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 ت االسم
 1 ا. أكرم محسن فٌاض 

 2 ا. أناف شاحوذ ابراهٌم السامرائً

 3 ا. آمنة سعد هللا دمحم

 4 ا.ب. سمٌر جلوالت

 5 ا. بسمة لٌث عبدالجبار

 6 ا. بٌداء محسن عباس

 7 ا. حجً حسو حسٌن 

 8 ا. حمٌد علً حسٌن العبادي

 9 ا. حٌدر حسٌن علً
 11 ا. د. خالد خلٌل أحمد الجبوري 

 11 ا. زٌنب كرٌم حمٌد 
 12 ا. سٌف سعد حازم احمد الفهادي

 13 ا. صفاء موفك دمحم جسام
 14 ا. عائدة حامد عبد الجبار عواد 

 15 ا. عباس جابر ابو صكب العبودي
 16 ا. عبد الخالك شاكر ٌوسف 

 17 ا. دمحم حسن بدٌوي 
 18 ا. دمحم طالل خضر الطائً 

 19 ا. مهند عدنان دمحم 
 21 ا. هٌبة بوعروج

 21 ا.د. اٌمان حمٌد خضٌر
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 22 ا.د. بشرى هاشم حسٌن 
 23 ا.د. جمال حمٌد وهٌب
 24 ا.د. خالد عبد هللا سهر

 25 ا.د. خالدة عبد الرحمن شاكر 
 26 ا.د. زٌنب عبد علً البرزنجً

 27 ا.د. زٌنب هادي حسن 
 28 ا.د. سعد نصٌف جاسم

 29 ا.د. شٌماء عادل فاضل 
 31 ا.د. صباح مالن حبٌب الشطً 

 31 ا.د. عامر سعٌد الخٌكانً
 32 ا.د. عالء كامل صالح العٌساوي 

 33 ا.د. علً عبد الصمد ال فرهاد 
 34 ا.د. فخري الدٌن لاسم صالح النماش 

 35 ا.د. ماهر عبد الرزاق دمحم الطائً  
 36 ا.د. محبوبة عبد الغنً مصطفى 

 37  دمحم المفرجًا.د. محمود عبد هللا
 38 ا.د. معتز سلمان عبد الرزاق

 39 ا.د. ممتدر حمدان عبد المجٌد 
 41 ا.د. مٌسون فٌصل احمد

 41 ا.د. نسرٌن عبد هللا شنوف
 42 ا.د. نضال مؤٌد مال هللا
 43 ا.د. هادي جبار مجٌبل
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 44 ا.م. احمد مولود كرٌم المٌسً
 45 ً ا.م. جمال عبدالواحد جاسم السودان

 46 ا.م. جوان اكرام طاهر
 47 ا.م. سحر محسن جبار 

 48 ا.م. كرار علً محسن الحمٌداوي 
 49 ا.م. مصطفى موفك جرجٌس

 51 ا.م. هناء جاسم دمحم 
 51 ا.م. هٌفاء حسٌن علً 

 52 ا.م.د. ابتسام دمحم تمً سلمان
 53 ا.م.د. اٌمان عبد هللا عبد العالً

 54 ٌف دمحم علًا.م.د. اٌمان دمحم شر
 55 ا.م.د. إٌمان ٌونس إبراهٌم

 56 ا.م.د. جاسم دمحم علً الطحان 
 57 ا.م.د. حسٌن حبٌب مصطفى 

 58 ا.م.د. حسٌن حبٌب مصطفى العزي 
 59 ا.م.د. حسٌن علً
 61 ا.م.د. حسٌن علً

 61 ا.م.د. خالدة علً ثجٌل
 62 ا.م.د. دالل عبد الحسٌن كاظم 

 63 لدائم عمرا.م.د. رفل عبد ا
 64 ا.م.د. رٌان ذنون محمود
 65 ا.م.د. سعاد حامد العٌبً 
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 66 ا.م.د. شذى هاشم مهدي 
 67 ا.م.د. صفاء علم الدٌن النواردي

 68 ا.م.د. طالل حسٌن صالح
 69 ا.م.د. عباس كرٌم سعدون

 71 ا.م.د. عبد الكرٌم محمود عبد
 71 ا.م.د. عبد هللا دمحم فهد

 72 ة جمٌل محمود ا.م.د. عروب
 73 ا.م.د. علً أحمد دمحم العبٌدي 

 74 ا.م.د. فاتن موفك فاضل 
 74 ا.م.د. فٌصل غازي عبد الحسن

 76 ا.م.د. لٌث دمحم ابراهٌم 
 77 ا.م.د. دمحم سعدي شفٌك علً العبٌدي 

 78 ا.م.د. دمحم نزار حمٌد الدباغ
 79 ا.م.د. مرتضى عبد الرزاق مجٌد 

 81 ق طالب حماديا.م.د. مشتا
 81 ا.م.د. مها سعٌد حمٌد

 82 ا.م.د. مها وضاح عبد االمٌر
 83 ا.م.د. مً فٌصل احمد

 84 ا.م.د. مٌسون ذنون العباٌجً 
 85 ا.م.د. نازدار عبد هللا دمحم سعٌد

 86 ا.م.د. نجاة بالر مشكور 
 87 ا.م.د. نزار علوان عبد هللا 
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 88 ا.م.د. نضال عبد الغنً مصطفى 
 89 ا.م.د. هدى ٌاسٌن الدباغ

 91 ازل علً حسٌن
 91 االستاذ سلٌمان شجاع الهٌازعً

 92 االستاذ صفاء خلٌل ابراهٌم
 93 االستاذ عماد عدنان دمحم المٌاحً 

 94 االستاذة فاطمة فاضل طرخان 
 95 الباحث عامر سالم حسانً

 96 الباحث كرار ابراهٌم حسٌن 
 97 الباحثة امٌنة صٌادة

 98 الست خلودة إبراهٌم عبد 
 99 الست عائشة محمود إبراهٌم 

 111 السٌد حسٌن رضً حسٌن فضل
 111 السٌد دٌار عبد آل عثمان

 112 السٌد عمار كاظم جواد البٌاتً 
 113 السٌد دمحم نزار ساجد 
 114 الصحفً بالر مهدي 

 115 الطابة زٌنب عباس مكطوف
 116 الطالب عمر محضار

 117 لطالب دمحم هادي عبٌدا
 118 الطالبة سراء مزاحم سعد هللا

 119 المدرب بودالً عابد
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 111 المستشار علً سلٌمان شجاع العبٌدي
 111 المهدي نافذ دمحم الشعراوي

 112 المهندس سعد حمٌد مظهور 
 113 المهندس عبد الرسول ثامر عبد الرسول لندٌل 

 114 المهندس فرلان عدنان أحمد
 115 امٌر عواد عبٌد

 116 اوراس غانم عبد فتحً
 117 اٌمان رجا ابراهٌم العامري

 118 إسراء جاسم بدن 
 119 إسراء عدنان داود
 121 أفراح سداد بللو 
 121 أٌه أسعد سلٌم 

 122 بان البدران 
 123 بوغزدٌس عبد الكرٌم

 124 حسٌن عباس جبار الفتالوي
 125 حمزه سعد حمزه

 126 د ٌاسٌن سعدون حمٌ
 127 حوراء هاشم صباح 

 128 د. ابتسام سعود عرٌبً
 129 د. اٌت همو دمحم

 131 د. اٌمان خالد عبد الرحمن
 131 د. أزهار ٌوسف خلف 
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 132 د. بشرى عاشور الخزرجً 
 133 د. حامد احمد فٌاض

 134 د. حنان عبد الخالك علً السبعاوي 
 135 د. سارة لصً الزوبعً

 136 د. طه عبد الهادي طه داؤد الجوادي 
 137 د. غادة لحطان حسن 
 138 د. غفران خالد علً 

 139 د. فضٌلة بنت عبد اللطٌف بوخرٌص 
 141 د. كافً دنو بتً 

 141 د. ماهر عبد الفتاح سلٌمان الشامً
 142 د. دمحم إبراهٌم عبد هللا 

 143 د. معراج أحمد معراج الندوي
 144 دمحم فرٌد د. وجدي 

 145 د. ٌوسف نوري حمه بالً
 146 داؤد حكمت داؤد 

 147 دٌار كامل نعمه الجبوري 
 148 دٌنا صباح مطر

 149 م. حسبن عبد الزهره كاظم الظالم٠ًر
 151 رامً عدنان خمٌس الزكً 

 151 رائد شاكر
 152 رسول عباس علً 

 153 رغد لٌدار غانم 
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 154 رهان هادي دحام 
 155 رٌاض عباس احمٌد الزبٌدي 

 156 رٌام حلٌم محسن
 157 رٌام عادل حسن الٌاسري 
 158 زهراء عواد عبٌد حسون
 159 زٌنب رافد فاضل الربٌعً 

 161 زٌنب عواد عبٌد 
 161 زٌنه عالء طاهر 
 162 ساره هٌثم خلٌل

 163 سها حسٌن علٌوي 
 164 سوسن جاسم دمحم 
 165 شٌماء احمد عواد 

 166 شٌماء حسن علً لاسم 
 167 شٌماء فالح علً

 168 صفا عبود محسن 
 169 صفا فرٌد زٌن الدٌن
 171 صفاء سعٌد موسى
 171 صمر تحسٌن زنبور
 172 ضحى عبود محسن 

 173 طارق زٌاد حامد
 174 عبد هللا احمد عبٌد الكربولً

 175 عبود حسٌن نعمه
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 176 عبٌر سفٌان فاضل العانً
 177 مان مروان زرنان البٌاتً عث

 178 عال عدنان عٌدان جمعه 
 179 عمر خالد عبد الرحمن

 181 عمر سعدون حمد 
 181 عوض كاطع سرهٌد البدري

 182 غفران علً حمٌد 
 183 غفران دمحم عبد علً

 184 فاطمة الحلوي
 185 فاطمه عبد الجلٌل عباس 

 186 فاطمه علً عبد االمٌر
 187 فرهود  فرلان ثابت

 188 فالح حسن جالب 
 189 لاسم سلطان عبد 

 191 كرار حٌدر عبٌس محسن المٌالً 
 191 م. احمد صالح حسن
 192 م. احمد عباس علً 

 193 م. احمد كاظم حنتوش 
 194 م. افٌاء مؤٌد ٌونس 

 195 م. الدم. احمد ذٌاب رحٌم عوسج 
 196 م. إنتصار شعبان هاشم

 197 جانً للً م. ألدم دنٌا
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 198 م. بتول كاظم مطر حافظ
 199 م. خلود ثابت فرهود 

 211 م. دنٌا دمحم حمٌد 
 211 م. سالم جبار لطٌف المعموري 

 212 م. عامر بلو إسماعٌل
 213 م. عبٌر احمد مجٌد

 214 م. مثنى فالح بدر الزٌدي
 215 م. مدرب مرتضى داخل آل كزار 

 216 م. مصطفى دمحم جبار 
 217 م. مهدي خالد عبد الجبار الجنابً

 218 م. نسرٌن دمحم عبد الحٌانً 
 219 م. هند طارق مشرف

 211 م. وفاء دمحم علً عبد هللا 
 211 م.الدم. شٌرٌن كاظم اسماعٌل
 212 م.الدم. هناء كاظم عبد العالً 

 213 م.د جنان اسماعٌل صالح
 214 م.د خلود فاضل كاظم

 215 ح شنٌور الصافًم.د لسور فال
 216 م.د. اسراء غانم عبد فتحً

 217 م.د. اسماء حمٌد رشٌد 
 218 م.د. اسماء حمٌد رشٌد حسن

 219 م.د. اكرام ناٌف دمحم 
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 221 م.د. اوراس عدنان حتروش
 221 م.د. أحمد عباس فاضل 
 222 م.د. تغرٌد فاضل حسٌن
 223 م.د. ثائرصائب صالح 

 224 ن م.د. زٌنب نزار حس
 225 م.د. سماح عبد الحسٌن جاسم 

 226 م.د. صباح جاسم دحبوش الشجٌري 
 227 م.د. عمر ساجد مخلف السامرائً 

 238 م.د. غصون عادل عبد الحسٌن
 229 م.د. فائز هاشم كاظم 

 231 م.د. لماء خلٌل اسماعٌل ٌحٌئ الغزالً 
 231 م.د. مجٌد حمٌد مجٌد

 232 م.د. دمحم حسون نهاي 
 233 م.د. منتهى دمحم مخلف

 234 م.د. مٌرفت دمحم جاسم الحٌالً 
 235 م.د. ندى سهٌل عبد 

 236 م.د. وسن صاحب عٌدان 
 237 م.د. والء عبد الواحد عبد العزٌز الجوادي

 238 م.د. ٌاسر مراد عبد حسٌن 
 239 م.ق. عبد هللا عبد جبٌر 
 241 م.م عذراء مدلول حمدان

 241 عز الدٌن سعٌد م.م. احمد 
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 242 م.م. اسٌل دمحم مخلف 
 243 م.م. إبراهٌم حسن دمحم 

 244 م.م. أحمد حسٌن عبد الرؤوف
 245 م.م. براء جمال رشاد 

 246 م.م. بهجت فخري محمود 
 247 م.م. تمى كرٌم جبر 

 248 م.م. جالوي سلطان عبطان 
 249 م.م. جنان اسعد سلٌم
 251 م.م. حسن ناصر عبد

 251 م.م. حسناء احمد اسماعٌل 
 252 م.م. حٌدر حسن العٌساوي 
 253 م.م. خلود عدنان عبد هللا 

 254 م.م. راشد حسٌن عاٌد 
 255 م.م. رافد ٌاسٌن جاهل

 256 م.م. رنا علً سالم
 257 م.م. رنده ٌاسر حسٌن

 258 م.م. زٌنب عبد الرضا حمٌد الحمٌدان
 259 و الحمدانً م.م. سجى ٌونس حامد مالعل

 261 م.م. سمٌر عبد جبٌر 
 261 م.م. سنان دمحم حسن

 262 م.م. سٌف لممان عبد الرزاق
 263 م.م. شاكر رضا ٲحمد



13 
 

 264 م.م. شفاء زعٌبل جبر
 265 م.م. صادق كاظم مكلف 

 266 م.م. ضٌاء فخري محمود 
 267 م.م. عامر فاضل حسٌن
 268 م.م. عباس دمحم جمٌل 

 269 بٌر فاروق عباس م.م. ع
 271 م.م. علً حسٌن عواد
 271 م.م. عمر فواز عباس 

 272 م.م. مازن دمحم شٌت حسن 
 273 م.م. محمود شاكر التوتونجً

 274 م.م. مروة شهٌد فرج 
 275 م.م. مٌثم حبط شنوت حسن

 276 م.م. ٌاسٌن ناٌف طه الجمٌلً 
 277 ماجده حمٌد عبٌده

 278 بارمائده حامد عبد الج
 279 مثنى كمال جٌاد 
 281 دمحم حسٌن عواد 

 281 دمحم عبد جبٌر 
 282 دمحم مؤمن جبرٌل أسد

 283 دمحم هٌثم خلٌل
 284 محمود مصطفى حسان عبد التواب
 285 محمود مصطفى حسن عبد التواب 
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 286 مرتضى شاكر كلٌم البدٌري 
 287 مرفت دمحم عبد هللا

 288 مروان ضاري رشٌد 
 289 مروه عبد هللا عبد الصاحب الدهان 

 291 مروه نافع صالح 
 291 مصطفى عامر سعٌد جاسم

 292 مصطفى ماجد علً 
 293 عبد هللا ٌونس  مصطفى 

 294 معاذ عزام احمد
 295 مها ادرٌس ابراهٌم 

 296 مهند داخل كزار 
 297 مهٌمن دمحم علً 

 298 مٌادة عبد الرحمن عبد الرزاق جابر
 299 مٌسون عبد هللا موسى

 311 نبٌل ابراهٌم حسن
 311 ندى منعم حنشل 
 312 نوال عباس دمحم

 313 نور صالح شارد. ط. 
 314 نور لٌس عبد علً الطائً

 315 نوره مجٌد معسر 
 316 هاله صادق معارج

 317 هبة بشار احمد 
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 318 هدى ستار نصٌف النعٌمً
 319 هدى عادل اسماعٌل 

 311 ى هادي ابراهٌم هد
 311 هٌام فاخر حمٌد

 312 وداد نعمان عبد الرزاق
 313 وفاء زلوف 

 314 وفاء هادي زوٌد 
 315 وئام كاظم خضٌر 
 316 ٌاسر حٌدر ناجً 

 317 ٌاسمٌن عبد العباس حمد

 


