
اسم الطالبتاسم الطالبتاسم الطالبت

اسالم علً حسٌن حمٌد1ابراهم حمٌد كاظم 1ابتهال حافظ عبد الجلٌل الزم1

خٌال ٌؤنس جابرعطٌه2اٌهاب احمد سرحان شعالن2ابراهٌم دمحم امنٌف سرٌح2

رٌام ستار حسون هرٌر3حسٌن شاكر عبد االمٌر حسٌن3اثٌر احمد حاتم عبد3

زهراء عبد االمٌر عبد العادل4حسٌن طالب جخٌم حسٌن4احمد جواد مزهر حمادي4

زٌد مشكور حنون كاظم5حسٌن عبد العباس حسون 5احمد حمٌد صباح دمحم5

زٌن العابدٌن لٌصر سلمان6حسٌن عمٌل حسٌن جاسم6احمد حٌدر فاضل نجم6

زٌنب نعمه مجٌد مهدي7حسٌن علً جابر كاظم7احمد رافع ظاهر محسن7

ساره حٌدر عبد الحسٌن 8حسٌن علً حامد عل8ًاحمد فؤاد فاضل نعمة8

ساره عٌدان هادي حسٌن9حسٌن علً ناٌف اردٌن9ًاحمد دمحم عباس سالم9

ساره موسى غثوان مصٌخ10حسٌن كاظم توفٌك حمود10ازهار غالب بدري احمد10

سبطٌن حٌدر محسن ناصر11حسٌن كامل ٌاسر سلمان11اسحاق هادي عبد داود11

ستار دمحم جاهل هالل12حسٌن هادي شاكر عبد12اشرف دمحم مجٌد شبٌب12

سجاد احمد سلمان لباج13حمزه باسم أفزٌع عرٌان13اكرم علً عذاب حشٌش13

سجاد علً هادي ٌاسر14حمٌد احمد عبد موسى14اكرم ناصر صباح شعالن14

سجاد وسام صالح ضعٌف15حٌاة حمٌد نعمه مزعل15امٌر جواد حسٌن رضا15

سرور باسم منعم جبر16حٌدر أمٌر جواد كاظم16اٌات دمحم عبد الرضا بدر16

سرى عماد اسماعٌل شراد17حٌدر باسم دمحم حسٌن17اٌات دمحم نجم عبد  هللا 17

سلمان عمران موسى حسٌن18حٌدر خالد عبد هللا عل18ًاٌناس صبري مالن دمحم18

سٌف عبد الزهره جبر بان19ًحٌدر سالم هاشم عطٌه19أسماء هادي عباس حسٌن19

شهد عباس عبد حسن20حٌدر صاحب سعٌد عزٌز20أفنان عبد الزهرة عبٌد عبد هللا20

شٌماء عبد العظٌم رحم عوده21حٌدر كامل جبر روح21ًأٌمان عبد الواحد رسول هدٌم21

صادق صالح كرٌم عبد22ختام فٌصل عبد الكاظم جراد22آٌات جاسم سعٌد كاظم22

صباح أنور للً عزٌز23دعاء علً لفته بنٌان23آٌات مٌثم علً عبٌد23

صفا فاضل جاسم حمود24دعاء غالب زٌن العابدٌن ٌعموب24براءعبد الجواد كاظم عباس24

ضحى جعفر خلٌف حسٌن25دوهان علً محٌول هنون25بكر كاظم علوان حسون25

ظاهر فالح ناصر جواد26ذو الفمار جاسم كاطع جابر26بنٌن جاسم هادي تاج26

عامر زاٌد مشٌط رطان27رزاق عبود حسٌن جبار27بنٌن عبد الحمزه ٌوسف27

عباس جواد كاظم هالل28رعد سعد عبد الخضرمزعل28بنٌن كرٌم حرٌز حمادي28

عباس رٌاض ضٌدان ثنٌو29رلٌه ٌاس خضٌر كرٌم29بهاء علً جابر خضٌر29

عباس عبد االمٌر امٌن ٌوسف30زهراء ستار مرٌود كزار30بهاء دمحم صكب كعٌد30

عباس فاضل عباس عبد عون31زٌد حسون فعٌو حسون31ثرٌا كاظم ماجد حمٌدي31

عباس كاظم هاتف كاظم32سجاد هادي شنشول مطر32جمال عادل رشٌد خضر32

عبد الحسٌن خلٌف سلمان33**كرار صالح هادي عسكر 33حبٌب محً روضان غضب33

عبٌر شاكر باشً سالم34دمحم محمود جاسم عبادي34حسن باسم رحٌم عبدون34

عالء دمحم علٌوي خنٌاب35ٌسرى مٌثم صالح خضٌر35حسٌن ابراهٌم فاضل عبد هللا35

علً ابراهٌم حمٌد حسٌن36حسٌن حٌدر محسن منس36ًحسٌن احمد دمحم  36

علً اٌاد رسول عباس37وسام عزٌز حسٌن دخٌل37حسٌن حامد جواد خضٌر37

علً جاسم دمحم جهادي38دمحم سلٌم حسٌن عبود38ذو الفمار دمحم محسن منشود38

علً حمزه وشاح سجح39فالح حسن داوود سلمان39زهراء علً نعٌم خلف39

محمود خضٌر عباس ناصر40حسٌن علً هادي 40علً كاظم عبد الحسن حاج40ً

منال ٌونس جابر عطٌه41نبأ الهدى احمد هاشم41

زٌد علً عبد شٌاع42
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خدٌجه عامر كطٌف ناصر1انسام عدي صبري عبد الرزاق1أٌات حٌدر جابر راشد1

خطر خشان فلن جاسم2دعاء دمحم حمزه حسن2سرى متعب مجهد حسٌن2

ذكرى علً عبد بندر3زٌنب مكً عبود شلٌبه3علً حسٌن علً عطٌه3

غٌث حمزة عرٌبً حسن4ساره عبد الكرٌم مزهر عرٌب4ًعلً رسول طالب جوده4

فاطمه الزهراء دمحم سلطان5علً جبار بالر عباس5علً سعد عبد الحمزة جابر5

مالن حسٌن علً جاسم6كمٌل شاكر عبد العزٌز جعفر6علً سعد عبٌس علوان6

ماهر غازي لملوم حسٌن7كوثر احمد كاظم سبع7علً سلمان دمحم حسٌن7

دمحم عالء عبد الجبار سعٌد8كوثر ٌوسف عبٌد جبر8علً عباس حاكم لماز8

ممتدى فالح حسن مهدي9لبنى حسٌن عبد الزهره خضٌر9علً عبد الرضا عٌدان سلمان9

منتظر عامر دمحم متعب10لٌث ممداد دمحم حسن10علً عبد السالم مهدي محمود10

منٌر حٌدر عباس بدر11لٌلى اسماعٌل زغٌر عباس11علً عدنان مجٌد فرحان11

مهتدي رسمً جواد لطٌف12مجتبى حمٌد هاشم جاسم12علً غانم عبد عون كاظم12

مهند ماهر عبد الحمٌد حبٌب13دمحم حسن حٌدر علً عباس13علً دمحم حسون جاسم13

مؤمل حمٌد موسى كاظم14#دمحم حسن عبٌد حسٌن  14علً هانً كاظم ناٌف 14

مٌثاق عبد الواحد متعب هزر15دمحم حسٌن حنون شكبان15علً ٌوسف عبٌد مجٌد15

مٌثم حسٌن هاشم حمزه16دمحم خضر جواد كاظم16عمار كاظم جبار عبٌد نصار16

مٌرفت حازم مهدي كاظم17دمحم رحمن كامل علٌوي 17عمار محان جفات ثوٌن17ً

مٌس حمٌد عبٌد عوده18دمحم زاٌد مشٌط  رطان18عٌسى مناف ٌونس رضا18

ناهد كرٌم حبٌب حمود19دمحم شهٌد حسٌن عجه19غدٌر رافع ظاهر محسن19

نبأ صباح حبٌب ظاهر20دمحم عباس حمزه جعفر20غدٌر صالح عطٌوي عبٌد20

نرجس علً فاضل عبد الرضا21دمحم عبد هللا علً صجم21غفران حسن عبٌد عبد الحسٌن21

نزار علً جبر محٌسن 22دمحم عبد الهادي صخً همٌم 22فاطمه ثامر عباس جاسم22

نسرٌن عباس مظلوم عسل23دمحم عبد خلٌف دمحم 23فاطمه حمٌد نور عوده23

نور الهدى فٌصل مهدي24دمحم علً هاشم جواد24فاطمه عبد الكرٌم نصر24

نور حسن عبٌد هاشم25دمحم ناجً جابر شان25ًفرلان حسون وناس صحو25

نور حٌدر جاسم عبد عل26ًمحمود عبد االمٌر الزم حذٌه26فضل هللا رحٌم وذاح26

نور سمٌر وهاب مزهر27مرتضى صباح عبد الحسن عل27ًفؤاد عامر حماد بدر27

نور عباس دمحم علً عبود28مرتضى علً لفتة عفون28لاسم جفات مطر بدٌوي28

نور كاظم ناصر عبٌد29مروه حمزه عبد الصاحب حمود29كاظم حسٌن كاظم بشبوش29

نور دمحم زكً فاضل30مسلم حسٌن علً كاظم30كاظم خضٌر ٌاس خضٌر30

هادي عباس عبٌد عبد اٌوب31مصطفى جٌجان فضٌل عبود31كرار حسٌن جبر وناس31

هدى حمزة كٌطان موح32ًمصطفى راضً حمٌد عبد الهادي32كرار حٌدر خضر حسٌن32

هدى سالم ٌاسٌن حسٌن 33مصطفى رحٌم هاشم عواد33كرار عطا هللا ظاهر حبٌب33

هدى عبد االمٌر حبٌب رحٌم34مصطفى طاهر عٌسى محسن34كرار فاضل علً حمود34

هدى عبد الجلٌل مزعل35مصطفى غنً خلف نعمه35كرار كامل عباس دمحم35

هدٌل كرٌم دوٌعً جبٌر36نغم عباس مرزه عطٌه36كرار محمود جهادي شناوة36

هشام عامر جاسم دمحم37ضحى دمحم عبد الكاظم جاسم37#كرار نجم مندٌل حرجان 37

هٌثم سالم عبد الرضا مهودر38نبأ دمحم عبد الكاظم جاسم38كمال غانم كامل سعود38

ورود تحسٌن حسٌن عل39ًماهر إبراهٌم علً عبد عل39ًكمال دمحم عبود خضٌر39

ٌونس دمحم  مهدي كاظم40صابرٌن دمحم سلمان عبود40مصطفى شاكر طاهر حسٌن40

ٌوسف دمحم رضا عبد 41نور لاسم كاظم حٌاوي41

دمحم سلٌم حسٌن عبود42زهراء صاحب ناصر مهدي42

دمحم بالر عبد الكرٌم عاشور43
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ػيٍ دغُِ ػيٍ دغُِ 1دُذس ػثاط ماٍو دغُِ 1أّىس صثاح ٍطُش صخُو1

*ػيٍ دغُِ ػيٍ ػثذػى2ُخاىذ جىاد جاتش جىاد2اتتهاه ػيٍ سدُو دثُة2

ػيٍ صٍاُ ماظٌ 3دػاء ماظٌ ػثذاىشضا ٍؾاٌ 3اتشاس ػثذهللا عؼُذ ادَذ3

ػيٍ ػقُو ػثذ اىذغِ جاع4ٌدُّا َاعُِ خضُش دغِ 4ادَذ جاعٌ ٍشصج ػيٍ 4

ػيٍ ٍذَىد جاله دمحم5سعو ػيٍ غافو دمحم5ادَذ ػثاط ػثذ دغ5ِ

ػيٍ ٍهذٌ ّاصش دغى6ُسضا دمحم ػثذ ػيىا6ُادَذ ػثذ اىَذغِ ػثذ اىؼثاط6

غضواُ ّؼَح ػالوٌ سعت7ٌسػذ عؼذ دمحم ػثاط7ادَذ ػذّاُ طاىة ماظٌ 7

فاطَح دغُِ ػيٍ سضا8سغذ ػالء ؽهُذ ٍذاُ 8ادَذ ػيٍ دغُِ ػُذا8ُ

فاطَح ؽامش ػطُح تشَش9صهشاء دغاً خضُش دغا9ٍّاصهاس ػيٍ ٍْصىس ػطُح9

فاطَح ػثاط فاضو واد10ٌصهشاء دغىُ صنثاُ جُاد10امشً سدَِ جفشد ّؼى10ً

فاطَح ػيٍ ػثذ اىذش عيَاُ 11صهشاء فاىخ ػثذاىشصاق ػىاد11االء ػَاد ٍذغِ ٍىعً 11

فائضج دمحم ّىسٌ دمحم12صهشاء ّاهٍ دَضج ػيىا12ُاٍجذ خضُش ػيىاُ دَذ12

*فضاء جَُو صغُش ٍاهىد 13صَذ دُذس فاضو ظاهش 13اٍُش مشٌَ جُاد ٍهْح13

ماظٌ جىاد ماظٌ تارس 14عجً ػثذاىَذغِ دمحم دغ14ِاٍُش ّجٌ صتاىح جاعٌ 14

ىُيً دغِ هْذٌ صيثىح15عشي ادَذ دغِ ػىدج15اٍُشج ػذّاُ دمحم ػيىاُ 15

دمحم دغِ دغُِ دَُذ16ؽَظ خاىذ ؽهُذ ساض16ٍاٍُِ َىعف دامٌ ماظ16ٌ

دمحم صادق ػثذ اىجىاد دثُة 17ؽُاع ٍاىل ؽُاع دغ17ِاَىب ادَذ ػىاد ٍفض17ٍ

دمحم َىعف َؼقىب مشٌَ 18صثا دغِ خؾاُ ساض18ٍتُِْ جىاد ماظٌ دغُِ 18

ٍذَىد ادَذ هاؽٌ دمحم19ضذً ؽامش ٍصذة جاعٌ 19تُِْ دغُِ ػثذ صَذ ٍضػو19

ٍشتضً ػثذ ػيٍ دغُِ ػثُذ20ضذً ٍىعً ػثذهللا ٍذغ20ِتثاسك داٍذ جىاد ػيىاُ 20

ٍشتضً ٍؼُِ دغُِ دشَجح21ضشغاً عتاس ػثذاىذغُِ دمحم21تقً خاىذ ػثذ خضُش 21

ٍشٌَ ػثذ األٍُش جاعٌ جؼاص22ػثاط صاىخ دغُِ ماظٌ 22جاعٌ عشداُ ٍضهش جىاد22

ٍْتظش سدٌُ ضاهش دثُة23ػثاط مشٌَ ؽؼالُ دسوَؼ23دغاً سدٌُ جىاد ٍزمىس 23

ٍُغاء سدَِ إعَاػُو دغ24ُِػثذاىقادس وصفٍ دمحم طاهش 24دغِ دَُذ صاٍو ّضاه  24

ّثُو صادق ػثذاىؼثاط ػطُح 25ػثذهللا ّاظٌ ػثذهللا ٍطيل25دغِ فالح صادق دغى25ُ

ّىس دغُِ صافٍ خضُش 26ػثذاىَجُذ دَضج هادٌ ماظٌ 26دغُِْ تنيُف جاعٌ دَىد26

ّىسا جاعٌ ٍىعً جىاد27ػزساء ّىسٌ قْذ دغ27ُِدغُِ خاىذ دغُِ دَُذ27

هاٍّ قاعٌ جَؼح دغِ 28ػالء دغىُ فاضو ػثذاىشعىه28دغُِ دستاػ ػثُذ ىىار28

هذي ماظٌ جثاس ماظٌ 29ػيٍ ادَذ ػثذاىذغُِ صادق29دغُِ ػضَض عؼىد ؽاَغ 29

وجذاُ ٍذغِ ٍضهش هجىج30ػيٍ ادَذ ٍضهش ماظ30ٌدىساء طاىة ماظٌ جثاس30

وعِ صثاح ػثذ اىذغِ ػي31ٍػيٍ جثاس دغُِ صوَش 31دُذس جاعٌ دمحم داخو 31

َىعف ػيٍ ػضَض ماظٌ 32ادَذ جاعٌ وهاب32إتشاهٌُ ٍذَىد خَُظ32

ػيٍ دغُِ عىاسٌ دغى33ُ*دُذس دغِ جىاد َاعش33

( 3 ) ؽؼثح ( 2 ) ؽؼثح ( 1 ) ؽؼثح 
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