
  1 أ. احمد حسن حسٌن 

  2 أ. احمد صالح دمحم

  3 أ. الٌاس دروٌش حسن 

  4 أ. انس مالن محسن

  5 أ. أحمد دمحم سعٌد 

  6 أ. جاسم دمحم عالوي 

  7 أ. حسٌن ٌاسر خلٌل

  8 أ. حفصه صالح طه الحمدانً

  9 أ. حمد حسن بدٌوي 

  10 أ. حمٌد علً حسٌن 

  11 أ. حنان ابراهٌم موسى فرج هللا

  12 الفهداوي أ. دالٌا زبن 

  13 أ. دٌاال دمحم محٌدله

  14 أ. سامً ابراهٌم ٌونس

  15 أ. سهاد مسلم مصطفى العبٌدي 

  16 أ. شهد لٌس شاكر 

  17 أ. صباح صالح عبدهللا 

  18 أ. عباس كرٌم الموسوي

  19 أ. عبد الخالك شاكر ٌوسف 

  20 أ. عوض كاطع سرهٌد البدري

  21 أ. مروان ضاري رشٌد 

  22 أ. نعٌمة سعٌد فرحوم 

  23 نهلة اكرم احمد أ. 

  24 أ.ب. علً عطٌه علً 

  25 أ.د. احسان عٌدان السٌمري

  26 أ.د. امٌرة جابر  هاشم

  27 أ.د. بشرى كاظم سلمان 

  28 أ.د. بشٌر هادي عودة الطائً 

  29 أ.د. بٌداء محمود احمد

  30 أ.د. تغرٌد ضٌاء مشفً 

  31 أ.د. خالد حمدان غثوان 

  32 أ.د. خالد عبد هللا سهر

  33 ندٌوي أ.د. داخل راضً

  34 أ.د. رحاب فاٌز أحمد سٌد 

  35 أ.د. زٌنب هادي حسن



  36 أ.د. سعد نصٌف جاسم

  37 أ.د. سمر رحٌم الخزعلً

  38 أ.د. سناء خلٌل عبٌد

  39 أ.د. شٌماء عادل فاضل 

  40 أ.د. عبد الهادي حمٌد مهدي 

  41 أ.د. غفار سعد عٌسى

  42 أ.د. فاضل عباس لادر 

  43 أ.د. فضٌلة عرفات دمحم 

  44 حسن جاسم الحسنً أ.د. مازن 

  45 أ.د. ماهر عبد الرزاق دمحم الطائً

  46 أ.د. محبوبة عبد الغنً مصطفى

  47 أ.د. معتز سلمان عبد الرزاق

  48 أ.د. ممتدر حمدان عبد المجٌد

  49 أ.د. نضال مؤٌد مال هللا

  50 أ.د. وحٌدة حسٌن علً 

  51 أ.م.د. مٌسون ذنون العباٌجً

  52 أ.م. اسٌل دمحم حمزة

  53 راهٌم عوض أ.م. إٌمان إب

  54 أ.م. أالء جمٌل صالح 

  55 أ.م. رحٌم صبر شوٌخ

  56 أ.م. شٌماء صالح أحمد عاصً الجنابً 

  57 أ.م. غادة بكر مرعً

  58 أ.م. محاسن عبد الرزاق خضٌر 

  59 أ.م. ممتاز حازم داؤد الدٌوجً

  60 أ.م. هناء جاسم دمحم 

  61 أ.م.د أمٌن عطا حسن 

  62 أ.م.د. ابراهٌم نضٌر ابراهٌم 

  63 د. احالم صالح وهبأ.م.

  64 أ.م.د. اركان رحٌم جبر العتابً

  65 أ.م.د. اٌناس عماد عبد المنعم 

  66 أ.م.د. إٌمان ٌونس إبراهٌم

  67 أ.م.د. أشرف صالح دمحم

  68 أ.م.د. أنوار مجٌد سرحان 

  69 أ.م.د. باسم عبد الكرٌم حمٌد

  70 أ.م.د. باسم دمحم ابراهٌم الفهد



  71 أ.م.د. بان كاظم مكً السامرائً

  72 أ.م.د. بسام خلف سلٌمان 

  73 أ.م.د. جاسم دمحم علً الطحان 

  74 أ.م.د. حسن كاظم دخٌل 

  75 أ.م.د. حمزة فاضل حسن

  76 أ.م.د. حمٌدة رحمة حسن 

  77 أ.م.د. خالدة علً ثجٌل 

  78 أ.م.د. دالل عبد الحسٌن كاظم

  79 أ.م.د. رابحة دمحم خضٌر 

  80 أ.م.د. رحأب لفته حمود ألدهلكً 

  81 عباس عزٌز أ.م.د. زهٌر

  82 أ.م.د. زٌنب علً علٌد

  83 أ.م.د. سحر علً سرحان 

  84 أ.م.د. سرمد خالد عبد الرحمن ألسامرائً

  85 أ.م.د. سرمد فؤاد شفٌك

  86 أ.م.د. سعاد غفوري خلٌل 

  87 أ.م.د. سفانة جاسم دمحم

  88 أ.م.د. شكٌب رأشد بشٌر

  89 أ.م.د. طالل حسٌن صالح

  90 أ.م.د. عائدة دمحم عبٌد 

  91 عبد الكرٌم محمود عبدأ.م.د. 

  92 أ.م.د. عبد ألسالم داود سوٌدان ألكبٌسً 

  93 أ.م.د. عبد العزٌز خضٌر عباس الجاسم 

  94 أ.م.د. عروبة جمٌل محمود

  95 أ.م.د. علً حمزة عباس 

  96 أ.م.د. علً عبد الهادي الكرخً

  97 أ.م.د. فالح عبد الرسول حمودي 

  98 أ.م.د. لمى فائك احمد

  99 لدباغأ.م.د. دمحم نزار ا

  100 أ.م.د. مرتضى عبد الرزاق مجٌد 

  101 أ.م.د. مها سعٌد حمٌد

  102 أ.م.د. نازدار عبد هللا دمحم سعٌد

  103 أ.م.د. نذٌرعبد الغنً دمحم العزاوي 

  104 أ.م.د. نزار علوان عبد هللا

  105 أ.م.د. نضال عبد الغنً مصطفى 



  106 أ.م.د. هدى ٌاسٌن ٌوسف الدباغ

  107 أ.م.د. هناء كاظم خلٌفة

  108 غازي كرٌم اراس 

  109 استاذ مساعد لماء مطر عاتً 

  110 اسراء عبد الجبار داود

  111 اسماء دمحم عبدو 

  112 اسٌل عبد هللا حسٌن

  113 االستاذ حسام دمحم مصطفى

  114 االستاذ سلٌمان شجاع الهٌازعً

  115 االستاذ محمود مزهر الشمس

  116 االستاذ مضر محمود جرجٌس 

  117 االستاذة مرفت دمحم عبد هللا

  118 احمد كرٌم كاظم االعالمً 

  119 األستاذ خالد ازذاذ

  120 الباحث رٌوار عبٌد ابراهٌم

  121 الباحثة نهى خالد طاهر العمري

  122 الحمولً غسان موفك دمحم صالح

  123 السٌد أحمد نجم ادوٌح المفرجً 

  124 السٌد مٌثاق حمٌد جاسم

  125 السٌد نعٌم روٌح حبٌب طاهر الصافً 

  126 السٌدة دٌار كامل نعمه الجبوري 

  127 ٌدة عبٌر عبد الجواد احمد البزازالس

  128 السٌده فدوه دحام عبد المادر

  129 الطالبة بان لاسم محً الموسوي

  130 الطالبة زهراء معن عبد المجٌد

  131 الطالبة زهراء معن مجٌد 

  132 المدرس المساعد رنا علً سالم

  133 المستشار علً سلٌمان شجاع العبٌدي

  134 المشرفة التربوٌة : مها حتحوت حسن 

  135 مدم / دمحم بهٌر علً الم

  136 المهندس الزراعً طه ٌاسٌن خضٌر

  137 المهندس عباس لعٌبً عبٌد

  138 المهندس عبد الرسول ثامر عبد الرسول

  139 المهندس: حسٌن علً الراوي 

  140 المهندسه / ختام فرلد ٌوسف



  141 ام.د. سردار رشٌد حمة صالح 

  142 انتصار غانم طه

  143 اوراس غانم عبد فتحً

  144 الواحد جاسم اٌات جمال عبد 

  145 إٌمان ساجت صبر 

  146 إٌمان ٌاسٌن احمد الطائً 

  147 أحمد جبار هادي الجعفري

  148 أحمد ساجت صبر

  149 أكرم ساجت صبر الجٌزانً

  150 بان جاسم دمحم الحمدانً 

  151 بدر جمال ٌوسف 

  152 بركه احمد حجٌل

  153 بالل كرٌم حماد

  154 تمنً طبً: بهاء الدٌن جبار عبد هللا 

  155 الشمس ثمٌنه مزهر دمحم

  156 جاسم دمحم حسٌن 

  157 جعفرموسى علً 

  158 جمعة حمود صفر 

  159 جنان دمحم هادي 

  160 حسٌن مصطفى غفور البٌاتً 

  161 حنان دمحم العلً

  162 حنٌن رضا خمٌس الخفاجً 

  163 حٌدر ناصر عبد هللا 

  164 د. ابراهٌم علً حمد امشهر 

  165 د. احسان دمحم هادي

  166 د. احمد عبد حسٌن العلً

  167 ش جبٌرد. احمد كرٌو

  168 د. ازهار هادي فاضل

  169 د. اٌمان احمد دمحم زحٌري

  170 د. إسالم عزالدٌن أحمد عبد الواحد 

  171 د. أحمد حمد هللا سالم

  172 د. أدٌم فرلد ٌوسف 

  173 د. بروٌن فاتح دمحم 

  174 د. تغرٌد فاضل حسٌن

  175 د. جاسم دمحم شغٌت



  176 د. جنان اسماعٌل صالح

  177 د. حامد عبٌد جاسم

  178 عبد الحسٌن د. حسام سعٌد

  179 د. خلود السالم 

  180 د. خلود الوائلً 

  181 د. دالور عثمان مجٌد

  182 د. رشا ماجد عبد األمٌر 

  183 د. رنا سالم دمحم

  184 د. رٌاض عدنان دمحم المشهدانً 

  185 د. زٌنب ضٌاء جبوري

  186 د. سرمد جاسم دمحم الخزرجً

  187 د. سعد خالد عباس 

  188 د. سمٌرة عبد هللا مالكً 

  189 راهٌم سٌد مخلوفد. صفاء اب

  190 د. صالح برٌسم صالح التمٌمً

  191 د. عبد الرحمن لدوري

  192 د. عبد هللا دمحم نادر 

  193 د. عبد الوهاب حسن لدو 

  194 أ.م.د. علً أحمد دمحم العبٌدي 

  195 د. علً ماجد عباس 

  196 د. فلاير سامً خلٌل

  197 د. گهشه عبد هللا علً

  198 د. ماهر عبد الستار احمد

  199 الطٌف  د. دمحم ابراهٌم

  200 د. دمحم األمٌن بارٌن 

  201 د. دمحم حمود زٌدان خلف 

  202 د. دمحم صبار طه

  203 د. دمحم عمر مٌرزا 

  204 د. محمود علً عبد هللا علً 

  205 د. محمود مصطفى حسن عبد التواب 

  206 د. مراد جبار سعٌد 

  207 د. معن عبد الكرٌم جاسم الحٌالً

  208 د. منتظر كرٌم الزٌدي

  209  د. منتهى صبري مولى

  210 د. منتهى دمحم مخلف 



  211 د. مها وضاح عبد االمٌر

  212 د. نجالء سفٌان أحمد

  213 د. ندى الحسٌنى 

  214 د. نمٌر احمد فؤاد

  215 د. هاجر فرلد ٌوسف

  216 د. هبة صفاء حسن العاصً

  217 د. هند فخري سعٌد

  218 د. وجدي دمحم فرٌد 

  219 د. وفاء دمحم سحاب

  220 د. ٌاسٌن خضٌر حسن 

  221 د. ٌسرا ابراهٌم سٌد ابراهٌم مخلوف

  222 د. ٌوسف نوري حمه بالً

  223 دموع كاظم اسماعٌل علً

  224 ر. مهندسٌن عباس جاسب نابت الخفاجً 

  225 ر.م. فنً اٌناس جواد كاظم

  226 رائد شاكر 

  227 رجاء كاظم أسماعٌل علً

  228 رضا ناظم عباس

  229 زهرة جبار هاشم 

  230 سارة نعمت احمد

  231 سامر صباح شوكت

  232 عبد هللا ذنون  سعد

  233 سعدون حمزة احمد 

  234 سكٌنه لاسم جاسم

  235 سالم جبار المعموري 

  236 سلوان فٌصل ضاٌع 

  237 سلٌمان فتح هللا

  238 سمٌر عباس جمعة

  239 سٌف عدنان ارحٌم المٌسً

  240 شٌماء علً حسٌن الخزرجً 

  241 شٌماء كاظم إسماعٌل العبٌدي 

  242 ضحى غطفان حمٌد

  243 ضحى مظفر دخٌل

  244 جاسمضرغام دمحم 

  245 ط.ب. كرٌم ٌوسوفً 



  246 عائشة حاتم محً الدٌن

  247 عبد هللا بدر عزٌز كماش 

  248 عبد هللا غانم ابراهٌم 

  249 عبٌر جاسم دمحم

  250 عبٌر سفٌان فاضل العانً

  251 عدي ٌاسٌن مصطفى 

  252 علً صبحً عاصً

  253 علً عبد اللطٌف علً السبٌعً

  254 علً فرات غضبان 

  255 عمار كاظم جواد البٌاتً 

  256 رزاق منصور غفران

  257 فارس مظفر نذٌر الصراف

  258 كرار كاظم اسماعٌل

  259 لٌناجورج حنا

  260 م.  نوزاد حسن لادر                      

  261 م. اسو ولً دمحم 

  262 م. اضواء عبد الكرٌم احمد 

  263 م. اضواء ورور نعمة

  264 م. افٌاء مؤٌد ٌونس

  265 م.د. لماء خلٌل اسماعٌل ٌحٌئ الغزالً 

  266 عبد اللطٌف الراوي م. بان غازي 

  267 م. دلنٌا عبد هللا دمحم

  268 م. ذكاء كاطع حمٌد 

  269 م. رنا احمد مهدي

  270 م. رٌاض ناظم حمٌد الدوري

  271 م. سعدٌة نوري دمحم

  272 م. عابد أحمد البشدري

  273 م. عامر بلو إسماعٌل

  274 م. فرح جعفر محمود

  275 م. فردوس اسماعٌل عواد

  276 م. فالح جمال كامل

  277 نوري الركابً م. مرزوق حسن 

  278 م. نور موفك عباس

  279 م. وفاء دمحم علً عبد هللا 

  280 م.أ. شٌرٌن كاظم اسماعٌل علً



  281 م.ب. اٌمان جلٌل عتٌوي هداد 

  282 م.ح.أ. عبد الحسٌن كاظم نعٌم 

  283 م.د خلود فاضل كاظم

  284 م.د. ابتسام سعود عرٌبً

  285 م.د. اثٌر عبد الكرٌم صادق العلوان

  286 رم.د. احمد نومان مسٌ

  287 م.د. اسماء حمٌد رشٌد

  288 م.د. اسماء حمٌد رشٌد حسن

  289 م.د. إٌمان كرٌم عباس 

  290 م.د. أحمد عبد الجبار غٌدان

  291 م.د. آزاد حسن علً 

  292 م.د. بان علً حمد

  293 م.د. تحسٌن علً حسٌن

  294 م.د. حنان عبد الخالك علً 

  295 م.د. خلف عبٌد حمود 

  296 م.د. رافد ابراهٌم سالمة الراشدي 

  297 د. رافد مجٌد نعٌم م.

  298 م.د. سجى مشعل رشٌد الطائً 

  299 م.د. سعد غانم علً الطائً 

  300 م.د. سماح عبد الحسٌن جاسم 

  301 م.د. سند عبد االله الخشاب

  302 م.د. سندس فاروق حونً

  303 م.د. صفاء دمحم عبد ساجت 

  304 م.د. علً حسٌن الصغٌر

  305 م.د. علً حسٌن سوادي 

  306 م.د. عمر ساجد مخلف 

  307 . فارس عران عبد الدلٌمً م.د

  308 م.د. لاسم جباري لطٌف المرشدي 

  309 م.د. لصً عبد الصمد عبدالحً التمٌمً

  310 م.د. كلثوم عامر شخٌر الحسٌناوي 

  311 م.د. دمحم حسون نهاي 

  312 م.د. مروة شهٌد فرج 

  313 م.د. مسلم عوض مهلهل

  314 م.د. مشتاق عبد االمٌر علوان

  315 م.د. منى زٌدان بكً 



  316 دي صالح دمحم جدوع م.د. مه

  317 م.د. نازن نعٌم عبد الحسن

  318 م.د. ناهدة حمٌد حمزة 

  319 م.د. نكتل عبد الهادي عبد الكرٌم

  320 م.د. وسن جاسم دمحم

  321 م.د. ٌاسر مراد عبد حسٌن 

  322 م.ر.م. نبٌل ابراهٌم حسن 

  323 م.ف. طلٌعة عبد هللا أمٌن 

  324 م.فنً. ولٌد أسعد ذٌاب لفته

  325 الطٌف م.م. احمد ابراهٌم 

  326 م.م. اسراء فرج لفته

  327 م.م. اسٌل دمحم مخلف 

  328 م.م. اطٌاف اسماعٌل خلٌل البٌاتً 

  329 م.م. االء عبد الحمٌد دمحم

  330 م.م. اٌاد شمخً جابر 

  331 م.م. أحمد حسٌن عبد الرؤوف

  332 م.م. أحمد مهدي حمزة 

  333 م.م. أسٌل عباس حسٌن

  334 م.م. أنس ممداد جاسم 

  335 م داود الكبٌسً م.م. أنسام عبد السال

  336 م.م. آمنة فراس حمٌد دمحم المزاز 

  337 م.م. بهجت فخري محمود 

  338 م.م. ثامر حمٌد عالوي

  339 م.م. جاسم دمحم خلٌل المره غولً

  340 م.م. جالوي سلطان عبطان الخزاعً 

  341 م.م. حازم كامل كٌطان 

  342 م.م. حسن احمد فٌاض 

  343 م.م. حسن حجاب ٌاسٌن

  344 م.م. حسٌن امٌر عباس

  345 م.م. حسٌن علً حسٌن 

  346 م.م. حسٌن علً عبٌد الفرطوسً

  347 م.م. حلٌمه دمحم امٌن

  348 م.م. حٌدر حسن العٌساوي 

  349 م.م. حٌدر عاٌد المصٌر 

  350 م.م. دنٌا ولٌد زاجً 



  351 م.م. رافد ٌاسٌن جاهل

  352 م.م. رنده جاسم دمحم 

  353 م.م. زهراء احمد مهدي

  354 م.م. زهراء رٌاض علً الطائً 

  355 راء رٌاض ناصرم.م. زه

  356 م.م. زهٌر عبد الستار احمد الراوي

  357 م.م. سارة احمد مهدي 

  358 م.م. سلٌم أحمد سعٌد

  359 م.م. سلٌمه راشد صالح 

  360 م.م. سنان دمحم حسن

  361 م.م. سٌف سعدي عفتان 

  362 م.م. شاكر رضا ٲحمد

  363 م.م. شفاء زعٌبل جبر

  364 م.م. شٌماء حسن علً لاسم

  365 سً م.م. طه ٌاسٌن صالح المٌ

  366 م.م. عامر فاضل حسٌن

  367 م.م. عامرة عبد الحسٌن مطلن

  368 م.م. عبد الغفور ردام كٌطان 

  369 م.م. عبد الواحد بندر حنون 

  370 م.م. عبٌر فاروق عباس 

  371 م.م. عذراء علوان راشد

  372 م.م. عطارد عبد االمٌر حوشان

  373 م.م. علً حسن شدهان الموسوي 

  374 م.م. علً طالب حسٌن

  375 د هللا مفتن الركابًم.م. علً عب

  376 م.م. عمر حمود زٌدان الجلٌباوي 

  377 م.م. غائب حازم دمحم عبدو 

  378 م.م. فراس کرٌم عبدالحمزه الكالبً

  379 م.م. فرح فاضل شرهان

  380 م.م. كاتب دمحم غافل حمود الحجامً 

  381 م.م. كفاح حسٌن عبد هللا

  382 م.م. لمٌس لٌث مهدي

  383 م.م. دمحم احمد فٌاض الفهداوي

  384 م. دمحم عبد البالً محمود السامرائً م.

  385 م.م. دمحم عبد الباسط خلٌل الدروٌش



  386 م.م. دمحم حسٌن ناظم عباس

  387 م.م. مً عبد الخالك عوض 

  388 م.م. ناصر مصطاف عبد هللا 

  389 م.م. نشأة فائك عبد الحسٌن

  390 م.م. نغم حسٌن علً

  391 م.م. هدى جواد كاظم

  392 م.م. وجدان جعفر غالب

  393 هاتو هادي م.م. ورود

  394 م.م. وسام معارج جابر

  395 م.م. وسن عبد الهادي عبد االمٌر 

  396 م.م. ولٌد خلٌل هراط 

  397 مثنى كمال جٌاد

  398 دمحم جدو أباهن

  399 دمحم ساجر عبد الدمحمي 

  400 دمحم طه جالل 

  401 دمحم كامل خفٌف 

  402 دمحم مشرف سلٌمان 

  403 محمود غربً علً الراوي 

  404 ب محمود مصطفى حسن عبد التوا

  405 مرفت دمحم عبد هللا

  406 مروه دمحم حسٌن

  407 مصطفى احمد عبد مسلم 

  408 مصطفى جابر عبد الجلٌل

  409 مناهل جاسب الحجامً

  410 منمب االثار/ رعد سعود احمد 

  411 منى عبد الهادي صالح دمحم 

  412 مها مصطفى رشٌد العانً

  413 مهندس الدم / احمد ذٌاب رحٌم عوسج 

  414 موسى عطٌه محسن دمحم

  415 هٌالن ٌعموب  نادرة

  416 نادٌة ممبل حسن الزبٌدي 

  417 نجالء ابراهٌم حسن الزبٌدي

  418 نور ابراهٌم حامد 

  419 نور احمد شاكر الطائً 

  420 نور صباح احمد 



  421 نور علً خضٌر 

  422 نٌران دمحم سعٌد

  423 هبة كامل خفٌف حجً الخالدي

  424 هدى جاسم دمحم 

  425 هناء كاظم جواد

  426 واثك احمد فتٌخان 

  427  هالمه الركابً وجدان دمحم

  428 والء دمحم حبٌب

  429 ولٌد حمٌد غانم 

  430 ولٌد خالد حمزة موسى 

  431 ٌاسر حٌدر ناجً

  432 ٌاسمٌن عبد العباس حمد

  433 ٌعموب عبد الرضا هلٌل

  434 ٌوسف ٌعموب ٌوسف عبد النبً 
 


