني علي عيسى

2013-2012االولصباحيانثىشهامه صالح شاهين ضايع

2013-2012االولصباحيذكرياسر نعمه يونس مجيد

2013-2012االولصباحيانثىاسراء صباح احمد سعيد

2013-2012االولصباحيذكرمحمد عبدالرحمن علي محمود

2013-2012االولصباحيذكرمصطفى سليمان بشير مصطفى احمد

2013-2012االولصباحيانثىورقاء ثابت يونس عبو

2013-2012االولصباحيذكرسمير طراد عطا هللا محمد

2013-2012االولصباحيانثىحنين ضبيان خليل ابراهيم

2013-2012االولصباحيانثىمها حسين علي محمد

2013-2012االولصباحيانثىرنا علي صالح خليفة

2013-2012االولصباحيانثىدعاء عباس علي عباس

2013-2012االولصباحيذكرابراهيم قتيبه يوسف احمد

2013-2012االولصباحيذكرطارق ظاهر محمد بدر

2013-2012االولصباحيذكرانمار هاني محمد غزال

2013-2012االولصباحيذكربشدار فارس جوهر خضر

2013-2012االولصباحيذكررعد انور محمد بير داود

2013-2012االولصباحيذكرايفان حاكم سعيد سليمان

2013-2012االولصباحيذكرمحمود عبدهللا محمود عبدهللا



2013-2012االولصباحيذكرمحمد ياسين نواف خلف

2013-2012االولصباحيانثىمرال شكور حسن حسين

2013-2012االولصباحيذكرمصطفى قادر شهاب احمد

2013-2012االولصباحيذكرطالل عبدالستار ابراهيم حسو

2013-2012االولصباحيذكرموسى جمعة محمد ابراهيم

2013-2012االولصباحيذكررغيد احمد عبد عبدهللا

2013-2012االولصباحيذكرهشام حسن علي حمو

2013-2012االولصباحيذكرهاشم جاسم محمد رضا

2013-2012االولصباحيذكرهشام عبدالستار يونس حسن

2013-2012الثانيصباحيذكراوس عبدالكريم عزيز محمد

2013-2012الثانيصباحيذكرلقمان صالح الدين احمد طه

2013-2012الثانيصباحيانثىهيام يونس محمد رزوقي

2013-2012الثانيصباحيذكرعماد كاظم غايب اسماعيل

2013-2012الثانيصباحيذكربالل احمد حامد حياوي

2013-2012الثانيصباحيذكررائد جمال خلف عايد

2013-2012الثانيصباحيذكرقيس داود يوسف نوري

2013-2012الثانيصباحيانثىهاجر نوفل علي صالح

2013-2012الثانيصباحيانثىفرح رمزي عبدالرحمن خضر

2013-2012الثانيصباحيذكرمحمد عبدالرحمن حمد سلطان

2013-2012الثانيصباحيذكرعمار حكمت اسعد متيكه

2013-2012الثانيصباحيانثىسماح حميد مجيد سعيد

2013-2012الثانيصباحيذكرعمر خالد محمد حميد

2013-2012الثانيصباحيذكراحمد محمد احمد موسى

2013-2012الثانيصباحيذكرسمير سعيد سليمان محمد

2013-2012الثانيصباحيذكرداود عبدالوهاب داود مسلم

2013-2012الثانيصباحيذكرمحمد حاجي حسين ملو

2013-2012الثانيصباحيذكرضياء جمعه محمد أحمد

2013-2012الثانيصباحيذكرانور مجرن عليوي عوده

2013-2012الثانيصباحيذكراحمد فرحان ابراهيم احمد

2013-2012الثانيصباحيذكرمحمد عبدالقادر جميل احمد

2013-2012الثانيصباحيذكرقيس جاسم محمد خضر



2013-2012الثانيصباحيذكرعلي نشوان امجد محمد علي

2013-2012الثانيصباحيذكرايمن قيس قاسم يحيى

2013-2012الثانيصباحيذكرحسام ثامر حميد عبدهللا

2013-2012الثانيصباحيذكررزاق مزاحم مال هللا نجم

2013-2012الثانيصباحيذكراحمد حسين تقي خليل

2013-2012الثانيصباحيذكرعزيز اسعد عزيز حنا

2013-2012الثانيصباحيذكرنبيل حسين إحجاب عبدالرحمن

2013-2012الثانيصباحيانثىسارة حازم الياس بهنام

2013-2012الثانيصباحيذكرمجيد سرحان حمادي جاسم

2013-2012الثانيصباحيانثىانفال عدنان عبدالقادر جاسم

2013-2012االولصباحيأنثىآمنة اياد احمد يحيى

2013-2012االولصباحيذكراسامة محمد أحمد محمد

2013-2012االولصباحيأنثىرفل مرعي حسن محمد

2013-2012االولصباحيذكرعبدهللا عالء محمود يونس

2013-2012االولصباحيأنثىمروه صابر الياس وهب

2013-2012االولصباحيذكرعبدالسالم حبيب حسن علي

2013-2012االولصباحيذكرمنذر نعمان صالح حمو

2013-2012االولصباحيانثىانسام كمال علي عزاوي

2013-2012االولصباحيذكرعبدهللا عثمان حسن عثمان

2013-2012االولصباحيانثىنور عبد الكريم احمد حسن

2013-2012االولصباحيانثىعبير ناظم هاشم عباس

2013-2012االولصباحيذكريونس اياد يوسف أسماعيل

2013-2012االولصباحيانثىديانا خليفه عيسى جبرائيل

2013-2012االولصباحيذكراسامة بشير شالش خلف

2013-2012االولصباحيذكرخالد مهدي صالح عبدهللا

2013-2012االولصباحيذكرشعالن صالح عسكر يوسف

2013-2012االولصباحيذكرحسين محمد علي محمد باقر

2013-2012االولصباحيذكرسرمد وسمي ياسين محمد

2013-2012االولصباحيذكرفالح حمزه عباس جمعه

2013-2012االولصباحيانثىنبأ بشار علي ابراهيم

2013-2012االولصباحيانثىهبة رياض خليل يوسف



2013-2012االولصباحيذكرعبدهللا عبدالمنعم عبدهللا محمد

2013-2012االولصباحيذكراسامه علي عباس علي

2013-2012االولصباحيانثىدلفين موسى حسن موسى

2013-2012االولصباحيانثىمروه هيثم اسماعيل أحمد

2013-2012االولصباحيانثىتقى سعدهللا عزيز مصطفى

2013-2012االولصباحيانثىشهد فواز كنعان نايف

2013-2012االولصباحيذكراحمد اياد علي حسين

2013-2012االولصباحيانثىعذراء صباح يوسف يعقوب

2013-2012االولصباحيذكرمحمد عماد صالح ذنون

2013-2012االولصباحيذكرحسن ناطق محمد جواد

2013-2012الثانيصباحيانثىدالل أزهر أسماعيل سعيد

2013-2012الثانيصباحيانثىشهد مروان محمد حسن

2013-2012الثانيصباحيذكرمصعب رعد عبدهللا توفيق

2013-2012الثانيصباحيذكرعبدالرزاق احمد محمد عبدالرحمن

2013-2012الثانيصباحيانثىوفاء محمود علي مصطفى

2013-2012الثانيصباحيذكرصالح حازم صالح علي

2013-2012الثانيصباحيذكرعبد الرحمن محمد طه قاسم

2013-2012الثانيصباحيانثىأسن عصام عزت جمعة كامل

2013-2012الثانيصباحيذكرشيفان عبدالرحمن رشيد حسن

2013-2012الثانيصباحيذكرأشرف عبد هللا امين بكر

2013-2012الثانيصباحيانثىنغم يوسف مصطفى جاسم

2013-2012الثانيصباحيذكرسرمد نواف احمد سلطان

2013-2012الثانيصباحيانثىرانيا ليث ذنون سليمان

2013-2012الثانيصباحيذكرسرمد سعد أحمد مجيد

2013-2012الثانيصباحيذكرعبدهللا نوفل عبدهللا علي

2013-2012الثانيصباحيذكرمحمد صادق حسن سليمان

2013-2012الثانيصباحيانثىعال رعد سالم سعيد

2013-2012الثانيصباحيذكرحسين عالء الدين محل حمود

2013-2012الثانيصباحيذكرثامر محمد فنجان صبري

2013-2012الثانيصباحيذكرابراهيم عبدالرحيم عبدالرزاق محمد

2014-2013االولصباحيانثىحنين وليد بهنام نعوم



2014-2013االولصباحيذكراحمد قاسم محمود حسن

2014-2013االولصباحيانثىامنة عبدالستار احمد عطية

2014-2013االولصباحيذكرفواز سعد ابراهيم حمو

2014-2013االولصباحيذكرعبيدة نبيل عبدالستار شريف

2014-2013االولصباحيانثىبسمة نشوان داود سليمان

2014-2013االولصباحيذكريونس عباس علي يونس وهب

2014-2013االولصباحيذكرنور فهمي منصور اسحاق

2014-2013االولصباحيانثىريم عامر عبد محمد مراد

2014-2013االولصباحيذكراحمد عماد كريم عبدالجبار

2014-2013االولصباحيذكرجهاد محمد يونس فتحي

2014-2013االولصباحيذكرربيع عبدالمنعم اسماعيل شريف

2014-2013االولصباحيانثىسارة صباح يوسف يعقوب

2014-2013االولصباحيانثىرقية محمد احمد محمد

2014-2013االولصباحيذكرهشام سعد عبدالرحيم المطيري

2014-2013االولصباحيذكرمحمد بسام علي احمد

2014-2013االولصباحيذكرابو عبيدة عطا سعود مريس

2014-2013االولصباحيانثىاسراء عبدالوهاب محمد حسين

2014-2013االولصباحيذكرمصطفى ممتاز ذنون طه

2014-2013االولصباحيانثىزينة عماد احمد جاسم

2014-2013االولصباحيذكرمحمود عارف محمود شاهين

2014-2013االولصباحيذكرعمر طالل محمد قاسم

2014-2013االولصباحيذكرعلي نوار عبدهللا توفيق

2014-2013االولصباحيانثىدعاء سعد رشيد محمد

2014-2013االولصباحيذكرجهاد مؤيد ابراهيم اسماعيل

2014-2013االولصباحيانثىسارية سمير اسماعيل شريف

2014-2013االولصباحيذكروضاح ابراهيم احمد عبدهللا

2014-2013االولصباحيذكرمصطفى فراس طلعت سلمان

2014-2013االولصباحيانثىبراء خالد انور يعقوب

2014-2013االولصباحيذكرفهد مجيد حميد صالل

2014-2013االولصباحيذكرابراهيم عماد خليل حمو

2014-2013االولصباحيذكردلكش صبري ميرزا عبد

2014-2013االولصباحيانثىزهراء ناظم محمد علي حسين

2014-2013االولصباحيذكراحمد حازم محمد احمد



2014-2013االولصباحيذكرعلي فيصل جبار اسماعيل

2014-2013االولصباحيذكرهاوري نعمان جالل محمد

2014-2013االولصباحيذكرعمر جميل عطية عبدهللا

2014-2013االولصباحيذكرعبدالرحمن عمار يونس احمد

2014-2013االولصباحيذكراحمد محمد حامد حسين

2014-2013االولصباحيذكرهالل بشير حسين علي

2014-2013االولصباحيذكرعمر محسن حسن يعقوب

2014-2013االولصباحيذكراشرف اسماعيل جاسم محمد

2014-2013الثانيصباحيانثىدينا هاني قاسم مصطفى

2014-2013الثانيصباحيذكرعبد هللا عباس علي يونس وهب

2014-2013الثانيصباحيذكرعبد الرحمن علي محفوظ محمد

2014-2013الثانيصباحيذكرزكريا أحمد غازي سعدهللا

2014-2013الثانيصباحيانثىزينة عماد احمد يونس

2014-2013الثانيصباحيذكرمصطفى هشام قاسم يحيى

2014-2013الثانيصباحيذكرشاكر خالد شاكر محمود

2014-2013الثانيصباحيذكربالل نبيل محمد جواد

2014-2013الثانيصباحيذكرزيد اكرم هادي سليمان

2014-2013الثانيصباحيذكرسدير بسام علي مصطفى

2014-2013الثانيصباحيانثىحنين وليد عبد الجبار عبد الرحمن

2014-2013الثانيصباحيذكررامي حميد عبد المجيد محمود

2014-2013الثانيصباحيذكرباسم جمال فيصل العاني

2014-2013الثانيصباحيذكرمصطفى سعد محمد عبد هللا

2014-2013الثانيصباحيذكرمحمد ياسين سلطان جار هللا

2014-2013االولصباحيانثىصبا عامر جارهللا نايف

2014-2013االولصباحيذكرأحمد عبد الكريم يوسف ابراهيم

2014-2013االولصباحيذكرمعد حمر كاظم زركان

2014-2013االولصباحيذكرعبدهللا مهيب اسماعيل ابراهيم

2014-2013االولصباحيانثىنادية شمس الدين محمد علي مصطفى

2014-2013االولصباحيذكرماجد محمود احمد مصطفى

2014-2013االولصباحيذكرمازن عمر محمد حسن

2014-2013االولصباحيانثىخالدة محمد صبحي احمد

2014-2013االولصباحيذكرقحطان حسن علوان جالح



2014-2013االولصباحيانثىصادق محمود سعيد مطلك

2014-2013االولصباحيذكرحاتم غانم عبدالحميد حمود

2014-2013االولصباحيذكرنور عمار عبدالستار عبدالحميد

2014-2013االولصباحيذكرثامر كاظم اسماعيل راجح

2014-2013االولصباحيانثىنادية محمد عباس محمد

2014-2013االولصباحيذكرمحمد رعد رشيد ابراهيم

2014-2013االولصباحيذكرسيف غالب علي يونس

2014-2013االولصباحيذكرسامي سلمان داوود حسن

2014-2013االولصباحيذكرمضر هاني غانم احمد

2014-2013االولصباحيذكرفرقان طه جميل عبد

2014-2013االولصباحيذكرسعد سالم حمي سلو

2014-2013االولصباحيانثىفاتن جميل خليل ابراهيم

2014-2013االولصباحيانثىدالل علي حسين سلطان

2014-2013االولصباحيذكرمروان رمضان علي حمو

2014-2013االولصباحيذكرحارث ميسر محمد جاسم

2014-2013االولصباحيذكرراكان مظفر عبد اللطيف طه

2014-2013االولصباحيذكرأحمد صباح عبد حمادي

2014-2013االولصباحيذكرأحمد مظهر صالح مرعي

2014-2013االولصباحيذكرنصر هللا خليل ابراهيم جدوع

2014-2013االولصباحيذكرعمر جمال محمد علي يونس

2014-2013االولصباحيذكرإيهاب عبدالوهاب علي حسين

2014-2013الثانيصباحيذكرأحمد وجيه جاسم ياسين

2014-2013الثانيصباحيذكرصباح أحمد حسن حسين

2014-2013الثانيصباحيأنثىونسة رزكي جوقي حسن

2014-2013الثانيصباحيذكرجوليان ماهر جمعة حسو

2014-2013الثانيصباحيذكرياسر عمار حسين علي

2014-2013الثانيصباحيذكررؤى قحطان جاسم ميو

2014-2013الثانيصباحيذكرمهجة ماهر محمود سليمان

2014-2013الثانيصباحيذكردنيا عماد عبود محمد

2014-2013االولصباحيذكرزهران يونس محمد رشيد

2014-2013االولصباحيذكروسام خالد جميل موسى

2014-2013االولصباحيذكرهارون نهاد رجب عبد الغفور



2014-2013االولصباحيذكرسلمان محمد سلمان  خلف

2014-2013االولصباحيذكرمحمد عدنان حامد جاسم
2014-2013االولصباحيذكرصادق عزيز سليمان محمد

2014-2013االولصباحيذكراحمد عبد الكريم صالح عبد القادر
2014-2013االولصباحيانثىوئام خالد احمد خالد

2014-2013االولصباحيذكرغسان علي محمد سعيد علي
2014-2013االولصباحيانثىسلوى محمود علي اسبيت
2014-2013االولصباحيانثىعال ريحان غانم محمد
2014-2013االولصباحيذكراحمد ناجي عبود حسن

2014-2013االولصباحيانثىنرمين فاضل محمد حيدر
2014-2013االولصباحيذكرحسن ازهر يوسف احمد الخيرو

2014-2013االولصباحيانثىسجى ازهر عزيز داود العبيدي
2014-2013االولصباحيانثىريم طالل متي إبراهيم
2014-2013االولصباحيذكرلؤي اكرم هادي سليمان
2014-2013االولصباحيذكراحمد سالم محمد حسن

2014-2013االولصباحيانثىروان احمد ظاهر حمادي

2014-2013االولصباحيذكرغيث عدي حازم داؤد

2014-2013االولصباحيذكرزيد طارق ابراهيم محمد علي

2014-2013االولصباحيانثىاقبال جاسم حسين مصلح

2014-2013االولصباحيانثىرشا صبهان غانم شيت
2014-2013االولصباحيذكرزيد علي عبد الجبار مصطفى

2014-2013االولصباحيذكرايمن ياسين حمد عليان
2014-2013االولصباحيانثىوسمة فاتح جميل فتوحي

2014-2013االولصباحيذكرعباس خالد مال هللا حسين

2014-2013االولصباحيذكربكر مصطفى حسن يوسف
2014-2013االولصباحيذكرعمر علي احمد علي

2014-2013االولصباحيانثىاسيل اسماعيل محمد علي

2014-2013االولصباحيذكرعصام دخيل اسود الياس

2014-2013االولصباحيذكرمهند ابراهيم محمد علي الجبوري

2014-2013االولصباحيذكرعمر مثنى مال هللا ابراهيم

2014-2013االولصباحيانثىمريم عبد المنعم رشيد سلمان

2014-2013االولصباحيذكرجاسم محمد صالح غربي

2014-2013االولصباحيانثىايمان محسن حمدان حمزة

2014-2013االولصباحيذكرفراس كامل شابا الياس

2014-2013االولصباحيذكركرم بهنام حنا كرومي كذيا



2014-2013االولصباحيذكرعالء حسين احمد حسين

2014-2013االولصباحيذكرنبز ايوب شاكر شكور

2014-2013االولصباحيذكرسعد حسين احمد حسن الصوفي

2014-2013االولصباحيذكرهاشم جاسم محمد عليان

2014-2013االولصباحيذكرعمر محمود اسماعيل خليل

2014-2013االولصباحيذكراحمد جاسم احمد عبيد

2014-2013االولصباحيذكرمضر نزار احمد حسين

2014-2013االولصباحيذكرسفيان طه مصطفى جسام

2014-2013االولصباحيانثىسوزان صباح صالح عبدهللا

2014-2013االولصباحيذكرفهد سالم حمدون اوحيد

2014-2013االولصباحيذكرسيف الدين يزن اسماعيل علي

2014-2013االولصباحيذكرعلي حاتم حسين علي

2014-2013االولصباحيذكراحمد سامي حسن نجم

2014-2013االولصباحيذكرخالد محمود فتحي الجحيشي

2014-2013االولصباحيذكرعلي جارهللا عبدالرزاق محمود

2014-2013الثانيصباحيذكرعمر كريم حمادي كردم

2014-2013الثانيصباحيانثىاالء أرشد حسين محمد

2014-2013الثانيصباحيانثىاسيل نجم عبدهللا حسون

2014-2013الثانيصباحيذكرعبدهللا خالد محمد عبدهللا

2014-2013الثانيصباحيذكرحسام اسماعيل حسن خليل

2014-2013الثانيصباحيذكرنشوان عبدهللا مغير عبود

2014-2013الثانيصباحيانثىصفاء سعيد محمد حسن

2014-2013الثانيصباحيذكرعمر سعد عيسى عبدهللا

2014-2013الثانيصباحيذكرمحمد نزار محمد عباس

2014-2013الثانيصباحيذكرلؤي احمد حامد احمد

2014-2013الثانيصباحيذكرمسعود حسن محمد حاجي

2014-2013الثانيصباحيذكرنوري محمد نوري حروش

2014-2013الثانيصباحيذكرحميد صديق اسعد محمد

2014-2013الثانيصباحيذكراحمد رائد حسين محمد

2014-2013الثانيصباحيذكراحمد مؤيد عطا هللا حردان

2014-2013الثانيصباحيذكراحمد نوري علي محمد

2014-2013االولصباحيذكراحمد علي حسين جلوي

2014-2013االولصباحيذكراوس سعد وعد هللا حسين الطائي



2014-2013االولصباحيانثىنهى حامد حسين احمد االمروح

2014-2013االولصباحيذكرمحمود سعدون طحلو علي الخالدي

2014-2013االولصباحيذكرعمر محسن محمد فتحي الحيالي

2014-2013االولصباحيذكرمارتن صباح شمعون رفو شعانة

2014-2013االولصباحيانثىزينب سعد ابراهيم ياسين الطائي

2014-2013االولصباحيذكرغيث نبيل خليل ابراهيم

2014-2013االولصباحيذكراحمد ازاد امين حاجي

2014-2013االولصباحيانثىوسن وليد عبد هللا حسين الفارس

2014-2013االولصباحيذكرحسن محمد حسين سعد هللا

2014-2013االولصباحيذكربه شدار غريب محمود صالح

2014-2013االولصباحيذكررائد حمد محي الدين محمد

2014-2013االولصباحيذكرايهاب معن قاسم يحيى الغفور

2014-2013االولصباحيذكرسيف احمد حميد نعمان

2014-2013االولصباحيذكرمهند اكرم ذنون حسين الصفار

2014-2013االولصباحيانثىاسراء عبد الستار محمود عباوي

2014-2013االولصباحيانثىايمان خليل ابراهيم صالح الحمداني

2014-2013االولصباحيذكرهشام محمد نوري قاسم احمد

2014-2013االولصباحيانثىفادية حقي اسماعيل عبد

2014-2013االولصباحيانثىرنين طارق عبد هللا محمد

2014-2013االولصباحيانثىنورهان محمد حسن مجيد العالف

2014-2013االولصباحيذكرمعتز طه عبد هللا محمود العلي

2014-2013االولصباحيذكرسيف صالح رمزي محمد

2014-2013االولصباحيانثىنرمين عبد السالم محمد درويش

2014-2013االولصباحيذكرماهر محمد عبد الرزاق عطية

2014-2013االولصباحيذكرزانا عبد الخالق مجيد علي

جنسية عراقية2014-2013االولصباحيذكرحيدر عباس يوسف عبد الرحمن
2014-2013االولصباحيذكرمحمد ماهر مجيد احمد العلي

2014-2013االولصباحيانثىوسن مازن علي حسين العبيدي

2014-2013االولصباحيذكراياد سالم حمد احمد الجبوري

2014-2013االولصباحيذكرعلي محمد حارس عبدهللا المغربي

2014-2013االولصباحيانثىمنار خليل محمود علي

2014-2013االولصباحيانثىصباح جالل كودي سعدو

2014-2013االولصباحيذكريوسف هالل علي عدوان اللهيبي



2014-2013االولصباحيذكرمحمد امين جمال الدين محمد امين

2014-2013االولصباحيذكرسامر رائد سليمان متي

2014-2013االولصباحيذكرمحمد جمال عبد الفتاح يوسف

2014-2013االولصباحيذكربارق عبدهللا  حسن محمد

2014-2013االولصباحيانثىرغد مزاحم يونس حسين الشهواني

2014-2013االولصباحيذكرمروان جاسم محمد حسين العزاوي

2014-2013االولصباحيانثىمروى باسل وعد هللا مهيدي

2014-2013االولصباحيذكرمنتصر صالح ارحيل عباس

2014-2013االولصباحيذكرمروان احمد حنود رجب

2014-2013االولصباحيذكراياد محمد حميد سليمان

2014-2013االولصباحيذكرعبد العزيز محمد خليف طالب الشرابي

2014-2013االولصباحيذكريحيى رحيم ناصر نادر الكيجي

2014-2013االولصباحيذكرليث ناجي طالب عبد القهار

2014-2013االولصباحيذكرعبد العزيز خليل عبد الرزاق ذيب

2014-2013االولصباحيذكربرزان علي حمد صبح الحمداني

2014-2013االولصباحيذكرمصطفى وليد ابراهيم دحام الجبرو

2014-2013االولصباحيذكراسامة احمد عبد الجبار احمد

2014-2013االولصباحيذكرعلي حمادي سلطان عجاج النعيمي

2014-2013االولصباحيانثىمنار فوزي ابراهيم مجبل الحوشي

2014-2013االولصباحيذكرفراس صديق عمر شاحوذ الصوفي

2014-2013االولصباحيانثىخلود عبد العزيز عبد الرزاق محمد

2014-2013االولصباحيذكرليدوان عثمان نجم عبد الرحمن

2014-2013االولصباحيذكرغانم علي محمود شعبان البدراني

2014-2013االولصباحيذكراحمد مرشد مجبل خليل الحيالي

2014-2013االولصباحيذكربكر رياض عزيز ذنون القوزبكر

2014-2013االولصباحيذكراحمد مصطفى ايوب عيسى العكيدي

2014-2013االولصباحيذكراحمد شاكر محمود عبد هللا التوتونجي

2014-2013االولصباحيذكرمؤمن غازي شكر محمود

2014-2013االولصباحيانثىاسماء ابراهيم سعدهللا حمادي الطائي

2014-2013االولصباحيانثىشذر ضبيان احمد حامد

2014-2013االولصباحيانثىسارة مصطفى حافظ عبد ال

2014-2013االولصباحيذكرعلي احمد صالح حمد

2014-2013االولصباحيذكرعبد الستار محمد حمد عبدهللا الجبور



2014-2013االولصباحيذكرعبدالرحمن حسان عبد الحميد الظاهر

2014-2013االولصباحيذكرمنهل يعقوب يوسف توما

2014-2013االولصباحيذكرمنهل فيصل فرحان  حسين

2014-2013االولصباحيذكرمحمود محمد رضا احمد

2014-2013االولصباحيذكرعفيف جاسم محمد عبطان

2014-2013االولصباحيذكرعباس عيدان فرج عليوي

2014-2013االولصباحيذكرمصطفى غانم محمد صالح

2014-2013الثانيصباحيذكراحمد قصي محمود عبدهللا القطان

2014-2013الثانيصباحيذكرشامل محمد حيدر طه

2014-2013الثانيصباحيذكرفالح احمد عويد ابراهيم الشمري

2014-2013الثانيصباحيذكراحمد صالح عبد هللا سلطان الجبوري

2014-2013الثانيصباحيذكرذي يزن عماد حميد خضر الطائي

2014-2013الثانيصباحيذكرعمر عبد الوهاب اسماعيل علي

2014-2013الثانيصباحيذكرعبد العزيز محمد هاشم عبد العزيز

2014-2013الثانيصباحيانثىالماس جمال زكي مجيد الشكرجي

2014-2013الثانيصباحيذكريونس ذنون يونس حمودي العبيدي

2014-2013الثانيصباحيذكريوسف عبدهللا محمد سعيد

2014-2013الثانيصباحيذكرعبد الكريم عبد الباسط فتحي

2014-2013الثانيصباحيذكرصفوك حازم زكر الياس بشار

2014-2013الثانيصباحيذكرفياض شعالن محمد يونس الجواري

2014-2013الثانيصباحيذكرفتح هللا سمير خالد عيسى

2014-2013الثانيصباحيذكرعمر جاسم محمد عثمان العابد

2014-2013الثانيصباحيذكرحسن شيفان محما بيسو

2014-2013الثانيصباحيذكرسرمد خلف سليمان محمد

2014-2013الثانيصباحيانثىدينا جالل جاسم محمد سعيد العبيدي

2014-2013الثانيصباحيذكرمحمد مطر مضغن ثالج

2014-2013الثانيصباحيذكرعماد عبد الكريم عزيز قاسم الراوي

2014-2013الثانيصباحيذكرعبدهللا رعد جاسم ابراهيم

2014-2013الثانيصباحيذكرلقمان جالل حميد احمد

2014-2013الثانيصباحيذكرحسين عبد الكريم امين حسين

2014-2013الثانيصباحيانثىاصيل عبد االله كامل محمد المولى

2014-2013الثانيصباحيذكرمهند رعد احمد حسون الجبوري

2014-2013الثانيصباحيذكرعمر عبدالكريم عبد الرحمن عبد هللا



2014-2013الثانيصباحيذكركرم نزار علي عبدهللا

2014-2013الثانيصباحيذكراحمد سعيد مهدي صالح

2014-2013الثانيصباحيذكرمحمد احمد صالح عبد البدراني

2014-2013الثانيصباحيذكرسامان خليل رشيد يوسف

2014-2013الثانيصباحيذكرسالم صافي عبود صالح

2014-2013الثانيصباحيانثىبسمة راكان عزيز محمود

2014-2013الثانيصباحيذكرفهد ميسر احمد خليل

2014-2013الثانيصباحيذكراشرف وعد محمود حامد العبادي

2014-2013الثانيصباحيذكراحمد عماد عبداالله جبوري

2014-2013الثانيصباحيذكراثير شوقي مشعل عبد الجبار

2014-2013الثانيصباحيذكرشهاب عامر شهاب جرجيس

2014-2013الثانيصباحيذكرنواف عبدهللا جميل علي

2014-2013االولصباحيذكرمعن سردار طه عاصي

2014-2013االولصباحيانثىريهان عبدالوهاب زكي

2014-2013االولصباحيذكرعالء طالب مالك

2014-2013االولصباحيذكرعابد سفوك خلف حسن

2014-2013االولصباحيانثىفاطمة محمد مرعي كامل

2014-2013االولصباحيذكريونس قاسم حسن

2014-2013االولصباحيذكرحذيفة زكريا عبد القادر

2014-2013االولصباحيذكرعبد الرحمن مصطفى عبد الرحمان

2014-2013االولصباحيذكرمصطفى حسين مصطفى حسين

2014-2013االولصباحيذكرخالد تركي شيخو احمد

2014-2013االولصباحيذكرمحمد انمار محمد إبراهيم

2014-2013االولصباحيذكرعمر صالح الدين صبحي احمد

2014-2013االولصباحيذكردرع إسماعيل خليل

2014-2013االولصباحيذكرليث احمد جهاد عليوي

2014-2013االولصباحيذكرباال عبدالرحمن مولود محي الدين

2014-2013االولصباحيذكرعمر اكرم داؤد كاظم

2014-2013االولصباحيذكرعمار سعد عزيز محمد

2014-2013االولصباحيذكرسعد حميد مجيد سعيد

2014-2013االولصباحيذكرعادل ذنون خلف محمد

2014-2013االولصباحيذكرعمر فتحي خضير يونس

2014-2013االولصباحيذكراحمد ياسين محمد جابر



2014-2013االولصباحيانثىشيالن حسين محمد حسين

2014-2013الثانيصباحيذكرجاعد حجي حسن كوسا

2014-2013الثانيصباحيذكرسامر حميد خلف شرقي

2014-2013الثانيصباحيذكرعلي عطو صالح عبدهللا

2014-2013الثانيصباحيذكرمهند أحميد خلف شرقي

2014-2013الثانيصباحيذكرخالد وليد سعيد مصطفى

2014-2013الثانيصباحيذكرسيف محمد عبدهللا حمود

2014-2013الثانيصباحيانثىعمار محمد عدوان حمد

2014-2013الثانيصباحيذكرهبة جاسم فرحان

2014-2013الثانيصباحيذكرسيف دلي حمود محمد سعيد

2014-2013الثانيصباحيذكرإبراهيم سلمان صوتم

2014-2013الثانيصباحيذكرسامر حميد خلف عودة

2014-2013الثانيصباحيذكربارق محمد مصطفى

2014-2013الثانيصباحيانثىايناس خالد محمد يونس الراشدي

2014-2013الثانيصباحيذكركرم احمد حمو خلف

2014-2013الثانيصباحيذكرعمر عبدالكريم عبدالرزاق محي الدين

2014-2013االولصباحيانثىمكرم منيب محمود عبد هللا

2014-2013االولصباحيذكرعبد الفتاح حسن رمضان حسين

2014-2013االولصباحيانثىاالء وهب محمد يونس

2014-2013االولصباحيانثىاسماء عبد الغني عمر محمد

2014-2013االولصباحيذكرمحمد حازم اسماعيل خلف

2014-2013االولصباحيذكرعمار ياسر علي جاسم

2014-2013االولصباحيانثىرحمة ثائر زكي امين

2014-2013االولصباحيانثىريم ناطق اديب ذنون

2014-2013االولصباحيذكرطي احمد حسن علي

2014-2013االولصباحيانثىريم ثائر زكي امين

2014-2013االولصباحيذكرغانم ناظم غانم يحيى

2014-2013االولصباحيذكرسيف الدين محمد ابراهيم

2014-2013االولصباحيانثىرؤى بشار محمد يعقوب

2014-2013االولصباحيذكرعلي فائز غانم يونس

2014-2013االولصباحيذكرعبيدة عبد الكريم عبد الوهاب مصطفى

2014-2013االولصباحيذكروسام صباح شابا ابراهيم

2014-2013االولصباحيذكرمحمد هاني يونس محمد



2014-2013االولصباحيانثىدعاء نجم عبد هللا

2014-2013االولصباحيذكرحيدر خضر ظاهر مصطفى

2014-2013االولصباحيانثىنورة محمد لطيف سليمان

2014-2013االولصباحيانثىوفاء سليمان اسماعيل محمد

2014-2013االولصباحيذكرسعيد عبد الغني علي ياسين

2014-2013االولصباحيذكروسام جمال نوح موس

2014-2013االولصباحيذكراحمد يوسف ضاحي

2014-2013االولصباحيذكرحكمت خزعل احمد حميد

2014-2013االولصباحيذكرعمار ياسر عبد هللا فتحي

2014-2013االولصباحيذكرليث مشير عبد الرحمن عبد هللا

2014-2013االولصباحيذكرياسر حسيب مال هللا رشيد

2014-2013االولصباحيذكرعلي احمد سلطان حسين

2014-2013االولصباحيذكرسالم بابير مراد ايزدين

2014-2013االولصباحيذكرمروان كريم خلف محمد

2014-2013االولصباحيذكرايوب مجحم اسماعيل اسود

2014-2013االولصباحيذكرنور بدر بشير يحيى

2014-2013االولصباحيذكرصباح سالم عالوي فالح

2014-2013االولصباحيذكرخالد جمال حسين محمد علي

2014-2013االولصباحيذكرمحمد سبهان احمد عرسان

2014-2013االولصباحيانثىسجى عاطف طه امين

2014-2013االولصباحيذكرمحمد مثنى صالح عبد

2014-2013االولصباحيانثىدعاء احمد حسن احمد

2014-2013االولصباحيذكرمحمد علي حسين حسن

2014-2013االولصباحيذكرمهند احمد خلف قاسم

2014-2013االولصباحيانثىدينا محمد شاكر محمود حميد

2014-2013االولصباحيذكرهاشم محمد صالح هاشم

2014-2013االولصباحيذكرصكر سالم ابراهيم بالوي

2014-2013االولصباحيذكرخالد خضر احمد محمد

2014-2013االولصباحيذكراحمد معن جاسم محمد

2014-2013االولصباحيذكرمحمد سليمان خضر مصطفى

2014-2013االولصباحيذكرمصطفى سرحان حمادي جاسم

2014-2013االولصباحيذكراوهانيس يوغوص ليون بيدروس

2014-2013االولصباحيذكرمدلول محمد شهاب احمد



2014-2013االولصباحيذكرحسن وسام يونس شريف

2014-2013االولصباحيذكررسن طه عبدهللا طه

2014-2013االولصباحيذكرجاسم محمد طيب ياس

2014-2013االولصباحيذكرذياب غانم حسين حميد

2014-2013االولصباحيذكرسعد امديد حسين محمد

2014-2013االولصباحيذكرمحمود احمد غزال محمود

2014-2013االولصباحيذكرعبد هللا زكر حسن جميل

2014-2013االولصباحيذكرفهد طه احمد صالح

2014-2013االولصباحيذكراحمد عماد صالح ذنون

2014-2013االولصباحيذكرعلي سعد علي حسين

2014-2013االولصباحيذكرعالء باسم عبد المجيد معجل

2014-2013االولصباحيذكرصفوت حسين اسماعيل ارتين

2014-2013االولصباحيذكرعدنان ابراهيم مصلح ابراهيم

2014-2013الثانيصباحيانثىرفل مؤيد ذنون

2014-2013الثانيصباحيانثىشهد حسين طه احمد

2014-2013الثانيصباحيذكرعثمان ابراهيم حبيب خلف

2014-2013الثانيصباحيانثىمروى مظاهر مصطفى محمد

2014-2013الثانيصباحيذكرعمر جعفر عبد الكريم حسين

2014-2013الثانيصباحيذكرمصطفى فارس عبد الجبار ذنون

2014-2013الثانيصباحيذكراحمد عارف عبد االله احمد

2014-2013الثانيصباحيذكرنبراس فؤاد احمد

2014-2013الثانيصباحيذكرمحمد شامل زهير غزال

2014-2013الثانيصباحيذكرسعد صالح اسود عبد هللا

2014-2013الثانيصباحيذكريزن صالح عبد حسن

2014-2013الثانيصباحيذكرابوبكر محمود فتحي مطلك

2014-2013الثانيصباحيذكرحمزة رباح محمود علي

2014-2013الثانيصباحيذكراحمد سلطان عبد حسين

2014-2013الثانيصباحيذكرمحمد رفاعي ياسين رمضان

2014-2013الثانيصباحيذكرعمر محمد حمدون عبدهللا

2014-2013الثانيصباحيذكرسامر ياسر حردان رشيد

2014-2013الثانيصباحيذكرنشاة سعيد بكداش خليل

2014-2013الثانيصباحيذكرمحمد يقضان عبد هللا يوسف

2014-2013الثانيصباحيذكرفالح حسن سرحان



2014-2013الثانيصباحيذكرسيف غالب جمعة محمد

2014-2013الثانيصباحيذكرصابر حيدر خلف حجي

2014-2013الثانيصباحيذكرزكريا رافد عبد االله طه

2014-2013الثانيصباحيذكراحمد صالح علي العبيدي

2015-2014االولصباحيانثىريهام خالد رشيد جميل

2015-2014االولصباحيانثىحنان يونس حمادي عبد الجبار

2015-2014االولصباحيذكروقاص احمد محمد حميد

2015-2014االولصباحيانثىين قدري إسماعيل عبدهللاڤا

2015-2014االولصباحيذكرحارث سامي محل شهاب

2015-2014االولصباحيذكرمحمد جاسم محمد ثامر

2015-2014االولصباحيذكراحمد حميد حمد بحر

2015-2014االولصباحيذكرحسين قنبر عرب محمد

نقص ملفة2015-2014االولصباحيذكرمروان علي مخلف رشيد
2015-2014الثانيصباحيذكرضياء نصر هللا سلمان عبدهللا

2015-2014الثانيصباحيذكرفارس مالح احمد شبيب

2015-2014االولصباحيانثىبسمة عيسى رمضان يوسف

2015-2014االولصباحيانثىسعاد حامد مخلف

2015-2014االولصباحيانثىميس الريم خضير عباس عويد العبيدي

2015-2014االولصباحيانثىمنار محمود مجيد مصطاف

2015-2014االولصباحيانثىريام خالد يونس حامد

2015-2014االولصباحيذكرمحمد حميد طعمة نجم الجوالغي

2015-2014االولصباحيذكرازاد خضر مشكو

2015-2014االولصباحيذكرحسن برهان داود موسى

2015-2014االولصباحيذكراكرم توفيق عليوي

2015-2014االولصباحيذكرعثمان حسيب محمود جاسم

2015-2014االولصباحيذكررائد جابر مصلح حسين العبيدي

2015-2014االولصباحيذكرسعد جاسم محمد سعيد

2015-2014االولصباحيذكربسام عدنان عزيز احمد

2015-2014االولصباحيذكرحسن زينل علي خضر

2015-2014االولصباحيذكرساكت تحسين صعب حردان الدليمي

2015-2014الثانيصباحيانثىرندا خالد جميل سعيد هندو

2015-2014الثانيصباحيذكرمصطفى محمود نوري مصطفى

2015-2014الثانيصباحيذكربسام حافظ محمد موسى



2015-2014الثانيصباحيانثىحنين محمد محمود سلمان الخيالني

2015-2014الثانيصباحيذكرارشد خالد محمد حمد الدليمي

2015-2014الثانيصباحيذكريونس احمد حسين خلف الجبوري

2015-2014الثانيصباحيذكراحمد صبار احمد ضويف

2015-2014الثانيصباحيذكرسامال محمود الياس عرب الحسين

2015-2014االولصباحيذكرحسين سبع خميس شكير

2015-2014االولصباحيذكرسامي نواف يوسف عواد

2015-2014االولصباحيذكرسرحان عجاج علو غدير

2015-2014االولصباحيذكرحمدانية/محمد حيدر علي جبرائيل

2015-2014االولصباحيذكرمصطفى وليد فاضل مصطفى

2015-2014االولصباحيذكرحمدانية/عدنان زينل حسون 

2015-2014االولصباحيذكرمناف سمير شاكر خالد

2015-2014االولصباحيذكرعبد القادر خميس محسن سميط

2015-2014االولصباحيذكرعبد الحكيم صبحي حسين محمد

2015-2014االولصباحيانثىحمدانية/هديل اسماعيل شابا

2015-2014االولصباحيذكرايمن محمد صالح احمد

2015-2014االولصباحيذكررائد كريم مخلف عبد هللا

2015-2014االولصباحيذكرابراهيم اياد احمد عطية

2015-2014االولصباحيذكربالل لطيف جاسم حمادي

2015-2014االولصباحيانثىمينا موفق جرجيس يوسف

2015-2014االولصباحيذكرحمدانية/عبد الرحمن نجيب كاظم

2015-2014االولصباحيذكرجسام محمد ابراهيم محمد

2015-2014االولصباحيذكرعبد الحميد خميس مطر غضيب

2015-2014االولصباحيذكرمحمد عبد السالم ناصر حسين

2015-2014االولصباحيذكراحمد علي فزع علي

2015-2014االولصباحيذكررافت حامد رشيد فتنه

2015-2014االولصباحيذكرشاهين وهاب احمد علي

2015-2014االولصباحيذكراحمد اسماعيل حسين اسماعيل

2015-2014االولصباحيانثىنور عبد الغفور يوسف عبد هللا

2015-2014االولصباحيذكرظاهر سعد فرحان صالح

2015-2014االولصباحيذكرمحمد ايوب عبد الغفور رحيم

2015-2014االولصباحيذكرعلي نجم الدين مجيد سمين

2015-2014االولصباحيذكرعلي كريم مصلح فرحان



2015-2014االولصباحيذكرعمر ناهض محمد عبد هللا

2015-2014االولصباحيذكرعقيل احمد عزو احمد

2015-2014االولصباحيذكرمحمد عبد السالم محمد

2015-2014االولصباحيذكرمصطفى توفيق محمد جدوع

2015-2014الثانيصباحيذكرديار ديوالي شكري

2015-2014الثانيصباحيذكرمحمد صالح مطر سالم

2015-2014الثانيصباحيانثىنور االسالم نكتل عبد الهادي

2015-2014الثانيصباحيذكرحمدانية/خليل هاني خليل

2015-2014الثانيصباحيذكرعلي خليفة كراخ حسين

2015-2014الثانيصباحيذكرحمدانية/ازهر الياس علي

2015-2014الثانيصباحيذكرغسان غالب ياسين فرحان

2015-2014الثانيصباحيانثىسارة عبد الوهاب عبيد عزيز

2015-2014الثانيصباحيذكرابراهيم عالوي ظاهر حمود

2015-2014الثانيصباحيانثىعائشة حمدي رضا خليل

2015-2014الثانيصباحيذكرعمار تركي سرحان

2015-2014الثانيصباحيذكرمحمد زياد جدعان عبد الرزاق

2015-2014الثانيصباحيذكرمحمد احمد حسين حسن

2015-2014الثانيصباحيانثىريام علي عبد السالم عبد الرحمن

2015-2014الثانيصباحيذكرسيف سمير جاسم

2015-2014الثانيصباحيذكرهشام برجس فرحان

2015-2014االولصباحيانثىسرى ضيغم حازم احمد

2015-2014االولصباحيذكراحمد جسام محمد داموك

2015-2014االولصباحيذكرعلي حسين محمد راسم

2015-2014االولصباحيذكرعلي كمر نزال عباس

2015-2014االولصباحيانثىحمدانية/هزين شيخ ميس صالح سيتو

2015-2014االولصباحيذكرحمدانية/احمد زكي حسن

2015-2014االولصباحيذكرطارق عماد حسين علي

2015-2014االولصباحيذكرعبدهللا شكور قادر ابراهيم

2015-2014االولصباحيذكراحمد توفيق عماش جاسم

2015-2014االولصباحيذكرعامر محمد هندي صايل

2015-2014الثانيصباحيانثىسالي مازن متي يوسف داؤد

2015-2014الثانيصباحيانثىزمن عبدهللا ادهم فتح هللا

2015-2014الثانيصباحيذكرعمر عطا هللا عوض سند



2015-2014الثانيصباحيذكرزياد طارق سلمان اسعد

2015-2014الثانيصباحيذكرمروان علي عبدهللا عباس

2015-2014الثانيصباحيذكرعبدالرحمن طالل سند محمد

2016-2015االولصباحيانثىسندس محمد اسماعيل عبدو

2016-2015االولصباحيذكرمحمد عباس فاضل كاظم

2016-2015االولصباحيانثىسرور صباح عبدهللا صالح

2016-2015االولصباحيانثىبسمة اسماعيل محمد عباس

2016-2015االولصباحيانثىتمارة هيثم نوري علي

2016-2015االولصباحيذكرسعيد الياس بشار

2016-2015االولصباحيذكرغسان محمد عبدالمنعم

2016-2015االولصباحيذكرياسين طه ياسين سلمان

2016-2015االولصباحيذكرحسين علي محمد يونس

2016-2015االولصباحيانثىنور احمد فاضل جرجيس

2016-2015االولصباحيذكرعلي حسين قادر حسين

2016-2015االولصباحيانثىحنين يحيى صديق يحيى

2016-2015االولصباحيذكرابراهيم محمد حميد عبدالسالم

2016-2015االولصباحيذكرعثمان احمد حردان فرج

2016-2015االولصباحيانثىمروى عبدالخالق عبدالغني

2016-2015االولصباحيانثىهينا شفان محمد حسن

2016-2015االولصباحيانثىسراء سليمان خليل يوسف

2016-2015االولصباحيذكرحبيب حامد علي حسين

2016-2015االولصباحيانثىرفل يوسف محمد احمد

2016-2015االولصباحيذكرمروان محمد خليف عبد

2016-2015االولصباحيذكرمحمد سعود عبدالرزاق منسي

2016-2015االولصباحيانثىرند صالح خليل علي

2016-2015االولصباحيذكرزيد ناهض محفوظ عبدهللا

2016-2015االولصباحيانثىوالء صهيب يحيى عبدهللا

2016-2015االولصباحيذكرمحمد صالح الدين خورشيد

2016-2015االولصباحيانثىزينب جالل فكري محمد

2016-2015االولصباحيذكرمثنى محسن سعيد رمضان

2016-2015االولصباحيذكرعبدهللا لقمان يحيى محمد

2016-2015الثانيصباحيذكرمهدي احمد رضا سليمان

2016-2015الثانيصباحيذكرعلي فارس صبري علي



2016-2015الثانيصباحيذكروليد خالد محمد عبدهللا

2016-2015الثالثصباحيذكربارق عبدالجليل ابراهيم خليفة

2016-2015الثالثصباحيذكرمأمون غرام عبدالقهار شريان

2016-2015الثالثصباحيذكرتيسير رجب سلمان عبدالرحمن

2016-2015االولصباحيانثىنيفين نائل أبلحد

2016-2015االولصباحيانثىأفين كمال حسن

2016-2015االولصباحيذكرهمام محمد خلف

2016-2015االولصباحيذكرأحمد عيدان عبدهللا

2016-2015االولصباحيذكرمحمد حامد جبر

2016-2015االولصباحيذكربراء غانم عبدالرزاق

2016-2015االولصباحيذكرمحمد سمير شفيق

2016-2015االولصباحيذكرحسين علي ابراهيم خلف

2016-2015االولصباحيانثىمنار محمد سعدون

2016-2015االولصباحيانثىغفران محمود توفيق

2016-2015االولصباحيذكرمحمد خورشيد محمد عبد

2016-2015االولصباحيانثىسالي يونس حنا بولص

2016-2015االولصباحيذكرعمر كريم عبد اسريح

2016-2015االولصباحيذكرمصطفى فائق شاكر

2016-2015االولصباحيذكرسعد مهدي محمود خلف

2016-2015الثانيصباحيذكرجاسم عمر سامي حسين

2016-2015االولصباحيانثىهلبين خالد محمد نوري

2016-2015االولصباحيذكرميثم صالح علي

2016-2015االولصباحيذكرحسين عبد السادة جبار

2016-2015االولصباحيذكرعثمان اسماعيل محمود

2016-2015االولصباحيذكرعبد العزيز زيدان خلف

2016-2015االولصباحيذكريحيى برهان عبد الرحمن

2016-2015االولصباحيذكراحمد ناظم غيدان

2016-2015االولصباحيذكرانمار حامد جبير

2016-2015االولصباحيذكرخضر محمد صالح

2016-2015االولصباحيذكرخالد خيرهللا محمد جرجيس

2016-2015االولصباحيانثىهيام غانم بلله متي حدو

2016-2015االولصباحيانثىايمان ساهر حبيب

2016-2015االولصباحيانثىريتا نجيب مرقص



2016-2015االولصباحيذكرعبد هللا عيسى علي سليمان

2016-2015االولصباحيذكركامران الياس علي

2016-2015االولصباحيانثىرندا جورج شابا بولص

2016-2015االولصباحيذكرحسن سليمان حسن

2016-2015االولصباحيذكراحمد عماد حسن مصطفى

2016-2015االولصباحيذكرامجد عزيز الياس منصور

2016-2015االولصباحيانثىنيدار جاسم محمد يونس

2016-2015االولصباحيانثىميديا ممتاز اوراها الجين

2016-2015االولصباحيانثىهديل إبراهيم خضر سلو

2016-2015االولصباحيذكرنواف علي يوسف ابراهيم

2016-2015االولصباحيذكرياسين ابراهيم حسين خلف

2016-2015االولصباحيذكراحمد محمد صالح محمد

2016-2015االولصباحيانثىكلهان لقمان جميل جمعة

2016-2015االولصباحيانثىرغد بسام محمود محمد

2016-2015االولصباحيذكرحسام يونس فريح صالح

2016-2015االولصباحيانثىحنان رضا مسلم رضا

2016-2015االولصباحيذكرإسماعيل كمال عزيز اسماعيل

2016-2015االولصباحيذكرعثمان فاروق حسن علي

2016-2015االولصباحيذكرفرهاد سمير بركات

2016-2015االولصباحيذكرأسامة علي هادي محمود

2016-2015االولصباحيذكرعلي عامر عبدالرزاق حسن

2016-2015االولصباحيذكرجوهر نافع عبد القادر علي

2016-2015االولصباحيانثىاسراء نافع جبور

2016-2015االولصباحيانثىريفان عدنان دانيال

2016-2015االولصباحيذكرابراهيم عصام عبدالقادر احمد

2016-2015االولصباحيذكرعبدهللا داؤد خليل داؤد

2016-2015االولصباحيذكرياسر صالح علي حسين

2016-2015االولصباحيانثىنور االيمان نكتل عبد الهادي

2016-2015االولصباحيذكرحسين احمد حسين

2016-2015االولصباحيذكرديار حميد هرمز حنا

2016-2015االولصباحيذكريوسف نجم عبد هللا محمد

2016-2015االولصباحيذكرمؤيد محمد خضر عليوي

2016-2015االولصباحيذكرمحمد صالح محمود محمد



2016-2015االولصباحيذكرشيحان جمعة شيحان نجار

2016-2015االولصباحيذكرغزوان منذر عبد سنان

2016-2015االولصباحيذكرعمر محمد صالح علي

2016-2015االولصباحيذكربشير عباس محمد ذياب

2016-2015االولصباحيذكرحسام سليمان عزيز محمد

2016-2015االولصباحيذكرعمر جدعان حامد محمد

2016-2015االولصباحيذكرزيد اياد  سعيد علي

2016-2015االولصباحيذكرعمانوئيل موفق توفيق
2016-2015االولصباحيذكرعبدهللا علي مهدي جراح
2016-2015االولصباحيانثىهيفي احمد تيمور احمد

2016-2015االولصباحيذكرمصطفى محمد محمود ديوان

2016-2015االولصباحيذكرمحمود عدنان خليل

2016-2015االولصباحيذكرمحمد صالح الدين جابر عبد الرحمن

2016-2015االولصباحيذكرحمزة حسين علوان محمود

2016-2015االولصباحيانثىفؤاد نهاد رحيل حسين

2016-2015االولصباحيذكراواز ناجي بدل عيدو
2016-2015االولصباحيذكرادريس احمد حسن سعيد

2016-2015االولصباحيذكرعبدهللا محمد عبدالعزيز محمود

2016-2015االولصباحيذكرحسن مقداد محمد صالح

2016-2015االولصباحيذكرصالح محسن كريم سعيد

2016-2015االولصباحيذكرخالد حمد محمد عبدهللا

2016-2015االولصباحيذكرمصطفى سالم مدحت مالك

2016-2015االولصباحيذكراحمد كامل خليل عشم

2016-2015االولصباحيذكرلؤي حامد خضير محيميد

2016-2015االولصباحيذكرمصطفى حامد حبيب عبد هللا

2016-2015االولصباحيذكرمحمد حسين دخيل مهدي

2016-2015االولصباحيذكرإبراهيم جاعد حميد عجيل

2016-2015االولصباحيذكرعلي عدنان محمد شيت مروان

2016-2015الثانيصباحيانثىسهيلة حسن هادي عبدهللا

2016-2015الثانيصباحيانثىاستبرق نعمان اسماعيل خلف

2016-2015الثانيصباحيانثىفاطمة ابراهيم  اسماعيل مهدي

2016-2015الثانيصباحيذكرادهم سلمان حميد محل

2016-2015الثانيصباحيذكرأحمد عبد الحميد محمود سلمان



2016-2015الثانيصباحيذكرفهد مطر حرجان ارحيل

2016-2015االولصباحيانثىمرح جمال شاكر

2016-2015االولصباحيانثىسمر جمال حسين محمد

2016-2015االولصباحيذكرعبد الرحمن يونس فتحي الربيعي

2016-2015االولصباحيذكرجمال خليل اسماعيل

2016-2015االولصباحيذكرمحمود عدنان احمد اسماعيل

2016-2015االولصباحيذكرمهند صبحي عبدهللا سعدهللا

2016-2015االولصباحيانثىهدير قيس نوري

2016-2015االولصباحيذكرمهند صالح الدين عبدهللا احمد

2016-2015االولصباحيذكرغزوان محمد صغير حمد

2016-2015االولصباحيذكرطامي علي احمد جاسم

2016-2015االولصباحيانثىامل ساير خلف حسين

2016-2015االولصباحيذكرفالح عدنان لفته يوسف

2016-2015االولصباحيذكرضياء عبيد حمادي اسعد

2016-2015االولصباحيذكرأنس محمد محمود محمد

2016-2015االولصباحيذكرصباح نور الدين جمعة مصطفى

2016-2015االولصباحيذكرخالد هاشم لطيف

2016-2015االولصباحيذكرعالء شهاب احمد

2016-2015االولصباحيذكررسول سمير دواس جلعوط

2016-2015االولصباحيذكرميران نجم الدين عزيز

2016-2015االولصباحيذكرابراهيم اسود احمد ادهام

2016-2015االولصباحيذكرمحمود احمد حمد خلف

2016-2015االولصباحيذكراحسان محمود الياس عباس

2016-2015االولصباحيذكرمهند يوسف علي حسن

2016-2015االولصباحيذكربهاء هاشم عبد المجيد معجل

2016-2015االولصباحيذكرعلي حسين جراد حسن

2016-2015االولصباحيذكرمروان مصلح خليفة

2016-2015االولصباحيذكرسالم خالد محمود

2016-2015االولصباحيذكررامي عبد الستار كامل ابراهيم

2016-2015االولصباحيذكرسيف سعد جاسم محمد

2016-2015االولصباحيذكرجمال احمد حسين سعود

2016-2015االولصباحيذكرعثمان فاضل عطيه حمد

2016-2015االولصباحيذكرعمار ثابت حمود عبدهللا



2016-2015االولصباحيانثىالرا نجاح محمد حمد

2016-2015االولصباحيذكرعمر محمود احمد حمادي

2016-2015الثانيصباحيذكرعكيد سليمان شمو

2016-2015الثانيصباحيذكرعلي عبد الواحد حسن رميض

2016-2015الثانيصباحيذكرعلي جواد ياسين احمد

2016-2015الثانيصباحيذكرصابر علي عبدهللا

2016-2015الثانيصباحيذكراحمد عاتي عويد شياع

2016-2015الثانيصباحيذكرعمر فاضل حمد ذياب

2016-2015الثانيصباحيذكرفليح عبد القادر فليح

2016-2015االولصباحيانثىفاطمة يونس محمود محمد صالح

2016-2015االولصباحيانثىحمدانية/ايناس نصرة الياس

2016-2015االولصباحيذكرهاشم طارق نوري احمد

2016-2015االولصباحيانثىحمدانية/هبة باسم متي

2016-2015االولصباحيذكرعبدهللا خالد حازم طه

2016-2015االولصباحيانثىسجى حسن نوروز درويش

2016-2015االولصباحيذكرسيف سعد دحام محمود

2016-2015االولصباحيانثىحمدانية/صفا رعد جاسم محمد

2016-2015االولصباحيانثىرسل امجد عاشور احمد

2016-2015االولصباحيذكرمحمد عفيف جمعة نوري

2016-2015االولصباحيذكرمحمد ياسين حمد عليان

2016-2015االولصباحيذكرعبدالرحمن عبد هلو محمود

2016-2015االولصباحيانثىبشرى محمود احمد محمد

2016-2015االولصباحيذكرعبدالودود حسين زيدان خلف

2016-2015االولصباحيذكرعلي هادي احمد سريح

2016-2015االولصباحيانثىحمدانية/ليفيا ليث حكمت ايليا

2016-2015االولصباحيانثىحمدانية/لويزا اسحاق توما

2016-2015االولصباحيذكربسام اديب دحام نزال

2016-2015االولصباحيذكرمنيب كمال بادي حمد

2016-2015االولصباحيذكرمحمد همام مهيدي صالح

2016-2015االولصباحيانثىحمدانية/ناردين نشوان موسى

2016-2015االولصباحيانثىحمدانية/هبة شمعون بكو بني

2016-2015االولصباحيذكرعالء محمد ثامر

2016-2015االولصباحيذكرحمزة عايد رشيد صالح



2016-2015االولصباحيذكرعمر جبير خشمان حسين

2016-2015االولصباحيذكرحمدانية/باسم قاسم صبري

2016-2015االولصباحيانثىبهاء حسين علي محمد

2016-2015االولصباحيذكرابراهيم ارحيم دعيجل خلف

2016-2015االولصباحيذكراسحق شهاب احمد جاسم

2016-2015االولصباحيذكراحمد جابر عبد حمد

2016-2015االولصباحيانثىفاطمة جالل برجس زكر

2016-2015االولصباحيذكرانس قاسم حسين عودة

2016-2015االولصباحيذكرعبدالرزاق عامر عبدالرزاق حسن

2016-2015االولصباحيذكرصفاء خليل ابراهيم حمادي

2016-2015االولصباحيذكرمحمد مجيد احميد عماش

2016-2015االولصباحيذكرسيف صالح يوسف عمر

نقص ملفة2016-2015االولصباحيذكرجمال إبراهيم صبحي
2016-2015االولصباحيذكراحمد عدنان بدري ياسين

2016-2015االولصباحيذكرعبدالرحمن نجيب ناظم كامل

2016-2015االولصباحيذكرحسين مشعان عبود عمير

2016-2015االولصباحيذكراحمد سعدهللا نجم عبد هللا

2016-2015االولصباحيذكرمحمد رياض عبداللطيف حسن

نقص ملفة2016-2015االولصباحيذكرمهدي محمد صالح عبو
2016-2015االولصباحيذكرنجاة شهاب احمد فرج

2016-2015االولصباحيذكربهاء سعدون هزيم عمر

2016-2015االولصباحيذكرجمال عبدهللا فاضل سبع

2016-2015االولصباحيذكروسيم فائق حسين ظاهر

2016-2015االولصباحيانثىزوماية رمزي زوماية شبو

2016-2015االولصباحيذكرهيثم ناجي خلف سالم

2016-2015االولصباحيذكراثير كريم عودة مرعب

2016-2015االولصباحيذكراحمد علي احمد محمد

2016-2015االولصباحيذكرغازي فيصل عبود عمير

2016-2015االولصباحيذكرحمدانية/صباح عبد السالم رحيم

2016-2015االولصباحيذكراحمد باسل يحيى سليمان

2016-2015االولصباحيذكرمصطفى هاني بشير داؤد

2016-2015االولصباحيذكرابراهيم عبد نهار خلف

2016-2015االولصباحيذكرعمر يوسف علي سعيد



2016-2015االولصباحيذكرحذيفة مروان سبتي عبد الفتاح

2016-2015االولصباحيانثىحمدانية/جيالن سيروان سليم

2016-2015االولصباحيذكرعلي رباح  عبدهللا عواد

2016-2015االولصباحيذكرمعن صالح ناظم اسكندر

2016-2015االولصباحيذكرمرعي محمود عواد سلطان

2016-2015االولصباحيذكرمحمد هالل ابراهيم جاسم

2016-2015االولصباحيانثىحمدانية/جيان حسن خدر 

2016-2015االولصباحيذكرباسم علي عايد حسن

2016-2015االولصباحيذكرعمر اكرم محمد عبيد

2016-2015االولصباحيذكرمحمد صالح الدين حسين مجيد

2016-2015االولصباحيانثىهند عادل ابراهيم خلف

2016-2015االولصباحيذكرمحمد طه عبد ابراهيم

2016-2015الثانيصباحيذكرعدي محمود يحيى عبد هللا

2016-2015الثانيصباحيذكرفادي سامي حنا بولص

2016-2015الثانيصباحيذكرحيدر صباح حسين يابه

2016-2015الثانيصباحيذكرديار جبار رسول ابراهيم

2016-2015الثانيصباحيذكرعمار ابراهيم صالح هارون

2016-2015الثانيصباحيذكرسامح حمادي وجه مطني

2016-2015الثانيصباحيذكروليد خالد طالب جهاد

2016-2015الثانيصباحيانثىانفال علي مسيهر علي العاني

2016-2015الثانيصباحيذكرهشام شوكت مصطفى اسماعيل

2016-2015الثانيصباحيانثىزينة عبدالكريم محمد يوسف

2016-2015الثانيصباحيذكرعلي سعدون طحلو علي

2016-2015الثانيصباحيذكراحمد صباح خيرهللا جاسم

2016-2015الثانيصباحيذكرعبدالعزيز طالب يوسف عبود

2016-2015الثانيصباحيذكررائد خالد عبدهللا حسين

2016-2015الثانيصباحيذكرفراس جبار خليل علي

2016-2015الثانيصباحيذكرمحمد شفيق عبدالجبار حسن

2016-2015الثانيصباحيذكرمحمد علي عجوان اصليبي

2016-2015الثانيصباحيذكراحمد مهند جواد هادي

2016-2015الثانيصباحيانثىرشا خليل ابراهيم عيسى

2016-2015الثانيصباحيذكرامين اسماعيل حسين اسماعيل

2016-2015الثانيصباحيذكرسالم ياسين جبار فهد



2016-2015الثانيصباحيذكراحمد عيد جاسم محمد

2016-2015الثانيصباحيذكرذاكر مجيد محمود عساف

2016-2015الثانيصباحيذكرعمر صابر مجيد بير داؤد

2016-2015االولصباحيانثىمروة عيسى احمد عمر

2016-2015االولصباحيذكريونس عامر سالم خليل

2016-2015االولصباحيذكرحسن بكر عمر حسين

2016-2015االولصباحيذكرمصطفى حازم جاسم محمد سعيد

2016-2015االولصباحيذكرمخلد سعدي حسين علي

2016-2015االولصباحيانثىتارا بكر عثمان علي

2016-2015االولصباحيذكرياسر حيتو سليمان احمد

2016-2015االولصباحيانثىسراب عبد خلف محمد

2016-2015االولصباحيذكرحسين احمد الياس خلف

2016-2015االولصباحيذكرزينب حمادي علي عزيز

2016-2015االولصباحيذكرشهد محمد علي حسين

2016-2015االولصباحيانثىاخالص عبداالمير صبري

2016-2015االولصباحيانثىريتا بنيامين ميخا منيكا

2016-2015االولصباحيذكرمحمد زهير إسماعيل عبدالسالم

2016-2015االولصباحيذكراحمد كريم عباس عبدهللا

2016-2015االولصباحيانثىنور عباس عزيز رضا

2016-2015االولصباحيذكرحسين سعيد صالح سرحان

2016-2015االولصباحيانثىهدى حسين جاسم حسين

2016-2015االولصباحيانثىسهاد طه خليل محمد

2016-2015االولصباحيذكرسفيان غازي محمد عساف

2016-2015االولصباحيذكرزينة شهاب محمد إسماعيل

2016-2015االولصباحيانثىئاواره عزيز محمد عبدهللا

2016-2015االولصباحيذكردانيال شيروان علي قدوري

نقص ملفة2016-2015االولصباحيذكرسامي عمر درويش علي
2016-2015االولصباحيانثىماجدة شكر محمود سعيد

2016-2015الثانيصباحيانثىتارا علي فتح هللا

2016-2015الثانيصباحيذكرمحمد فاضل محمد حردان

2016-2015الثانيصباحيذكرحيدر عبدالعليم محمد جليل

2016-2015الثانيصباحيذكرمصطفى حسن صالح فلفل

2016-2015الثانيصباحيذكراحمد يحيى قاسم محمد



2016-2015الثانيصباحيانثىسارة صالح إبراهيم علي

2016-2015الثانيصباحيذكرارام جميل علي محمد

2017-2016االولصباحيذكرعبدهللا خالد توفيق

2017-2016االولصباحيانثىرسل مثنى عبد

2017-2016االولصباحيانثىكوكب علي صالح

2017-2016االولصباحيذكرمحمد زهير محمد صديق

2017-2016االولصباحيذكرغانم بشار غانم جاسم

2017-2016االولصباحيذكرهيثم عنيزان عوين

2017-2016االولصباحيانثىجيهان هجران نجم

2017-2016االولصباحيانثىاريان علي عبدالرحمن

2017-2016االولصباحيذكرمصطفى شريف محمد

2017-2016االولصباحيذكرمهند هاشم فزع سمير

2017-2016االولصباحيانثىمنار نزار عبدالهادي

2017-2016االولصباحيانثىبشرى محمد جاسم

2017-2016االولصباحيذكرعباس علي ابراهيم

2017-2016االولصباحيذكرليث علي جاسم

2017-2016االولصباحيذكرسالم غانم سالم

2017-2016االولصباحيذكرعمر مصلح رحيل عاشج

2017-2016االولصباحيذكرمروان عبدالرحمن محمد

2017-2016االولصباحيذكرعبدالغني اياد علوان

2017-2016االولصباحيذكراراز غازي خضر

2017-2016االولصباحيذكرعبدهللا طالل غانم

2017-2016االولصباحيذكرعمر غزال مرضي

2017-2016االولصباحيانثىدالل ماهر عبدالكريم

2017-2016االولصباحيانثىسرى عبدالكريم محمد

2017-2016االولصباحيانثىشيماء عبدالرزاق محمد

2017-2016االولصباحيذكروليد علي يونس

2017-2016االولصباحيذكرابراهيم انس ابراهيم

2017-2016االولصباحيذكرهاشم محمد خلف حسن

2017-2016االولصباحيانثىنهاد راكان عبد

2017-2016االولصباحيانثىاطياف رياض انور

2017-2016االولصباحيانثىرنا عصام محمد

2017-2016االولصباحيانثىدعاء سمير عبدهللا شاهين



2017-2016االولصباحيانثىانوار علي عيسى

2017-2016االولصباحيذكراشرف طالل حازم

2017-2016االولصباحيذكرحسن هويدي شاهر جارهللا

2017-2016االولصباحيذكراسعد خضر عوني

2017-2016االولصباحيذكرمحمد نعمان عبدهللا

2017-2016االولصباحيذكرخالد رمزي حسين

2017-2016االولصباحيذكرعلي ابراهيم جاسم

2017-2016االولصباحيانثىنادية عبدالرزاق ابراهيم احمد

2017-2016االولصباحيذكرفائز نواف مدهم

2017-2016االولصباحيانثىريمان محمد يونس

2017-2016االولصباحيذكرهمام امجد سعيد

2017-2016االولصباحيذكريوسف عبدالموجود صالح الدين

2017-2016االولصباحيذكرعلي محمد عيدان

2017-2016االولصباحيذكرازهر يحيى طه

2017-2016االولصباحيذكرعمار عزيز يوسف ال يوسف

2017-2016االولصباحيذكرابراهيم علي خلف

2017-2016االولصباحيذكرنواف اسود محمد

2017-2016االولصباحيانثىاسراء سيف الدين عبدالكريم

2017-2016االولصباحيانثىفاطمة خلف وعدهللا

2017-2016االولصباحيذكرعبدهللا سعيد عمر

2017-2016االولصباحيانثىمروة صباح محمود

2017-2016االولصباحيذكراحمد نشوان احمد

2017-2016الثانيصباحيذكرهشام قدوري فرحان

2017-2016الثانيصباحيانثىنور اياد عبدالرزاق

2017-2016الثانيصباحيانثىغفران بكر يوسف

2017-2016الثانيصباحيانثىنسيمة بهجت محمد طاهر

2017-2016الثانيصباحيذكرمعتصم عقيل قمبر خليل

2017-2016االولصباحيذكربارق برزان نجم ذباح
2017-2016االولصباحيذكرزياد خلف سليمان

2017-2016االولصباحيانثىدالل عكيد خالد مصطفى

2017-2016االولصباحيذكررعد يوسف وعد هللا حسين

2017-2016االولصباحيذكرماهر محمد طاهر ذنون

2017-2016االولصباحيذكرمحمد رعد يحيى جرجيس



2017-2016االولصباحيانثىرؤيا عادل اسماعيل حسن

2017-2016االولصباحيانثىأيمان عبد الحكيم عبد الرزاق

2017-2016االولصباحيانثىوسن ربح عبد الحسين خليفة
2017-2016االولصباحيذكرحسام فاضل نجم ذباح

2017-2016االولصباحيانثىعذراء زياد محمد عبد هللا

2017-2016االولصباحيانثىفاطمة لطيف عمر فرج

2017-2016االولصباحيذكرمصطفى جمال مجيد مصطفى

2017-2016االولصباحيانثىنور مظفر صالح طاهر

2017-2016االولصباحيذكراحمد خليل ابراهيم

2017-2016االولصباحيانثىسوسن حسين سلطان محمود

2017-2016االولصباحيذكرأسامة ممتاز سعيد محمد

2017-2016االولصباحيانثىهبه علي لقمان ياسين

2017-2016االولصباحيانثىلمى حاتم حسين فهد

2017-2016االولصباحيانثىإيالف جهان ناجي عباس

2017-2016االولصباحيذكرمحمد كنعان عثمان عبد الحميد

2017-2016االولصباحيانثىنور لطيف حسين مراح

2017-2016االولصباحيذكرمحمدعبد المحسن شاكر حسين

2017-2016االولصباحيذكرمصطفى محمود حسين جمعة

2017-2016االولصباحيانثىسدير حسين علي

2017-2016االولصباحيذكرعبدالرحمن وعد دعي

2017-2016االولصباحيذكرفالح محمود خالد ابراهيم

2017-2016االولصباحيذكروسام سالم فاضل

2017-2016االولصباحيذكرسيف الدين مظفر ياسين

2017-2016االولصباحيذكرمهند احمد خلف طه

2017-2016االولصباحيذكرمصطفى احمد شفاء احسان أصف

2017-2016االولصباحيذكرمحمدعبد السالم قاسم جرجيس

2017-2016االولصباحيذكرنزار فاضل اسود محمد

2017-2016االولصباحيذكرعمر طه خضر رومي

2017-2016االولصباحيذكردريد احمد كاظم

2017-2016االولصباحيذكراحمد عبد الوهاب يونس محي الدين

2017-2016االولصباحيذكرحمزة رمضان علي رشو

2017-2016االولصباحيذكراحمد سعد مجيد محمود

2017-2016االولصباحيذكرقدامه عبد الستار عطية خلف



2017-2016االولصباحيذكراحمد سردار يوسف

2017-2016االولصباحيذكرسيف غزوان سلمان عداي

2017-2016االولصباحيذكرعمر يعرب مرعي حسن

2017-2016االولصباحيذكريعقوب نعمان اسماعيل خلف

2017-2016االولصباحيذكرمصطفى اسود حسين نوري

2017-2016االولصباحيذكرعبدهللا نبيل علي

2017-2016االولصباحيذكرعبدالسالم نايف رشيد

2017-2016الثانيصباحيذكرمحمد عبد هللا نايف شاهر

2017-2016الثانيصباحيذكرسعدهللا يونس محمد

2017-2016الثانيصباحيذكرعمر حازم محل عطية

2017-2016االولصباحيذكرهيمان حجي علي عمر

2017-2016االولصباحيانثىشهد فاروق حامد حمادي

2017-2016االولصباحيانثىسراب أنور محمد حسين

2017-2016االولصباحيانثىياسمين بشار قاسم يحيى

2017-2016االولصباحيذكرمحمد مطر سليمان خلف

2017-2016االولصباحيانثىقطر الندى فارس غزال علي

2017-2016االولصباحيذكرصفوان عطية احمود عابد

2017-2016االولصباحيذكرمحمد هيثم احمد خير هللا

2017-2016االولصباحيذكريونس خلف سمين صالح

2017-2016االولصباحيذكرأحمد ناظم وعد مصطفى

2017-2016االولصباحيانثىبشائر مؤيد حسين مجيد

2017-2016االولصباحيانثىآية راكان خزعل نوري

2017-2016االولصباحيذكرتقوى فوزي جميل موسى

2017-2016االولصباحيانثىطارق خالد رمضان فرحان

2017-2016االولصباحيذكرمهند احمد محمد موسى الجبوري

2017-2016االولصباحيذكرعلي حسين علي خليل

2017-2016االولصباحيذكرعبدالرحمن زهير يعقوب يوسف

2017-2016االولصباحيذكرخالد سليمان احمد مطر

2017-2016االولصباحيذكرفؤاد ذياب أحمد عزيز

2017-2016االولصباحيذكرفراس علي جاسم كلي

2017-2016االولصباحيانثىمشاعل نبيل جرجيس بدران

2017-2016االولصباحيذكرسليمان جار هللا حمو شيت

2017-2016االولصباحيذكرأحمد قيدار ابراهيم عبدهللا



2017-2016االولصباحيذكرأركان محمد زعيتر عبد

2017-2016االولصباحيذكرأنور صاحب نصيف شراد

2017-2016االولصباحيانثىشهد عبدالوهاب أيوب محمود

2017-2016االولصباحيذكرناصر اسماعيل احمد أسماعيل

2017-2016االولصباحيذكرنوار عامر محمد علي مصطفى

2017-2016االولصباحيانثىعبدهللا حسين دنهاش عبد

2017-2016االولصباحيذكرآيات رائد إسماعيل فليح

2017-2016االولصباحيذكرعماد طه يونس ابراهيم

2017-2016االولصباحيذكرمحمود جاسم محمد حيمو

2017-2016االولصباحيذكربسام عبدهللا عبدالمجيد مظهور

2017-2016الثانيصباحيذكرمروان عبدالجبار مجيد عبد هللا

2017-2016الثانيصباحيذكرمصعب شكر محمود خلف

2017-2016االولصباحيذكرأياد احمد ياسين جاسم

2017-2016االولصباحيذكرربيع مظهر عبد الرزاق محمد

2017-2016االولصباحيانثىأرجوان يونس حسين علي

2017-2016االولصباحيذكرعلي باسل عبدالكريم عبدالعزيز

2017-2016االولصباحيذكراحمد مظهر عبدهللا صالح

2017-2016االولصباحيانثىرحمة شمسي عماش حسين

2017-2016االولصباحيانثىاخالص محمد حسن علي

2017-2016االولصباحيانثىهبة خالد قاسم محمود الحيالي

2017-2016االولصباحيانثىرحمة سليمان داؤد سليمان

2017-2016االولصباحيانثىهيمان عزيز محمد  حسو

2017-2016االولصباحيانثىاالء سمير محمود حسن شنشل

2017-2016االولصباحيانثىافراح راكان محمد يونس

2017-2016االولصباحيذكراحمد اكرم حسن علي

2017-2016االولصباحيانثىحياة علي شعيب عيسى

2017-2016االولصباحيانثىصبيحة ابراهيم محمد بكر

2017-2016االولصباحيذكرليث خضر احمد حسين

2017-2016االولصباحيانثىرويدة سعدي محمد داؤد

2017-2016االولصباحيانثىهبة عبد هللا هاشم عبد السالم

2017-2016االولصباحيذكرمهند محسن مصطفى صكر

2017-2016االولصباحيذكراحمد قاسم محمد درج

2017-2016االولصباحيانثىاروى بسام عبد الجبار اسماعيل



2017-2016االولصباحيانثىهاجر خضر الياس خضر

2017-2016االولصباحيذكرمحمد صباح غران مغير

2017-2016االولصباحيذكرفائز عبدالغفور خضر اسماعيل

2017-2016االولصباحيذكركرم يونس محمد خضر

2017-2016االولصباحيذكرجهاد سيف الدين إسالم محمد

2017-2016االولصباحيذكريونس عجيل حميد عبد الوهاب

2017-2016االولصباحيذكرمحمد لقمان عثمان علي الزندي

2017-2016االولصباحيذكرفالح حسن جاسم محمد

2017-2016االولصباحيانثىدالل لقمان محمد لطيف

2017-2016االولصباحيذكرابراهيم قيس حامد جعاطة

2017-2016االولصباحيذكرمحسن شيخل قرو

2017-2016االولصباحيذكرمحمد محمود فاضل محمد

2017-2016االولصباحيذكرأسامة عبد الرحيم جاسم محمد

2017-2016االولصباحيذكررزكار صابر رشيد حسن

2017-2016االولصباحيذكرعمر محمود خضير احمد

2017-2016االولصباحيذكريونس احمد علي ابراهيم

2017-2016االولصباحيذكردانا حسن فتح هللا حسن

2017-2016االولصباحيانثىاالء عبد القادر عثمان عبد الرحمن

2017-2016االولصباحيذكراواب طاهر صالح شريف

2017-2016االولصباحيذكركمال فارس حاتم علي

2017-2016االولصباحيذكررافد عيفان شكر محمود

2017-2016االولصباحيانثىدنيا غياث عمر محمد

2017-2016االولصباحيذكرمحمد عصام محمد ياسين

2017-2016االولصباحيذكرهمام خالد جاسم محمد

2017-2016االولصباحيذكرمصطفى ظاهر خلف ذيب

2017-2016االولصباحيذكرمحمد تحسين علي محمد امين

2017-2016االولصباحيذكررأفت نعمان قاسم يونس

2017-2016االولصباحيذكرفارس حميد حاجي صالح

2017-2016الثانيصباحيانثىخولة شاكر محمود خضر

2017-2016الثانيصباحيذكروسام اسعد اسود عبدهللا

2017-2016الثانيصباحيذكرانور صباح عزاوي حمود

2017-2016الثانيصباحيانثىبرزين انس عصمان مصطفى

2017-2016الثانيصباحيذكرمحمد حميد صبار وسمي



2017-2016الثانيصباحيانثىزهراء حسن خلف قاسم

2017-2016الثانيصباحيذكرقحطان عدنان قدوري

2017-2016الثانيصباحيذكرفائز سليم حسين سليم
ليس لديه وثيقة 

اصلية

2017-2016الثانيصباحيذكروسام هشام نايف محمود

2017-2016الثانيصباحيذكرمحمد سرحان زيدان خلف

2017-2016الثانيصباحيذكراسامة إسماعيل حمودي

2017-2016الثانيصباحيذكرنسيم عامر حسين عبد الرحمن

2017-2016الثانيصباحيذكراحمد مؤنس عبدالوهاب عبدالرزاق

2017-2016االولصباحيانثىهديل محمد احمد عمر

2017-2016االولصباحيذكرغانم حسن بكر دربو

2017-2016االولصباحيانثىمها فاضل عباس

2017-2016االولصباحيذكرزياد عادل محمود سلو

2017-2016االولصباحيذكرصباح ميرزا قولو

2017-2016االولصباحيذكربشار صالح عبدالقادر بلو

2017-2016االولصباحيذكرمحمد احمد سليمان حسن

2017-2016االولصباحيانثىسناء شامل محمد صالح

2017-2016االولصباحيذكراسامة حسن عمر حسين

2017-2016االولصباحيانثىصفا فتاح إبراهيم عبدهللا

2017-2016االولصباحيذكرايمن ابراهيم احمد سليمان

2017-2016االولصباحيذكرزيد صبحي مطر

2017-2016االولصباحيذكراحمد جاسم محمد

2017-2016االولصباحيانثىرغد عبد الصمد اسماعيل

2017-2016االولصباحيذكرمحمد حديد عبد حمد

2017-2016االولصباحيذكرهوزان عبدالجبار صالح

2017-2016االولصباحيانثىنور طارق شريف

2017-2016االولصباحيانثىبيريفان عبدهللا عثمان

2017-2016االولصباحيذكرسرمد كريم حمد

2017-2016االولصباحيانثىزينب خلف احمد عبدهللا

2017-2016االولصباحيذكرياسر ناصر عبدهللا

2017-2016االولصباحيذكرعمر فاضل صالح داؤد

2017-2016االولصباحيذكرعمر احمد دحام

2017-2016االولصباحيذكراحمد مخلف مطر ضاحي



2017-2016االولصباحيذكرعارف عبد هللا خضر احمد

2017-2016االولصباحيذكراحمد عالوي حمادي

2017-2016االولصباحيذكردانيال علي احمد

2017-2016االولصباحيذكراياد محمود عوض

2017-2016االولصباحيانثىمها محمود عثمان

2017-2016االولصباحيذكرلقمان موسى ابراهيم

2017-2016االولصباحيذكرماهر محمد مجيد حسن

2017-2016االولصباحيذكرمصطفى محمد اسماعيل

2017-2016االولصباحيذكرسفيان محسن محمود
2017-2016الثانيصباحيذكراسعد جمعة اسود حسون
2017-2016الثانيصباحيذكرعالء ياسين حسين محمد
2017-2016الثانيصباحيذكرمحمد عادل حسن جاسم

2017-2016الثانيصباحيذكرخالد وليد حسون
2017-2016االولصباحيانثىزينب ربيع محمد ياسين
2017-2016االولصباحيذكروليد احمد داؤد جمعة

2017-2016االولصباحيذكرقاسم يحيى محمود علي
2017-2016االولصباحيانثىامنة يمان وجية محمد سعد
2017-2016االولصباحيذكرقيس ابراهيم صالح علي
2017-2016االولصباحيانثىبشرى حازم محمد محمود

2017-2016االولصباحيانثىنورا عزيز فتاح عبو
2017-2016االولصباحيذكرسيف سعد علي حسن
2017-2016االولصباحيذكراياد محمد زيدان خلف

2017-2016االولصباحيانثىسجى عزالدين عبد االله يونس
2017-2016االولصباحيانثىسارة جالل بولص حنا

2017-2016االولصباحيذكرانس عبد الرحمن سعيد حسين
2017-2016االولصباحيذكراوس اكرم سعيد احمد الحلو
2017-2016االولصباحيانثىحنان ممدوح محمد حسين

2017-2016االولصباحيذكرمحمد عصام يحيى رشيد الحمداني
2017-2016االولصباحيذكرزياد طارق حميد صالح

2017-2016االولصباحيذكراحمد صبحي محمد علي عبدهللا
2017-2016االولصباحيذكرعبد الوهاب محمد عبد الوهاب عزيز

2017-2016االولصباحيانثىرفل عادل رجب قاسم

2017-2016االولصباحيانثىاماني مضر عبد العزيز مصطفى



2017-2016االولصباحيانثىهبة محمد نوري قاسم احمد
2017-2016االولصباحيذكرقاسم فائز محمد علي يونس
2017-2016االولصباحيذكرطه عبد القادر يوسف محمد
2017-2016االولصباحيانثىسجى رياض ذنون يونس
2017-2016االولصباحيذكرعبد الستار شكر محمود
2017-2016االولصباحيانثىديار عامر نجم عبدهللا

2017-2016االولصباحيذكرفالح حسن عبد هللا منديل
2017-2016االولصباحيانثىرند حسين محمد عطا خليفة

2017-2016االولصباحيانثىنور وليد عادل طه
2017-2016االولصباحيانثىزهرة فؤاد حميد خلف

2017-2016االولصباحيذكراحمد سعود مطلك الفيصل
2017-2016االولصباحيذكرثامر بدر هزاع اسماعيل
2017-2016االولصباحيذكرزيد نوفل عبد القادر علي
2017-2016االولصباحيذكروعد هللا احمد حسن علي

2017-2016االولصباحيذكراركان عبد الرزاق حسين حمد
2017-2016االولصباحيانثىسحر عبدهللا ذنون يونس
2017-2016االولصباحيانثىنور ضياء محمد قاسم

2017-2016االولصباحيانثىدنيا والء صاحب خضير
2017-2016االولصباحيذكرعلي فالح حسام الدين محمد
2017-2016االولصباحيذكرحارث محمود محمد جمعة

2017-2016االولصباحيذكراحمد تركي جياد مناع
2017-2016االولصباحيذكرراسم محمد مديد ثيل

2017-2016االولصباحيذكراحمد ناصر كاظم كردي
2017-2016االولصباحيانثىسارة فاضل صالح محمود
2017-2016االولصباحيذكرابراهيم عطا هللا احمد حميد

2017-2016االولصباحيذكرسالم عصام عبد السالم خضير
2017-2016االولصباحيذكرابو بكر هادي ابراهيم هالل
2017-2016االولصباحيانثىنادية حميد عامج عبد هللا

2017-2016االولصباحيذكرمصطفى زهير سعيد ذنون الوتار
2017-2016االولصباحيذكرصالح صالح صبري حمادي

2017-2016االولصباحيذكرريان هاني محمود ياسين
2017-2016االولصباحيذكراكرم سليمان يونس نجم

2017-2016االولصباحيانثىراندا محمد احمد مرسي العبيدي



2017-2016االولصباحيذكربشار حسين ملو حسين
2017-2016االولصباحيذكرمحمود محمد صالح حسين

2017-2016االولصباحيذكريوسف ابراهيم خضير احمد السبعاوي
2017-2016االولصباحيذكرحسام مقداد كمال عبيد

2017-2016االولصباحيذكراحمد اسام بشير يحيى الحافظ
2017-2016االولصباحيذكربرهان رياض زعيان فريح

2017-2016االولصباحيانثىرغد بسام عبد العزيز مصطفى
2017-2016االولصباحيذكرشفيق يوسف وهاب عزيز
2017-2016االولصباحيذكرسمير صابر رشيد حسن
2017-2016االولصباحيذكرعلي محمد خالد حسين
2017-2016االولصباحيانثىبنار سالم ابراهيم مردان
2017-2016االولصباحيذكرماهر ابراهيم احمد حمزة

2017-2016االولصباحيذكرغزوان مصدف جواد فالح
2017-2016االولصباحيذكرعدي صبري عبد الكريم محمد

2017-2016االولصباحيذكرمعتصم نوري خليل خليفة
2017-2016االولصباحيذكراحمد موفق محسن حيدر
2017-2016االولصباحيذكرصباح حسين صالح عزيز
2017-2016االولصباحيذكرليث صالح منصور محمود

2017-2016االولصباحيذكراحمد حمد خلف حسين
2017-2016االولصباحيانثىغفران حمدون علي ظاهر الدليمي

2017-2016االولصباحيذكرشهاب احمد خضير سالم
2017-2016االولصباحيذكرمراد حامد عليوي ناصر
2017-2016االولصباحيذكرحسن علي محمود احمد

2017-2016االولصباحيذكرعمر عدنان عبد الجبار حسن
2017-2016االولصباحيذكرسعد حميد هندي حمادي

2017-2016االولصباحيذكرحسام زهير عبد الكريم احمد
2017-2016االولصباحيذكرصالح قحطان صالح سالم
2017-2016االولصباحيذكرسيف احمد ناجي حسن

2017-2016االولصباحيذكرصباح حسين خلف جاجان
2017-2016االولصباحيانثىاسماء خليل ابراهيم عبد هللا
2017-2016االولصباحيذكرعمر خضر احمد عبد هللا
2017-2016االولصباحيذكرمعن سليمان خلف موسى

2017-2016االولصباحيذكرفؤاد حاتم نكة مجول



2017-2016االولصباحيانثىنور خالد حسين علي
2017-2016االولصباحيذكرياسر موسى حسن حجي
2017-2016االولصباحيذكرمازن طالل سالم خلف
2017-2016االولصباحيذكركاظم عبطان جاسم عبد
2017-2016االولصباحيذكرمحمد صابر رشيد محمد
2017-2016االولصباحيانثىمروة حسين مجيد حسن

2017-2016االولصباحيذكرعمر عصام محمد طاهر سليمان
2017-2016االولصباحيانثىديار حسين حسن عمر
2017-2016االولصباحيذكرنوزاد شهاب أحمد غفور
2017-2016الثانيصباحيانثىرسل ممتاز شاكر محمود
2017-2016الثانيصباحيذكرسيف راكان صالح غلب

2017-2016الثانيصباحيذكرجاسم نصر الدين جاسم محمد
2017-2016الثانيصباحيذكرجالل نيرو مير مسو

2017-2016الثانيصباحيذكراحمد فندي فاضل ياسين
2017-2016الثانيصباحيذكرفيصل نمير غازي محمد
2017-2016الثانيصباحيانثىشيماء خضر عباس محمد
2017-2016الثانيصباحيذكرفارس عدنان احمد سوادي
2017-2016الثانيصباحيذكرموسى احمد حومد خميس
2017-2016الثانيصباحيذكردحام جبار محمود علوان

2017-2016االولصباحيذكرحمدانية/ سهيل لقمان عباس
2017-2016االولصباحيانثىحمدانية/ بسمة الياس قرياقوس

2017-2016االولصباحيانثىحمدانية/ سارة سمير متي
2017-2016االولصباحيانثىحمدانية/ مريم جنان طوبية
2017-2016االولصباحيانثىحمدانية/ سمر البير نوح

2017-2016االولصباحيذكرحمدانية/ كرم عبد الفادي متي
2017-2016االولصباحيانثىحمدانية/ لمى مرقس خوشابا
2017-2016االولصباحيذكرحمدانية/ عقيل ساعد حسين
2017-2016االولصباحيذكرحمدانية/ اشرف حكمت حسن
2017-2016االولصباحيذكرحمدانية/ مروان رشو سرحان
2017-2016االولصباحيذكرحمدانية/ عصام علي هادي
2017-2016االولصباحيذكرحمدانية/ فرحان رشو سرحان

2017-2016االولصباحيذكرحمدانية/ علي مهنا غانم
2017-2016االولصباحيذكرحمدانية/ ايفون عادل خدر



2017-2016االولصباحيذكرحمدانية/ وسام ابلحد منير
2017-2016االولصباحيذكرحمدانية/ راغب الياس شابا
2017-2016االولصباحيانثىحمدانية/ جيهان حازم حدر
2017-2016االولصباحيذكرحمدانية/ حمزة ثامر حسين

2017-2016الثانيصباحيذكرحمدانية/ حسين هاشم زين العابدين
2017-2016االولصباحيذكرمدين نافع غريب طه

2017-2016االولصباحيذكرعادل زهير عبد الستار شكر
2017-2016االولصباحيذكرفاضل عباس عبد الكريم
2017-2016االولصباحيانثىثراء الزم سلطان جاسم
2017-2016االولصباحيذكراحمد سمير طه ياسين

2017-2016االولصباحيذكرعدنان محمود فتحي عواد
2017-2016االولصباحيذكرعثمان فاضل صايل مركب
2017-2016االولصباحيذكرعيسى محمود سلمان عيسى

2017-2016االولصباحيانثىساتينيك اسطيفان حميد
2017-2016االولصباحيانثىشهد مبشر صديق عبد الرحمن

2017-2016االولصباحيانثىلبنى سمير ناظم اسماعيل
2017-2016االولصباحيذكرعبد الرحمن عمر عطية
2017-2016االولصباحيذكرجاسم محمد رضا زكر

2017-2016االولصباحيذكرمحمد قيس عثمان ياسين
2017-2016االولصباحيانثىامل عبد هللا فاضل مجيد
2017-2016االولصباحيذكرمنير خليل اسماعيل ثامر

2017-2016االولصباحيذكراحمد محمود رمضان عطية
2017-2016االولصباحيذكرعبد الرحمن قاسم محمد مصطفى

2017-2016االولصباحيذكرماجد حميد حسين سليمان
2017-2016االولصباحيذكراحمد يونس سالم عبد هللا

2017-2016االولصباحيذكرعبد الرحمن كمال محمد حمود
2017-2016االولصباحيذكرامجد لؤي لطيف جاسم

2017-2016االولصباحيذكرياسر فيصل احمد فرحان
2017-2016االولصباحيذكرعلي عباس حمود حمد

2017-2016االولصباحيانثىسرى طالب عبد القادر محمد
2017-2016االولصباحيذكراحمد جاسم محمد علي حيدر

2017-2016االولصباحيذكرمحمد حسين رشيد علي
2017-2016االولصباحيذكريونس عباس احمد علي



2017-2016االولصباحيذكرعالي شيخ حسين صالح
2017-2016االولصباحيذكرزكريا خليل ابراهيم زينو

2017-2016االولصباحيذكرجاسم محمد جاسم شهاب
2017-2016االولصباحيذكرعبد العزيز حمود عودة سالم
2017-2016االولصباحيذكراحمد رياض رشيد لطيف
2017-2016االولصباحيذكرمحمد عبد نصيف لطيف

2017-2016االولصباحيذكرياسر جاسم محمد
2017-2016االولصباحيذكرسفيان عامر شهاب جرجيس
2017-2016االولصباحيذكرمصطفى طالب سلمان خضير
2017-2016االولصباحيذكرمحمد علي ماهر عبد الواحد
2017-2016االولصباحيذكرمصطفى مهدي جدوع ضاري

2017-2016االولصباحيذكرقيس هالل شاكر علي
2017-2016االولصباحيذكراحمد ويس محمد طه

2017-2016االولصباحيذكرمحمد موفق حسن محمود
2017-2016االولصباحيذكروضاح عبد الباري محمد مصطفى
2017-2016االولصباحيانثىهبة شامل نور الدين مصطفى

2017-2016االولصباحيذكرحسني محمد حمد شيحان
2017-2016االولصباحيذكرعبيدة ابراهيم احمد جاسم

2017-2016االولصباحيانثىنور مؤيد صالح
2017-2016االولصباحيذكرعبد الرحمن خالد خلف حماد

2017-2016االولصباحيذكرعلي حلو حمد عطية
2017-2016االولصباحيذكرعمر عادل رمضان عبد هللا
2017-2016االولصباحيذكرعبد هللا محمد قاسم اسود
2017-2016االولصباحيذكرمحمد خميس مطر مخيلف

2017-2016االولصباحيذكرمهند هاني محمد فؤاد
2017-2016االولصباحيذكرحازم رسمي عزيز ضيف
2017-2016االولصباحيذكرمحمد خالد عباس صالح
2017-2016االولصباحيذكريوسف صالح ياسين قاسم
2017-2016االولصباحيذكرمحمد عماد حمدي حميد
2017-2016االولصباحيذكرسيف فالح صالح احمد

2017-2016االولصباحيذكرشاكر محمود جاسم حمادي
2017-2016االولصباحيانثىاسراء غانم سعد هللا جرجيس

2017-2016االولصباحيذكرهيمن رحيم كريم خضر



2017-2016االولصباحيذكرعبد هللا رومل زبون
2017-2016االولصباحيذكرعمر احمد محمد كاظم

2017-2016االولصباحيذكرعبد هللا فالح فياض حمادي
2017-2016االولصباحيذكرياسر عبد الرحمن عبد هللا حمد

2017-2016االولصباحيذكرخلدون ناجي رحال نايل
2017-2016االولصباحيذكرياسرهاشم سليمان علي
2017-2016االولصباحيذكرالزم محمد مطر حمود

2017-2016االولصباحيانثىزينب محمود غفوري حسين
2017-2016االولصباحيذكرنور رفعت حميد سمين
2017-2016االولصباحيذكرمحمد سعد احمد عبد هللا
2017-2016االولصباحيذكرمحمد احمد محمود احمد

2017-2016االولصباحيذكرمحمود احمد جاسم
2017-2016االولصباحيذكرازهر اسعد عبد هللا محمد
2017-2016االولصباحيانثىمينا معن حسين ابراهيم
2017-2016االولصباحيذكروسام احمد صبحي حمد

2017-2016االولصباحيذكرمصطفى نزار عبد هللا يحيى
2017-2016االولصباحيانثىهيا ماهر عبد الواحد طالب
2017-2016االولصباحيذكرهمام صباح ناجي مطلك

2017-2016الثانيصباحيانثىجيهان مرضي فياض فرحان
2017-2016الثانيصباحيذكرعمر عقيل سعدون سليم
2017-2016الثانيصباحيانثىرقية محمد احمد سليمان

2017-2016الثانيصباحيذكرصهيب سليمان نايف مطرود
2017-2016الثانيصباحيذكرنزار فائق خلف سلمان

2017-2016الثانيصباحيذكرفواز سعدون حسن ابراهيم
2017-2016الثانيصباحيانثىايناس عامر خطاب سعيد
2017-2016الثانيصباحيذكرمشتاق طالب محمد صالح

2017-2016الثانيصباحيذكرعبد هللا كامل توفيق
2017-2016الثانيصباحيذكرصهيب يوسف ادريس مشكور

2017-2016الثانيصباحيذكراحمد عبد السالم إسماعيل عبد السالم

2017-2016الثانيصباحيذكرخليل إسماعيل خليل عبدهللا
2017-2016الثانيصباحيانثىصبا رعد كامل مصطفى
2017-2016الثانيصباحيذكرعمر محمد دايح جراح



2017-2016الثانيصباحيذكرمحمد عذال عاصي سند
2017-2016الثانيصباحيذكرمحمد كمال نجم عبد هللا

2017-2016الثانيصباحيذكرعبد العزيز حكيم حسن ظاهر
2017-2016الثانيصباحيذكرحازم احمد ابراهيم شمال

2017-2016الثانيصباحيذكرايمن رحمن يوسف
2017-2016الثانيصباحيانثىرحمة احمد يونس محمود

2017-2016الثانيصباحيذكرحميد سلمان مصطاف عادي
2017-2016الثانيصباحيذكرواثق محمد حسين علي

2017-2016الثانيصباحيذكرسعد ثامر عطوان
2017-2016الثانيصباحيذكرعمر حسن علي حسن

2017-2016الثانيصباحيذكرضياء ماجد خضير عباس
2017-2016الثانيصباحيذكرعماد رمضان مرعي احمد
2017-2016الثانيصباحيذكرعمار شكر محمود عيسى

2017-2016الثانيصباحيانثىرحمة اكرم عدنان
2017-2016الثانيصباحيذكريزن ضياء الدين جاسم

2017-2016االولصباحيانثىحمدانية/ نور وليد عمانوئيل
2017-2016االولصباحيانثىحمدانية/ حنان بشار سالم
2017-2016االولصباحيانثىحمدانية/ رند خالد صبيح
2017-2016االولصباحيذكرحمدانية/ اسامة واثق بشير
2017-2016االولصباحيانثىحمدانية/ مريم ثامر مجيد
2017-2016االولصباحيانثىحمدانية/ لينا يونان اسحق

2017-2016االولصباحيانثىحمدانية/ اسيا اسماعيل ابراهيم
2017-2016االولصباحيانثىحمدانية/ دنيا عنز خلف

2017-2016االولصباحيذكرحمدانية/ راني وسام يعقوب
2017-2016االولصباحيذكرحمدانية/ موريل نبيل جميل
2017-2016االولصباحيانثىحمدانية/ ماريانا متي يشوع

2017-2016االولصباحيذكرحمدانية/ جان سعيد كوركيس
2017-2016االولصباحيذكرحمدانية/ احمد صالح مزعل
2017-2016االولصباحيذكرحمدانية/ سفيان محمد حمد
2017-2016االولصباحيذكرحمدانية/ هاني خليل فاضل

2017-2016االولصباحيانثىحمدانية/ ايمان محمود سلطان
2017-2016االولصباحيذكرحمدانية/ سالم خرو عباس

2017-2016الثانيصباحيذكرحمدانية/ احسان إسماعيل إبراهيم



2018-2017االولصباحيذكرمحمد محمود احمد امين
2018-2017االولصباحيذكراحمد عمار احمد عطية

2018-2017االولصباحيذكررضوان احمد سنجار عمر

2018-2017االولصباحيذكرلؤي قيس زيدان محمد

2018-2017االولصباحيذكرماهر مناع عبيد عيسى

2018-2017االولصباحيذكريونس مقداد محمد قاسم

2018-2017االولصباحيانثىسارة صباح مالو حسين

2018-2017االولصباحيانثىدانيا فارس عزيز مصطفى

2018-2017االولصباحيذكرفاضل عباس محمد علي اسماعيل

2018-2017االولصباحيانثىعبير ياسين رمضان محمود االحمدي

2018-2017االولصباحيذكراحمد إبراهيم عبد احمد

2018-2017االولصباحيذكرشاهين خليل ابراهيم احمد

2018-2017االولصباحيانثىرغد ماهر زكي اسماعيل

2018-2017االولصباحيذكرمحمد اياد حسن حمودي

2018-2017االولصباحيذكرمحمد أحمد جمعة عطية

2018-2017االولصباحيانثىفاطمة عزيز محمد علي

2018-2017االولصباحيانثىسارة رافع أحمد صالح

2018-2017االولصباحيذكرمحمد وليد علي جاسم

2018-2017االولصباحيذكرزيد عبدهللا جاسم حمادي

2018-2017االولصباحيذكرعمر جاسم حبيب محمد

2018-2017االولصباحيذكرمحمد عالء منصور فرحان

2018-2017االولصباحيانثىحنين ناصر خليل سليمان

2018-2017االولصباحيانثىصفا نشوان سالم داؤد

2018-2017االولصباحيانثىرانيا صدام عزيز زيدان

2018-2017االولصباحيذكرمحمد ماهر محمد صالح مصطفى

2018-2017االولصباحيذكرعمار مهيدي عبدالرزاق صالح الجواري

2018-2017االولصباحيذكرعمار محفوظ عبدهللا حمو

2018-2017االولصباحيذكرعبدهللا عمر خالد

2018-2017االولصباحيانثىيسرى احمد خلف عبدهللا

2018-2017االولصباحيذكرحمزة سالم حمزة حمودي الراوي

2018-2017االولصباحيذكرنافع سليم عبدهللا احمد

2018-2017االولصباحيانثىتقوى سعد رشيد محمد

2018-2017االولصباحيذكرمروان محفوظ طه محمد



2018-2017االولصباحيانثىنور غسان سالم ايوب الرحو

2018-2017االولصباحيانثىرونق كردي خلف فندي

2018-2017االولصباحيذكرانمار أحمد إدريس الياس

2018-2017االولصباحيذكراحمد ذنون إبراهيم خضر

2018-2017االولصباحيانثىسارة محمود فتحي ذنون

2018-2017االولصباحيذكرعمران شكر محمود ناصر

2018-2017االولصباحيذكرمثنى خالد حازم شكوري

2018-2017االولصباحيذكرعمر عبد السالم فتاح سليمان

2018-2017االولصباحيذكرمحمد قاسم حسين عبدهللا

2018-2017االولصباحيذكررعد حبيب داؤد محمد

2018-2017االولصباحيانثىفاطمة رياض جبر مجيد

2018-2017االولصباحيذكرعبدهللا حسن قمر عبد

2018-2017االولصباحيذكرمازن محمد مهني هالل

2018-2017االولصباحيذكرمحمد عبد الجواد صالح حسن

2018-2017االولصباحيانثىنورا ذنون شريف يونس

2018-2017االولصباحيذكرمحمد احمد خلف متعب

2018-2017االولصباحيذكراحمد لؤي جمال عبد القادر زكريا

2018-2017االولصباحيذكررضا محمد حسين علي

2018-2017االولصباحيانثىإيناس امجد احمد اسعد

2018-2017االولصباحيانثىإسراء رافع نافع احمد

2018-2017االولصباحيانثىصبا إسماعيل خليل احمد

2018-2017االولصباحيذكرمحمد رجب إسماعيل عبدهللا

2018-2017االولصباحيذكرعلي بهجت عبدل

2018-2017االولصباحيانثىمها محمد اسماعيل خضير

2018-2017االولصباحيذكرعمر بن عبد العزيز نصيف جاسم

2018-2017االولصباحيذكرإبراهيم يوسف علوان مطر

2018-2017االولصباحيذكرياسر ناظم خيري رحيم

2018-2017االولصباحيذكرعبدالسالم لطيف جاسم سعود

2018-2017االولصباحيانثىياسمين ابراهيم حلبوص محمد

2018-2017االولصباحيذكرسدير عبد السالم نصار

2018-2017االولصباحيذكرايمن سعد سالم شالل

2018-2017االولصباحيذكرعبدالرحمن محمد يونس سليمان

2018-2017الثانيصباحيانثىسحر سعدون اسود فرحان



2018-2017الثانيصباحيانثىصفا خميس رشيد صالح

2018-2017الثانيصباحيذكرراكان عباد لوفان متعب

2018-2017الثانيصباحيذكرغيث عبدالصمد فليح حسن

2018-2017الثانيصباحيانثىرؤى ازهر عبدالرحمن داؤد

2018-2017الثانيصباحيذكرماجد محمد سلطان ابراهيم

2018-2017الثانيصباحيذكرعلي محمد شالل عبيد

2018-2017االولصباحيانثىوالء حربي عباس محمد العبدهللا

2018-2017االولصباحيانثىشذى نشوان محمد احمد العزاوي

2018-2017االولصباحيانثىسراب سعد صالح حميد الحمادي

2018-2017االولصباحيانثىخديجة صبحي حميد غلب الجبوري

2018-2017االولصباحيذكرمحمد عبدالحميد محمد ذنون

2018-2017االولصباحيذكرمحمد حسين مرعي حسن الحسن

2018-2017االولصباحيانثىمها علي محمد احمد النعيمي

2018-2017االولصباحيانثىريم بشار محمد عبد حسين مال عبد

2018-2017االولصباحيذكراحمد خضر محمد الياس الجحيشي

2018-2017االولصباحيانثىهالة سعد يونس قاسم العباوي

2018-2017االولصباحيذكراحمد محمود شحاذة سليمان الجبوري

2018-2017االولصباحيذكرمروان ثائر امين داؤد المصطاوي

2018-2017االولصباحيذكرهشام محمد عيسى حسن

2018-2017االولصباحيذكرعمر خطاب عمر حمودي الحديدي

2018-2017االولصباحيذكرعلي احمد جاسم محمد حسن

2018-2017االولصباحيذكرمصعب محمد ابراهيم حسين

2018-2017االولصباحيانثىزينة نشوان احمد سليمان االحمد

2018-2017االولصباحيذكراثير جاسم محمد جمعة خضر

2018-2017االولصباحيذكررضوان دريد محمود مصطفى

2018-2017االولصباحيذكربالل داؤد سالم صبري النعيمي

2018-2017االولصباحيانثىداليا محمود عبدهللا حسن الطائي

2018-2017االولصباحيانثىرغد محمد فارس عبدالقادر احمد

2018-2017االولصباحيذكرزيدان الزم زيدان محمود صالح

2018-2017االولصباحيذكرايوب زيدان خلف عباس الراوي

2018-2017االولصباحيانثىصفاء عبد صالح مجيد كشمولة

2018-2017االولصباحيذكريوسف نكتل حامد عبد ال غرير

2018-2017االولصباحيذكرمعاذ محمد يونس شهاب الطائي



2018-2017االولصباحيذكرمحمد هشام ذنون داود

2018-2017االولصباحيانثىظفر نصرهللا محمد صالح اسماعيل

2018-2017االولصباحيانثىزينب طارق شاهين حمودي

2018-2017االولصباحيانثىحنين اوس عبدالوهاب رمضان

2018-2017االولصباحيذكرمحمد علي خليفة خضير الجابري

2018-2017االولصباحيانثىاالء صالح يونس احمد العبيدي

2018-2017االولصباحيانثىسجى علي مصطفى علي

2018-2017االولصباحيانثىياسمين فواز عبدالسالم عبدالواحد

2018-2017االولصباحيذكروسام حسن فتحي حمو عالوي

2018-2017االولصباحيانثىسارة جمال غانم محمد السبعاوي

2018-2017االولصباحيذكرعمر نشوان مرعي  حسن

2018-2017االولصباحيذكرمعتصم نصير خلف عباس

2018-2017االولصباحيذكرجاسم محمد صالح علي اكبرجمعة

2018-2017االولصباحيانثىنورة محمود احمد عواد الجاسم

2018-2017االولصباحيانثىايناس محمد يونس قاسم الحمداني

2018-2017االولصباحيانثىايات موفق مرعي حسن

2018-2017االولصباحيذكرمالك انس يحيى احمد الخفاف

2018-2017االولصباحيذكرعبدهللا فراس عبدالرزاق حسن

2018-2017االولصباحيانثىهاجر مهند سالم سعيد

2018-2017االولصباحيانثىغفران محمد غانم سعيد النعيمي

2018-2017االولصباحيذكراحمد منهل محمد طاهر صبري

2018-2017االولصباحيانثىاالء وعدهللا محمد عبدهللا العبيدي

2018-2017االولصباحيانثىصفا ادريس محمد محمود الشماع

2018-2017االولصباحيذكرمحمد احمد شاكر اسماعيل

2018-2017االولصباحيذكرمحمود سالم عبدهللا محمد البزاز

2018-2017االولصباحيانثىشيماء احمد سليمان حمود

2018-2017االولصباحيذكراحمد خالد بدر حميد القاضي

2018-2017االولصباحيانثىزينب فراس عبدهللا اسماعيل

2018-2017االولصباحيذكرحاتم كرامة زعال علي اللهيبي

2018-2017االولصباحيذكرعلي يونس محمد صديق النعيمي

2018-2017االولصباحيذكرمصطفى احمد خليل ابراهيم اللبو

2018-2017االولصباحيذكرمحمد عبدالوهاب محمد جميل

2018-2017االولصباحيانثىنعم ازهر سلطان فتحي الزهيري



2018-2017االولصباحيذكرجواد خلف جمعة خطاب

2018-2017االولصباحيذكرمحمد اسامة عبدالمجيد حسن الدليمي

2018-2017االولصباحيذكراحمد محمود علي حسين اللهيبي

2018-2017االولصباحيذكرمحمود يونس مخلف عجيل اللهيبي

2018-2017االولصباحيذكرسيف خالد ذنون مرعي الطائي

2018-2017االولصباحيانثىتمارة محمد عبد محمد خطاب

2018-2017االولصباحيذكرفواز ضياء فتحي خلف الحمدوني

2018-2017االولصباحيذكراحمد محمد ناصر حمد

2018-2017االولصباحيذكرمحمد نكتل احمد عمر ميالجي

2018-2017االولصباحيذكرحسام الدين قيس عبدالستار مصطفى

2018-2017االولصباحيذكرماهر ابراهيم ذنون يونس حموكه

2018-2017االولصباحيانثىضحى اياد شريف احمد النعيمي

2018-2017االولصباحيانثىرضاء عبدالباسط محمد بكر

2018-2017االولصباحيانثىندى محمد حمد محمد

2018-2017االولصباحيذكرمحمد نديم محمد احمد عبدالرحمن

2018-2017االولصباحيانثىاريج حسين مجيد نايف السبعاوي

2018-2017االولصباحيذكرمحمد زياد طارق حميد النعيمي

2018-2017االولصباحيذكرعلي ذنون يونس جدوع الحديدي

2018-2017االولصباحيذكرلواء محمد حميد عبد الطائي

2018-2017الثانيصباحيانثىنغم مؤيد هادي محمد الشماع

2018-2017الثانيصباحيذكرعبدالعزيز عبد حميد مطر العيساوي

2018-2017الثانيصباحيذكرصالح محمد فاضل صالح العيساوي

2018-2017الثانيصباحيانثىمروة جمعة دخيل محمد الحديدي

2018-2017الثانيصباحيذكرمحمد مجيد صالح فيحان

2018-2017الثانيصباحيانثىاحالم علي خورشيد خلف البياتي

2018-2017الثانيصباحيانثىرنا سعد حسين سلمان العزيز

2018-2017الثانيصباحيذكرسعد كامل جدوع رميض النمراوي

2018-2017الثانيصباحيذكرمحمد بشار طلب عبود الحيالي

2018-2017الثانيصباحيذكرمصطفى محمد رجب حسن اليوسف

2018-2017الثانيصباحيذكرمصطفى فيصل حمدي مال هللا

2018-2017الثانيصباحيانثىاية رعد فتحي الطائي

2018-2017الثانيصباحيذكرعمر طالل عبدالقادر مصطفى الصائغ

2018-2017الثانيصباحيذكرمحمود فرحان حسين احمد الحديدي



2018-2017الثانيصباحيذكرسيف الدين سعد عبد محمد العجيلي

2018-2017الثانيصباحيذكرطالل عبدالجبار احمد عداي

2018-2017الثانيصباحيذكرعلي حسين خلف ثرثار اللهيبي

2018-2017الثانيصباحيذكررياض محمد كيطان عبيد الراشدي

2018-2017الثانيصباحيذكرمهند لؤي محمد داؤد الحمداني

2018-2017االولصباحيانثىنور محمد احمد مرعي

2018-2017االولصباحيذكررغيد طالل ابراهيم علي

2018-2017االولصباحيذكررواء ابراهيم خلف حميد

2018-2017االولصباحيانثىسعد يونس احمد بدوي

2018-2017االولصباحيذكرزيد وعد غزال اسماعيل

2018-2017االولصباحيذكرمعتز محمد علي

2018-2017االولصباحيانثىتمارة صفوان عبدالرحمن محمود

2018-2017االولصباحيانثىإيالف زيور محمد خليل

2018-2017االولصباحيذكررضوان عبدالواحد كاظم

2018-2017االولصباحيذكراحمد ميسر سعدهللا أيوب

2018-2017االولصباحيانثىآالء عبدالكريم فتحي ابراهيم

2018-2017االولصباحيذكرعامر عبدالحكيم محمد علي

2018-2017االولصباحيذكرطه سليمان رشيد علي

2018-2017االولصباحيذكروليد خالد طلب محجوب

2018-2017االولصباحيذكرمهدي صالح  محمد خلف

2018-2017االولصباحيانثىأسماء أياد نوري محمود

2018-2017االولصباحيذكرزكريا يحيى طه قاسم

2018-2017االولصباحيذكرمصطفى عصام حمد شكر

2018-2017االولصباحيذكررافع محمد امين عبدهللا

2018-2017االولصباحيذكرشيروان سمير حسن شريف

2018-2017االولصباحيذكرعادل محمود فرج

2018-2017االولصباحيانثىرغدة احمد محمد عبدالجبار

2018-2017االولصباحيانثىشهد مشتاق يونس يحيى

2018-2017االولصباحيذكرسالم جاسم محمد حميد

2018-2017االولصباحيذكرعبدالمجيد ابراهيم جايد حبيب

2018-2017االولصباحيذكرعمر احمد ياسين  زكري

2018-2017االولصباحيذكروعد هللا محمد نوري مصطفى

2018-2017االولصباحيذكرمحمد عبدهللا علي  عسكر



2018-2017االولصباحيذكرسيف محمد حسن مروح

2018-2017االولصباحيذكرقيصر محمد عطية صالح

2018-2017الثانيصباحيذكررؤى حسن محمد

2018-2017الثانيصباحيذكرخطاب عمر محمود

2018-2017الثانيصباحيذكراحمد علي محمود

2018-2017الثانيصباحيذكرمعتصم حازم محمد ابراهيم

2018-2017الثانيصباحيانثىاحمد عبدالستار مهدي

2018-2017الثانيصباحيذكرعلي عامر خضر

2018-2017الثانيصباحيذكرجعفر علي حسين

2018-2017الثانيصباحيذكرقتيبة زهر الدين عطية

2018-2017الثانيصباحيذكرمحمد حمد وسمي

2018-2017الثانيصباحيذكرمحمد طالب حماد خليفة

2018-2017الثانيصباحيذكرعماد علي ابراهيم

2018-2017االولصباحيانثىعلياء الياس عباس عبدو

2018-2017االولصباحيانثىايدة بدروس اكوب موسى

2018-2017االولصباحيانثىغفران بشار خطاب عمر

2018-2017االولصباحيانثىايمان هاشم زين العابدين علي

2018-2017االولصباحيذكروسام احمد حميد علي

2018-2017االولصباحيانثىايمان فارس محمود احمد

2018-2017االولصباحيذكراحمد وعد هللا راسم عبدهللا

2018-2017االولصباحيانثىنيرمين عبد الرحمن ظاهر عبدالرحمن

2018-2017االولصباحيذكرمحمد فتح هللا احمد جاسم

2018-2017االولصباحيذكرعصام خالد قاسم محمد

2018-2017االولصباحيذكرسالم موسى خلف حسو

2018-2017االولصباحيانثىخنساء ابراهيم فنوش محمد

2018-2017االولصباحيذكراحمد حازم امين عيسى

2018-2017االولصباحيانثىمريم وليد حمدون خليل

2018-2017االولصباحيذكريوسف حسين أيوب حسين

2018-2017االولصباحيذكرعادل عبد الرزاق فتحي عباس

2018-2017االولصباحيذكرزيد وعد هللا عساف حسين

2018-2017االولصباحيذكرحارث صباح محمود سلطان

2018-2017االولصباحيذكراحمد اسماعيل احمد جويد

2018-2017االولصباحيذكرعالء عبد هللا حسين خلف



2018-2017االولصباحيذكريونس ذنون يونس إسماعيل

2018-2017االولصباحيذكرعبد الكريم صادق ابراهيم

2018-2017االولصباحيانثىاسراء محمد شكر محمود

2018-2017االولصباحيذكرسمير خلف خضر بحري

2018-2017االولصباحيذكرزيد ياسين محمد سعيد صالح

2018-2017االولصباحيذكرمصطفى فريد فرحان يوسف

2018-2017االولصباحيذكرسمير علي عباس حمزة

2018-2017االولصباحيذكرمحمد سليمان مجيد عبد هللا

2018-2017االولصباحيذكرعلي صبحي نهار عبيد

2018-2017االولصباحيذكرعبد الكريم نوري عبد الكريم جاسم

2018-2017االولصباحيانثىوسن دريد ذنون عون

2018-2017الثانيصباحيذكرعلي ذنون محمد فراج

2018-2017الثانيصباحيذكرمهند يونس سلو احمد

2018-2017الثانيصباحيانثىصابرين محمد رمضان

2018-2017الثانيصباحيذكرسامي بشير صالح

2018-2017الثانيصباحيذكرعزالدين ماشي شطي مطني

2018-2017الثانيصباحيذكرمحمد حسام محيسن علي

2018-2017الثانيصباحيذكرمهند حسين عويد عسل

2018-2017الثانيصباحيذكرخالد محمد فرحان صالح

2018-2017الثانيصباحيذكرخالد سليمان فاضل سبع

2018-2017الثانيصباحيذكرعلي محمد بتال حماد

2018-2017الثانيصباحيذكرفريد سبتي عطاهلل

2018-2017الثانيصباحيذكرصدام رجب عبد مصطفى

2018-2017الثانيصباحيذكرعمر ياسين عبدهللا صالح

2018-2017الثانيصباحيانثىضحى هالل يحيى عبدهللا

2018-2017الثانيصباحيذكرهشام عباس عالوي

2018-2017الثانيصباحيانثىحنين علي إبراهيم محمد

2018-2017الثانيصباحيذكراحمد علي رضا غائب

2018-2017الثانيصباحيذكرحسام ابراهيم محمود عابد

2018-2017الثانيصباحيذكراحمد سامي عبد الرحمن

2018-2017الثانيصباحيذكرمعتز محمد رحال

2018-2017الثانيصباحيذكرعقيل كاظم جواد علي

2018-2017االولصباحيذكرأحمد مرعي حسن سليمان



2018-2017االولصباحيانثىحنان عبدالرحمن رحيم طه

2018-2017االولصباحيانثىمها طارق يونس خليل

2018-2017االولصباحيذكرمحمد حميد رشيد خلف

2018-2017االولصباحيذكرممدوح علي حسين عنون

2018-2017االولصباحيانثىزينب نورالدين توفيق فارس

2018-2017االولصباحيذكرمصطفى سامي علي زينو

2018-2017االولصباحيذكردلير حميد حسين محمد

2018-2017االولصباحيذكرسرمد اسعد محمد واصل عبدهللا

2018-2017االولصباحيانثىاوات حكمت اسماعيل عزيز

2018-2017االولصباحيذكرحسام باسم احمد جاسم

2018-2017االولصباحيذكرمصطفى اياد ابراهيم مصطفى

2018-2017االولصباحيذكرمصطفى جمال احمد حسين

2018-2017االولصباحيذكرعالء غالب خليل محمد

2018-2017االولصباحيانثىمريم يوسف عبد الجبار محمد علي

2018-2017االولصباحيذكراحمد خلف حسين علي

2018-2017االولصباحيذكرصفوان عكالوي صالح عبدهللا

2018-2017االولصباحيذكرياسر احمد صالح حميد

2018-2017االولصباحيذكرمصطفى طه ابراهيم عبد

2018-2017االولصباحيانثىزهية ابراهيم جردو احمد

2018-2017االولصباحيذكرأحمد حسين أحمد حسين

2018-2017االولصباحيذكرعلى ثامر جبير محمود

2018-2017االولصباحيذكراحمد موفق غانم عزيز

2018-2017االولصباحيذكررضوان تركي صالح ربيع

2018-2017االولصباحيذكرمحمد صالح عبدهللا جاسم

2018-2017االولصباحيذكرنبيل احمد صالح محمد

2018-2017االولصباحيذكراحمد لطفي طاهر ابراهيم

2018-2017االولصباحيذكراحمد اكرم سعيد عبد المنعم

2018-2017االولصباحيذكرعلي محسن مضحي حسن

2018-2017االولصباحيذكرعبد الجبار محمد حمد عبدهللا

2018-2017االولصباحيذكربيكس عارف حسين حمو

2018-2017االولصباحيانثىظي نصار احمد جرجيس

2018-2017االولصباحيذكرغزوان احمد خلف حمد

2018-2017االولصباحيانثىسارة عمر ابراهيم  حسين



2018-2017االولصباحيذكرعلي احمد خلف لطيف

2018-2017االولصباحيذكرعادل خيري اكرم يونس

2018-2017االولصباحيذكراحمد سعدي علي صالح

2018-2017االولصباحيذكرمحمود وليد عبدالكريم سليمان

2018-2017االولصباحيانثىاسيل وعد غانم مرعي

2018-2017االولصباحيانثىندى هاشم محمد ابراهيم الشريفي

2018-2017االولصباحيذكرمحمد فواز مخلف مذود
2018-2017االولصباحيذكرعبد الرحمن عيان محمد سليمان

2018-2017االولصباحيذكراحمد صالح مالك فليح

2018-2017االولصباحيذكرفالح احمد محمد احمد

2018-2017االولصباحيذكربرزان جالل الياس خضر

2018-2017االولصباحيذكرياسر حسن محمد حسين

2018-2017االولصباحيانثىآمنة ياسر عبد الفتاح نوري

2018-2017االولصباحيذكرعبدهللا محمد سعيد عبدهللا

2018-2017االولصباحيذكرمصطفى عزالدين محمد شيت البصو

2018-2017االولصباحيذكرعلي عبد الباسط عبد الواحد خضر

2018-2017االولصباحيذكرصبحي احمد خليل فتحي

2018-2017االولصباحيذكريوسف سالم جان محمد

2018-2017االولصباحيذكرسعيد عدنان سعيد يوسف

2018-2017االولصباحيانثىمينا مازن جرجيس صالح

2018-2017االولصباحيذكرنوفل ادريس فتحي محمد

2018-2017االولصباحيذكرمهند عطا بدر محمد

2018-2017الثانيصباحيانثىعمره عادل محمد عبد الرحمن

2018-2017الثانيصباحيذكرحسين احمد رمضان محمود

2018-2017الثانيصباحيذكرامير سلطان حمدان حمد

2018-2017الثانيصباحيذكرعمر احمد سليمان عبد

2018-2017االولصباحيذكرعزت امجد عزالدين ايوب

2018-2017االولصباحيذكراحمد ابراهيم احمد علي

2018-2017االولصباحيذكرعبدالقادر مؤيد سالم يونس

2018-2017االولصباحيذكرعمر عتبة توفيق سلطان

2018-2017االولصباحيانثىميادة علي غانم يحيى

2018-2017االولصباحيذكرمهند حازم حامد حمدي

2018-2017االولصباحيذكرعمار رمزي ابراهيم درويش



2018-2017االولصباحيذكرعمر كمال الدين مصطفى محمد

2018-2017االولصباحيذكرابراهيم معد ابراهيم خليل

2018-2017االولصباحيانثىهديل اديب سعيد جرجيس

2018-2017االولصباحيانثىنور ذنون محمد يونس اسماعيل

2018-2017االولصباحيذكرحميد فواز علي عباس

2018-2017االولصباحيذكراياد احمد داؤد جمعة

2018-2017االولصباحيذكرمحمد غسان خضر سعد

2018-2017االولصباحيانثىهدير جار هللا مال هللا علي

2018-2017االولصباحيذكرمصطفى مأمون مولود محمود

2018-2017االولصباحيانثىحنان برهان إبراهيم صالح

2018-2017االولصباحيذكرظفر موفق صديق احمد

2018-2017االولصباحيانثىمروة عماد محمود عبدهللا

2018-2017االولصباحيانثىصفاء انيس شريف عيسى

2018-2017االولصباحيذكراحمد محمد جميل ذنون

2018-2017االولصباحيانثىرحمة نجم عبد حسن

2018-2017االولصباحيانثىهيام علي محمود احمد

2018-2017االولصباحيذكرصباح مصلح عويد شبيب

2018-2017االولصباحيذكرمهند سعد حسن ياسين

2018-2017االولصباحيذكرمحسن باسم احمد محمد

2018-2017االولصباحيذكرحارث مثنى هادي طرفة

2018-2017االولصباحيذكرموقع دهوك/ فيصل مراد سليمان خلف

2018-2017االولصباحيذكراطالل نافع احمد محمد

2018-2017االولصباحيانثىموقع دهوك/ غفران عبدالرحيم حسين علي

2018-2017االولصباحيانثىمنة هللا سيف محمد جاسم

2018-2017االولصباحيذكررؤوف عماد ناظم رؤوف

2018-2017االولصباحيذكرعامر احمد خلف صالح

2018-2017االولصباحيذكرايهاب اديب ابراهيم صبري

2018-2017االولصباحيذكرليث جاسم ابراهيم علي

2018-2017االولصباحيذكرعلي عوف عبدالرحمن علي

2018-2017االولصباحيانثىرحمة سعد غانم صبري

2018-2017االولصباحيذكرسعد عبدالكريم جمعة محمد

2018-2017االولصباحيذكرياسين جمال محمد



2018-2017االولصباحيذكرعلي عبدالعزيز عبدالقادر

2018-2017االولصباحيذكرمصطفى ياسين نايف اسماعيل

2018-2017االولصباحيذكرمحمد عبدالمحسن مهدي صالح

2018-2017االولصباحيانثىاستبرق نزار مرعي حسن

2018-2017االولصباحيانثىصفاء يحيى داؤد وهب

2018-2017االولصباحيذكرمهند فائز عبدالشهيد عبدالحسين

2018-2017االولصباحيذكرمشتاق علي بدر جمعة

2018-2017االولصباحيذكرعلي خالد اسعد علي

2018-2017االولصباحيذكرانور طالب عزيز احمد

2018-2017االولصباحيذكرطاهر اذعار صبار جاسم

2018-2017االولصباحيذكرمحمد كمال الدين محمد صفاوي

2018-2017االولصباحيذكرنزار معد عدنان شهاب

2018-2017االولصباحيذكرعباس فاضل خير الدين عساف

2018-2017االولصباحيذكرطارق جاسم شهاب عباوي

2018-2017االولصباحيذكراياد حاتم محمود علي

2018-2017االولصباحيذكرمحمد احمد طه غرب

2018-2017االولصباحيانثىحليمة نوح علي محمد

2018-2017االولصباحيذكرحسان مرعي احمد

2018-2017االولصباحيذكرمحمد يونس سلمان خلف

2018-2017االولصباحيانثىيسرى شكري حسن عثمان

2018-2017االولصباحيذكرحارث ناطق عبدالغني احمد

2018-2017االولصباحيانثىايمان محمد مرعي حسن

2018-2017االولصباحيذكرمحمد اسود فتحي عبد

2018-2017االولصباحيذكرزيدان خليف عبد سلمان

2018-2017االولصباحيذكربالل سعدي محمد عبيد

2018-2017االولصباحيذكرزيد فراس حسن عواد

2018-2017االولصباحيذكرمحمد حازم سليمان حسن

2018-2017االولصباحيذكرمحمد هشام حازم محمد نوري

2018-2017االولصباحيذكرسيف سطوان صبار عبد

2018-2017االولصباحيذكرخليل ابراهيم جاسم شهاب

2018-2017االولصباحيذكراسالم ثامر محمود عبدهللا

2018-2017االولصباحيذكرمؤمن بدر حسين عالوي

2018-2017االولصباحيذكرمرتضى طارق محمد نجيب



2018-2017االولصباحيذكرهشام محمد خلف عبدهللا

2018-2017االولصباحيذكراحمد خليفة دحام غدير الزاوي

2018-2017االولصباحيذكرسرور محمد سعيد محمد يونس

2018-2017االولصباحيذكرصعب عبد الرحمن احمد عليوي

2018-2017االولصباحيذكراحمد نوري محمود شيت المولى

2018-2017االولصباحيذكرعمر خلف نجم عبدهللا

2018-2017االولصباحيذكرعمر محسن علي احمد

2018-2017االولصباحيذكرسفيان سالم كافي

2018-2017االولصباحيذكرعدنان احمد ياسين سوادي

2018-2017االولصباحيانثىسارة شامل إبراهيم سلطان

2018-2017االولصباحيانثىشهد عطية خلف جراد

2018-2017االولصباحيذكرجاسم محمد حسين طلب

2018-2017االولصباحيذكراحمد حسن احمد حماد

2018-2017االولصباحيذكرمحمد سلمان صالح محمود

2018-2017االولصباحيذكرعلي حكيم رمضان علي

2018-2017االولصباحيانثىفاتن تحسين خلف سليمان

2018-2017االولصباحيذكرمهند مرعي حسن عواد

2018-2017االولصباحيذكرمحسن صالح حسين علي

2018-2017االولصباحيذكرفرحان عبد حسن احمد

2018-2017االولصباحيذكرحسام عبدالمنعم صويلح محمد

2018-2017االولصباحيذكرمحمد جاسم محمد خليل

2018-2017االولصباحيذكريوسف خالد احمد عطية

2018-2017االولصباحيذكراسامة حامد عباس

2018-2017االولصباحيذكرزيدان حميد حسن

2018-2017االولصباحيذكرمهند كريم محمود احمد

2018-2017االولصباحيذكرسالم حسن جواد محرم

2018-2017االولصباحيانثىاسراء خضر عبد احمد

2018-2017االولصباحيذكرمحمد حازم برع

2018-2017االولصباحيذكرنذير مسلم مصطفى

2018-2017االولصباحيذكرنهاد سالم عبدهللا ابهار

2018-2017االولصباحيذكرمحمد ضياء يونس محمد

2018-2017االولصباحيذكرعبد هللا نجاح عبد هللا

2018-2017الثانيصباحيانثىاسراء زيدان خلف احمد



2018-2017الثانيصباحيانثىصهباء منذر قاسم سليمان

2018-2017الثانيصباحيذكرمحمد رعد يونس حامد

2018-2017الثانيصباحيانثىرفل صباح شكر محمود

2018-2017الثانيصباحيانثىدالل مأمون يونس قدوري

2018-2017الثانيصباحيذكراحمد نعمة حسين نعمة

2018-2017الثانيصباحيذكرمصطفى فيصل احمد خلف

2018-2017الثانيصباحيذكرمحمد ممدوح رافع جرو

2018-2017الثانيصباحيذكرعبد الحكيم لقمان مصطفى

2018-2017الثانيصباحيذكرضياء خالد شافي شمران

2018-2017الثانيصباحيذكرعبدهللا عمر عبدالجبار محمود

2018-2017الثانيصباحيانثىنورس جبر عبدهللا خلف

2018-2017الثانيصباحيذكروليد خميس سبع

جنسية عراقية2018-2017الثانيصباحيانثىمروة مولود داؤد سلمان
2018-2017الثانيصباحيانثىرحمة حاتم محمد صالح

2018-2017الثانيصباحيذكروضاح خالد علي احمد

2018-2017الثانيصباحيانثىنعمة عبدالمجيد جاسم حمادي

2018-2017الثانيصباحيذكرسليمان فخري اسماعيل عبدالقادر

2018-2017الثانيصباحيذكرمصطفى شهاب احمد كروط

2018-2017الثانيصباحيانثىسؤدد محسن محمد يونس فارس

2018-2017الثانيصباحيذكرقدامة سلطان مطلك طحطوح

2018-2017الثانيصباحيانثىزمزم شهاب احمد مطلوب

2018-2017الثانيصباحيذكرعبدالوهاب مزعل فرحان

2018-2017الثانيصباحيذكرعمر نزار عبد الستار

2018-2017الثانيصباحيانثىصفاء مجبل علي شهوم

2018-2017الثانيصباحيذكرمحمد رعد محمد سعيد عبد

2018-2017الثانيصباحيذكراحمد حافظ علي حسين

2018-2017الثانيصباحيذكرعبدهللا خليل ابراهيم احمد

2018-2017الثانيصباحيانثىزينة جاسم عبدهللا علي

2018-2017الثانيصباحيذكركيالن ناظم مزعل حمود

2018-2017الثانيصباحيذكرحسين خضير صالح زناد

2018-2017الثانيصباحيذكرحسن معاذ محمد شريف

2018-2017الثانيصباحيذكرمصطفى جليل جمعه ابراهيم

2018-2017الثانيصباحيذكرحكم عادل سلطان جاسم



2018-2017الثانيصباحيذكرانمار عبد هللا خلف عبيد

2018-2017الثانيصباحيذكرمروان انور برجس

2018-2017الثانيصباحيذكرعقيل جمعة حسيب

2018-2017الثانيصباحيذكرعمر محمود خديدة خضر

2018-2017الثانيصباحيذكراحمد الياس جمعه جربوع

2018-2017الثانيصباحيذكرمحمد غازي عبدالكريم ابراهيم

2018-2017االولصباحيانثىسرى سعدالدين احمد محمود

2018-2017االولصباحيانثىامنه خالد غانم عبد هللا

2018-2017االولصباحيذكرعلي عودة شهاب حمد

2018-2017االولصباحيذكراياد عامر محمد علي عمر

2018-2017االولصباحيذكراسامة ربيع حسين

2018-2017االولصباحيانثىزينب مصعب عبدالسالم طه

2018-2017االولصباحيذكراحمد فواز كردي حميدي

2018-2017االولصباحيذكراحمد حاجم سلطان حمد

2018-2017االولصباحيذكرنكتل محمد عجيل صالح

2018-2017االولصباحيذكرعبد الغفور محمد صالح حسين

2018-2017االولصباحيذكراحمد معتز محمود شيت

2018-2017االولصباحيذكرعبد الكريم صالح علي عبد الرزاق

2018-2017االولصباحيذكرايمن شبيب عويد شبيب

2018-2017االولصباحيانثىنادية محمد احمد عبد هللا

2018-2017االولصباحيانثىروان فائز عبد الجليل خليل

2018-2017االولصباحيذكرحسين نايل علي محمد

2018-2017االولصباحيانثىضمياء موفق غازي

2018-2017االولصباحيذكرعمر يونس امين كريم

2018-2017االولصباحيذكراحمد عبد الغفور احمد عيسى

2018-2017االولصباحيذكرايمن رافع شريف صالح

2018-2017االولصباحيذكراحمد معجل نواف فياض

2018-2017االولصباحيانثىنور اياد جعفر احمد

2018-2017االولصباحيذكرانور صالح جرجيس سليمان

2018-2017االولصباحيذكرعبدهللا خدر اسماعيل مصطو

2018-2017االولصباحيذكررأفت بشير شريف عيسى

2018-2017االولصباحيذكرسيف حميدي حمود

2018-2017االولصباحيذكراسماعيل جمعة اسماعيل حمزة



2018-2017االولصباحيذكربارق تحسين محمود نزال

2018-2017االولصباحيذكريوسف شكر محمود احمد

2018-2017االولصباحيانثىرغد معن ابراهيم مجيد

2018-2017االولصباحيذكرعلي عبد القادر حمد حمادي

2018-2017االولصباحيذكراسامة عبد العزيز مجيد حجي

2018-2017االولصباحيذكرعمرعلي جاسم محمد

2018-2017االولصباحيانثىضحى ابراهيم حامد عبد هللا

2018-2017االولصباحيذكراحمد زياد عبد هللا فتحي

2018-2017االولصباحيانثىعذراء خلدون خليل ابراهيم

2018-2017االولصباحيذكرانس مالك خطاب محمد سعيد

2018-2017االولصباحيذكراحمد صالح عواد احمد

2018-2017االولصباحيذكرامير زهير سعيد ذنون

2018-2017االولصباحيذكرهشام احمد حسين مصطفى

2018-2017االولصباحيذكرديفيد دنخا عوديشو

2018-2017االولصباحيانثىسهى خير هللا جبر

2018-2017االولصباحيذكراسامة مشعل حميد حمدون

2018-2017االولصباحيانثىهبة بشار هادي احمد

2018-2017االولصباحيانثىدعاء ميسر حميد حمدان

2018-2017االولصباحيذكرمحسن صبحي عبو حامد

2018-2017االولصباحيانثىبسمة عبد السالم محمود محمد

2018-2017االولصباحيذكراياد طالب احمد اسود

2018-2017االولصباحيذكرمحمد حميد نواف هليل

2018-2017االولصباحيذكرعلي عبد الناصر ذنون محمود

2018-2017االولصباحيذكربارع حميدي جاسم غدير

2018-2017االولصباحيذكرسيف عصام عبد الواحد عبد

2018-2017االولصباحيذكرعمر صالح حسين

2018-2017االولصباحيذكرانس زياد حسين ندى

2018-2017االولصباحيذكراحمد مشتاق يونس يحيى

2018-2017االولصباحيانثىمروة محمد نور ذنون

2018-2017االولصباحيذكرقيصر عادل وردي سلمان

2018-2017االولصباحيانثىبشرى عبد هللا فالح منديل

2018-2017االولصباحيذكرعمر احمد فرحان صالح

2018-2017االولصباحيذكرعمار احمد يونس محمد



2018-2017االولصباحيذكرخميس ضاري عالوي حسين

2018-2017االولصباحيذكراكرم عماد يوسف عواد

2018-2017االولصباحيذكرقاسم عبد الهادي صابر حميد

2018-2017االولصباحيذكرصباح امتيوت محارب بشير

2018-2017االولصباحيذكرعمر سلمان محمد خليفة

2018-2017االولصباحيانثىمريم حاتم حامد مصطفى

2018-2017االولصباحيانثىمروة عادل محمد سعيد

2018-2017االولصباحيذكرسامي شدهان جاسم عباس

2018-2017االولصباحيذكرمصطفى غسان حميد مجيد

2018-2017االولصباحيذكرعمر ماجد جميل

2018-2017االولصباحيذكرغانم محمود طوكان عبد هللا

2018-2017االولصباحيذكرمهند بشير فرج محمود

2018-2017االولصباحيذكرعلي عبد العزيز ياسين عبد هللا

2018-2017االولصباحيذكراحمد فاضل حمد صلبي

2018-2017االولصباحيذكرسالم حامد سالم سويد

2018-2017االولصباحيذكرمحمد ليث محي الدين

2018-2017االولصباحيذكرعبد هللا عدنان حسن حمد

2018-2017االولصباحيذكرعبد العزيز حماد كتان حمد

2018-2017االولصباحيذكرعمر محمد فتحي طه

2018-2017االولصباحيذكررياض احمد ايوب عيسى

2018-2017االولصباحيانثىميسم عبد هللا غتران

2018-2017االولصباحيذكرمزينة اياد عطاهللا احمد

2018-2017االولصباحيانثىرغدة عامر وريد قاسم

2018-2017االولصباحيذكرعلي عبد الرحمن اسماعيل احمد

2018-2017االولصباحيذكرايمن مجبل حمد ضاحي

2018-2017االولصباحيذكرعبد الرزاق سعد عبد الرزاق احمد

2018-2017االولصباحيانثىسحر ثامر كامل

2018-2017االولصباحيذكرعمار عبد الكريم صالح شريف

2018-2017االولصباحيذكراياد ابراهيم محمود علي

2018-2017الثانيصباحيذكرمصطفى اسعد ابراهيم

2018-2017الثانيصباحيذكرهيثم جمعة عبود

2018-2017الثانيصباحيذكرنشوان نوفل ياسين يونس

2018-2017الثانيصباحيذكرجهاد عادل حبيب



2018-2017الثانيصباحيانثىامنة شكر محمود مصطفى

2018-2017الثانيصباحيانثىصبا احمد محمد حميد

2018-2017الثانيصباحيذكربادي خالد دافي جزاع

2018-2017الثانيصباحيذكرمحمد مهدي صالح محمد

2018-2017الثانيصباحيذكرمحمود عبد الخالق شاكر

2018-2017الثانيصباحيذكراحمد حمودي علي عبيد

2018-2017الثانيصباحيذكرزكريا عبداللطيف رشيد

2018-2017الثانيصباحيذكرمحمد إبراهيم صالح


