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الكٌمٌاءزٌنب علً عبود ابراهٌم268

الكٌمٌاءزٌنة خلٌل ابراهٌم عبد هللا269

الكٌمٌاءسارة حسن سالم حسن270

الكٌمٌاءسارة الفً ٌاسر عبٌد271

الكٌمٌاءسجاد جبار عطٌة رحٌل272

الكٌمٌاءسجاد زامل صٌوان معٌوف273

الكٌمٌاءسجاد سعد عگاب لغط274

الكٌمٌاءسجى عباس محمد طاهر275

الكٌمٌاءسالم طارش مزٌد درٌع276ً

الكٌمٌاءسٌف حٌدر محمد جاسم277

الكٌمٌاءسٌف سامً شٌشخان شرشاب278

الكٌمٌاءشذى اسامه عامر فالح279

الكٌمٌاءصادق عبد العالً غنام مغامس280

الكٌمٌاءصبٌحة احمد عبدعلً حسج281

الكٌمٌاءصالح سدخان حمد حذٌر282

الكٌمٌاءضٌاء باسم صالح عبٌد283

الكٌمٌاءعباس عمار كاظم كرٌم284

الكٌمٌاءعباس فاضل شالل سالم285

الكٌمٌاءعباس كاظم عبدهللا علوان286

الكٌمٌاءعبد الخالق محمد رضا عودة ٌوسف287

الكٌمٌاءعبد المحسن فٌاض عبدالزهره عبد هللا288

الكٌمٌاءعبدهللا اصبٌح هادي سفاح289

الكٌمٌاءعلً جاسم محمد محٌسن290

الكٌمٌاءعلً رضا عرٌبً منخ291ً

الكٌمٌاءعلً عبدالحسٌن شوٌل عودة292

الكٌمٌاءعلً قصــً حمٌد صٌهود293



الكٌمٌاءعلً كاظم لفته كٌطان294

الكٌمٌاءعمر عبداللطٌف هباد راشد295

الكٌمٌاءعمران عقٌل عمران محمد296

الكٌمٌاءغفران عبد الحسن حمٌد عطٌه297

الكٌمٌاءفاطمة اسامه عبد العزٌز ندٌم298

الكٌمٌاءفاطمة حٌدر حسن عبد الرضا299

الكٌمٌاءفاطمة صالح شهاب عطوان300

الكٌمٌاءفاطمة عبداللطٌف جبار زعٌبل301

الكٌمٌاءفاطمة غانم مهاوي رسن302

الكٌمٌاءقاسم اكرٌم بجاي راض303ً

الكٌمٌاءكوثر سالم عبدالحسٌن نزال304

الكٌمٌاءلٌنا خلف غضبان عبدالحسٌن305

الكٌمٌاءمحمد خٌرهللا عنبر بصري306

الكٌمٌاءمحمد عبد الزهرة عبد عات307ً

الكٌمٌاءمحمد عبد الهادي عاٌد سلطان308

الكٌمٌاءمحمد عالء الدٌن ٌحٌى عبد309

الكٌمٌاءمحمد علً سدخان ورش310

الكٌمٌاءمحمد مهدي جاسم حمادي311

الكٌمٌاءمروة شعبان رمضان صالح312

الكٌمٌاءمروه علً حمدي ضٌدان313

الكٌمٌاءمرٌم رٌاض عبدالحسٌن عل314ً

الكٌمٌاءمصطفى جواد عبد الكاظم عبد الصاحب315

الكٌمٌاءمنار عماد ٌعقوب ٌوسف316

الكٌمٌاءمنتهى صباح محمد جاسم317

الكٌمٌاءمهند ماضً بدٌح جبار318

الكٌمٌاءنادٌه خلف نجم عبدهللا319

الكٌمٌاءنبا عقٌل حمود عل320ً

الكٌمٌاءنور الهدى كاظم مونس ساجت321

الكٌمٌاءنوره كاطع سعد جراح322

الكٌمٌاءهدى جعفر عبد اللطٌف رسن323

الكٌمٌاءهناء سجاد عبد خٌون324

علوم الحاسوباحالم عبدالحكٌم سالم مطر325

علوم الحاسوباحمد فاخر عاجل غزاي 326



علوم الحاسوباستبرق حٌدر جاسم محمد327

علوم الحاسوباسراء مهند احمد حافظ328

علوم الحاسوباوهام رحمان جبار عبود  329

علوم الحاسوباٌمان قصً عبد الشهٌد عجٌم330ً

علوم الحاسوببتول ماجد محمد تقً هادي331

علوم الحاسوبحسٌن عبد االمام عبد الخالق صالح332

علوم الحاسوبحسٌن عبد علً شالل رحٌمة333

علوم الحاسوبحكٌمة ٌعقوب ٌوسف حمود334

علوم الحاسوبحوراء حٌدر خضٌر ٌوسف335

علوم الحاسوبحٌدر كاظم محمد حمود336

علوم الحاسوبخالد بدر فارس فرحان337

علوم الحاسوبدعاء سمٌر زهراو منصور338

علوم الحاسوبدعاء عقٌل حسن هاشم 339

علوم الحاسوبرسل محمد فٌصل مزعل 340

علوم الحاسوبرفاد فوزي عبد وهٌب341

علوم الحاسوبزهراء رسن رداد حمد342

علوم الحاسوبزهراء عبدالكرٌم حسٌن حمزه343

علوم الحاسوبزٌنب باسل عبد الزهرة عباس344

علوم الحاسوبزٌنب ثامر ٌونس عٌس 345

علوم الحاسوبزٌنب حسٌن جابر حسٌن346

علوم الحاسوبزٌنب عبداالمام خضٌر جاسم  347

علوم الحاسوبزٌنب عبدالحكٌم صالح جاسم348

علوم الحاسوبزٌنب قاسم خلف محمد  349

علوم الحاسوبزٌنب كاظم عبداالمام عبود  350

علوم الحاسوبساره شوقً لوٌس جوالن351

علوم الحاسوبساره ٌعرب عبدالرضا حسن352

علوم الحاسوبسعد محمد هصاري ناصر353

علوم الحاسوبسكٌنه عبدالخالق عبداالمٌر عبدالحسٌن354

علوم الحاسوبشفق حامد محمد معتوق355

علوم الحاسوبعلً صادق هادي صباح  356

علوم الحاسوبعلً عقٌل جارح صبر357

علوم الحاسوبعلً كرٌم حسن ناصر358

علوم الحاسوبفٌصل سمٌر طالب فرهود 359



علوم الحاسوبكرار حٌدر ٌعكوب ٌوسف 360

علوم الحاسوبكوثر رحٌم كاظم منجل361

علوم الحاسوبمرٌم حكمت جارح صبر362

علوم الحاسوبمرٌم خٌر هللا كاظم جابر  363

علوم الحاسوبمرٌم رداد تخٌم خنجر364

علوم الحاسوبمرٌم عتاب جالب رج365ً

علوم الحاسوبنعمه ماجد نعمه حسن366

علوم الحاسوبنعٌم باسم خشان نصار367

علوم الحاسوبنور مشتاق هاشم خنجر368

علوم الحاسوبنورا شوقً لوٌس جوالن369

علوم الحاسوبهاجر سعد ناصر  باقر370

علوم الحاسوبهادي مٌثم حمٌد عبود371

علوم الحاسوبهٌفاء احمد عٌسى مالح372

علوم الحاسوبهٌفاء ثامر جبر حلبوص373

علوم الحاسوبوسن موفق درول مزعل374

علوم الحاسوبوصال داود سلمان داود 375

علوم الحاسوبٌاس خضٌر عدالن سعٌد376

علوم الحٌاةابتهاج الزهراء عبد الكاظم بلبول مطلك377

علوم الحٌاةاحمد حمزة عبدعلً كاظم378

علوم الحٌاةاسراء سمٌر مهدي مطرود379

علوم الحٌاةإستبرق عون صبري ٌوسف 380

علوم الحٌاةإسراء عبد الرضا عباس علً 381

علوم الحٌاةإسراء هانً سلمان أحمد382

علوم الحٌاةأحمد عبد القادر جبار حشف383

علوم الحٌاةأدٌان فٌصل ٌعقوب عزال384

علوم الحٌاةأسماء عبد الحسٌن رحٌم فنجان385

علوم الحٌاةأسماء غازي محمد خلف386

علوم الحٌاةأسٌل هاشم عبد النبً فالح387

علوم الحٌاةأمانً عبد هللا محسن عبد الرضا388

علوم الحٌاةأمنة فراس عبد األمٌر حمٌد389

علوم الحٌاةأمنة ناصر حاجم ماجد390

علوم الحٌاةآمال جعفر مشمش عبود391

علوم الحٌاةآٌات عباس جبار كرٌم 392



علوم الحٌاةبتول جاسم محمد عبد هللا393

علوم الحٌاةبنٌن أحمد ٌوسف ٌعقوب394

علوم الحٌاةبنٌن عبد الكرٌم قاسم عبد395

علوم الحٌاةتبارك سلمان مجٌد كاظم 396

علوم الحٌاةتقى علً صالح حاجم397

علوم الحٌاةجاسم نجم عبود محمد 398

علوم الحٌاةحسٌن علً حسن مبارك399

علوم الحٌاةحسٌن مناف داود سلمان400

علوم الحٌاةحنان محمد شاكر حرب401

علوم الحٌاةحنٌن علً عبد الباقً عبد الوهاب402

علوم الحٌاةحوراء نور حمٌد هالل403

علوم الحٌاةدعاء عبد األمٌر حسٌن مجمان404

علوم الحٌاةدعاء عبدهللا نعمه جابر405

علوم الحٌاةرسل عصام عزت محمد406

علوم الحٌاةرغدة عدنان كرٌم عبد الحسٌن407

علوم الحٌاةرقٌة حسن محمد حسون408

علوم الحٌاةزكٌة قاسم جالً عزٌز409

علوم الحٌاةزهراء اسعد رزاق جازع410

علوم الحٌاةزهراء جاسم علً حسٌن 411

علوم الحٌاةزهراء عبد األمٌر محسن عبد الرحمن 412

علوم الحٌاةزهراء عبد الرضا مجٌد احمد 413

علوم الحٌاةزهراء علً حسٌن عٌسى414

علوم الحٌاةزهراء علً غاوي خلف 415

علوم الحٌاةزهراء محمد منشد  زغٌر416

علوم الحٌاةزهراء نبٌل سامً ناصر 417

علوم الحٌاةزٌنب ثائر علً مطلك418

علوم الحٌاةزٌنب جمٌل سعد عبد الحسن419

علوم الحٌاةزٌنب علً عبد الرحمن مزهر 420

علوم الحٌاةزٌنب فٌصل مزهر سلطان421

علوم الحٌاةزٌنب مجٌد رحٌم الزم422

علوم الحٌاةزٌنب ناصر بدر عبد هللا423

علوم الحٌاةسارة جاسم فاضل جاسم 424

علوم الحٌاةسارة رعد قاسم ناصر425



علوم الحٌاةسارة عباس جبار فالح426

علوم الحٌاةسارة كرٌم عبد هللا ساه427ً

علوم الحٌاةسارة مجٌد كاظم عرار428

علوم الحٌاةسارة محمد كوكن راشد429

علوم الحٌاةسدٌر عبد سلمان محمد430

علوم الحٌاةسعاد حمٌد عامر برٌس431

علوم الحٌاةسلطان عبد هللا محسن دخٌنة432

علوم الحٌاةسلوى عبد الرضا هاشم عبد هللا433

علوم الحٌاةضحى ماهر محمد ناجً 434

علوم الحٌاةضحى محمد راضً زغٌر 435

علوم الحٌاةعائشة عبد الرحمن عبد الجبار صالح436

علوم الحٌاةعبٌر ازهر عبدالحمٌد عبدالكرٌم437

علوم الحٌاةعذراء صادق ٌعقوب عبد السٌد438

علوم الحٌاةعقٌل جهاد صدام شجر439

علوم الحٌاةعالء ٌوسف محمد خلٌفة440

علوم الحٌاةعلً عبد الخالق عبد الصاحب عبد العال441ً

علوم الحٌاةعمار غنً ثجٌل جعفر 442

علوم الحٌاةغدٌر محمود فاخر محمد443

علوم الحٌاةغفران فاضل كرٌم رجب444

علوم الحٌاةفاطمة احمد سلمان كاظم 445

علوم الحٌاةفاطمة أمجد حسن جمع446ً

علوم الحٌاةفاطمة خلٌل عبد هللا خلٌل447

علوم الحٌاةفاطمة سعٌد عبد الجبار عودة448

علوم الحٌاةفاطمة ماهر عبد الجبار مزعل449

علوم الحٌاةفاطمة محمد عبد هللا معال 450

علوم الحٌاةفاطمة مهدي حاتم كاطع451

علوم الحٌاةكرار عوفً منخً عبدالحسن452

علوم الحٌاةلقاء دعٌر لفته كاطع453

علوم الحٌاةلٌلى قاسم هاشم حمٌدي454

علوم الحٌاةمحمد علً عامر عبد الحسٌن علوان455

علوم الحٌاةمحمد قاسم علً دخٌل 456

علوم الحٌاةمحمود رعد مهدي عبٌد457

علوم الحٌاةمحمود عبدالكرٌم صدام علك 458



علوم الحٌاةمرتضى عباس رشك بنور459

علوم الحٌاةمروة حمٌد حسٌن منشد460

علوم الحٌاةمرٌم باسم محمد جاسم461

علوم الحٌاةمرٌم علً حسٌن جبر  462

علوم الحٌاةمرٌم مسلم جواد حسن463

علوم الحٌاةمرٌم ناصف عبد هللا احمد464

علوم الحٌاةمسلم عبد الشٌخ فارس حبٌب  465

علوم الحٌاةمنة هللا منذر كاظم عبود466

علوم الحٌاةنرجس ناصر شاكر ناصر467

علوم الحٌاةنور سجاد سالم طالب468

علوم الحٌاةنور عامر عبد الحسٌن رهٌف469

علوم الحٌاةنور غانم شهٌد علك470

علوم الحٌاةنورا عبدالخالق محمد حسن471

علوم الحٌاةهبة واثق شعبان حمادي472

علوم الحٌاةهدى عبد الحافظ جبرٌن سنافً 473

علوم الحٌاةهدى عبٌد فخري شلش474

علوم الحٌاةهدى كاظم خٌر هللا عباس475


