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431الصباحيةاحمد شاكر صابر هادي1
502الصباحيةإسماعيل غازي محمد هزاع2
803الصباحيةاالء مناور ذعذاع3
794الصباحيةأنسام معيوف رمضان عبيد4
35الصباحيةأياد إبراهيم خليل حسن5
516الصباحيةاياد محمد عبد6
407الصباحيةايمان مؤيد كامل7
938الصباحيةباسل غانم بزي    ع8
09الصباحيةبدور عزاوي ذياب9
5410الصباحيةتاج الدين خميس بندر10
6311الصباحيةثامر غانم محمود خلف11
2012الصباحيةحارث محمود صقر محمود12
1613الصباحيةحسن فالح منديل خديوي13
8914الصباحيةحمد شالش خضر محمد 14
15غالصباحيةخالد عز الدين محمد كاظم15
5016الصباحيةخضير عبد الستار إبراهيم فرحان16

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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ر لفتة حمد17 7117الصباحيةخطاب ياسير
1918الصباحيةداليا عبد هللا جاسم محمد18
5019الصباحيةرشا نوري دحام محمد19
8920الصباحيةزهراء عدنان محمد20
5521الصباحيةزهراء محمود علي احمد21
6622الصباحيةسارة جبار ذياب أحمد 22
623الصباحيةسماح علي جاسم محمد23
4124الصباحيةسمراء إبراهيم احمد24
5925الصباحيةصالح خلف احمد خلف25
6526الصباحيةصالح سلمان إبراهيم أحمد26
4527الصباحيةعقيل مجيد نارص حميد27
2128الصباحيةعارف فاضل نايف28
5429الصباحيةعلياء صاحب جميل29
6730الصباحيةعلي شاكر محمود30
4131الصباحيةعلي فرحان مظهور حمد31
ر علي محمد32 2932الصباحيةعيد حسير
233الصباحيةفاطمة عامر عبود شناوة33
5234الصباحيةفاطمة غسان عرب بكر34
2535الصباحيةفراس  محمد  طه عبد هللا35
036الصباحيةفراس محمد عطية مصلح36
5037الصباحيةفهد مجباس زيدان جير37
ر38 3738الصباحيةقاسم محمد جهاد سمير
2139الصباحيةمازن احمد حمد عبد39
7440الصباحيةمحمد ذياب محمد محمود40
1541الصباحيةمحمد فرحان لطيف حسن41
7042الصباحيةمروان علي عبد هللا عسكر42
2743الصباحيةمروة كامل عبد الوهاب مرهون43



7844الصباحيةمريم قيس نجم44
1245الصباحيةميادة محسن موىس هزاع45
2446الصباحيةنبأ عبد الرحمن محمد سلمان46
ر47 5647الصباحيةهبة رياض حبيب حسير
8348الصباحيةهمام فاضل محمد جاسم48
7849الصباحيةيوسف خليل إبراهيم عبد هللا 49
2650المسائيةاحمد حمد خلف محمد50
2351المسائيةأحمد خلف موىس51
5952المسائيةأسماء مزاحم رشيد52
5253المسائيةاياد شحاذة محمد53
2854المسائيةاياد علي خورشيد54
ر خضر55 5155المسائيةبكري حسير
5956المسائيةبهجت محمد محمود56
1957المسائيةحارث مخلف كاظم57
1358المسائيةحنان محمد بدر58
8559المسائيةرحاب خالد طلب59
4560المسائيةرمضان احمد محمد60
5761المسائيةسارة هاشم مصطفر 61
ر62 62غالمسائيةسجر عباس حسير
5063المسائيةسالم اسماعيل محمد63
زاد محيا احمد64 6764المسائيةشير
865المسائيةعبدالعزيز سلطان عبدهللا65
66غالمسائيةعبدهللا اسعد مهدي66
5867المسائيةعبير ستار صالح67
068المسائيةقاسم احمد خلف68
ر ضاري69 69غالمسائيةليث حسير
5470المسائيةمحمد جمعة عزاوي70
71غالمسائيةمحمود حسن اسماعيل71



72غالمسائيةمحمود عبد هللا أحمد عيىس72
5073المسائيةمروان مهدي حسن73
3974المسائيةمشاعل لطيف عبيد74
3075المسائيةمصطفر عبد هللا كريم75
76غالمسائيةمعد سامي حماد76
8677المسائيةمها سليمان حمد خميس77
1078المسائيةمهند علي حسن78
7579المسائيةميرس حامد رجب79
ر محمد80 280المسائيةهيثم حسير
2481المسائيةوسام جاسم محمد81
6382الصباحيةعمر علي احمد فرتم82
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91صباحيةزهراء عدنان محمد

63صباحيةزهراء محمود علي احمد

53صباحيةسارة جبار ذياب أحمد

62صباحيةسماح علي جاسم محمد

44صباحيةسمراء إبراهيم احمد

79صباحيةصالح خلف احمد خلف

91صباحيةصالح سلمان إبراهيم أحمد

54صباحيةعقيل مجيد ناصر حميد

52صباحيةعلي فرحان مظهور حمد

46صباحيةعيد حسين علي محمد

75صباحيةفاطمة عامر عبود شناوة

69صباحيةفاطمة غسان عرب بكر

34صباحيةفراس  محمد  طه عبد هللا

22صباحيةفراس محمد عطية مصلح
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61صباحيةعمر علي احمد فرتم

52مسائيةاحمد حمد خلف محمد
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42مسائيةعبير ستار صالح

35مسائيةقاسم احمد خلف

58مسائيةمروان مهدي حسن

50مسائيةمشاعل لطيف عبيد

84مسائيةمها سليمان حمد خميس

59مسائيةميسر حامد رجب

57مسائيةوسام جاسم محمد




