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:االسم الرباعي واللقب الكلية او المعهد
 البهادليكلية الفنون التطبيقية

ن ابتسام محمد عيدي حسي 

ي حسنكلية الفنون التطبيقية احالم صبار عريب 

احالم صكبان بدن سنيد راشدكلية الفنون التطبيقية

احمد رافد اسد صاحب التاجكلية الفنون التطبيقية

احمد عامر حداد درويش العكيليكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية
ن عذاب الطائ  احمد كريم حسي 

احمد نجم عبد سالم المشاهديكلية الفنون التطبيقية

اراس باسم شناوة فرج الزيديكلية الفنون التطبيقية

نكلية الفنون التطبيقية ارساء هزبر مهدي حسي 

ي ابراهيمكلية الفنون التطبيقية اسماء احمد ناج 

اشواق قاسم محسن رحيمة العبوديكلية الفنون التطبيقية

افراح احمد عاصي سالم الموالويكلية الفنون التطبيقية

افياء محمد فاروق نجم الدين العزاويكلية الفنون التطبيقية

اكرم صباح عبد الكاظم عراككلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية المنتظر نمي  رشيد بي 

امنة جالل حميد مجيد الربيعيكلية الفنون التطبيقية

امي  صفاء محمد رضا علي الوديكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية
ن الحلفن امي  عبد الزهرة فليح حسي 

انس علي عمر ابراهيمكلية الفنون التطبيقية

انعام يوسف حميد بريسم ال محمدكلية الفنون التطبيقية

انوار نعمه هاشم كاظم العامريكلية الفنون التطبيقية

اية احمد ابراهيم عزيز العيثاويكلية الفنون التطبيقية

اية صادق فليح حسنكلية الفنون التطبيقية

اية عادل صي  فارس الخرشيماتكلية الفنون التطبيقية

اية لؤي منعم حموديكلية الفنون التطبيقية

ي االبراهيميكلية الفنون التطبيقية
اية ماجد صباح نرائن

ايمان جاسم الزم منشد الخلفاويكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية ايمان وليد محمد نجم الجنائ 

ايمن رحيم حمادي جثي كلية الفنون التطبيقية

ايناس عباس ماذي عليوي الفتالويكلية الفنون التطبيقية

ايه نجم قاسم محمد المالكيكلية الفنون التطبيقية

 خليل ابراهيم علي الجبوريكلية الفنون التطبيقية
ن أمي 

باختة كريم فليح حسنكلية الفنون التطبيقية

بارقة سلمان داود سلمانكلية الفنون التطبيقية

ي سلمان الشمريكلية الفنون التطبيقية
بان احمد راصن

بان حسن علي حبيب المهداويكلية الفنون التطبيقية

ن العبيديكلية الفنون التطبيقية بتول طه اديب حسي 

يكلية الفنون التطبيقية
بدور محمد سلمان جاسم الطائ 

براء عيىس ابراهيم عيىس ابراهيم السبعاويكلية الفنون التطبيقية

بكر توفيق مظهر ابراهيم الموسويكلية الفنون التطبيقية

بالل محمود عزاوي الجبوريكلية الفنون التطبيقية

تبارك حيدر سعيد رضاكلية الفنون التطبيقية

ترتيل وليد خالد الجبوريكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية تغريد عبد الكاظم عبيد جاسم الخفاج 

تقوى طالب محمود جيارةكلية الفنون التطبيقية



تقوى محمد فرحان جاسم السعديكلية الفنون التطبيقية

 علي جمعة جباركلية الفنون التطبيقية
تفى

ثامر صبيح جاسم موزان الماجديكلية الفنون التطبيقية

جالل عبود غضبان لفته الربيعيكلية الفنون التطبيقية

جيهان صباح جمعة غيدانكلية الفنون التطبيقية

حامد معن جي  نمرود الصبيحكلية الفنون التطبيقية

حسن حيدر عبد زيد عبود اشناوهكلية الفنون التطبيقية

ي حسن نعمه البديريكلية الفنون التطبيقية
ى
حسن عبد الباق

حسن لطيف عباس محمد الموسويكلية الفنون التطبيقية

 رعد عبد الرزاق عبد الخزعليكلية الفنون التطبيقية
ن حسي 

ن صباح رسحان حسن العمرانكلية الفنون التطبيقية حسي 

ن نجم عبد هللا عليويكلية الفنون التطبيقية حسي 

يكلية الفنون التطبيقية حمزة هيثم جواد كاظم الخفاج 

حنان علي هاشم محمدكلية الفنون التطبيقية

حوراء رعد عالوي حسن الفكيكيكلية الفنون التطبيقية

حيدر عبد حميد جاسم الربيعيكلية الفنون التطبيقية

 دوي    ج العكيليكلية الفنون التطبيقية
ن حيدر محمد عبد الحسي 

يكلية الفنون التطبيقية
حيدر هادي علي كاطع الحسبن

خالد ابراهيم احمد فليح ابوركيبةكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية دعاء عالوي جاسم محمد الخفاج 

يكلية الفنون التطبيقية
دعاء نبيل ابراهيم محسن القريىس 

دعاء يحب  حيدر صي كلية الفنون التطبيقية

ن الجبوريكلية الفنون التطبيقية دينا علي نارص حسي 

ذر سعد زغي  جابر الغراويكلية الفنون التطبيقية

ذو الفقار اسماعيل همت محمود الباويكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية
ن
ران حامد رشيد محيسن الحالق

رائد كاظم عبد هللا جي  العامريكلية الفنون التطبيقية

رباب سامي حسن كريم الربيعاويكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية
 علي القريىس 

ن رسل علي عبد الحسي 

نكلية الفنون التطبيقية رسل فيصل توفيق حسي 

رسل كاظم عباس موزان الساعديكلية الفنون التطبيقية

رشا هشام سعودي عباسكلية الفنون التطبيقية

رغد جالل عبد هللا بدوي التميميكلية الفنون التطبيقية

رغد صالح حسن محمدكلية الفنون التطبيقية

ن علوان الشمريكلية الفنون التطبيقية رغد علي حسي 

رفاه باسم محمد جاسم حليميكلية الفنون التطبيقية

نكلية الفنون التطبيقية رقية رائد صكبان حسي 

يكلية الفنون التطبيقية رقية صبحي عدنان محمد العقائ 

رقية عبد المهدي فالح حسن علوان الشدودكلية الفنون التطبيقية

رقية فرحان صالح جاسم الحياويكلية الفنون التطبيقية

رقية محمد تركي محمد علوانكلية الفنون التطبيقية

ي الخماسكلية الفنون التطبيقية
رنا فيصل صدام سببى

رند عادل ابراهيمكلية الفنون التطبيقية

رند علي هادي عاجلكلية الفنون التطبيقية

رنده صالح سليم خماس السعديكلية الفنون التطبيقية

روزين عبد الجبار رحيم جاري الياريكلية الفنون التطبيقية

ي علي الخزعليكلية الفنون التطبيقية
ريفان علي اوخبى

ريم محمد كريم محمود القيىسيكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية زبيدة سمي  سلمان حمادي الخفاج 

زهراء ايوب كريم هاشم المالكيكلية الفنون التطبيقية



زهراء رحيم كامل ضيولكلية الفنون التطبيقية

زهراء رعد ياس خضي كلية الفنون التطبيقية

ي البهادليكلية الفنون التطبيقية
زهراء علي خلف راصن

زهراء علي عبد االمي  علي المنارصكلية الفنون التطبيقية

ن العبيديكلية الفنون التطبيقية زهراء محمد علي حسي 

زيد اسامة عزيز محسن االنصاريكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية زيد حسن خضي  العكي 

ن الجبناويكلية الفنون التطبيقية زين العابدين سالم فليح حسي 

يكلية الفنون التطبيقية
زين العابدين علي سوادي محمد الطائ 

يفكلية الفنون التطبيقية زينب بركات محمد رضا رس 

ن جاسم زرزور التميميكلية الفنون التطبيقية زينب حسي 

زينب صالح مهدي جاسمكلية الفنون التطبيقية

زينب عظيم رسحان فرحان الزبيديكلية الفنون التطبيقية

زينب كامل حميد مهدي الكايدكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية زينب يحب  هادي ناج 

ي مرعي الشمريكلية الفنون التطبيقية زينة حسن حرئ 

زينة عباس وهاب حلو الموسويكلية الفنون التطبيقية

 فالح سلمان البهادليكلية الفنون التطبيقية
زينة مثبن

سارة ثابت خليف كاظم المعموريكلية الفنون التطبيقية

سارة حمزة حميد شهابكلية الفنون التطبيقية

سارة حيدر رحيم حمود الساعديكلية الفنون التطبيقية

ي جاسم الحماديكلية الفنون التطبيقية
سارة علي حسائن

سارة يحب  خليل جبارة الجادريكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية سالي علي صخرة عبد الحسن الخزرج 

سجاد نوري علي واليكلية الفنون التطبيقية

 الربيعيكلية الفنون التطبيقية
ن سجود عادل عبد الرضا حسي 

ن هاشمكلية الفنون التطبيقية سح  عالء عبد الحسي 

سحر عبد الجبار طالب هاشم جي  الفتايكلية الفنون التطبيقية

رساح مني  عبد الجبار حسنكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية
رسمد محمد صادق محمد البيائى

يكلية الفنون التطبيقية رسى غالب جار هللا مشعل الحمي 

سعد هادي عباس كنوشكلية الفنون التطبيقية

سالم كاظم محمد عليكلية الفنون التطبيقية

 بلوج الشيخليكلية الفنون التطبيقية
سمي  احسان خضن

يكلية الفنون التطبيقية
سها سالم حومدهلوس الجورائن

يكلية الفنون التطبيقية
ي مجيد البيائى سهاد طارق ناج 

سهام جابر حميد عليوي التميميكلية الفنون التطبيقية

سيف ستار جبار داخل الساعديكلية الفنون التطبيقية

سيف صالح عبد الكريم احمدكلية الفنون التطبيقية

وق خليفة جواد كاظمكلية الفنون التطبيقية رس 

يكلية الفنون التطبيقية شمس الضح صاحب تمر عيدي الكلب 

نكلية الفنون التطبيقية شمس الضح عبداالله جاسم عبد  الحسي 

ن فرحان العزاويكلية الفنون التطبيقية شهد ابراهيم علي حسي 

شهد جاسم عبد الرحيم جاسم الدليميكلية الفنون التطبيقية

ن محيسنكلية الفنون التطبيقية شهد علي عبد الحسي 

يكلية الفنون التطبيقية
شيماء رعد عبد الرزاق محمود الجورائن

شيماء سعدي جوير نطاحكلية الفنون التطبيقية

شيماء كاظم عاصي منهلكلية الفنون التطبيقية

صدام حسن ساهي مارج الساعديكلية الفنون التطبيقية

ن الصفاركلية الفنون التطبيقية صفا حيدر عبد المجيد حسي 



صفا شاكر فرج علي الربيعيكلية الفنون التطبيقية

ي ابراهيم هجرةكلية الفنون التطبيقية صفا محمد ناج 

صالح حسن سلمان سعيد الرسايكلية الفنون التطبيقية

ضح عباس خضي  عباس التميميكلية الفنون التطبيقية

ي الشاويكلية الفنون التطبيقية
ضح علي عبد الجبار الحاج ناش 

يكلية الفنون التطبيقية
طه بهجت عبد الرحيم عبد الرزاق الهيبى

عباس حسن محمود عويصكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية
عباس طلعت عباس خضي  السلمائن

يكلية الفنون التطبيقية
عباس مصلح هليل بجاي الطائ 

عبد االمي  عادل عبد االمي  لفتة السعيدكلية الفنون التطبيقية

عبد هللا داود سلمان عبد هللا سجيحكلية الفنون التطبيقية

عبد هللا عدنان محمد شفقيق حزرونكلية الفنون التطبيقية

عبد هللا قاسم جواد قربون الربيعيكلية الفنون التطبيقية

عبد هللا يوسف جاسم صالح الجبوريكلية الفنون التطبيقية

عبد الهادي نعمة هادي صالحكلية الفنون التطبيقية

ن عابد سالمةكلية الفنون التطبيقية عبي  تحسي 

يكلية الفنون التطبيقية
ن عبد الوهاب الحسبن عدنان عواد حسي 

عال سمي  جعفر خضن المساريكلية الفنون التطبيقية

عال عمار عالء الدين عبد المحسنكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية عالء ياركه ملك ابراهيم ماسب 

علي ابراهيم تركي فرحانكلية الفنون التطبيقية

ن الجبوريكلية الفنون التطبيقية علي حيدرعلي حسي 

علي خالد محمد محمود المبارككلية الفنون التطبيقية

نكلية الفنون التطبيقية علي خضي  عباس حسي 

علي صادق علي خضي  الخليليكلية الفنون التطبيقية

علي صطام جواد الفياضكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية
علي طلعت عباس خضي  السلمائن

  كرم الشبليكلية الفنون التطبيقية
ن علي غازي عبد الحسي 

ق داركلية الفنون التطبيقية علي فائز فائق توفيق البي 

علي مالك نعمة غالي المالكيكلية الفنون التطبيقية

علي محمد علي خليل صالحكلية الفنون التطبيقية

علياء سامي طاهر محمدكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية  عبد السالم الخزرج 
ن علياء محمد امي 

عماد سعدون عبيد حميد العجيليكلية الفنون التطبيقية

عيىس عمران موش عيىس الموسويكلية الفنون التطبيقية

غدير محمد حاكم خشان القيىسيكلية الفنون التطبيقية

غفران جواد كاظم مهدي اليارسيكلية الفنون التطبيقية

ي الالميكلية الفنون التطبيقية فاتن  ثائر يحب  راج 

فادي نشأت مجيدعيىس شنوكلية الفنون التطبيقية

فاطمة صباح بالسم جي كلية الفنون التطبيقية

فاطمة قاسم سعيد حاولكلية الفنون التطبيقية

فاطمة نهاد حسون فارس البنداريكلية الفنون التطبيقية

ن هاشمكلية الفنون التطبيقية فاطمة والء حسي 

يكلية الفنون التطبيقية
فرح عقيل طه عمر البدرائن

يكلية الفنون التطبيقية
فرح محمد مفتول جي  البيضائن

فرح مشتاق منعم نارصكلية الفنون التطبيقية

فرح نهاد عباس مصطفنكلية الفنون التطبيقية

فهد محمد احمد فليح القيىسيكلية الفنون التطبيقية

قمر محمد محمود محمد الحالويكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية
ن يوسف السودائن ن ياسي  قنوت تحسي 



كاردينا احمد مجيد حميد الخياطكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية
كرار حميد زغي  فارس الغرائن

كرار فاضل عبيد خالطي العاصميكلية الفنون التطبيقية

كرار محسن كريم خالطيكلية الفنون التطبيقية

كرار نوري خفيف سلمانكلية الفنون التطبيقية

كروان مظفر عبد الكريم علي الخالديكلية الفنون التطبيقية

نكلية الفنون التطبيقية كوثر منعم فالح حسي 

الرا سعد عبد العزيز  محمدكلية الفنون التطبيقية

ليل رياح جابر شياع حجيمكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية
ليل قيس نعيمة عبيد القريىس 

ي اسماعيل ابراهيم الدليميكلية الفنون التطبيقية
لينة حفى

ماجد حيدر لطيف صادقكلية الفنون التطبيقية

محسن ليث طاهر محسن الموسويكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية محسن محمد عامر محسن نارص الخفاج 

محمد ابراهيم حمدانكلية الفنون التطبيقية

ن عدنان احمد معيقل الفتالويكلية الفنون التطبيقية محمد حسي 

يكلية الفنون التطبيقية
ن
محمد سعيد كطن  نوير صاق

محمد عدنان مزيد حمد الشمريكلية الفنون التطبيقية

محمد علي مايح كاظمكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية
محمد محمود عبيد جي  البيائى

محمد نصيف حسام محمدكلية الفنون التطبيقية

محمد نضي  جواد رسن الزيديكلية الفنون التطبيقية

مرتضن احمد حنظل عبد هللا العكيليكلية الفنون التطبيقية

مرتضن عجيل هاشم كاظمكلية الفنون التطبيقية

ن فنجان سايبكلية الفنون التطبيقية مروة حسي 

ن الصفاركلية الفنون التطبيقية مروة حيدر عبد المجيد حسي 

مروة شامل ابراهيم محمد القيىسيكلية الفنون التطبيقية

نكلية الفنون التطبيقية مريم جمال طالب حسي 

مريم خالد عبد الوهاب توفيق العبيديكلية الفنون التطبيقية

ن الصالحكلية الفنون التطبيقية مريم عادل مهدي حسي 

مريم عبد الحكيم عثمان عبد الحفيظ محمدكلية الفنون التطبيقية

مريم مثبن عبد االمي  المباركةكلية الفنون التطبيقية

مزاية حنون مسي  حيدر الزيرجاويكلية الفنون التطبيقية

مسلم صبيح داود عبد السادةكلية الفنون التطبيقية

مصطفن ابراهيم اشهاب احمد الجبوريكلية الفنون التطبيقية

مصطفن شامل جوادالتميميكلية الفنون التطبيقية

مصطفن عجمي مصيخ سمي  عجيليكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية  عصام ايدام الركائ 
مصطفن

ن الحضاريكلية الفنون التطبيقية  محمد كريم حسي 
مصطفن

مصعب صباح احمد نايف الدليميكلية الفنون التطبيقية

معن فؤاد هاتف عبود الصليليكلية الفنون التطبيقية

منتظر حسن هادي مهديكلية الفنون التطبيقية

ن احمد الجافكلية الفنون التطبيقية مهابات ابراهيم حسي 

ميثاق جاسم صكر صالل الزيديكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية
ي البيضائن ميسلون علي جابر لعيب 

ن صفر حيدر الباويكلية الفنون التطبيقية ميالد ياسي 

نادية حسون علي حسون االصيفركلية الفنون التطبيقية

نادية لطيف محمد كريم ابراهيم القلقاليكلية الفنون التطبيقية

ناهض عبد علي عبد الخضن فري    ج العبوديكلية الفنون التطبيقية

نبا رافع عباس فاضلكلية الفنون التطبيقية



نجاح حسن جاسم سلمانكلية الفنون التطبيقية

ندى قاسم محمد منصور العيساويكلية الفنون التطبيقية

نعمة جاسم محمد علي الجدوعيكلية الفنون التطبيقية

 عبد علي عمران الصالحيكلية الفنون التطبيقية
نغم خضن

ي الرماجيكلية الفنون التطبيقية نىه صباح حسن جي 

يكلية الفنون التطبيقية
نور احمد عبد المنعم احمد محمود السامرائ 

نور ازهر تركي العزاويكلية الفنون التطبيقية

نور طالل جبار غالم الزبيديكلية الفنون التطبيقية

نور طالل عبد الكريم عبد علي الجصاصكلية الفنون التطبيقية

نور عبد الرزاق كريم شوينكلية الفنون التطبيقية

نورس فؤاد هاتف عبود الصليليكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية
هالة فالح رستيب شيخلي الرديبن

هبة احمد ابراهيم عزيز العيثاويكلية الفنون التطبيقية

هبة فاضل عمران عباس الزبيديكلية الفنون التطبيقية

ن حسونكلية الفنون التطبيقية هدى محسن حسي 

هدى محمد علي مجيد محمد عبد العباسكلية الفنون التطبيقية

هدى نض هللا فالح سليمان النض هللاكلية الفنون التطبيقية

هدير سعد صالح احمد العبيديكلية الفنون التطبيقية

هناء شعالن فرحان شفلحكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية
هيام ضياء صبحي محمد السامرائ 

هيام يوسف محسن زغي  الغراويكلية الفنون التطبيقية

ي كريم القيىسيكلية الفنون التطبيقية هيفاء اكرم منح 

وداد احمد حمادي ابراهيم الخزعليكلية الفنون التطبيقية

اد شناوةكلية الفنون التطبيقية وديان طالب رس 

يكلية الفنون التطبيقية ن سلمان العمي  وسام سامي حسي 

 علي غافلكلية الفنون التطبيقية
ن وسن عبد الحسي 

والء شاكر محمود علي الضيويكلية الفنون التطبيقية

وليد خالد نامل بجاي الجداويكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية ن خالد مهيدي مصلح الجي  ياسي 

يمام ابراهيم ستوري فلوكي النجديكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية
ن سلمان الشحمائن يوسف محمد حسي 

يوسف محمد محسن شحيل العبوديكلية الفنون التطبيقية

يكلية الفنون التطبيقية
يوسف محمود مطر عماش البيائى

ي بلد
ن هادي احمدالمعهد التقبن اية حسي 

ي بلد
ليث خالد ابراهيم فرجالمعهد التقبن

ي بلد
زينب محمد عبد الرضا محمدالمعهد التقبن

ي بلد
تمار عبدهللا لفتة احمدالمعهد التقبن

ي بلد
علي جاسم سلطان عليالمعهد التقبن

ي بلد
رضا سعدي حميد عبدالوهابالمعهد التقبن

ي بلد
ي مجيدالمعهد التقبن زهراء حيدر ناج 

ي بلد
امنة صادق احمد عبدالمعهد التقبن

ي بلد
هديل احمد سعيد محمدالمعهد التقبن

ي بلد
االء عامر مهدي فرجالمعهد التقبن

ي بلد
ورود عبد حمدان خلفالمعهد التقبن

ي بلد
 علي عبودالمعهد التقبن

ن هبه حسي 

ي بلد
نالمعهد التقبن شهد عباس يونس عبد الحسي 

ي بلد
ق عبدهللا ابراهيم عبدهللاالمعهد التقبن استي 

ي بلد
ي عبدعليالمعهد التقبن مريم ماجد ناج 

ي بلد
رسى عالء عبد الواحد علوانالمعهد التقبن

ي بلد
نالمعهد التقبن ايالف محمد حميد حسي 



ي بلد
شاهر جبار ستار صالحالمعهد التقبن

ي بلد
جيهان جاسم محمد جسامالمعهد التقبن

ي بلد
هند كريم دخيل جسامالمعهد التقبن

ي بلد
يالمعهد التقبن ن محمود مجيد ويس الخزرج  حني 

ي بلد
ن العبيديالمعهد التقبن  علي امي 

ن ن حسي  حني 

ي بلد
فاطمة سعد عبدالكريم احمدالمعهد التقبن

ي بلد
يوسف وليد عبد الرزاق سعودالمعهد التقبن

ي بلد
سح  سلمان عبدالحسن احمدالمعهد التقبن

ي بلد
سعد عامر وحيد مرهونالمعهد التقبن

ي بلد
شهد علي عطيه محسنالمعهد التقبن

ي بلد
عباس عادل محمد ضيدانالمعهد التقبن

ي بلد
طيبة مكصد حبيب حمديالمعهد التقبن

ي بلد
صالح طالل صالح احمدالمعهد التقبن

ي بلد
عبدالرحمن فين محمد ضيدانالمعهد التقبن

ي بلد
عيىس صباح لطيف جاسمالمعهد التقبن

ي بلد
عيىس فائق محمود غثوانالمعهد التقبن

ي بلد
سح  علي حمد جاسمالمعهد التقبن

ي بلد
 خضي  هدو عليالمعهد التقبن

ن ياسي 

ي بلد
 عليالمعهد التقبن

ن احمد توفيق حسي 

ي بلد
محمد حاتم عبدالكريم عباسالمعهد التقبن

ي بلد
ن علوش حسنالمعهد التقبن منتظر معي 

ي بلد
طالب حامد احمد خلفالمعهد التقبن

ي بلد
زهي  كريم خزعل صالحالمعهد التقبن

ي بلد
ن علوش حسنالمعهد التقبن منتظر معي 

ي بلد
نالمعهد التقبن ن خليفه حسي  سح  حسي 

ي بلد
سلمان طارق سلمان رميضالمعهد التقبن

ي بلد
حسن هادي كاظم محمدالمعهد التقبن

ي بلد
محمد مظهر فهمي جاسمالمعهد التقبن

ي بلد
نالمعهد التقبن حمزه علي حمود حسي 

ي بلد
ضياء ابراهيم مهدي عباسالمعهد التقبن

ي بلد
نالمعهد التقبن مجيد ابراهيم احمد حسي 

سوالف احمد غانم عبود السعديالكلية التقنية االدارية بغداد

مروة فائق عبد اللطيف عليالكلية التقنية االدارية بغداد

علي خليل حسن عبد فهد المياجيالكلية التقنية االدارية بغداد

ةالكلية التقنية االدارية بغداد عدنان علوان حزيم عبي 

ن خميس الزيديالكلية التقنية االدارية بغداد سىه احمد عبد الحسي 

شهد محمد رشيد صادق ابو العيسالكلية التقنية االدارية بغداد

صفاء وليد جاسم محمد الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد

زينب محمد بليل عليالكلية التقنية االدارية بغداد

فاطمة يحب  خلف مجيد الدهلكيالكلية التقنية االدارية بغداد

محمد مهدي يحب  نايلالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد  جبوري علي احمد المفرج 
مصطفن

علي سوران صالح حسنالكلية التقنية االدارية بغداد

ن حبيب الشمريالكلية التقنية االدارية بغداد احمد ابراهيم حسي 

هديل مهدي كاظم شكي  التميميالكلية التقنية االدارية بغداد

سجاد كاظم محسن منذورالكلية التقنية االدارية بغداد

احمد حيسن سلمان سعيد الرسايالكلية التقنية االدارية بغداد

وفاء رشيد عباس ولي الربيعيالكلية التقنية االدارية بغداد

عدي مدحت صدام اجبارةالكلية التقنية االدارية بغداد

رسل احمد كاظم حنتوشالكلية التقنية االدارية بغداد



ثريا حميد مجيد معروف الدشغليالكلية التقنية االدارية بغداد

ق اياد عبد طه النعيميالكلية التقنية االدارية بغداد استي 

م موزانالكلية التقنية االدارية بغداد رسل عبد الرضا عي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ي عبد السالم عبد الكريم الرديبن

ى
غزل عبد الباق

ي النعيميالكلية التقنية االدارية بغداد فريد وحيد جواد ناج 

يالكلية التقنية االدارية بغداد غسق عبد الجبار يونس الهليح 

صفا ظافر جميل محمود السقاالكلية التقنية االدارية بغداد

احمد عبد الجبار كاظم التميميالكلية التقنية االدارية بغداد

سيف علي عمران كاظم المحياويالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
عال عزيز مالك هائن

زينب حسن هاشم عباسالكلية التقنية االدارية بغداد

ن طالب نارص العجياويالكلية التقنية االدارية بغداد نادية حسي 

ي الوائليالكلية التقنية االدارية بغداد
احسان نارص شمحن

تبارك خالد عبود داودالكلية التقنية االدارية بغداد

افياء صالح مهدي عبد علي ابو سبعالكلية التقنية االدارية بغداد

نادية خليل ابراهيم جواد الدليميالكلية التقنية االدارية بغداد

طيبة اسعد عبد الصاحب فنجان الخزاعيالكلية التقنية االدارية بغداد

ن غازي عزيز الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد صفا حسي 

مصطفن عباس عبد الحسن صالح الشمريالكلية التقنية االدارية بغداد

حيدر حسن خالف غيالن الساعديالكلية التقنية االدارية بغداد

ن محمد السعديالكلية التقنية االدارية بغداد ارساء محمد حسي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد ي خلف العكب 
سهي  محمد راصن

سارة حيدر مصطفن محمدالكلية التقنية االدارية بغداد

حيدر جاسم محمد علوان الدليميالكلية التقنية االدارية بغداد

احمد سعد خليل ابراهيم الشيخليالكلية التقنية االدارية بغداد

رنا ستار عذيب تويهالكلية التقنية االدارية بغداد

احمد عطية محسن علي العامريالكلية التقنية االدارية بغداد

اية عبد السالم خضي  عباس العويىسيالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
سدى مجيد عطية موش الحسيبن

نالكلية التقنية االدارية بغداد نور قحطان طالب محمد ابو الجي 

 علي كاظم الدهلكيالكلية التقنية االدارية بغداد
ن سالم حسي 

سامح حسن تركي حسن الشمريالكلية التقنية االدارية بغداد

علي جاسم مجيد مزعلالكلية التقنية االدارية بغداد

محمد مهدي كنوش مصطفنالكلية التقنية االدارية بغداد

محمد فراس عزيز احمدالكلية التقنية االدارية بغداد

 دهيم الهالليالكلية التقنية االدارية بغداد
ن فاطمة اكرم حسي 

كرار مؤيد صاحب جوجي الالميالكلية التقنية االدارية بغداد

نالكلية التقنية االدارية بغداد  يحب  كاظم حسي 
مرتضن

ظاهر محمد بخيت درس الكلية التقنية االدارية بغداد

مريم علي حسن حميدالكلية التقنية االدارية بغداد

جالل فيصل قيض درويشالكلية التقنية االدارية بغداد

نادر نجيب هارون عبد هللا الراويالكلية التقنية االدارية بغداد

اية عامر عبد الرزاق عبد الفتاح الربيعيالكلية التقنية االدارية بغداد

شهد هالل حلبوص فرج الوتارالكلية التقنية االدارية بغداد

احمد طعمة جويت محان الشمريالكلية التقنية االدارية بغداد

زينب عامر محمود مرادالكلية التقنية االدارية بغداد

هدير علي فضالة عبود الزيرجاويالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ي العارصن

مصطفن محمد محسن ماش 

 محمد هادي الدهلكيالكلية التقنية االدارية بغداد
ن حسني 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
مصطفن صاحب عجيل سالم الضيفن



اثي  سمي  مطر نارص المهنةالكلية التقنية االدارية بغداد

محمد سمي  صدام خريبط الساعديالكلية التقنية االدارية بغداد

 محل الالميالكلية التقنية االدارية بغداد
ن  علي حسي 

ن حسي 

نرجس جمال احمد عبد الجبارالكلية التقنية االدارية بغداد

اية يوسف اسعد نهاش الراويالكلية التقنية االدارية بغداد

محمد زيد خلف عبد هللاالكلية التقنية االدارية بغداد

 فالح حسن علي الباشالكلية التقنية االدارية بغداد
مصطفن

احمد عبود فاضل درب العزاويالكلية التقنية االدارية بغداد

اثي  حمادي عيىس حديد الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد

رنا عبد االمي  عبد الكاظم بوهي الجابريالكلية التقنية االدارية بغداد

دعاء نارص حسن محسن العامريالكلية التقنية االدارية بغداد

زين العابدين عبد السادة عبد االمي الكلية التقنية االدارية بغداد

ي بسمار غزيالكلية التقنية االدارية بغداد  عبد النب 
ن علي حسي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
كرار سليم مهدي علوان البيائى

ن محمد دربالكلية التقنية االدارية بغداد سجاد حسي 

ن عادل سلمان ياس الدفاعيالكلية التقنية االدارية بغداد حسي 

كاثرين رائد اسماعيل عبد الواحد العبيديالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
مصطفن عباس فاضل عنجل الحمدائن

علي عدي حسن ديوانالكلية التقنية االدارية بغداد

تمارة محمد رعد عباس العبيديالكلية التقنية االدارية بغداد

فرح عبد المهدي توفيق مهديالكلية التقنية االدارية بغداد

ن ليث عبد الكريم حاتم المحمداويالكلية التقنية االدارية بغداد حسي 

عظيم نعيم كاطع سعيدالكلية التقنية االدارية بغداد

ن صالح االلوشيالكلية التقنية االدارية بغداد انفال عصام امي 

عمر علي عبد هللا سلمان العيساويالكلية التقنية االدارية بغداد

زيد ضياء خليل ابراهيمالكلية التقنية االدارية بغداد

علي هادي عودة لفتةالكلية التقنية االدارية بغداد

ن خضي  حسنالكلية التقنية االدارية بغداد مرتضن حسي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد يارس عالء عدنان محمد الخفاج 

 علي مي  روضان المندالويالكلية التقنية االدارية بغداد
ن حسي 

اناهيد عبد الكريم عباس حسون الدليميالكلية التقنية االدارية بغداد

ايناس يارس طاهر مطيلبالكلية التقنية االدارية بغداد

جعفر قحطان عباس جالب المياليالكلية التقنية االدارية بغداد

 العليالكلية التقنية االدارية بغداد
ن حيدر كاظم اسماعيل ياسي 

علي حسن عباس مجيدالكلية التقنية االدارية بغداد

علي ماجد عبد الحميد نصيفالكلية التقنية االدارية بغداد

صفاء سالم رستم حسن الشمريالكلية التقنية االدارية بغداد

داود عبد الرحمن داود سلمان الدليميالكلية التقنية االدارية بغداد

سجود محمد عبد االمي  جعفرالكلية التقنية االدارية بغداد

امي  ضياء نصيف جاسم الشمريالكلية التقنية االدارية بغداد

هدير عماد عبد الجبار عبيدالكلية التقنية االدارية بغداد

ن كاظم العلياويالكلية التقنية االدارية بغداد احمد عالء عبد الحسي 

رسول محمد هالل رزاق الذهيباويالكلية التقنية االدارية بغداد

ن فاضل جاسمالكلية التقنية االدارية بغداد علي الهادي حسي 

سجاد علي فهد ثامرالكلية التقنية االدارية بغداد

حسن فارس محمود جاسم النجارالكلية التقنية االدارية بغداد

ايمن مجيد عبد الهادي سالمالكلية التقنية االدارية بغداد

ن صالح عناد خضي  الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد حسي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد احمد ماجد عبد الرحمن عبد رهيف العتائ 

علي نوري حسن عيدانالكلية التقنية االدارية بغداد



علي محمد زميم جبي الكلية التقنية االدارية بغداد

يوسف عباس خريبط جي  الشيالويالكلية التقنية االدارية بغداد

عبد هللا فخري رحيم سالمالكلية التقنية االدارية بغداد

ن عودة العطيةالكلية التقنية االدارية بغداد سيف رحيم حسي 

طيبة صالح حمزة عبد البديريالكلية التقنية االدارية بغداد

هبة طريم كاظم رجةالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
مصطفن عمران موش سندال الحسيبن

يالكلية التقنية االدارية بغداد ن رعد سعدون حسن الحمي  بني 

رقية عماد مجيد عبد علي الوائليالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
محمد عباس علي محمد العائن

عذراء عماد كاظم محمد السميليالكلية التقنية االدارية بغداد

رانيا ستار عبد الجبار خليفة العكيديالكلية التقنية االدارية بغداد

ي جياد زيرجاويالكلية التقنية االدارية بغداد زهراء محي عبد النب 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ايمان اسعد عايد لفتة البيضائن

ن سعد فالح الصبيحاويالكلية التقنية االدارية بغداد اغادير حسي 

داود عماد احمد شبيب الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد

فاطمة علي فاضل داود الجميليالكلية التقنية االدارية بغداد

مصطفن ماجد هاشم حسنالكلية التقنية االدارية بغداد

امل ماجد كامل سلومي الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد

نور الهدى حاتم جاسم حمادي العامريالكلية التقنية االدارية بغداد

ن سلمان عناد الصداعيالكلية التقنية االدارية بغداد محمد حسي 

سجاد بدر الدين هالل عبد الحميد الصفارالكلية التقنية االدارية بغداد

هبة عبد الرزاق محمد كاظمالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
يوسف كريم جلوب الزم الكنائن

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ن
زهراء محمد سعيد عباس الجوق

يالكلية التقنية االدارية بغداد مصطفن عبد الكريم عباس جياد الركائ 

يالكلية التقنية االدارية بغداد االء محمد داود عسكر الزهي 

اسامة محمد عبيد نارص العكيليالكلية التقنية االدارية بغداد

زينة خضن ابراهيم موش الشمريالكلية التقنية االدارية بغداد

سارة حميد سلمان صالحالكلية التقنية االدارية بغداد

ن قاسم سالم البطبوطيالكلية التقنية االدارية بغداد علي عبد الحسي 

ن المندالويالكلية التقنية االدارية بغداد شذى عصام كريم وسي 

ايات محمد يحب  خليل الحدادالكلية التقنية االدارية بغداد

نور الهدى حسن اسماعيل غنو العبيديالكلية التقنية االدارية بغداد

ضح نمي  فرج انوان نعمان اوصمانالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ن فعيل الكنائن والء قاسم حسي 

رند عباس يوسف ابراهيم الفيليالكلية التقنية االدارية بغداد

سح  مازن سعد جسام الشمريالكلية التقنية االدارية بغداد

سح  اكرم رجب رغيف الشمريالكلية التقنية االدارية بغداد

زهراء محمد علي مصلح الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد

نور الهدى اثي  احمد حمود الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد

ن فارس رحمن العزاويالكلية التقنية االدارية بغداد نور ياسي 

والء محمد عبد الزهرة سعد العكيليالكلية التقنية االدارية بغداد

فاطمة فاضل محيسن حسن البوزيدالكلية التقنية االدارية بغداد

زينب صادق احمد المرادالكلية التقنية االدارية بغداد

صفا غازي صعب حردان الدليميالكلية التقنية االدارية بغداد

اطياب هادي تركي علي المساريالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد  حيدر الجنائ 
ن زهراء اياد عبد الحسي 

سمية حاتم شهاب احمد القيىسيالكلية التقنية االدارية بغداد

زهراء ازاد عبد العزيز حسن محمد الصالحيالكلية التقنية االدارية بغداد



يالكلية التقنية االدارية بغداد
شهد فاضل جواد حميد العنكوش 

حوراء جمعة محسن جوهر الغانميالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
محمد علي فارس مري  هج المديائن

يالكلية التقنية االدارية بغداد
اخالص محمد حميد هبول حمدائن

سجاد باسم كاظم حسن الخماشيالكلية التقنية االدارية بغداد

مريم محمود اغا حسن الجافالكلية التقنية االدارية بغداد

ايهاب رشيد محمد ذكر الكربوليالكلية التقنية االدارية بغداد

رسل كاظم داخل فهد الجواريالكلية التقنية االدارية بغداد

ن حسن كريم صالح السعديالكلية التقنية االدارية بغداد حسني 

سارة اسماعيل حسن داود النعيميالكلية التقنية االدارية بغداد

عباس خالد حافظ معيجل الساعديالكلية التقنية االدارية بغداد

مسلم رشيد صبيح عاصي الزامليالكلية التقنية االدارية بغداد

يوسف قيس يوسف قس كوركيسالكلية التقنية االدارية بغداد

عباس علي جباري تعيب الفرطوشيالكلية التقنية االدارية بغداد

ن كامل خشان فليفل المحنةالكلية التقنية االدارية بغداد حني 

ضح حسن داود محروس العبيديالكلية التقنية االدارية بغداد

ن الماجديالكلية التقنية االدارية بغداد محمد كريم عليوي حسي 

زهراء كريم كايم شغيدالكلية التقنية االدارية بغداد

ن عيىس العيساويالكلية التقنية االدارية بغداد محمد فهد حسي 

فاطمة رعد جاسم كريم الموسويالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد  منصور الركائ 
ن فاتن تايه حسي 

مروة خليل عبد هللا حميد المحمديالكلية التقنية االدارية بغداد

حسن حمود جابر دويش الشويليالكلية التقنية االدارية بغداد

وهران حسان عبيد حمادي العامريالكلية التقنية االدارية بغداد

يرس فاضل خليل ابراهيم الجنديلالكلية التقنية االدارية بغداد

ن عيىس الجشعميالكلية التقنية االدارية بغداد رسل عباس عبد الحسي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد  علي محمد موش العلوج 
ن ريم محمد عبد الحسي 

رواء علي خزعل علي الساعديالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد لينة احمد كاظم عبد الحبوئ 

يالكلية التقنية االدارية بغداد محمد كمال عودة فاضل الشجي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ي الكنائن

ن راصن علي كاظم حسي 

ن كاظم احمد النداويالكلية التقنية االدارية بغداد محمد ياسي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ن عبد الحسن لطيف جبارة القريىس  حني 

ي السعديالكلية التقنية االدارية بغداد
امنة اكرم عبد الصاحب غبن

احمد محمد عزيز شاكر الموسويالكلية التقنية االدارية بغداد

 حمزة الجميليالكلية التقنية االدارية بغداد
ن سما ابراهيم حسي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
اصالة سعد فارس رشيد الكرجن

اوس جبار مهدي نعمة االبراهيميالكلية التقنية االدارية بغداد

 علي شومانالكلية التقنية االدارية بغداد
ن زهراء عبد الرزاق موش عبد الحسي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
زهراء عصام صباح حسن البيضائن

يالكلية التقنية االدارية بغداد مريم طالب عجيل عبد الشجي 

زينب محمد رمضان محسن المحمداويالكلية التقنية االدارية بغداد

شهد ماجد يوسف علي التميميالكلية التقنية االدارية بغداد

ن جوهرالكلية التقنية االدارية بغداد زينب عماد عبد اللطيف حسي 

كوثر جبار ناعم جابر بخيتالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
سارة محمد حامد سعيد العائن

اية سمي  عبد اللطيف عزيز الهدلةالكلية التقنية االدارية بغداد

ن الشمريالكلية التقنية االدارية بغداد محمد جاسم كريم حسي 

عمر عايد عداي عيدانالكلية التقنية االدارية بغداد

محمد فريد محمد يوسفالكلية التقنية االدارية بغداد



طيبة ليث كاظم زوير الزيديالكلية التقنية االدارية بغداد

ق صالح عبد المهدي عباس العادليالكلية التقنية االدارية بغداد استي 

سيف حمودي رسحان حمزة التميميالكلية التقنية االدارية بغداد

ي عبد الزهرة جالي الساعديالكلية التقنية االدارية بغداد  عبد النب 
مصطفن

يالكلية التقنية االدارية بغداد
رانية رعد احمد حمودي المشهدائن

ي زيدان محمدالكلية التقنية االدارية بغداد سجاد ناج 

عالء خليل مصلح عبد محمد العبيديالكلية التقنية االدارية بغداد

محمد حيدر عبد غجون الموسويالكلية التقنية االدارية بغداد

اويالكلية التقنية االدارية بغداد زهراء خلف عبد الكاظم شجيل الزهي 

نجوى سعدي جاسم محمد البطاويالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد مالذ عدنان جواد مهدي الخفاج 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ن نصي  اسماعيل سعيد العائن ياسي 

رسى صفاء جويد عبد الحجاميالكلية التقنية االدارية بغداد

سح  عادل محمود خزعلالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ي الجريحن

زهراء ساهي وارش راصن

محمد خالد عبد الهادي احمد الحياليالكلية التقنية االدارية بغداد

ن شاطي داخل الفتالويالكلية التقنية االدارية بغداد زهراء عبد الحسي 

زبيدة باسم رحيم علوان الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد

الموج احمد طارق جاسم العامريالكلية التقنية االدارية بغداد

سجاد حسن جاسم علي الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ن ثامر القريىس   علي حسي 

مصطفن

ن فاهم شهدان الكريطيالكلية التقنية االدارية بغداد  حسي 
مصطفن

يالكلية التقنية االدارية بغداد موش جعفر خلف رسن الدراج 

يالكلية التقنية االدارية بغداد مهدي عويد عجيد سيد الدراج 

زيد رحمن كامل روادالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد منتظر فيصل حميد طالب العمي 

مصطفن سعد حمودي سلمان الكوازالكلية التقنية االدارية بغداد

ارساء فريد محمد عيىس الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد

عبد هللا رعد عبد عباس التميميالكلية التقنية االدارية بغداد

 الجميليالكلية التقنية االدارية بغداد
ن زهراء هادي مهدي عبد الحسي 

يوسف مطرس  خريص عوضالكلية التقنية االدارية بغداد

رسل عدي عبد المنعم عباس العبيديالكلية التقنية االدارية بغداد

سجا كمال قاسم خلف الساعديالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
رياض برهان عبد الكريم علي المعيبن

يالكلية التقنية االدارية بغداد ن جاسم حمد عبد هللا الكالئ  حني 

ن الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد رقية صباح الطيف حسي 

منتظر حميد كامل عليويالكلية التقنية االدارية بغداد

ي مرزةالكلية التقنية االدارية بغداد
مروة نبيل محمد رضا عبد الغبن

ستار كريم خليل جاسم الموسويالكلية التقنية االدارية بغداد

ي اسماعيل ابراهيمالكلية التقنية االدارية بغداد
احمد حفى

علي اكرم قاسم عبد الذهيباويالكلية التقنية االدارية بغداد

جاسم منذر جاسم علي الدليميالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ن البيائى زينب اسعد عبد الحسن حسي 

سجاد غازي جبار راشد الزياديالكلية التقنية االدارية بغداد

سجاد عماد كريم صالح المياجيالكلية التقنية االدارية بغداد

عبد هللا محمد جميل عبد هللا النقيبالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ي الزركائن مريم عالء كامل لعيب 

نور كامل كاظم حمزةالكلية التقنية االدارية بغداد

هاجر صباح شاطر يونسالكلية التقنية االدارية بغداد

عز الدين جبار جاسم فرطوس الالميالكلية التقنية االدارية بغداد



يالكلية التقنية االدارية بغداد سارة غازي محمد علي الركائ 

ي ابديوي عبد الكريمالكلية التقنية االدارية بغداد
اس هائن ني 

مصطفن اسالم خزعل فاضلالكلية التقنية االدارية بغداد

ن عبد هللا ناظم مرهج العزاويالكلية التقنية االدارية بغداد حسي 

ايوب مهدي عبيد لفتة الزبيديالكلية التقنية االدارية بغداد

مصطفن عبد الرحمن جميل طاهر الموسويالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد حسن عدنان سلمان رحيم الركائ 

محمد علي ماجد توهان النعيماويالكلية التقنية االدارية بغداد

سجاد شمهود غريب حمود الخليفاويالكلية التقنية االدارية بغداد

مينا علي سهام محسنالكلية التقنية االدارية بغداد

مصطفن طالب يارس علك الزامليالكلية التقنية االدارية بغداد

احمد محمد عبد المجيد سعيد الكرويالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
طه محمد اسماعيل عسكر العائن

صهيب عبد الجبار نايف عبد العزاويالكلية التقنية االدارية بغداد

علي فليح حسن عبد المياجيالكلية التقنية االدارية بغداد

ي جي  عبد هللاالكلية التقنية االدارية بغداد نزار ناج 

ثامر مالك مزهر محمد العبوشيالكلية التقنية االدارية بغداد

اثمار نبيل انيس محمد الالميالكلية التقنية االدارية بغداد

عمر محمد كريم عزيز الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد

 علي الصالحيالكلية التقنية االدارية بغداد
ن سجاد عامر حسي 

مبس جمعة مزعل سلومي الدريعيالكلية التقنية االدارية بغداد

ن حيدر زناد عيىسالكلية التقنية االدارية بغداد حسي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد ماجد عبد هللا عسكر درويش الجنائ 

وسام روكان صكب علي الزبيديالكلية التقنية االدارية بغداد

ن التميميالكلية التقنية االدارية بغداد ايفان خالد محمد حسي 

ن كاظم هادي عيىسالكلية التقنية االدارية بغداد حسي 

ي الرستماويالكلية التقنية االدارية بغداد
حيدر كاظم كوالن حسوئن

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ي البيضائن

تبارك عماد محسن راصن

ايمن علي عطية محمد المالكيالكلية التقنية االدارية بغداد

عادل مضيلم حمود عبد الحسن ال عبيدالكلية التقنية االدارية بغداد

حيدر محمد نعمة كاظم الموسويالكلية التقنية االدارية بغداد

رضا جالل عبد السادة فشار الشويليالكلية التقنية االدارية بغداد

 حسن الدجيليالكلية التقنية االدارية بغداد
ن حسن علي حسي 

مهند مثبن رشيد داود الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد

 الربيعيالكلية التقنية االدارية بغداد
ن فاطمة فالح حسن حسي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد ن الزهي  عهود علي رديف حسي 

نورة صالح جعفر عيىس الشيتويالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
محمد نور ضياء نجم الدين الحسبن

يالكلية التقنية االدارية بغداد ن جعفر الناج  بشار هاشم حسي 

هند جاسم حسون علوان العامريالكلية التقنية االدارية بغداد

اية رسمد بسام عبد الرزاق المعليالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
زينب صفاء سعدي جودي الكنائن

ورود سعد محمد عالوي الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد

ي الكراديالكلية التقنية االدارية بغداد سارة عماد علي ناج 

ندى صالح عبادي نارص الغريباويالكلية التقنية االدارية بغداد

عمر طه نصيف جاسم التميميالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
يونس شاكر عبد محمد السودائن

يالكلية التقنية االدارية بغداد
زيد خضي  مطلك محمد الجحيىس 

حيدر فاضل حبيب حميدي المنهةالكلية التقنية االدارية بغداد

علي جاسم محمد محمود العبيديالكلية التقنية االدارية بغداد



يالكلية التقنية االدارية بغداد
طيبة شامل عبد السالم محمد السامرائ 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
احمد خضي  عباس مطرس  السودائن

يالكلية التقنية االدارية بغداد
بسمة عبد القادر شهاب احمد العائن

امنة ناجح جسام محمد المرسوميالكلية التقنية االدارية بغداد

هبة جبار هليل راشد الشيحانالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد هدى خالد احمد رشيد الخزرج 

حوراء رزاق حسن مجيد العبوديالكلية التقنية االدارية بغداد

رغد عبد الرزاق جاسم جي  العگيليالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
حيدر جالل رضا علي الحسيبن

زهراء زهي  مراد كاظم الشويليالكلية التقنية االدارية بغداد

محمد ناظم عدنان نعمة السليمالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
نغم صالح محمود علوان السامرائ 

ي علي كاظم الشمريالكلية التقنية االدارية بغداد
فرح حسبن

زينب محمود حمزة كريم الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد

لببن رفعت مجيد سلمان العگيديالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
روز نصي  ابراهيم حسن البيائى

يالكلية التقنية االدارية بغداد
زينب علي غازي سعود الگرطائن

ديانا جمال سوارة كريم الرسجناريالكلية التقنية االدارية بغداد

احمد باسم علي عودة القيىسيالكلية التقنية االدارية بغداد

ن بشار حنون الرسايالكلية التقنية االدارية بغداد سارة حسي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
رغدة احمد هاشم محمد البيائى

ن العامريالكلية التقنية االدارية بغداد كرار حيدر حميد غي 

اس سعد حمد عبود عيالالكلية التقنية االدارية بغداد ني 

يالكلية التقنية االدارية بغداد  علي عباس الجنائ 
ن علي حسي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد شوان رعد نافع سليمان كجه ج 

هدى خالد احمد عبد القادر االسعدالكلية التقنية االدارية بغداد

هدير احمد ورور محمد الزبيديالكلية التقنية االدارية بغداد

سجاد احمد قاسم كبة العگيليالكلية التقنية االدارية بغداد

عال عثمان عبد االله حرامي ضيايالكلية التقنية االدارية بغداد

اسماء عبد الجبار عبد الستار مهدي المرسوميالكلية التقنية االدارية بغداد

اية علي مزهر جي  الالميالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد زينب فؤاد صائب كاظم الخفاج 

ن الحيدريالكلية التقنية االدارية بغداد ق احمد حسن حسي  استي 

ي جواد رهيج الساعديالكلية التقنية االدارية بغداد
حسن راصن

احمد كاظم گاطع خنجر العبوديالكلية التقنية االدارية بغداد

علي وسام محمد حنش العبوديالكلية التقنية االدارية بغداد

رعد سعدون عباس جي  الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد

مروة غسان فاضل جي  السعديالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد ن حواسب زيارة العتائ  صادق عبد الحسي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد ن الدراج  زهراء باسم محمد حسي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ن الحسيبن طيبة عبد الكريم لقمان حسي 

اسماء محمد لفتة نايف الدليميالكلية التقنية االدارية بغداد

ايفان علي حميد گطافة الساعديالكلية التقنية االدارية بغداد

رؤى شاكر كاظم محمد الورديالكلية التقنية االدارية بغداد

رسل علي عبود جاسم السالميالكلية التقنية االدارية بغداد

شيماء حيدر موش محمد المهداويالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد سالي ثائر عباس قصب العقائ 

مروة ماجد ابراهيم عباس التميميالكلية التقنية االدارية بغداد

ان عجيل العبوديالكلية التقنية االدارية بغداد زينب علي مي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد وليد خالد محمد رشيد العمي 



مهند ابراهيم علي عباس الموسويالكلية التقنية االدارية بغداد

ارساء عبد السالم سعدان عبد الهادي العبيديالكلية التقنية االدارية بغداد

ن زهاء فارس صالح الراويالكلية التقنية االدارية بغداد حسي 

سيف الدين سلمان رشك الحميداويالكلية التقنية االدارية بغداد

براق صباح فالح حمودي الشمريالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد محمد خليل زوراب رستم السورمي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ن عدي حكمت عبد الستار الكرجن حني 

مصطفن ماجد عبد الحكيم عبد هللا العزاويالكلية التقنية االدارية بغداد

نورة كامل كاظم مدشوش الزيديالكلية التقنية االدارية بغداد

زين العابدين علي زامل عصفور الساعديالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ائن ن زين العابدين صادق جبار عباس الجي 

اطياف عبد هللا عبد محمد العامريالكلية التقنية االدارية بغداد

طيبة عقيل اسماعيل محمد الدليميالكلية التقنية االدارية بغداد

احمد محمود محمد ذرب الجداديالكلية التقنية االدارية بغداد

مهند يوسف خلف منصور الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد

روان هشام علي خليل البناءالكلية التقنية االدارية بغداد

 علي عبد الواحد گعيط الساعديالكلية التقنية االدارية بغداد
ن الحسي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد احمد فالح حسن ديوان الخفاج 

ابراهيم عبد هللا سليم عبد هللا نعشالكلية التقنية االدارية بغداد

نبأ سعدون جبار انعام الراجحيالكلية التقنية االدارية بغداد

لينا مروان عبد الكريم حسن القواسالكلية التقنية االدارية بغداد

ن الحرباويالكلية التقنية االدارية بغداد زينة محسن طالب محمد حسي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
تفى اياد عزيز حامد المشهدائن

يالكلية التقنية االدارية بغداد ميثم بهجت عبد الستار عبود الكاهح 

ي خميس الشمريالكلية التقنية االدارية بغداد
مشتاق كريم راصن

سالي هشام علي خليل البناءالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ن القريىس   علي ثمر حسي 

ن ياسي 

ارساء عباس هاشم رهيف الشمريالكلية التقنية االدارية بغداد

رؤى لبيب عبد الرضا منهل الخزاعيالكلية التقنية االدارية بغداد

ي محمد هاشم العظيميالكلية التقنية االدارية بغداد
سناء حسبن

يالكلية التقنية االدارية بغداد
قضي عالوي جاسم حميد الجحيىس 

حنان فرحان سلمان عباس الرسايالكلية التقنية االدارية بغداد

مصطفن وسام مجيد صالح العبيديالكلية التقنية االدارية بغداد

حارث محمد كاظم زاير الشمريالكلية التقنية االدارية بغداد

اسيل رياض جوري صالح العشائريالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد دعاء عبد اللطيف عبد االمي  عبد الزهرة الناج 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ن عبد الرحمن صاحب رفعت حمزة السامرائ  حني 

نعمات احمد عثمان محمد حموالكلية التقنية االدارية بغداد

زينب مازن قاسم جواد الغبانالكلية التقنية االدارية بغداد

سارة سعد هليل عبد فرطوشيالكلية التقنية االدارية بغداد

 عبد سكاح العكيليالكلية التقنية االدارية بغداد
ن جعفر حسي 

شهد نزيه اسماعيل سعيدالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
فاطمة حسن جبار رمضان الكنائن

يالكلية التقنية االدارية بغداد رحاب حامد خلف العقائ 

 علي الفكيكيالكلية التقنية االدارية بغداد
ن اية علي حسي 

هديل ثامر يحب  خليل القيىسيالكلية التقنية االدارية بغداد

ليل ربيع مهدي جعفرالكلية التقنية االدارية بغداد

ساالر ظافر لويس اسحاق وكيالالكلية التقنية االدارية بغداد

ن عباس الخالديالكلية التقنية االدارية بغداد حيدر احمد حسي 

نجوى صباح نارص عليالكلية التقنية االدارية بغداد



رغد نمي  حسن حمد الفرطوشيالكلية التقنية االدارية بغداد

حوراء عقيل محسن كاظم البايرالكلية التقنية االدارية بغداد

هاجر كريم محمد عبودي الجابريالكلية التقنية االدارية بغداد

ارساء محمود زيد عواد موش الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد

محمد صادق لؤي صادق جعفر العلويالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد  خضي  الخزرج 
ن ن سعدون ياسي  ياسي 

طه زياد طارق ماجد القيىسيالكلية التقنية االدارية بغداد

ارساء كاظم عبيس جبار العبوديالكلية التقنية االدارية بغداد

ي اسماعيل علي الطليحيالكلية التقنية االدارية بغداد
زهراء حفى

ي الظاهريالكلية التقنية االدارية بغداد
شيماء ابراهيم صبحي بربوئن

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ن عبد هللا الطائ  اية صباح ياسي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
زينب اسامة شاكر عودة الكنائن

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ارساء اياد خالد مجيد الحسيبن

زهراء هاشم عباس حسن السعديالكلية التقنية االدارية بغداد

ن عبد العزاويالكلية التقنية االدارية بغداد سارة طه حسي 

زهراء عبد الحافظ محمد عبد الرزاق الخالديالكلية التقنية االدارية بغداد

عفراء فيصل عباس اسماعيل الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد

ن محمد جعفر صادق الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد حسي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
محمد ثامر خضي  عباس السامرائ 

ن القره لوشيالكلية التقنية االدارية بغداد رسل صابر سعدون حسي 

نورة عبد الجبار عبد الستار مهدي الموسويالكلية التقنية االدارية بغداد

سندس صالح حمزة محمد المعموريالكلية التقنية االدارية بغداد

وسيم عادل زاهد عبد الحسن الربيعيالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ن البيائى عبد الكريم رعد كريم امي 

ن حنشالكلية التقنية االدارية بغداد زهراء فرحان حسي 

ورود عدنان كاظم عبد العامريالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد ديانا عباس فاضل نجم المفرج 

ن الزبيديالكلية التقنية االدارية بغداد هاجر صادق غضنفر عبد الحسي 

وسن جمال ابراهيم عبد الرزاق العزاويالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
نور سعد غانم موصلي الطائ 

تبارك اياد كريم جاسم العزاويالكلية التقنية االدارية بغداد

فاطمة سالم هاتف احمد الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد

مروة سمي  خلرف غانم الرسايالكلية التقنية االدارية بغداد

 جبارة الفضليالكلية التقنية االدارية بغداد
ن عالء علوان حسي 

ن عباس الحماميالكلية التقنية االدارية بغداد حوراء علي حسي 

ميس رحيم عيىس كلش الفواديالكلية التقنية االدارية بغداد

ن حميد الزبيديالكلية التقنية االدارية بغداد نورس علي حسي 

طيبة رفعت حمدان ظاهر الحياليالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد كرار عالء صادق كاظم الخزرج 

 نوزاد رستم علي المندالويالكلية التقنية االدارية بغداد
ن حسي 

مصطفن فتح الخامس محي حامد النعيميالكلية التقنية االدارية بغداد

غسق ثامر جاسم محمد الفتالويالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد ي الزم الفريح 
ن شائى دعاء حسي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد محمد جاسم محمد بريسم الخزرج 

 الربيعيالكلية التقنية االدارية بغداد
ن رقية احمد محمد حسي 

عبد الستار علي اسماعيل ابراهيم التميميالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
سارة مؤيد نايف حمادي المشهدائن

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ن محمد خليل سبع الطائ  ياسي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد علي رحيم جعفر جابر الناج 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
حيدر جواد كاظم محمد الحسيبن



يالكلية التقنية االدارية بغداد
ايالف محمد نجم عبد هللا السامرائ 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ن العائن مريم اثي  خليل محمد امي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ن رعد اسعد عكوب المشهدائن حني 

يالكلية التقنية االدارية بغداد علي كريم سلطان سندال العقائ 

حيدر رحيم هاشم نض هللاالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
زينب كاظم عباس طعان المعيبن

محمد طه جسام احمد العكيديالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد ن سارة محمد داخل مجيد العين

يالكلية التقنية االدارية بغداد نور علي صيوان فرج الكعب 

ن عباس العزاويالكلية التقنية االدارية بغداد روض جميل حسي 

حيدر رعد علي سعيد الوزانالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ن جواد عودة صالح البيضائن حسي 

االء خضي  عباس ابراهيم الزنكنةالكلية التقنية االدارية بغداد

ي العليالكلية التقنية االدارية بغداد
الزهراء وليد حميد منائى

يالكلية التقنية االدارية بغداد
خالد قيس جمعة صالح البيضائن

يالكلية التقنية االدارية بغداد
فاطمة فائق جعفر صادق الرديبن

ثناء محمد خميس برغشالكلية التقنية االدارية بغداد

ن احمد العكيديالكلية التقنية االدارية بغداد رحمة حكمت حسي 

روان محمد عمر بكر القيىسيالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ن مجيد حميد سلطان السودائن حسي 

زمن فالح حسن علوان العبوديالكلية التقنية االدارية بغداد

نور خليل جليل عناد ال موشالكلية التقنية االدارية بغداد

مصطفن خليل ابراهيم عبد الكريم الحيونةالكلية التقنية االدارية بغداد

دعاء ستار جبار عبد هللا المولالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ضح اياد خليل ابراهيم البيائى

ورود منصور حسن علي العقيليالكلية التقنية االدارية بغداد

رؤى كاظم كبيش حسن الزيداويالكلية التقنية االدارية بغداد

ابراهيم سعد خماط حسن المالكيالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
عبد العظيم يوسف علوان جاسم الطائ 

حيدر حسن جي  خي  هللا المياجيالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ن
امنة سمي  عباس حميد المستوق

يالكلية التقنية االدارية بغداد
وئى اية خلدون ساطع عبد الفتاح البي 

 عبد العالي شالكة عرمان العكيليالكلية التقنية االدارية بغداد
ن حسي 

ايرس جليل عزيز غضبان الجابريالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد محمد سعد رؤوف الجنائ 

تبارك محسن فاضل جار هللاالكلية التقنية االدارية بغداد

الهام عصام رجه فرحان كرغوليالكلية التقنية االدارية بغداد

سح  رشيد حميد روب  ىهي االبراهيميالكلية التقنية االدارية بغداد

مريم ستار كاطع لفتة المالكيالكلية التقنية االدارية بغداد

ي الساعديالكلية التقنية االدارية بغداد موش حسون فرادي زاج 

عبد الحكيم نعمة علي حميد الموسويالكلية التقنية االدارية بغداد

ي العبوديالكلية التقنية االدارية بغداد رشا هاشم عبد الحسن العيب 

تبارك شهاب احمد عبد هللاالكلية التقنية االدارية بغداد

ريام جبار جاسم سويجت الربيعيالكلية التقنية االدارية بغداد

مصطفن نوزاد زين العابدين مصطفن الجواريالكلية التقنية االدارية بغداد

امي  اخضي  عباس عبد الرزاق العكيليالكلية التقنية االدارية بغداد

ق حاتم داود سلمانالكلية التقنية االدارية بغداد استي 

المرتضن عماد طالب محمد الربيعيالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ميثم رحيم فرج خشيت الكنائن

ذو الفقار جاسم نعيم جيادالكلية التقنية االدارية بغداد



ن البندةالكلية التقنية االدارية بغداد احمد كاظم حتاجة غي 

مالك عالء محمد عباس بهيةالكلية التقنية االدارية بغداد

زيد عبد الكريم كاظم الدعميالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ائن ن فاطمة كريم عبد الرضا سالم الجي 

ن العبيديالكلية التقنية االدارية بغداد ن حمودي امي  زيمة حسي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد  الركائ 
ن محمود عطية خماس كني 

 حسن عبد علي جواد القيىسيالكلية التقنية االدارية بغداد
ن ياسي 

ن فليح حسن عبد الرضا الجمنداريالكلية التقنية االدارية بغداد حسي 

نامس هاشم سعيد حمد الالميالكلية التقنية االدارية بغداد

ن الغريريالكلية التقنية االدارية بغداد علي محمد سليمان محسي 

عائشة كردي خلف صالح الفهداويالكلية التقنية االدارية بغداد

براق عبد الكريم مهدي مراد الربيعيالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد مصطفن نارص عزيز عليوي الركائ 

ي المكصوصيالكلية التقنية االدارية بغداد يح  طيبة عالء نصيف رس 

عبد هللا عقيل فرج عليوي الالميالكلية التقنية االدارية بغداد

ابراهيم علي جالل ابراهيم الشمريالكلية التقنية االدارية بغداد

علي حيدر عباس كاظم القزازالكلية التقنية االدارية بغداد

نجاة حسن عبد الرزاق حسن الهاشميالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد فاطمة كاظم عزيز رفش العتائ 

عقيل شاكر محمود خلف البطاويالكلية التقنية االدارية بغداد

ادهام حسن عباس جواد الشمريالكلية التقنية االدارية بغداد

ي جويد العجيليالكلية التقنية االدارية بغداد حيدر احمد ناج 

محمد عارف مانع هاشم المالكيالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد محمد عباس جي  علوان المفرج 

موش محمود عبيد جاسمالكلية التقنية االدارية بغداد

ي عكاية الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد
محمد قاسم كاش 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
كرار عباس مشتت طريو الكرعائن

يالكلية التقنية االدارية بغداد علي محمد عبد الحسن عباس الركائ 

يالكلية التقنية االدارية بغداد جيالن يوسف شبي  عنفص العتائ 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
محمد رافد محمود سعيد الحمدائن

زهراء محمد رضا علي الربيعيالكلية التقنية االدارية بغداد

محسن رعد عطية عبد التجيةالكلية التقنية االدارية بغداد

سهاد سعدي مجيد جميل الالميالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد يارس احمد عبود فزع الشجي 

ي سليمان داود الخياطالكلية التقنية االدارية بغداد
علي هائن

علي حسن جواد كاظمالكلية التقنية االدارية بغداد

يحب  علي جفات شاوي الخالديالكلية التقنية االدارية بغداد

يونس ظاهر ابراهيم احمد العبيديالكلية التقنية االدارية بغداد

ميثاق محمد كرنفل عمران الحياليالكلية التقنية االدارية بغداد

مرتضن صالح خلف كاطع الساعديالكلية التقنية االدارية بغداد

رامي جمال خزعل علي الالميالكلية التقنية االدارية بغداد

عبد الرحمن خليل ابراهيم عبد هللا القيىسيالكلية التقنية االدارية بغداد

 الربيعيالكلية التقنية االدارية بغداد
ن كرار لطيف جاسم حسي 

مهند حكمت رحيم عبد القيىسيالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد  علي الجنائ 
ن ليث احمد حسي 

علي سلمان داود جاسم الموسويالكلية التقنية االدارية بغداد

هدير جي  خلف علي الصكر الموسويالكلية التقنية االدارية بغداد

محمد زيدان محسن حسنالكلية التقنية االدارية بغداد

مصطفن حميد علوان محمد الساعديالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
جعفر جاسم موش جي  الحصائن



 كريم العكيليالكلية التقنية االدارية بغداد
ن رانيا موفق حسي 

عذراء ابراهيم كاظم ابراهيمالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد رعد محمد محمود دوير الجنائ 

زينب قاسم جاسم محمد العبيديالكلية التقنية االدارية بغداد

يف جاجانالكلية التقنية االدارية بغداد ادهم نوري صبحي رس 

محمود احمد خليل ابراهيم الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
حيدر عماد عالء عبد الرسول الحسبن

نالكلية التقنية االدارية بغداد رشا نزار محمود عبد الحسي 

اسيل جالل عبود زاير الوحيليالكلية التقنية االدارية بغداد

فاطمة صالح وهاب جواد الكنعانالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
سمر عباس دهام بريسن الكنائن

ايناس محمود صالح نجم الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
المعتصم باهلل هاشم جواد حميد السامرائ 

ايالف مرشد محمد نارص العبيديالكلية التقنية االدارية بغداد

طه رسمد محمود مختار االشقرالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
عبدالرحمن غزوان عبدالكريم عبدهللا التكريبى

رضاب ستار حسن حافظ الحيدريالكلية التقنية االدارية بغداد

ن عبدهللا الساعديالكلية التقنية االدارية بغداد محمد كريم حسي 

صبا فارس عبد الملك محمدالكلية التقنية االدارية بغداد

ن محمد الغنيماويالكلية التقنية االدارية بغداد حيدر كاظم حسي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ابراهيم فاضل ناهي شطيب القريىس 

علي نزار عبدهللا فاضل المحياويالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ي الموزائن

ن جاسم فيضن مريم عبد الحسي 

بارق عبد المحسن حسن خلف السامرالكلية التقنية االدارية بغداد

احمد جبار صبار رابط الحريشاويالكلية التقنية االدارية بغداد

سحر اسامة فاروق قاسم المدرسالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد محمد علي لطيف عباس الجنائ 

غفران حميد عديل نايف المسعوديالكلية التقنية االدارية بغداد

علي صالح مهدي ابراهيم الشمريالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
بسمة سعد سلمان محمود العائن

علي محمد سالم قاسم الدركزليالكلية التقنية االدارية بغداد

امار محمد كاطع خليفة الرسايالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد خطاب عامر جمعة عبدهللا المفرج 

يالكلية التقنية االدارية بغداد  الجنائ 
ن ن عبد الهادي حسي  ابراهيم حسي 

حيدر اياد حسن علي الربيعيالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد محمد حسن جلوب عبد الكعب 

 علي فاضل حمودي العجيليالكلية التقنية االدارية بغداد
ن حسي 

رنا نعمة هاشم كاظمالكلية التقنية االدارية بغداد

بان امجد سعيد توفيق الجافالكلية التقنية االدارية بغداد

يرس مهدي جابر وادي الجعيفريالكلية التقنية االدارية بغداد

افياء ستار متعب درويش النجاديالكلية التقنية االدارية بغداد

تمارة عباس فاضل سلمان الزبيديالكلية التقنية االدارية بغداد

مينة حامد ابراهيم مظلوم الدليميالكلية التقنية االدارية بغداد

زهراء جليل مسلم صبيح المسلماويالكلية التقنية االدارية بغداد

موج فائز مهدي محمد االعظميالكلية التقنية االدارية بغداد

محمود عباس مرهون سندال الربيعيالكلية التقنية االدارية بغداد

زينب خالد جاسم محمد الالميالكلية التقنية االدارية بغداد

ي نامق الدوريالكلية التقنية االدارية بغداد انفال فالح ناج 

ارساء حاتم جاسم حمادي العامريالكلية التقنية االدارية بغداد

سارة خضن خليل ابراهيم الدليميالكلية التقنية االدارية بغداد



هديل احمد عبد العباس عباس الالميالكلية التقنية االدارية بغداد

ارساء قاسم عباس داود الدولةالكلية التقنية االدارية بغداد

ا لؤي ميخائيل روفائيل مكوشالكلية التقنية االدارية بغداد ن لي 

زهراء فاضل لفتة عبد هللا الهاشميالكلية التقنية االدارية بغداد

 محمد فرج علي الصبيحاويالكلية التقنية االدارية بغداد
ن حسي 

ايالف اياد عبد الستار عبد االعظميالكلية التقنية االدارية بغداد

رسل مهدي عباس جاسم السعديالكلية التقنية االدارية بغداد

علي صالح محمد توفيق احمدالكلية التقنية االدارية بغداد

احمد ظمي  صالح عبد الرحمن القيىسيالكلية التقنية االدارية بغداد

سارة سعد محمد حسن زنكناويالكلية التقنية االدارية بغداد

بتول رحيم حمود مطر الشويليالكلية التقنية االدارية بغداد

مها عبد المنعم حميد حسن العبيديالكلية التقنية االدارية بغداد

تبارك عبد الكريم محمد فتحي المالكيالكلية التقنية االدارية بغداد

رضا اسعد علي لفتة الساعديالكلية التقنية االدارية بغداد

غفران ستار ابراهيم سلمانالكلية التقنية االدارية بغداد

رشا احمد جبار صالح العجاويالكلية التقنية االدارية بغداد

فاطمة قاسم صادق جعفر العطارالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
نبأ رائد سمي  منعم ال بو سببى

سح  سعد جبار جاسم الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد

ي الساعديالكلية التقنية االدارية بغداد
زهراء عمار خلف كباش 

دانية انور صادق يوسف االسديالكلية التقنية االدارية بغداد

ن جمعة صقر حمديالكلية التقنية االدارية بغداد حني 

غسق نياز مجرن سطم المعاضيديالكلية التقنية االدارية بغداد

طه حيدر نجم عبود السالميالكلية التقنية االدارية بغداد

علياء سعدي محسن احمد الزراعالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ساجدة شكري عبد القادر عياش جوعائن

نهلة سمو هرمز ادم مركىهيالكلية التقنية االدارية بغداد

ن التميميالكلية التقنية االدارية بغداد علياء كاظم محسن حسي 

طيبة ماجد عبد الكريم ذهيباويالكلية التقنية االدارية بغداد

غفران سالم عادل حميد مكيةالكلية التقنية االدارية بغداد

مريم طه السيد عبدة الطويلةالكلية التقنية االدارية بغداد

علي شهاب احمد كاظم الزبيديالكلية التقنية االدارية بغداد

غدير صفاء مهدي احمد الخميسالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
رحمة هللا احمد كاظم بتال الشعبائن

يالكلية التقنية االدارية بغداد
مريم محمد جدي عبد السويفن

ارساء حسن سلمان عبد الحسن الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد

اية حسون اسكندر عبد هللا الربيعيالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
شهد منذر صالح كاظم الحمدائن

يوسف قاسم عبد االمي  سعيد النجارالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد ي عبد االمي  الخزرج  تبارك عبد الجبار ناج 

ي الهلباويالكلية التقنية االدارية بغداد زهراء عباس بشت لعيب 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
احمد بدر خليل حميد المشهدائن

 حسون الربيعيالكلية التقنية االدارية بغداد
ن دعاء منعم حسي 

مريم فاضل اجبي  فعيل الحريشاويالكلية التقنية االدارية بغداد

صابرين عليوي عواد محمود الدليميالكلية التقنية االدارية بغداد

ذو الفقار حيدر زامل جاسم الساعديالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد امال حسن جرو حافظ الدراج 

ن رحيل الربيعاويالكلية التقنية االدارية بغداد هديل علي حسي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد اية حسن داود سالم المفرج 

تمارة جليل نعيس كماش الشويليالكلية التقنية االدارية بغداد



ازهار جبار صباح ثجيل السعيديالكلية التقنية االدارية بغداد

بتول صالح مهدي رميض المعاويالكلية التقنية االدارية بغداد

نور جاسم فانوس وناس المسعوديالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد عذراء عبد هللا جي  نمر الكورج 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
 علي عبد الكريم الكنائن

ن زهراء حسي 

محمد شفيق احمد عبد القادر االحمدالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
مريم عمر صالح الدين سلمان البيائى

يالكلية التقنية االدارية بغداد
مصطفن محمد عبد الحسن عبيد القريىس 

رغد محمود زيد عواد الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد

رونزا حيدر علي فاخر ال شمسالكلية التقنية االدارية بغداد

زينب عقيل كريم سلمان الوائليالكلية التقنية االدارية بغداد

نالكلية التقنية االدارية بغداد علي مهند سعدون حسي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
حسن شاكر رابح عباس الحسبن

ي العباديالكلية التقنية االدارية بغداد
نور احمد خزعل ماصن

زينب محمد محي الدين محسن السعيديالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
عبد الرحمن محمد صالح احمد المشهدائن

حيدر علي لطيف مهدي فخر الدينالكلية التقنية االدارية بغداد

ايمن عمار جاسم عطية الصگراويالكلية التقنية االدارية بغداد

زهراء حيدر حسون هادي البدريالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
عمر ابراهيم محمد عبد الرزاق العائن

ن حسن الساعديالكلية التقنية االدارية بغداد زهراء عبد االمي  حسي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
غام عبد الكاظم محسن غيالن الضجن رصن

خدية فارس جاسم محمدالكلية التقنية االدارية بغداد

كرار علي محسن علي المالكيالكلية التقنية االدارية بغداد

ديانا طه صالح رضا العقيديالكلية التقنية االدارية بغداد

احمد شاكر كاظم محمد الساعديالكلية التقنية االدارية بغداد

ن حميد مجيد عاصي الجدياويالكلية التقنية االدارية بغداد حسي 

االء محمود محمد خصباكالكلية التقنية االدارية بغداد

ن خضي  العباديالكلية التقنية االدارية بغداد  علي عبد الحسي 
مرتضن

رزاق علي ظنون عواد ال سليمةالكلية التقنية االدارية بغداد

علي ستار خليفة محمد المساريالكلية التقنية االدارية بغداد

عباس عبد الحميد عباس باقر الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
زهراء محمد خضن حاچم السودائن

يالكلية التقنية االدارية بغداد
حمزة عبد الستار رجب علي البيائى

مصطفن ضياء عبد الرسول مرداد الشمريالكلية التقنية االدارية بغداد

محمد علي شبيب جي  ال شبيب العلويالكلية التقنية االدارية بغداد

ليث حيدر ناهي سلمان الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد

يارس نبيل محمد رمضان العبوديالكلية التقنية االدارية بغداد

ي زاير سويريالكلية التقنية االدارية بغداد
صفاء عادل راصن

صفا عماد خضي  عباسالكلية التقنية االدارية بغداد

ن جاسم ال زوينالكلية التقنية االدارية بغداد  حامد حسي 
مصطفن

ماسيس اراها بيشان الكسان كيواشالكلية التقنية االدارية بغداد

دعاء حسن صالح عگلة الساعديالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد بسمة عبد الرحمن هادي فضيل الجنائ 

زينب علي سعد هللا فتح هللا القره لوشيالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
سبأ عماد جسام محمد العائن

فاطمة رعد عبد المنعم علوان الجراحالكلية التقنية االدارية بغداد

احمد محمد ابراهيم سلمان الرسايالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد مؤمل احمد محمد حسن عبد الكاظم الجنائ 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
وسناء صادق عبد محمود الحمدائن



فاطمة حيدر عبد الرضا نعاس الزبيديالكلية التقنية االدارية بغداد

اية خضن عباس خنجر الماجديالكلية التقنية االدارية بغداد

رسل علي علوان احمد العبيديالكلية التقنية االدارية بغداد

زهراء عبد االمي  حسن احمد المندالويالكلية التقنية االدارية بغداد

ن عالء صبحي جاسم الشمريالكلية التقنية االدارية بغداد حسي 

ي غالي رسايالكلية التقنية االدارية بغداد منتظر حافظ عباس حاج 

ي الهاشميالكلية التقنية االدارية بغداد شفق صباح نوري ناج 

ندار الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد ي رصن اية فارس صي 

حمزة حمدي شمس هللا عليالكلية التقنية االدارية بغداد

مروة سعيد حسون سالم الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد

ق حيدر عباس خليل الربيعيالكلية التقنية االدارية بغداد مرس 

زينب علي رضا جواد عانةالكلية التقنية االدارية بغداد

رنا اكرم سعادة عگرم ملحمالكلية التقنية االدارية بغداد

طيبة محمد ضمد سعد المالكيالكلية التقنية االدارية بغداد

تمارة حبيب شخي  كزار لل جميلالكلية التقنية االدارية بغداد

زهراء موفق عبد هللا شالل الشمريالكلية التقنية االدارية بغداد

ايوب كاظم حسن العباديالكلية التقنية االدارية بغداد

يوسف علي شياع عبد الكريم العزاويالكلية التقنية االدارية بغداد

ن منصور الجبوريالكلية التقنية االدارية بغداد سيف فالح حسي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ن
مريم سالم محمد عبد هللا الجاق

مصطفن حيدر لطيف محمد الدفاعيالكلية التقنية االدارية بغداد

مالك مني  سلطان رمضان اليارسيالكلية التقنية االدارية بغداد

حسن خميس عبد الرضا علي المساريالكلية التقنية االدارية بغداد

ي الشمريالكلية التقنية االدارية بغداد
مصطفن جبار احمد هائن

يالكلية التقنية االدارية بغداد
عبد المحسن عبد رسحان محسن علي الشورتائن

يف الفهداويالكلية التقنية االدارية بغداد ين علي ابراهيم رس  شي 

ن داود الساعديالكلية التقنية االدارية بغداد امي  علي ياسي 

باز السعديالكلية التقنية االدارية بغداد زهراء عبد االمي  بهلول رس 

براق فوزي الدين عبد السادة سلمان الالميالكلية التقنية االدارية بغداد

هان فياض السعديالكلية التقنية االدارية بغداد زهراء علي رس 

حيدر عامر حسن صابر الموسويالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد حيدر حميد خضي  حاوي الجنائ 

طيبة طه عبد الكريم طالب الظاهريالكلية التقنية االدارية بغداد

ديانا علي محسن ثابت الحميداويالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد نرجس طالب حسن محمد الخفاج 

عبد الخالق محمد علي حسن فالحالكلية التقنية االدارية بغداد

زينب ماجد مصطفن عثمان العبيديالكلية التقنية االدارية بغداد

صفاء باسم چلوب حبيب روضةالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد ي العمي 
امل محمد احمد راصن

انسام ماجد هامل حسن ال جويي الكلية التقنية االدارية بغداد

نبأ عدنان محمد حنفوشالكلية التقنية االدارية بغداد

ديار ستار زوراب هاشم االركوازيالكلية التقنية االدارية بغداد

عالكلية التقنية االدارية بغداد هان لفتة الرس  ضفاف خلف رس 

يالكلية التقنية االدارية بغداد
ن الحسيبن باسم عذاب هاشم حسي 

علي مشتاق طالب عاشورالكلية التقنية االدارية بغداد

عبد هللا عاشور عبد هللا مهجهجالكلية التقنية االدارية بغداد

ن ال عبدالكلية التقنية االدارية بغداد وسيم علي حمزة حسي 

علي عبود سالم ختيبالكلية التقنية االدارية بغداد

ن ابراهيمالكلية التقنية االدارية بغداد ن ياسي  فاطمة حسي 

 الخزعليالكلية التقنية االدارية بغداد
ن  علي مهدي عبد الحسي 

ن حسي 



حسام نبيل حسام محمد الوتارالكلية التقنية االدارية بغداد

مالذ احمد عبيد خلفالكلية التقنية االدارية بغداد

هان الساعديالكلية التقنية االدارية بغداد زينب طالب كاطع رس 

ي الرفعةالكلية التقنية االدارية بغداد
ن انور لطفن خالد حسي 

زهراء جاسم الزم حسن المالكيالكلية التقنية االدارية بغداد

عز الدين نجم مولود الجافالكلية التقنية االدارية بغداد

نور سالم كاظم محسنالكلية التقنية االدارية بغداد

احمد مهدي هادي عزيز الموسويالكلية التقنية االدارية بغداد

علي صاعب كاظم عباس الهالليالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
حامد حمزة حامد الكريىس 

فاروق عبد الرحمن وهيب احمدالكلية التقنية االدارية بغداد

ن غافلالكلية التقنية االدارية بغداد عمر علي حسي 

يالكلية التقنية االدارية بغداد ن جاسم سعيد الدراج  علي حسي 

ن صباح محسن زاير المهناويالكلية التقنية االدارية بغداد حني 

وليد خالد عبد الرحمن كشكول الزبيديالكلية التقنية االدارية بغداد

اية ثامر عبد الحميدالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد حيدر سعيد خلف صالح الشجي 

اية رائد كاظم طاهر العبيديالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
بشي  عمار جميل جواد المشهدائن

يالكلية التقنية االدارية بغداد رسل جمال سلمان فياض الفراج 

امي  محمد عبد المحسن علي الشمريالكلية التقنية االدارية بغداد

اكرم طارق حسن حميد الغزيالكلية التقنية االدارية بغداد

 ثجيل الشويليالكلية التقنية االدارية بغداد
ن  علي حسي 

ن حسي 

هند احمد جليل عزيز االسديالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
سجاد جواد كاظم داخل الكنائن

زهراء جاسم محمد عبد السادةالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد اية راهي محمد سلمان الدراج 

حوراء عادل عبد الزم الساعديالكلية التقنية االدارية بغداد

ن عبيس العجيليالكلية التقنية االدارية بغداد شهد حيدر حسي 

ن علوان محمد التميميالكلية التقنية االدارية بغداد زينب حسي 

حسن رياض نونو سعدون الماركالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد ن مطرس  الخفاج  ايات بشي  عبد الحسي 

عذراء غازي محمد صالح حسنالكلية التقنية االدارية بغداد

زينب اياد عزيز حمود الباويالكلية التقنية االدارية بغداد

يالكلية التقنية االدارية بغداد
جعفر صادق جليل خربيط البيضائن

يالكلية التقنية االدارية بغداد ن مالك رشيد رسهيد الخفاج  حني 

حيدر عباس عبد الزهرة جودة العليالكلية التقنية االدارية بغداد

غادة عامر حطاب سعيدالكلية التقنية االدارية بغداد

 علي الحجاميالكلية التقنية االدارية بغداد
ن اية عباس عبد الحسي 

ابراهيم غزوان ناطق سعيد الضافالكلية التقنية الهندسية بغداد

احمد عدنان حميد غيدان العبيديالكلية التقنية الهندسية بغداد

احمد كريم فليح حسن النعيميالكلية التقنية الهندسية بغداد

اريان عباس بار مراد االركوازيالكلية التقنية الهندسية بغداد

ارساء شهاب احمد حسنالكلية التقنية الهندسية بغداد

ايناس قائد عبد يونس الموسويالكلية التقنية الهندسية بغداد

ن عادل حكمان منعمالكلية التقنية الهندسية بغداد حسي 

يالكلية التقنية الهندسية بغداد  المسيب 
ن  محمد علي حسي 

ن حواء حسي 

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
ي جبار الحسائن

حوراء وليد شمحن

ريام عامر سلمان ذعار الغريريالكلية التقنية الهندسية بغداد

زينب سالم يحب  عيىسالكلية التقنية الهندسية بغداد



يالكلية التقنية الهندسية بغداد زينب مهدي هادي رشيد الخفاج 

سارة حازم عبد الكريم توفيق البديالكلية التقنية الهندسية بغداد

سح  عبد الكريم جواد جري العرسالكلية التقنية الهندسية بغداد

 الفضليالكلية التقنية الهندسية بغداد
ن سكينة محمود عبد هللا حسي 

سلطان احمد عبد االمي  خضي  االنباريالكلية التقنية الهندسية بغداد

شهد جعفر كاظم عيال الربيعيالكلية التقنية الهندسية بغداد

شهد ساجد كاظم علوانالكلية التقنية الهندسية بغداد

ن العزيزالكلية التقنية الهندسية بغداد صادق جاسم عبد االمي  حسي 

صخر هادي صالح كرحوت الروايالكلية التقنية الهندسية بغداد

طه حيدرحبيب شناوةالكلية التقنية الهندسية بغداد

ن خضي  ابراهيم العبيديالكلية التقنية الهندسية بغداد عائشة ياسي 

عباس جعفر عبد االمي  كاظم ااباويالكلية التقنية الهندسية بغداد

عبد الرحمن غزوان صهيب بهاء الخطيبالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
هان القريىس  عبد هللا غالب كاظم رس 

علي محمد قاسم عبيد تايهالكلية التقنية الهندسية بغداد

عماد عواد جاسم محمدالكلية التقنية الهندسية بغداد

عمر جاسم محمد مرعيالكلية التقنية الهندسية بغداد

عيىس احمد جاسم حمود المهديالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
ن القريىس  ن حسي  غصون رياض معي 

فاروق عماد حمدي توفيقالكلية التقنية الهندسية بغداد

وز حيدر رشيد زرزورالكلية التقنية الهندسية بغداد في 

ي بكتاش احمد الموسويالكلية التقنية الهندسية بغداد
محمد تفى

محمد صالح حمود محمد العجيليالكلية التقنية الهندسية بغداد

مرتح  محمد هادي حمودالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد  العتب 
ن مسلم عقيل احمد حسي 

 جبار جياد عبيد العكيليالكلية التقنية الهندسية بغداد
مصطفن

مصطفن حمد حسن معيوفالكلية التقنية الهندسية بغداد

مصطفن خميس جاسم ذياب العيساويالكلية التقنية الهندسية بغداد

مصطفن ماجد كريم عباس ابو رغيفالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
نجم عبد هللا سعيد شاكر العائن

نور محمد مثبن خلف الجميليالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد  العتب 
ن ي عقيل احمد حسي 

هائن

ن محمد جاسم محمد المسلمالكلية التقنية الهندسية بغداد ياسي 

احمد حسن صالح مجة الجواريالكلية التقنية الهندسية بغداد

احمد حمزة كريم محيسن علوانالكلية التقنية الهندسية بغداد

ي جبار زغي  الجبوريالكلية التقنية الهندسية بغداد
احمد راصن

احمد عبد الجليل عباس عودةالكلية التقنية الهندسية بغداد

احمد محمد رشيد محمودالكلية التقنية الهندسية بغداد

انور مني  عبد الجبار حسن الطاهرالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد ي العتب 
براق جعفر صادق غبن

ن حمزة كشاش كاظم الفتالويالكلية التقنية الهندسية بغداد بني 

تبارك جاسم خضن خلف اليارسيالكلية التقنية الهندسية بغداد

حارث مزاحم عودة سعيد المرسوميالكلية التقنية الهندسية بغداد

ن حيدر نعمة عبد الديراويالكلية التقنية الهندسية بغداد حسي 

 علي عبد الكريم الساعديالكلية التقنية الهندسية بغداد
ن حسي 

خالد حامد تيمور خضي  السالميالكلية التقنية الهندسية بغداد

ي رسحانالكلية التقنية الهندسية بغداد ي ايمن راج  راج 

زينب علي خالد رشيد القيىسيالكلية التقنية الهندسية بغداد

ي الجواهريالكلية التقنية الهندسية بغداد
زينب نديم سوزه علي تفى

سجاد محمود شاكر نعمةالكلية التقنية الهندسية بغداد



سح  مزهر عبد حسنالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد عباس نارص انعيس زغي  العتائ 

عبد هللا احمد محمد برهان الحصناويالكلية التقنية الهندسية بغداد

عبي  جميل جابر محسنالكلية التقنية الهندسية بغداد

عز الدين ثائر جابر وداعةالكلية التقنية الهندسية بغداد

علي فالح حمد ثجيل المعتوكالكلية التقنية الهندسية بغداد

علي محمد عرنوص كاظمالكلية التقنية الهندسية بغداد

ي بنيان الساعديالكلية التقنية الهندسية بغداد غدير مهدي لعيب 

غياث ثامر احمد خضي الكلية التقنية الهندسية بغداد

فهد الدين حازم زيدان كريمالكلية التقنية الهندسية بغداد

كرار اسعد حسن غافل العكيليالكلية التقنية الهندسية بغداد

ن الزبيديالكلية التقنية الهندسية بغداد كرار علي نارص حسي 

محمد باقر كامل حمدان عبد السادة الربيعيالكلية التقنية الهندسية بغداد

محمد قحطان عدنان فرهود الفنديالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
محمد مردان عبد لطيف العائن

يالكلية التقنية الهندسية بغداد مدين سعد جلوب محمد االمي 

مرتقب حيدر عدنان باقر ال درةالكلية التقنية الهندسية بغداد

مريم عادل محسن محيسن المالكيالكلية التقنية الهندسية بغداد

مصطفن سالم كريم محمد الشمريالكلية التقنية الهندسية بغداد

نرجس محمد كامل سلومي الجبوريالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
نور الهدى رزاق عبود عباس بردي الحمدائن

نور الهدى عبد الكريم اسماعيل محسن الصكرالكلية التقنية الهندسية بغداد

ي محمود العبيديالكلية التقنية الهندسية بغداد نور الهدى عثمان ناج 

ي مهدي صالح مهدي الشمريالكلية التقنية الهندسية بغداد
هائن

هدى نصيف جاسم محمدالكلية التقنية الهندسية بغداد

ن عبد االمي  كاظم زريان اليساريالكلية التقنية الهندسية بغداد ياسي 

يوسف عبد الكريم جاسم ابراهيمالكلية التقنية الهندسية بغداد

يونس عدنان صباح يونس النعيميالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
ايوب رميض حسن داود البيائى

بشي  فؤاد احمد ملك البدريالكلية التقنية الهندسية بغداد

تبارك عامر لطيف علي المعموريالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
تبارك مهدي صبحي مهدي البيائى

حارث رياض حسن علي ابراهيمالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
حيدر صالح عزيز حسن الحسيبن

دانا جليل ابراهيم قدوري الربيعيالكلية التقنية الهندسية بغداد

زياد طارق غالب سلمان الموسويالكلية التقنية الهندسية بغداد

زينة كاظم سلمان مجيدالكلية التقنية الهندسية بغداد

سدير شامل صادق محمدالكلية التقنية الهندسية بغداد

سؤدد حسن عباس حمود العيثاويالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
ضح اياد حكمت عبد الغبن

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
ى
طه هيثم عبد الحليم رزوق

ازالكلية التقنية الهندسية بغداد ن عبد الكريم سعد حسن عبد الكريم الي 

علي رضا اعناد كاظم البدريالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد علي عباس دوي    ج جاسم الخفاج 

علي عدنان كشمر زيبك العزاويالكلية التقنية الهندسية بغداد

علي قيس رحيم ظاهر السنيدالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
علي يوسف داخل احيمد السلطائن

عمار راشد براك احمد المعاضيديالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
ليث احمد داود عبد القادر العائن

مرتضن كامل عبد حسن الصيمريالكلية التقنية الهندسية بغداد



مصطفن حكمت احمد ظاهر الجميليالكلية التقنية الهندسية بغداد

احمد حيدر كريم ذيابالكلية التقنية الهندسية بغداد

ي جاسم المالكيالكلية التقنية الهندسية بغداد
احمد سمي  سببى

احمد عامر امان حيدرالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
اسالم عماد كاظم سلمان السودائن

اية سعد عبود رضا دكلةالكلية التقنية الهندسية بغداد

اية عمار محمود مبارك الربيعيالكلية التقنية الهندسية بغداد

بالل كاظم عداي احمد القيىسيالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد تبارك ثامر عبد مهدي الجنائ 

تبارك سعد جبار محمود العبيديالكلية التقنية الهندسية بغداد

تبارك عبد الرحمن صبحي جاسم الشمريالكلية التقنية الهندسية بغداد

ن مصطفن عبد الرزاق عباس الساعديالكلية التقنية الهندسية بغداد حسي 

ديانا عادل جليل عذير الزم االسديالكلية التقنية الهندسية بغداد

رسل كاظم دفار عبيدالكلية التقنية الهندسية بغداد

زينب عبد االمي  خضي  حسنالكلية التقنية الهندسية بغداد

رسى عالء الدين حمد حماديالكلية التقنية الهندسية بغداد

ي الجبوريالكلية التقنية الهندسية بغداد عامر صاحب صي 

يالكلية التقنية الهندسية بغداد فاطمة محمد احمد عباس اللهيب 

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
فرح حاتم داود سلمان الجحيىس 

كرار عدنان عبد جي الكلية التقنية الهندسية بغداد

كرار مبدر فاهم رحيمالكلية التقنية الهندسية بغداد

كوثر سمي  سويدان نارصالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
ليث فراس هيالن خضي  الطائ 

ليث نايف حمادي عبيد النعيميالكلية التقنية الهندسية بغداد

محمود شاكر محمود محمد العبدليالكلية التقنية الهندسية بغداد

مريم ثائر فاضل عباس النعيميالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
مبن محمد جباري بريو الطائ 

ن زبونالكلية التقنية الهندسية بغداد ميديا جبار عبد الحسي 

يالكلية التقنية الهندسية بغداد  العقائ 
ن نور الهدئ حيدر علي حسي 

نور عبد المطلب احمد غفي  الشمريالكلية التقنية الهندسية بغداد

هبة رعد كامل خنياب العيدانالكلية التقنية الهندسية بغداد

وسام عماد عدنان جاسم البطاويالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
ابراهيم مصطاف حسن محمود المشهدائن

احمد صباح عباس حنون البضيالكلية التقنية الهندسية بغداد

يدة القصي الكلية التقنية الهندسية بغداد احمد عبد االمي  مهر رس 

امجد اسماعيل عباس جاسم العزاويالكلية التقنية الهندسية بغداد

جهاد جبار فرج عليويالكلية التقنية الهندسية بغداد

حسن عبد القادر عبد الرضا حسن العكيليالكلية التقنية الهندسية بغداد

حسن فالح عبد االمي  جاسم حمادي الخالديالكلية التقنية الهندسية بغداد

ن محمد ال زيزيرجالكلية التقنية الهندسية بغداد  علي عبد الحسي 
ن حسي 

ن قاسم ناظم صبارالكلية التقنية الهندسية بغداد حسي 

حيدر احمد هاشم محمدالكلية التقنية الهندسية بغداد

حيدر سالم مزهر كاظم الجبوريالكلية التقنية الهندسية بغداد

حيدر عامر عبد ذياب التميميالكلية التقنية الهندسية بغداد

حيدر عبد االمي  يونس خضن الجزائريالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
عباس عبد االمي  مذري مايح الحسائن

يالكلية التقنية الهندسية بغداد عبد الزهراء عادل حاتم جي  الكعب 

عبد هللا مصعب صالح الدين عبد الحميد الحطابالكلية التقنية الهندسية بغداد

عدنان احمد عبدان ذيابالكلية التقنية الهندسية بغداد

علي حميد محمد نوري محمد علي الفحامالكلية التقنية الهندسية بغداد



علي رشيد حميد مجيد العزاويالكلية التقنية الهندسية بغداد

علي رعد مزهر كاظم الجبوريالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
علي عبد االمي  مذري مايح الحسائن

علي عمر غفوري مهديالكلية التقنية الهندسية بغداد

علي مزهر رحيم جاسم الزيرجاويالكلية التقنية الهندسية بغداد

علي هادي حسيم علي العادليالكلية التقنية الهندسية بغداد

كرار غانم عبد علي النوفليالكلية التقنية الهندسية بغداد

ن العبوديالكلية التقنية الهندسية بغداد كرارطالب خنياب ياسي 

يالكلية التقنية الهندسية بغداد ماجد حميد نجم عبد هللا الجنائ 

مالك محمد هاشم عبود السواعدالكلية التقنية الهندسية بغداد

محمد حازم مهدي صالح العباشيالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد محمد عناد عواد شمران البعيح 

ن البطاطالكلية التقنية الهندسية بغداد محمد محسن نوري حسي 

ن العبيديالكلية التقنية الهندسية بغداد محمود حازم علي حسي 

مصطفن خضن خلف قدوريالكلية التقنية الهندسية بغداد

 عبد القادر عبد الرضا حسن العكيليالكلية التقنية الهندسية بغداد
مصطفن

منتظر صالح مزعل تقس عطيةالكلية التقنية الهندسية بغداد

مهند ناظم رشيد جوادالكلية التقنية الهندسية بغداد

يارس احمد نعمة الزم البهادليالكلية التقنية الهندسية بغداد

 علي عواد البدريالكلية التقنية الهندسية بغداد
ن يارس حسي 

يوسف احمد شكر محمود علي العزاويالكلية التقنية الهندسية بغداد

ابراهيم محمد جميل فاضلالكلية التقنية الهندسية بغداد

ابراهيم يارس خالد حسون القصابالكلية التقنية الهندسية بغداد

ارساء لطيف حميد فرهود القرغوليالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
ن الشيبائن امي  علي عباس امي 

إرساء لطيف حميد فرهودالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
ن الشيبائن أمي  علي عباس أمي 

آيات رياض عبود ياسالكلية التقنية الهندسية بغداد

جعفر جاسب مجيد سلمان البهادليالكلية التقنية الهندسية بغداد

ن محمد حسون ال الزبالالكلية التقنية الهندسية بغداد جيهان حسي 

جيهان سالم سلمان داود السادةالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
حسن جالل يوسف تفى

ي الزوارالكلية التقنية الهندسية بغداد
 علي مجيد راصن

ن حسي 

حوراء علي نجيب هاديالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
حيدر باسم هاشم بجاي الطائ 

ذو الفقار علي خلف كريم الساعديالكلية التقنية الهندسية بغداد

رونق عبود عبد غالمالكلية التقنية الهندسية بغداد

نالكلية التقنية الهندسية بغداد ري  هام خالد عودة حسي 

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
زينب عبد االله نوري مجيد الحسيبن

سجاد حبيب عباس فرج البهادليالكلية التقنية الهندسية بغداد

ن الزبيديالكلية التقنية الهندسية بغداد سعد علي نارص حسي 

عبد هللا هيثم عبد هللا احمدالكلية التقنية الهندسية بغداد

عزيز علي عزيز جبارالكلية التقنية الهندسية بغداد

عمر صباح جبار حمادي الرحيمالكلية التقنية الهندسية بغداد

كرار ماجد خليل ابراهيم الشاميالكلية التقنية الهندسية بغداد

محمد اياد عبد زيد عباسالكلية التقنية الهندسية بغداد

محمد عيىس احمد محل الفالجيالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد محمد كاظم عجمي جاسم الجنائ 

مصطفن حسان عبد السادة فرحان التميميالكلية التقنية الهندسية بغداد

 عبد الجبار مهدي عليالكلية التقنية الهندسية بغداد
مصطفن



يالكلية التقنية الهندسية بغداد
 علي خضي  مصطفن العائن

مصطفن

منال قيس ربيع ياسالكلية التقنية الهندسية بغداد

مهدي صالح حسن كاطع الساعديالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد ميرسة اسعد فاضل سلمان الخزرج 

ن لفتة نادر الساعديالكلية التقنية الهندسية بغداد هناء حسي 

ي االسديالكلية التقنية الهندسية بغداد
يوسف حسن حنون راصن

يوسف حسن علي محيسنالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
احمد شاكر جلوب محمد المكنوش 

ازهر خالد بندر حسون الربيعيالكلية التقنية الهندسية بغداد

اية صفاء فهد نارص البهادليالكلية التقنية الهندسية بغداد

اية صالح عبد محمدالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
باقر داود فليح فرهود الكنائن

ن العباشيالكلية التقنية الهندسية بغداد بكر حارصن حمد حسي 

حسن علي بديوي كاظم الربيعيالكلية التقنية الهندسية بغداد

ن حبيب السماكالكلية التقنية الهندسية بغداد ن خالد شني  حسي 

 كريم شذر كاظم الشويليالكلية التقنية الهندسية بغداد
ن حسي 

رانية وسام قاسم محمد العزاويالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
ريام عمران موش فياض الكنائن

زينب احمد محمد فرجالكلية التقنية الهندسية بغداد

زينب محمد حميد باشا المندالويالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد سجاد محمد عبود لطيف الزهي 

سمارة عامر كاطع حيال الزيديالكلية التقنية الهندسية بغداد

سيف محمد حامد مجيد الشمريالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد  الحبائ 
ن ن فاضل ياسي 

شهد معيى

صفاء باسم عباس لفتةالكلية التقنية الهندسية بغداد

ن العفانالكلية التقنية الهندسية بغداد طه حامد احمد حسي 

طيبة ثامر عبد الستار سلمان الربيعيالكلية التقنية الهندسية بغداد

عبد الرحمن قاسم شياع مرزةالكلية التقنية الهندسية بغداد

علي خالد يوسف مالزمالكلية التقنية الهندسية بغداد

علي هادي حسن هويدي الفتالويالكلية التقنية الهندسية بغداد

فاطمة حسن جودة موشالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
فاطمة رحيم خليف جبار السودائن

فاطمة عادل جميل سلطان الشمريالكلية التقنية الهندسية بغداد

ن محمد التميميالكلية التقنية الهندسية بغداد محمد صفاء حسي 

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
مروة علي عبيد نصيف الطائ 

ي جياد مطرالكلية التقنية الهندسية بغداد مريم احمد صي 

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
مريم محمد اسماعيل المشهدائن

مريم نائل ادور وادي الدبونالكلية التقنية الهندسية بغداد

 علي سلمان صالح المرسوميالكلية التقنية الهندسية بغداد
مصطفن

مها يحب  عباس عليالكلية التقنية الهندسية بغداد

نبأ ميثم جعفر سلمان الجبوريالكلية التقنية الهندسية بغداد

نور محمد عبد الحسن خميس الدفاعيالكلية التقنية الهندسية بغداد

ي الرسايالكلية التقنية الهندسية بغداد نورا حاتم خميس ناج 

هبة عادل عبد المنعم خلفالكلية التقنية الهندسية بغداد

ن كاظع راشد الحديديالكلية التقنية الهندسية بغداد والء عبد الحسي 

وئام نايف فالح حسنالكلية التقنية الهندسية بغداد

يوسف عبد االمي  زيبم مهوسالكلية التقنية الهندسية بغداد

احمد سعد طالب مشتاق اليارسيالكلية التقنية الهندسية بغداد

ن التميميالكلية التقنية الهندسية بغداد احمد هادي علي حسي 

اسماء ريسان رعيد هطي الفضليالكلية التقنية الهندسية بغداد



اصيل عبد هللا كاظم سلمان العليالكلية التقنية الهندسية بغداد

امنة سجال حسن محمدالكلية التقنية الهندسية بغداد

اية عصام محمد علي وليالكلية التقنية الهندسية بغداد

ايناس عباس جويد صالح الرسايالكلية التقنية الهندسية بغداد

تبارك جبار عطوش عطوان المجتوميالكلية التقنية الهندسية بغداد

تبارك جميل قاسم حسن الربيعيالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
ن البيضائن ن عبد االمي  سلمان حسي  حسي 

رامي ماهر بطرس كجو صوموالكلية التقنية الهندسية بغداد

ي العامريالكلية التقنية الهندسية بغداد رانيا عماد حاتم حرئ 

زهراء كريم عباس عجيل العظيميالكلية التقنية الهندسية بغداد

 علي حسن المحموديالكلية التقنية الهندسية بغداد
ن زينب حسي 

زينب عادل رحيم مجيدالكلية التقنية الهندسية بغداد

زينة كريم صي  عطية الساعديالكلية التقنية الهندسية بغداد

سالم ستار جبار ضاجي البهادليالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
سلر محمد جاسم دهلة الكنائن

عمر جالل مراد احمد الجافالكلية التقنية الهندسية بغداد

غفران فاضل عداي داغر الحريشاويالكلية التقنية الهندسية بغداد

محمد حامد حمزة محسن العمودالكلية التقنية الهندسية بغداد

مريم عبد الستار جابر جاسم الهاشميالكلية التقنية الهندسية بغداد

مريم عدنان صابر عبد هللاالكلية التقنية الهندسية بغداد

مصطفن اياد خلف محمدالكلية التقنية الهندسية بغداد

مصطفن عبد السالم عبد الحمزة كاروديالكلية التقنية الهندسية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
ن البيائى نجوى جاسم علي حسي 

يالكلية التقنية الهندسية بغداد
نور عالء حميد عبود المشهدائن

نور محمد سالم سعد هللاالكلية التقنية الهندسية بغداد

هالة بشي  سلمان خلف الزاويالكلية التقنية الهندسية بغداد

هديل احمد عدنان قاسم الصعبالكلية التقنية الهندسية بغداد

وسام طه جواد عزيز الموسويالكلية التقنية الهندسية بغداد

ي
ابراهيم محمد خليل ابراهيممعهد االدارة التقبن

ي
احمد خالد كاظم قاسم معهد االدارة التقبن

ي
احمد مصطفن احمد كاظممعهد االدارة التقبن

ي
ن معهد االدارة التقبن ق رائد زهي  حسي  استي 

ي
ق يحب  عبدهللا حسن معهد االدارة التقبن استي 

ي
اسيل عقيل علي ابراهيممعهد االدارة التقبن

ي
ن محسن جودة مطرمعهد االدارة التقبن الحسي 

ي
الموفق مؤيد عبدهللا عبدالقادر معهد االدارة التقبن

ي
امنة رافد فائق احمد معهد االدارة التقبن

ي
امنة كريم شندي عواد معهد االدارة التقبن

ي
امي  جالل هالل عيىس  معهد االدارة التقبن

ي
ايناس حسن محمود جاسممعهد االدارة التقبن

ي
ايه داود سلمان عبدهللا معهد االدارة التقبن

ي
ايه فالح كطوف رسحان معهد االدارة التقبن

ي
هللا عالوي احمد معهد االدارة التقبن تبارك خي 

ي
جنان احمد جواد محمد معهد االدارة التقبن

ي
حارث خالد رسمي محمدمعهد االدارة التقبن

ي
نمعهد االدارة التقبن يف علي حسي  حذيفة رس 

ي
ن جواد كاظم صالحمعهد االدارة التقبن حسي 

ي
ن حامد أغريب غافلمعهد االدارة التقبن حسي 

ي
ن حيدر رسحان صالحمعهد االدارة التقبن حسي 

ي
ن فاضل  معهد االدارة التقبن حوراء كامل حسي 



ي
ذوالفقار قضي لطيف كاظم معهد االدارة التقبن

ي
رائد جاسم محمد عكالمعهد االدارة التقبن

ي
رشا حميد صبار حمودمعهد االدارة التقبن

ي
رغد عبدالوهاب عبدالرزاق مصطفنمعهد االدارة التقبن

ي
رغيد فراس ابراهيم شياع معهد االدارة التقبن

ي
رقية هاشم علوان روكانمعهد االدارة التقبن

ي
زهراء رياض صالل عبدمعهد االدارة التقبن

ي
زهراء سعد كاظم عليمعهد االدارة التقبن

ي
زهراء ناهد عبدالوهاب عبدالرزاقمعهد االدارة التقبن

ي
زيد خلف احمد عيىس معهد االدارة التقبن

ي
زينب صديق داود محمدمعهد االدارة التقبن

ي
زينب محمود سلمان عباديمعهد االدارة التقبن

ي
سامر طالب مهدي خليلمعهد االدارة التقبن

ي
سجاد حازم عبدالرضا فهدمعهد االدارة التقبن

ي
نمعهد االدارة التقبن سجاد ستار محسن حسي 

ي
سح  خالد جميل ثاري معهد االدارة التقبن

ي
سهاد طالل عبد صالحمعهد االدارة التقبن

ي
صفا عبدالرزاق شاكر محمود معهد االدارة التقبن

ي
ي فاضل عودة معهد االدارة التقبن

ى
ضح عبدالباق

ي
عارف محمد عناد زويدمعهد االدارة التقبن

ي
عباس محمد نارص كاطعمعهد االدارة التقبن

ي
ي حسنمعهد االدارة التقبن

عدي علي عبدالغبن

ي
علي ستار عباس ضاجي معهد االدارة التقبن

ي
علي عطوان جي  صالح معهد االدارة التقبن

ي
علي كريم يارس طاهر معهد االدارة التقبن

ي
عمر علي صيوان عطيةمعهد االدارة التقبن

ي
غفران صادق جعفر سالم معهد االدارة التقبن

ي
ن جوديمعهد االدارة التقبن ي قاسم عبدالحسي  مجتب 

ي
محمد احمد عبد منديلمعهد االدارة التقبن

ي
محمد احمد نارص ايداممعهد االدارة التقبن

ي
محمد جاسم محمد حمدمعهد االدارة التقبن

ي
محمد حاتم رشيد دانهمعهد االدارة التقبن

ي
محمد حاتم كاظم شحاذةمعهد االدارة التقبن

ي
محمد حميد محمود غراوي معهد االدارة التقبن

ي
محمد خليل هاشم عايد  معهد االدارة التقبن

ي
محمد طه غانم محمدمعهد االدارة التقبن

ي
محمد نديم احمد رسحانمعهد االدارة التقبن

ي
محمد هشام محمد هاشممعهد االدارة التقبن

ي
مراد مالك مهجر كريممعهد االدارة التقبن

ي
ي حسنمعهد االدارة التقبن

مرتضن علوان راصن

ي
نمعهد االدارة التقبن مروة عيىس سلمان حسي 

ي
مروة كريم علي اسماعيلمعهد االدارة التقبن

ي
مريم  احسان عزيز مجيد معهد االدارة التقبن

ي
ن معهد االدارة التقبن مريم طالب حامد ياسي 

ي
مريم عامر جريان علوان معهد االدارة التقبن

ي
ن معهد االدارة التقبن  علي سلمان حسي 

مصطفن

ي
مقتدى عبد جحيل سلمانمعهد االدارة التقبن

ي
مالك عبد الكريم مهدي زيدان معهد االدارة التقبن

ي
منتظر رعد شامت رسنمعهد االدارة التقبن

ي
مها علي محمد وحيدمعهد االدارة التقبن



ي
مهند حمد حمزة حميدمعهد االدارة التقبن

ي
نمعهد االدارة التقبن ن رضا حسي  نبأ حسي 

ي
نور جليل اسماعيل محمدمعهد االدارة التقبن

ي
نور جواد بلبل حمودمعهد االدارة التقبن

ي
نور مالك هالل نجرسمعهد االدارة التقبن

ي
نورعبداالمي  كاظم عبداالمي معهد االدارة التقبن

ي
هاجرغازي عيادة صباحمعهد االدارة التقبن

ي
هدى زكي كاظم ابراهيممعهد االدارة التقبن

ي
نمعهد االدارة التقبن هدى عودة رحيمة حسي 

ي
يارس جاسم موش كاظم معهد االدارة التقبن

ي
ابراهيم مشتاق طالب  حمادي معهد االدارة التقبن

ي
احمد حامد جاسم معهد االدارة التقبن

ي
احمد علي كاظم خضي  معهد االدارة التقبن

ي
احمد محمود حسن علي معهد االدارة التقبن

ي
حسن عمار حسن علي معهد االدارة التقبن

ي
حيدر ابراهيم خشن عذاب معهد االدارة التقبن

ي
حيدر رزاق جليل كاظم معهد االدارة التقبن

ي
رفل احمد شهاب معهد االدارة التقبن

ي
سنان حسن تركي حسن معهد االدارة التقبن

ي
ن حمد عبدالرضا معهد االدارة التقبن سيف حسي 

ي
ن معهد االدارة التقبن عامر هادي جريو معي 

ي
عباس سعد ربيع عودة معهد االدارة التقبن

ي
عبدالرزاق اكرم عمران معهد االدارة التقبن

ي
محمد شهاب حميد نارصمعهد االدارة التقبن

ي
ن كسار تايه معهد االدارة التقبن محمد عبدالحسي 

ي
مرتضن داود سلمان فليفل  معهد االدارة التقبن

ي
مصطفن رحيم محمد جعفر معهد االدارة التقبن

ي
يارس سالم عمران رمضان معهد االدارة التقبن

ي
ابراهيم جواد كاظم علوانمعهد االدارة التقبن

ي
ن    معهد االدارة التقبن ي ياسي  ابراهيم صي 

ي
ن      معهد االدارة التقبن شيماء قاسم خزعل حسي 

ي
ي محمد عبد عليمعهد االدارة التقبن

احمد غبن

ي
احمد محمد نوري   معهد االدارة التقبن

ي
ارساء نعمان شكر محمد  معهد االدارة التقبن

ي
ارساء هاشم قند ريحان  معهد االدارة التقبن

ي
اسيل سعد كريم علي    معهد االدارة التقبن

ي
اكرم لطيف عبد حريش  معهد االدارة التقبن

ي
الحسن جواد عداي مراد معهد االدارة التقبن

ي
امنة بهي  جي  عصاد عليمعهد االدارة التقبن

ي
ي  معهد االدارة التقبن

اية اسعد جاسم راصن

ي
ايمان خالد عطيه نجم  معهد االدارة التقبن

ي
بارق علي اسماعيل جاسم    معهد االدارة التقبن

ي
بتول سالم كاظم رحيم   معهد االدارة التقبن

ي
ي  معهد االدارة التقبن براء قاسم رسن عريب 

ي
براء مجيد حميد جاري  معهد االدارة التقبن

ي
تبارك محمد سلمان سبع      معهد االدارة التقبن

ي
حسن محسن موش سلمان  معهد االدارة التقبن

ي
حسن مظهر حسن احمد  معهد االدارة التقبن

ي
 علي طه           معهد االدارة التقبن

ن حسي 

ي
 علي عبد الزهرة نور معهد االدارة التقبن

ن حسي 



ي
 علي محمد حسن  معهد االدارة التقبن

ن حسي 

ي
ن    معهد االدارة التقبن حوراء جمعة محي حسي 

ي
دعاء عبدهللا وحيد    معهد االدارة التقبن

ي
زهراء ضياء سعدي حسيب      معهد االدارة التقبن

ي
زهراء عبد عجيل عبود      معهد االدارة التقبن

ي
زهراء لفته صالح رسن معهد االدارة التقبن

ي
زهراء ماجد سلمان علي        معهد االدارة التقبن

ي
زهراء ناجح جاسم علي     معهد االدارة التقبن

ي
زهراء يحب  رشيد ثامر  معهد االدارة التقبن

ي
زيدان زيد عزاوي شفيق     معهد االدارة التقبن

ي
زينب جاسم محمد شنتة    معهد االدارة التقبن

ي
زينب فاضل جار هللا دهش   معهد االدارة التقبن

ي
زينب كريم طاهر فالح   معهد االدارة التقبن

ي
زينب ناجح جاسم علي   معهد االدارة التقبن

ي
ي جي   معهد االدارة التقبن

ساجد حمدان شمحن

ي
سارة عطا هللا خلف عباس    معهد االدارة التقبن

ي
سارة ماجد نوري علوان    معهد االدارة التقبن

ي
ن عبد    معهد االدارة التقبن ساره علي حسي 

ي
رسى ابراهيم سعد صكر         معهد االدارة التقبن

ي
سيف سعد سلمان خلف   معهد االدارة التقبن

ي
سيف عباس حلمي خليفة    معهد االدارة التقبن

ي
ن      معهد االدارة التقبن شيماء قاسم خزعل حسي 

ي
صباح عبد الرضا رومي صباح معهد االدارة التقبن

ي
طيبة محمد فاضل عباس      معهد االدارة التقبن

ي
ن علوان     معهد االدارة التقبن عبد الرحمن حسي 

ي
عبد هللا وليد لطيف تايهمعهد االدارة التقبن

ي
عثمان خالد مصطفن محمود   معهد االدارة التقبن

ي
عذراء جمال ايوب جاسم   معهد االدارة التقبن

ي
ن صاحب ابراهيم معهد االدارة التقبن علي حسي 

ي
ي اسماعيل مفرود معهد االدارة التقبن

علي حفى

ي
علي صبيح حمد نعمة     معهد االدارة التقبن

ي
يف  عبد الحميد   معهد االدارة التقبن علي محمد رس 

ي
علي محمد فرحان غالي    معهد االدارة التقبن

ي
علي نعمان كريم حسن    معهد االدارة التقبن

ي
عمر مهدي محمد خلف      معهد االدارة التقبن

ي
غالب طالب قاسم كريدي    معهد االدارة التقبن

ي
ن         معهد االدارة التقبن غدير احمد  حسي 

ي
غيث عبد العباس جاسم حميد     معهد االدارة التقبن

ي
ن عاشور   معهد االدارة التقبن غيث علي حسي 

ي
فاطمة الزهراء علي عيىس   معهد االدارة التقبن

ي
فاطمة عبد المهدي عبد الحسن  معهد االدارة التقبن

ي
ن   معهد االدارة التقبن فاطمه جبار مكلف مفيى

ي
فرح سالم ثامر ابراهيم    معهد االدارة التقبن

ي
ن دحام محمد  معهد االدارة التقبن فرقان حسي 

ي
ي  معهد االدارة التقبن

كرار عباس جاسم كباش 

ي
لقمان رائد دحام عناد     معهد االدارة التقبن

ي
محمد جواد عكال ضاجي معهد االدارة التقبن

ي
محمد سالم نعمة رضا   معهد االدارة التقبن

ي
محمد عبد الخالق شاكر   معهد االدارة التقبن

ي
محمد قاسم ثامر عباس   معهد االدارة التقبن



ي
ن  معهد االدارة التقبن ن محمد حسي  مرتضن حسي 

ي
مرتضن هادي هالل توهانمعهد االدارة التقبن

ي
مروة جمال نارص حسن      معهد االدارة التقبن

ي
مريم جواد عامر جواد  معهد االدارة التقبن

ي
 احمد علي    معهد االدارة التقبن

ن مريم حسي 

ي
مريم فرحان يتيم عليوي  معهد االدارة التقبن

ي
مريم نجم يوسف علوان    معهد االدارة التقبن

ي
مريم هيثم جبار عبد عليمعهد االدارة التقبن

ي
مصطفن رعد فاضل محمد    معهد االدارة التقبن

ي
 علي عبد السادة كاظم معهد االدارة التقبن

مصطفن

ي
مها بهاء حيدر هادي    معهد االدارة التقبن

ي
مها نبيل غازي سلمان  معهد االدارة التقبن

ي
مها نوفل احمد عبد     معهد االدارة التقبن

ي
نجاح مجبل صخيل بادي   معهد االدارة التقبن

ي
ن فاضل   معهد االدارة التقبن نشأت ماهر حسي 

ي
ن  معهد االدارة التقبن نشتمان عمر حمه امي 

ي
ن     معهد االدارة التقبن نور محمد علي حسي 

ي
نورا رعد عباس عبد       معهد االدارة التقبن

ي
نورا فاضل كاظم            معهد االدارة التقبن

ي
هاجر عامر سلوم حمود    معهد االدارة التقبن

ي
هاشم علي ربيع عبد القادر  معهد االدارة التقبن

ي
هدى ثامر عاشور خدى        معهد االدارة التقبن

ي
هدى عبد الكريم مهاوي بطي  معهد االدارة التقبن

ي
ن مهدي جاسم   معهد االدارة التقبن هند حسي 

ي
هند كامل نعمة صبح   معهد االدارة التقبن

ي
ورود فؤاد عبد الرضا مجيد   معهد االدارة التقبن

ي
وسام عادل عذاب زاير  معهد االدارة التقبن

ي
يعقوب عواد احمد محمود معهد االدارة التقبن

ي
ابراهيم هادي خميس محسنمعهد االدارة التقبن

ي
احمد بهجت عبد الواحد عليمعهد االدارة التقبن

ي
احمد ثائر ابراهيم حسنمعهد االدارة التقبن

ي
احمد جباري حافظ جالي معهد االدارة التقبن

ي
اركان حميد مجيد  عباسمعهد االدارة التقبن

ي
ارساء عبد الرضا زاير واليمعهد االدارة التقبن

ي
ارساء عبد هللا خضي  عبيدمعهد االدارة التقبن

ي
يمعهد االدارة التقبن

انتصار مصلح عويد دليفن

ي
انعام حميد مطلب حسنمعهد االدارة التقبن

ي
ايمان محمود حسن  حميد     معهد االدارة التقبن

ي
ن عني    معهد االدارة التقبن  علي حسي 

ن تحسي 

ي
حسام جاسم محمد رحمانمعهد االدارة التقبن

ي
 علي كاظم حمود  معهد االدارة التقبن

ن حسي 

ي
ن سلمانمعهد االدارة التقبن زهراء اكرم امي 

ي
زهراء كاظم غضبان ضيدانمعهد االدارة التقبن

ي
سارة قضي محمد توفيق معهد االدارة التقبن

ي
سح  محمد رمضان عبد هللامعهد االدارة التقبن

ي
رسى مهدي عبد صادقمعهد االدارة التقبن

ي
سهيل عبد احمد خميسمعهد االدارة التقبن

ي
شيماء داود داخل عثمان معهد االدارة التقبن

ي
ن         معهد االدارة التقبن صهيب فيصل حسي 

ي
عباس احمد حميد محمد         معهد االدارة التقبن



ي
عباس عماد ثامر       معهد االدارة التقبن

ي
عبد الرحمن علي عبد الرحمن عبد الرزاقمعهد االدارة التقبن

ي
ن خضي  زبيديمعهد االدارة التقبن عبد هللا حسي 

ي
ن يوسف           معهد االدارة التقبن عالء عبد الحسن حسي 

ي
علي حيدر علي كريممعهد االدارة التقبن

ي
علي داود سلمان نصيف           معهد االدارة التقبن

ي
ن علوان محمدمعهد االدارة التقبن علي عبد الحسي 

ي
ن عليوي ابراهيم معهد االدارة التقبن علياء حسي 

ي
فاطمة رحيم هريد شنيورمعهد االدارة التقبن

ي
فاطمة ضيف حمود جاسم معهد االدارة التقبن

ي
فزع جميل عبيد بديويمعهد االدارة التقبن

ي
فهد كمال احمد محمد                    معهد االدارة التقبن

ي
قبس مني  عبد الرزاق محمد علي   معهد االدارة التقبن

ي
قيض زهي  عبد سلمان   معهد االدارة التقبن

ي
كريمة حاتم جهاد فهدمعهد االدارة التقبن

ي
ن درويشمعهد االدارة التقبن كوثر جاسم حسي 

ي
مازن نجم نام خدا مراد معهد االدارة التقبن

ي
ن احمد درع فرحان معهد االدارة التقبن محمد امي 

ي
محمد حسن جي  دخينةمعهد االدارة التقبن

ي
محمد عبد الكريم حاتم دهيم معهد االدارة التقبن

ي
محمود عبد المالك احمد محمود      معهد االدارة التقبن

ي
مصطفن باسم محمد نارصمعهد االدارة التقبن

ي
مصطفن حسن حميد حسن معهد االدارة التقبن

ي
مصطفن طالب حسن عباسمعهد االدارة التقبن

ي
منال خالد حسن جاسم معهد االدارة التقبن

ي
منتظر عبد الرضا زاير واليمعهد االدارة التقبن

ي
ن عباس فهد                معهد االدارة التقبن نسيم حسي 

ي
ن يوسف      معهد االدارة التقبن نور الدين عصام حسي 

ي
ن رحيممعهد االدارة التقبن نور الهدى علي حسي 

ي
نور جاسم حميد عبد الستارمعهد االدارة التقبن

ي
هاجر رحمان غانم يونس معهد االدارة التقبن

ي
هدى صفاء الدين يونس يوسفمعهد االدارة التقبن

ي
هدير فالح حسن محمد الفتوحمعهد االدارة التقبن

ي
هشام مهدي معلة     معهد االدارة التقبن

ي
ي       معهد االدارة التقبن

يف صابط منحن هيثم رس 

ي
والء سعد محمود احمدمعهد االدارة التقبن

ي
 نوري عليمعهد االدارة التقبن

ن يرس حسي 

ي
يوسف داود محمد عذاب       معهد االدارة التقبن

ي
ابراهيم محسن صالح سلمانمعهد االدارة التقبن

ي
احمد صباح علي كاظممعهد االدارة التقبن

ي
ي عبد مشاريمعهد االدارة التقبن احمد عبد النب 

ي
احمد نجم عبود صالحمعهد االدارة التقبن

ي
انس سعد محيسن عباسمعهد االدارة التقبن

ي
ايمان جبار الزم محمدمعهد االدارة التقبن

ي
حارث نافع محسن عليويمعهد االدارة التقبن

ي
حسن نارص يازع هزاعمعهد االدارة التقبن

ي
ن سفيحمعهد االدارة التقبن  علي حسي 

ن حسي 

ي
ن فالح اسماعيل عبدمعهد االدارة التقبن حسي 

ي
حوراء ماجد سدخان لفتهمعهد االدارة التقبن

ي
دعاء احمد علوان عبدمعهد االدارة التقبن



ي
دينا سالم ضياء جاسممعهد االدارة التقبن

ي
ذو الفقار خزعل كاسب معهد االدارة التقبن

ي
رامي كاظم دهيم خضي معهد االدارة التقبن

ي
ن عبودمعهد االدارة التقبن رباب علي حسي 

ي
ريم جمال احمد جاسممعهد االدارة التقبن

ي
ريم فراس حسام محمدمعهد االدارة التقبن

ي
زهراء اياد ماجد صابر  معهد االدارة التقبن

ي
زهراء محمد شواي مجذابمعهد االدارة التقبن

ي
زينب علي غويلي لفتةمعهد االدارة التقبن

ي
سارة اياد عباس شاللمعهد االدارة التقبن

ي
سح  عمران موش كاظممعهد االدارة التقبن

ي
سحر مالك رشيد حسونمعهد االدارة التقبن

ي
سكينة يعقوب يوسف مجولمعهد االدارة التقبن

ي
شاكر وادي كاطع غبدانمعهد االدارة التقبن

ي
شفاء جميل نارص اشكايةمعهد االدارة التقبن

ي
شهد قاسم هادي حسب هللامعهد االدارة التقبن

ي
ضياء فالح حسن زيدانمعهد االدارة التقبن

ي
طيف علي سعدي مجيدمعهد االدارة التقبن

ي
ظافر نجاح كريم عمرانمعهد االدارة التقبن

ي
عباس باسم كاظم عليمعهد االدارة التقبن

ي
نمعهد االدارة التقبن عباس عكاب نارص حسي 

ي
عباس علي جاسم فليحمعهد االدارة التقبن

ي
ن مهدي عبد الهاديمعهد االدارة التقبن عبد القادر حسي 

ي
عبد المهيمن محمد ابراهيم محمدمعهد االدارة التقبن

ي
عالء كريم عطيب جبي معهد االدارة التقبن

ي
علي احمد علي خضي معهد االدارة التقبن

ي
علي حامد نغماش علوانمعهد االدارة التقبن

ي
نمعهد االدارة التقبن علي فوزي عبد ياسي 

ي
غسق عامر صادق داودمعهد االدارة التقبن

ي
غيث عايد عبيد رداممعهد االدارة التقبن

ي
فاطمة عبد الحميد جعفر عليويمعهد االدارة التقبن

ي
فاطمة عبد الفتاح عبد اللطيف ابراهيممعهد االدارة التقبن

ي
كرار ليث صالح شنونمعهد االدارة التقبن

ي
كلثومة محسن علي حسونمعهد االدارة التقبن

ي
محمد داود عباس رسحانمعهد االدارة التقبن

ي
محمد قاسم محمد فدعممعهد االدارة التقبن

ي
محمد قيس حميد كريممعهد االدارة التقبن

ي
ن يارس مهديمعهد االدارة التقبن مرتضن حسي 

ي
مرتضن كريم محسن  جابرمعهد االدارة التقبن

ي
مصطفن ضياء عبد العزيز عبد الكريممعهد االدارة التقبن

ي
مصطفن عدنان كاظم عبودمعهد االدارة التقبن

ي
ن نارص عامرمعهد االدارة التقبن نبأ محمد غبي 

ي
نور ثائر عبد الكاظم محمدمعهد االدارة التقبن

ي
ني  انور فالح عبودمعهد االدارة التقبن

ي
وليد خالد جمال زيدانمعهد االدارة التقبن

ي
يارس حميد عبيد باصيمعهد االدارة التقبن

ي
يوسف ابراهيم محمد عبد هللامعهد االدارة التقبن

ي
ابتهال هاشم قاسم محمودمعهد االدارة التقبن

ي
ن معهد االدارة التقبن  علي حسي 

ن احمد حسي 

ي
 علي فياضمعهد االدارة التقبن

ن احمد حسي 



ي
ن معهد االدارة التقبن احمد فاضل حسي 

ي
احمد محمد خربيط معهد االدارة التقبن

ي
احمد مؤيد انور معهد االدارة التقبن

ي
اخالص عاصف احمدمعهد االدارة التقبن

ي
نمعهد االدارة التقبن ق عمار علي حسي  استي 

ي
اكرم خزعل عبد علي معهد االدارة التقبن

ي
امي  علي عبد الحسن معهد االدارة التقبن

ي
ايات صباح حميد حسن معهد االدارة التقبن

ي
اية وليد احمد عبادهمعهد االدارة التقبن

ي
باقر عامر عسكر قيض معهد االدارة التقبن

ي
براق جمعة زبون حسن معهد االدارة التقبن

ي
رمعهد االدارة التقبن ن بسام خليل مي 

ي
ن سالم دووادمعهد االدارة التقبن بكر ياسي 

ي
بلسم اكرم محمد حسن معهد االدارة التقبن

ي
بهاء الدين فالح مولود معهد االدارة التقبن

ي
حبيب صاحب خضي  حبيب معهد االدارة التقبن

ي
حسام كاظم حنون حمزة معهد االدارة التقبن

ي
حسن دلف نجم معهد االدارة التقبن

ي
حسن ضعيف سلطانمعهد االدارة التقبن

ي
حسن علي محمد صحن معهد االدارة التقبن

ي
حسن علي محيسن معهد االدارة التقبن

ي
ن جبار كاظم يونس معهد االدارة التقبن حسني 

ي
 علي عبد الواحد علوان معهد االدارة التقبن

ن حسي 

ي
 علي كاظم عذافة معهد االدارة التقبن

ن حسي 

ي
 علي محمود معهد االدارة التقبن

ن حسي 

ي
ي عبد علي عيىس معهد االدارة التقبن  علي ناج 

ن حسي 

ي
ن محمد خصي  معهد االدارة التقبن حسي 

ي
ن مجيد حميد كريم معهد االدارة التقبن حني 

ي
حوراء كريم جاسم خلفمعهد االدارة التقبن

ي
حيدر عباس عبد هللا جوادمعهد االدارة التقبن

ي
خالد غانم عليوي سعيد معهد االدارة التقبن

ي
خالد نارص كامل معهد االدارة التقبن

ي
ن طالب معهد االدارة التقبن ختام طالب حسي 

ي
دعاء طالب جبار حمد معهد االدارة التقبن

ي
دالل عامر اسماعيل عباس معهد االدارة التقبن

ي
رسل حسن جابر سيد معهد االدارة التقبن

ي
ي هدل معهد االدارة التقبن ريام عماد عبد النب 

ي
زهراء صالح سالم اكريم معهد االدارة التقبن

ي
زهراء عمار كاظم عبيد معهد االدارة التقبن

ي
زهراء وهران محمد زكي معهد االدارة التقبن

ي
زهره عبد الرحمن محمد علي معهد االدارة التقبن

ي
زينب جاسم محمد عليوي معهد االدارة التقبن

ي
ي جي  علي معهد االدارة التقبن

زينب راصن

ي
ن معهد االدارة التقبن زينب سعد حسي 

ي
زينب علي عبد الرحمن كزار معهد االدارة التقبن

ي
زينب قيس منشد صويحي معهد االدارة التقبن

ي
سبأ احمد عليوي مسعود معهد االدارة التقبن

ي
سجاد صادق جعفر داوودمعهد االدارة التقبن

ي
سجاد كاظم جي  عودةمعهد االدارة التقبن

ي
سح  اياد فليح حسن معهد االدارة التقبن



ي
ن معهد االدارة التقبن رسى حاتم حسي 

ي
سفيان عدنان عبيد محمود معهد االدارة التقبن

ي
سليمان باسم سليمان خلف معهد االدارة التقبن

ي
سهام محمود حردان احمد معهد االدارة التقبن

ي
ن معهد االدارة التقبن سيف سعد حسي 

ي
سيف فيصل فنيخر دبعن معهد االدارة التقبن

ي
وق مصطفن مايت حسن معهد االدارة التقبن رس 

ي
شمس احمد عباس مهدي معهد االدارة التقبن

ي
ين عبد العزيز مشلوش معهد االدارة التقبن شي 

ي
شيماء عيىس محمد حسن معهد االدارة التقبن

ي
صادق رائد سعيد معهد االدارة التقبن

ي
ن معهد االدارة التقبن صفا احمد علي حسي 

ي
ي معهد االدارة التقبن

ن منائى صفا حيدر حسي 

ي
ن معهد االدارة التقبن ضح ثائر يحب  حسي 

ي
ن خلف معهد االدارة التقبن طه صفاء حسي 

ي
طيبة فالح حسن حمودمعهد االدارة التقبن

ي
ن عبدهللا معهد االدارة التقبن عادل حسي 

ي
عبد الجبار خالد اسماعيل محمد معهد االدارة التقبن

ي
عبد الرحمن احمد محسن معهد االدارة التقبن

ي
عبد الرزاق طواري دحام معهد االدارة التقبن

ي
عبد هللا رافد زكي رفعت معهد االدارة التقبن

ي
عبدهللا عدنان عبد محمد معهد االدارة التقبن

ي
عبدهللا عقيل علي فليح معهد االدارة التقبن

ي
عذاب عزيز هداب معهد االدارة التقبن

ي
عقيل حسن مهدي معهد االدارة التقبن

ي
عال محمد خضي  عباس معهد االدارة التقبن

ي
ن احمد محمود معهد االدارة التقبن علي حسي 

ي
علي رحيم موحان معهد االدارة التقبن

ي
علي شاكر هادي طعمة معهد االدارة التقبن

ي
علي عباس عبد جودةمعهد االدارة التقبن

ي
علي غضبان مراد كاظم معهد االدارة التقبن

ي
عماد الدين محمد علي عواد معهد االدارة التقبن

ي
عمار عبد العزيز احمد معهد االدارة التقبن

ي
عمر سعدي عبد عباس معهد االدارة التقبن

ي
عمر عماد خلف حسن معهد االدارة التقبن

ي
عمر الزم سلمان معهد االدارة التقبن

ي
عمر محمد سهيل معهد االدارة التقبن

ي
ي رستم معهد االدارة التقبن

فاطمة حفى

ي
ن معهد االدارة التقبن فاطمة صفاء معي 

ي
قتيبة نعمة ندى معهد االدارة التقبن

ي
كرار عالء عبد هللا عباس معهد االدارة التقبن

ي
كرار فارس عبد الرحيم معهد االدارة التقبن

ي
كرار مجيد حميد معهد االدارة التقبن

ي
ي معهد االدارة التقبن محمد جعفر جبار ناج 

ي
ن شماخ منشدمعهد االدارة التقبن محمد حسي 

ي
ن معهد االدارة التقبن ن صالح حسي  محمد حسي 

ي
محمد صباح ذياب معهد االدارة التقبن

ي
محمد علي كريم عبد الرضا معهد االدارة التقبن

ي
ي معهد االدارة التقبن  احمد لعيب 

مصطفن

ي
 سالم جي  معهد االدارة التقبن

مصطفن



ي
مصطفن عطا حاتم كتاب معهد االدارة التقبن

ي
منتظر مشتاق صادق محمود معهد االدارة التقبن

ي
مها صباح نوري زبار معهد االدارة التقبن

ي
مها فاضل محمد نجم معهد االدارة التقبن

ي
مهدي جواد عبد الكاظم معهد االدارة التقبن

ي
مهند عبدهللا سهيل عبد معهد االدارة التقبن

ي
نبأ توفيق محمد نارص معهد االدارة التقبن

ي
نجالء كريم فارس منصور معهد االدارة التقبن

ي
نرجس عباس حسن مطلك معهد االدارة التقبن

ي
نور خالد دوجي شويل معهد االدارة التقبن

ي
ن معهد االدارة التقبن نور رائد عبد الحسي 

ي
هاشم عادل سلمان هزاع معهد االدارة التقبن

ي
ن كاظم محسن معهد االدارة التقبن هبه حسي 

ي
هند اسعيد احمد معهد االدارة التقبن

ي
ي معهد االدارة التقبن هيام عبد الرسول عبد النب 

ي
احمد جاسم محمود عية معهد االدارة التقبن

ي
يمعهد االدارة التقبن

احمد خالد حاجم منفن

ي
يمعهد االدارة التقبن

ي جي  ماصن
احمد شمحن

ي
احمد عبد الكريم محمد فرجمعهد االدارة التقبن

ي
اديان عبد الكاظم جاسب محمدمعهد االدارة التقبن

ي
 عليمعهد االدارة التقبن

ن ارساء علي حسي 

ي
ن حاتم زيدانمعهد االدارة التقبن ارساء ياسي 

ي
افراح حامد محسن ساجتمعهد االدارة التقبن

ي
افراح طالب محيسن سلمانمعهد االدارة التقبن

ي
ي حمودمعهد االدارة التقبن اكرم حميد حرئ 

ي
البتول ضياء مجيد جابر معهد االدارة التقبن

ي
اء ايمن  احمد محمدمعهد االدارة التقبن الي 

ي
هان عبد هللا حمد عبيدمعهد االدارة التقبن الي 

ي
ن عبد الكريم محمد عطيةمعهد االدارة التقبن ام البني 

ي
امي  حامد شهاب احمدمعهد االدارة التقبن

ي
ي جبي  معهد االدارة التقبن

ى
امي  هيثم عبد الباق

ي
يمعهد االدارة التقبن ن زاج  انمار ستار عبد الحسي 

ي
انمار عادل مبدر عبد هللا معهد االدارة التقبن

ي
اوس قحطان حميد حمدمعهد االدارة التقبن

ي
اية احمد جمعة كريممعهد االدارة التقبن

ي
ي معهد االدارة التقبن

اية سعد عبد الزهرة هائن

ي
اية شاكر حميد نعمهمعهد االدارة التقبن

ي
ن احمدمعهد االدارة التقبن اية ضياء حسي 

ي
ي مورس  معهد االدارة التقبن

اية علي طريفن

ي
بتول صباح مزهر عبد الرضا معهد االدارة التقبن

ي
بسمة نافع خلف مطرمعهد االدارة التقبن

ي
بشائر محمد نصيف جاسممعهد االدارة التقبن

ي
ى ثامر جالب احمدمعهد االدارة التقبن برس 

ي
بكر مشتاق يحب  عبد المجيدمعهد االدارة التقبن

ي
ن ستار شعيع داودمعهد االدارة التقبن بني 

ي
ن شاكر عبد هللا جيادمعهد االدارة التقبن بني 

ي
تبارك محمد نجم عبودمعهد االدارة التقبن

ي
 عادل شنشول كي معهد االدارة التقبن

تفى

ي
جلنار محمد نعمة حمزةمعهد االدارة التقبن

ي
ن صفاء اسماعيل شاكر معهد االدارة التقبن حسي 



ي
ن عجيل محسن باشا اغامعهد االدارة التقبن حسي 

ي
حمزة عالء كاظم جبار معهد االدارة التقبن

ي
ن قاسم محمد فهدمعهد االدارة التقبن حني 

ي
 كاظم عبد علي جوادمعهد االدارة التقبن

ن حني 

ي
حوراء احمد كامل موشمعهد االدارة التقبن

ي
حوراء خلف هاشم غايبمعهد االدارة التقبن

ي
خديجة حسن عبد هللا عباسمعهد االدارة التقبن

ي
دانية عبد الزهرة كريم عليويمعهد االدارة التقبن

ي
رسل علي كيطان برسيممعهد االدارة التقبن

ي
رسول محمد فيصل لفتةمعهد االدارة التقبن

ي
رفل صفاء خليل اسماعيل معهد االدارة التقبن

ي
زهراء جاسم جبار عبودمعهد االدارة التقبن

ي
ن ثابتمعهد االدارة التقبن زهراء جعفر عبد الحسي 

ي
زهراء شاكر حمود كاظممعهد االدارة التقبن

ي
زهراء صباح جابر سلطانمعهد االدارة التقبن

ي
زهراء فاضل عبد الكريم داودمعهد االدارة التقبن

ي
نمعهد االدارة التقبن زهراء قاسم ثجيل حسي 

ي
زهراء هادي شخي  حماديمعهد االدارة التقبن

ي
سارة خالد عسل خضي معهد االدارة التقبن

ي
سالم محمد مال هللا جبارةمعهد االدارة التقبن

ي
سجا باسم شاكر محمودمعهد االدارة التقبن

ي
سجاد سلمان جاسم محمدمعهد االدارة التقبن

ي
 عبد عليمعهد االدارة التقبن

ن سجاد قيس حسي 

ي
ن محمود الملحممعهد االدارة التقبن سح  حسي 

ي
نمعهد االدارة التقبن سح  عماد كاظم حسي 

ي
سعد عبد الرضا شعيب راشدمعهد االدارة التقبن

ي
سيف علي موحان عنادمعهد االدارة التقبن

ي
يمعهد االدارة التقبن

وق مبدر خلف ثويبن رس 

ي
نمعهد االدارة التقبن شمس احمد نارص حسي 

ي
شمس مكي عبد هللا هاديمعهد االدارة التقبن

ي
شهد طالب مشحوت محيسنمعهد االدارة التقبن

ي
شهد عبد الرحمن حمود سعودمعهد االدارة التقبن

ي
نمعهد االدارة التقبن ضح ضاري محمد ياسي 

ي
طيبة علي نارص عبودمعهد االدارة التقبن

ي
عبد الرحمن جاسم محمد سلمانمعهد االدارة التقبن

ي
عبد الرحمن محمد طالب كاطعمعهد االدارة التقبن

ي
عال عباس فاضل حسنمعهد االدارة التقبن

ي
سمعهد االدارة التقبن علي حافظ فهيم نجي 

ي
علي عدنان حسن عزيزمعهد االدارة التقبن

ي
علي محمد خضي  صباحمعهد االدارة التقبن

ي
غادة عدنان نصيف جاسممعهد االدارة التقبن

ي
غدير سعد حسون رحمةمعهد االدارة التقبن

ي
غيث محمد مصلح مهديمعهد االدارة التقبن

ي
فاتن مؤيد عبد الكريم محمدمعهد االدارة التقبن

ي
ي خضي معهد االدارة التقبن فاطمة باسل محمد ناج 

ي
فاطمة محمد كاظم فرهودمعهد االدارة التقبن

ي
ن علوانمعهد االدارة التقبن كرار حامد حسي 

ي
كفاح جعفر مناجي زغي  معهد االدارة التقبن

ي
نمعهد االدارة التقبن لببن غسان صبيح عبد الحسي 

ي
ليث احمد حريث فياضمعهد االدارة التقبن



ي
محمد خالد صباح بازلمعهد االدارة التقبن

ي
محمد صالح ماهود بيجكمعهد االدارة التقبن

ي
محمد فائز علي سلوممعهد االدارة التقبن

ي
محمد ياس فاضل عباسمعهد االدارة التقبن

ي
 سامي قاسم محمدمعهد االدارة التقبن

مرتضن

ي
مروة احمد شهاب احمدمعهد االدارة التقبن

ي
 عليمعهد االدارة التقبن

ن مريم حامد ياسي 

ي
مريم حميد زبون حسنمعهد االدارة التقبن

ي
مريم سعيد حميد اسماعيلمعهد االدارة التقبن

ي
ن حميدمعهد االدارة التقبن  خالد حسي 

مصطفن

ي
منال خالد عبود محمودمعهد االدارة التقبن

ي
مها حسن هادي عبد عونمعهد االدارة التقبن

ي
مهند مناضل عيدان تعبانمعهد االدارة التقبن

ي
ن عبد الحسنمعهد االدارة التقبن ميس رعد عبد الحسي 

ي
ميس سالم محمد ابراهيممعهد االدارة التقبن

ي
ي عبدمعهد االدارة التقبن

ميالد قاسم راصن

ي
نور الدين شوكت عبدعوادمعهد االدارة التقبن

ي
نور حسن نصيف جاسممعهد االدارة التقبن

ي
هدية اكرم خليل ابراهيممعهد االدارة التقبن

ي
نمعهد االدارة التقبن وسام محمد نايف عبد الحسي 

ي
وفاء احمد محيسن خلباصمعهد االدارة التقبن

ي
يارس عامر مزعل صالحمعهد االدارة التقبن

ي
ن فاضل هالل عباسمعهد االدارة التقبن ياسي 

ي
يعقوب علي جميل زاهي معهد االدارة التقبن

ي
يعقوب علي محيسن لفتةمعهد االدارة التقبن

ي
يوسف عبد العالي لفته سفيحمعهد االدارة التقبن

ي
ابراهيم اسماعيل ابراهيم  محمدمعهد االدارة التقبن

ي
ن جابر مريمعهد االدارة التقبن احمد حسي 

ي
احمد كامل نذير عباسمعهد االدارة التقبن

ي
احمد محمد جي  مطلكمعهد االدارة التقبن

ي
اخالص محمد محمود مفرحمعهد االدارة التقبن

ي
اطياف حسن فالح حسنمعهد االدارة التقبن

ي
الق ايادعبدالخالق عبداللةمعهد االدارة التقبن

ي
امال عقيل ايدام طاللمعهد االدارة التقبن

ي
امنة سعدون هالل سعيدمعهد االدارة التقبن

ي
اية جهاد كمر عباسمعهد االدارة التقبن

ي
اية علي جواد كاظممعهد االدارة التقبن

ي
اية علي عبد االئمة مهديمعهد االدارة التقبن

ي
ايمان وليد حامد محمدمعهد االدارة التقبن

ي
ايناس احمد رحيم كاظممعهد االدارة التقبن

ي
بتول حسن كاظم محمودمعهد االدارة التقبن

ي
ن عباسمعهد االدارة التقبن تبارك امجد حسي 

ي
ن عبداالمي  مجيدمعهد االدارة التقبن تغريد حسي 

ي
انمعهد االدارة التقبن ن حسن غانم عبد هللا عني 

ي
ن احمد كاظم سلمانمعهد االدارة التقبن حسي 

ي
حوراء طالب نوري نعمةمعهد االدارة التقبن

ي
حيدر قيس عباس محمدمعهد االدارة التقبن

ي
حيدر محمد خشن مرادمعهد االدارة التقبن

ي
خديجة رحم طلب فجرمعهد االدارة التقبن

ي
نمعهد االدارة التقبن خديجة قاسم ثجيل حسي 



ي
دحام صالل غايب دحاممعهد االدارة التقبن

ي
رانية حاتم شاكر راجحمعهد االدارة التقبن

ي
رسل جاسم محمد جاسممعهد االدارة التقبن

ي
رسل عبدالرضا زاير واليمعهد االدارة التقبن

ي
رسل محسن اسعيد جاسم معهد االدارة التقبن

ي
رفل طالب جاسم عبدمعهد االدارة التقبن

ي
رفل يحب  اسماعيل ابراهيممعهد االدارة التقبن

ي
رقية جمال علي عبيدمعهد االدارة التقبن

ي
زهراء حاتم كاظم كيطانمعهد االدارة التقبن

ي
زهراء رعد زعالن جي معهد االدارة التقبن

ي
زهراء عادل عباس محسن معهد االدارة التقبن

ي
 علي صعبمعهد االدارة التقبن

ن زيد حسي 

ي
ع سلمانمعهد االدارة التقبن زيدون حازم مرس 

ي
زينب ثامر عادل عودةمعهد االدارة التقبن

ي
زينب ثامر لفتة زبالهمعهد االدارة التقبن

ي
زينب فالح حسن بالسم معهد االدارة التقبن

ي
زينب قحطان طراد شنانمعهد االدارة التقبن

ي
زينب كاظم عبادي كريممعهد االدارة التقبن

ي
زينب مزدهر جاسم هبيلمعهد االدارة التقبن

ي
زينب مني  مشتت الزممعهد االدارة التقبن

ي
سجاد شهاب احمد مني معهد االدارة التقبن

ي
نمعهد االدارة التقبن سجاد محسن عودة حسي 

ي
يمعهد االدارة التقبن

ن
ن شاق سح  نارص حسي 

ي
سماح حسن علي عبودمعهد االدارة التقبن

ي
سمر باسم محمد جاسممعهد االدارة التقبن

ي
سمر كامل نعيم جويدمعهد االدارة التقبن

ي
سيف عباس دعي  جاسممعهد االدارة التقبن

ي
وق نعمة كاظم جوادمعهد االدارة التقبن رس 

ي
ن هادي عبدالرضامعهد االدارة التقبن شهد حسي 

ي
شهد رحمن سلمان هندي معهد االدارة التقبن

ي
شهد قاسم جاسم شهيدمعهد االدارة التقبن

ي
شيماء عبدالكريم حسن عليمعهد االدارة التقبن

ي
طه فارس حمزة عبد هللامعهد االدارة التقبن

ي
طيبة محمد كريم عمرانمعهد االدارة التقبن

ي
عباس فاضل جي  مباركمعهد االدارة التقبن

ي
عبد االله قضي عبد الرحمن عبد هللامعهد االدارة التقبن

ي
عبد الرزاق رعد مطر سليممعهد االدارة التقبن

ي
عبدالرحمن كاظم حمد عنفوصمعهد االدارة التقبن

ي
عبدالقادر حازم حميد احمدمعهد االدارة التقبن

ي
عبدهللا كريم عبدهللا سلمانمعهد االدارة التقبن

ي
عبدهللا ناظم ترف فاضلمعهد االدارة التقبن

ي
عبدهللا نعمة محمد حافظمعهد االدارة التقبن

ي
عذراء غازي جاسم محمودمعهد االدارة التقبن

ي
ن فالح حسنمعهد االدارة التقبن عالء حسي 

ي
علي رباح محمود كاظممعهد االدارة التقبن

ي
ن كاظممعهد االدارة التقبن علي سالم حسي 

ي
علي ستار كاطع يونسمعهد االدارة التقبن

ي
علي صالح حسن بطيخمعهد االدارة التقبن

ي
ن جريمعهد االدارة التقبن علي عدنان عبدالحسي 

ي
علي فاضل قدوري جمعهمعهد االدارة التقبن



ي
علي مهدي صاحب محمدمعهد االدارة التقبن

ي
ن مهديمعهد االدارة التقبن علي مهدي عبدالحسي 

ي
علي نعمة نجم عبدهللا معهد االدارة التقبن

ي
نمعهد االدارة التقبن ي حسي 

علياء محمد غبن

ي
عماد محسن زغي  عباسمعهد االدارة التقبن

ي
عمار نبيل رشيد سعدونمعهد االدارة التقبن

ي
عمر ماهر صالح حسنمعهد االدارة التقبن

ي
غادة علي خلف عاصيمعهد االدارة التقبن

ي
غفران صالح ناهي خالويمعهد االدارة التقبن

ي
غفران محمد مشيوح حمدمعهد االدارة التقبن

ي
فاطمة قاسم حسن جواد معهد االدارة التقبن

ي
فاطمة قحطان عبدالرحمن عبدهللامعهد االدارة التقبن

ي
فيصل غازي شعيب غريبمعهد االدارة التقبن

ي
نمعهد االدارة التقبن كاظم محمود كاظم حسي 

ي
كرار حميد كاظم فليحمعهد االدارة التقبن

ي
كريم مصطفن سعيد عبودمعهد االدارة التقبن

ي
نمعهد االدارة التقبن ماجد هادي شمران حسي 

ي
ن علوان عيدانمعهد االدارة التقبن مثبن حسي 

ي
مثبن ماجد ذياب خضي معهد االدارة التقبن

ي
محسن دلبوح عبد عليمعهد االدارة التقبن

ي
محمد جمال سلمان مرموصمعهد االدارة التقبن

ي
محمد خالد عبدهللا ضاجيمعهد االدارة التقبن

ي
محمد ستار جبار كاطعمعهد االدارة التقبن

ي
محمد موفق بحر واديمعهد االدارة التقبن

ي
محمود احمد ابراهيم عليمعهد االدارة التقبن

ي
محمود رمل حميد عبودمعهد االدارة التقبن

ي
مرتضن احمد عبد علوانمعهد االدارة التقبن

ي
مرتضن حسن نجم عبدمعهد االدارة التقبن

ي
مرتضن محمد لفتة خزعلمعهد االدارة التقبن

ي
مريم خالد عباس توفيقمعهد االدارة التقبن

ي
ي معهد االدارة التقبن مريم صالح طارق ناج 

ي
 اسعد كريم عليمعهد االدارة التقبن

مصطفن

ي
مصطفن حسن قاسم حافظمعهد االدارة التقبن

ي
ن ابو الهيل سعوديمعهد االدارة التقبن  حسي 

مصطفن

ي
مصطفن درويش محمود عيدانمعهد االدارة التقبن

ي
مصطفن سعد هاشم مجيدمعهد االدارة التقبن

ي
مصطفن عارف عبدالرزاق شاطيمعهد االدارة التقبن

ي
مصطفن غانم نوري عزتمعهد االدارة التقبن

ي
مصطفن محمد جابر ثنوانمعهد االدارة التقبن

ي
مصطفن يوسف موش يوسفمعهد االدارة التقبن

ي
معن عباس مزهر بجايمعهد االدارة التقبن

ي
منار حاكم صالح مزهرمعهد االدارة التقبن

ي
ن داودمعهد االدارة التقبن منال ستار حسي 

ي
مهدي كاظم عبطان سلوممعهد االدارة التقبن

ي
مؤمل فالح حسن حاجممعهد االدارة التقبن

ي
ميناس احمد كامل سعودمعهد االدارة التقبن

ي
ن سلمان محمدمعهد االدارة التقبن نبأ حسي 

ي
نور الهدى صفاء فاضل منصورمعهد االدارة التقبن

ي
نور الهدى عدنان عبد هللا جاسممعهد االدارة التقبن

ي
نور طارق مصطفن محمدمعهد االدارة التقبن



ي
هاجر عدنان شياع فيحانمعهد االدارة التقبن

ي
هيام محمد صالح خزعلمعهد االدارة التقبن

ي
وسن كريم محمود مهديمعهد االدارة التقبن

ي
والء هاشم عبيد الراهيمعهد االدارة التقبن

ي
وليد عامر عايد عكيلمعهد االدارة التقبن

ي
يارس عبدالكريم يوسف محمودمعهد االدارة التقبن

ي
يوسف عبد الرزاق عيفان محيميدمعهد االدارة التقبن

ي
يوسف فاضل حميد مهديمعهد االدارة التقبن

ي
براء حيدر نوري حمودمعهد االدارة التقبن

ي
جنة هللا علي جاسم حسنمعهد االدارة التقبن

ي
حسام علي ابراهيم هاشممعهد االدارة التقبن

ي
 ناطق علي ابراهيم معهد االدارة التقبن

ن حسي 

ي
ن حسام رمضان خزعل معهد االدارة التقبن حني 

ي
حيدر قاسم هادي جابرمعهد االدارة التقبن

ي
داليا عادل حميد حسون معهد االدارة التقبن

ي
رحمة عبد الجبار علي جاسممعهد االدارة التقبن

ي
نمعهد االدارة التقبن ي حسي  رقية قاسم لعيب 

ي
رنا محمد لفته رضامعهد االدارة التقبن

ي
زكريا يحب  حاجم خضي  معهد االدارة التقبن

ي
زينا جليل عيدان بريسممعهد االدارة التقبن

ي
زينب حازم جاسم محمدمعهد االدارة التقبن

ي
ن جاسم معهد االدارة التقبن زينب كاظم حسي 

ي
سحر احمد خليل ابراهيممعهد االدارة التقبن

ي
سما حسن عايد خلبوصمعهد االدارة التقبن

ي
صفا سالم صباح محمد    معهد االدارة التقبن

ي
ضح عالء فليح عبد الحسن  معهد االدارة التقبن

ي
علي احمد عارف ياس معهد االدارة التقبن

ي
نمعهد االدارة التقبن غيداء جاسم محمد حسي 

ي
فاطمة حسن احمد عبد علي معهد االدارة التقبن

ي
ن صياحمعهد االدارة التقبن محمد نارص حسي 

ي
مروان قيس عباس تميممعهد االدارة التقبن

ي
يمعهد االدارة التقبن

ن
مزهر علي جاسم صاق

ي
 احمد طه محمد علي معهد االدارة التقبن

مصطفن

ي
مصطفن قاسم جعاز رسن معهد االدارة التقبن

ي
ميعاد حميد احمد جعيدمعهد االدارة التقبن

ي
هبة كريم جامل لفتةمعهد االدارة التقبن

ي
 القرغوليمعهد االدارة التقبن

ن هند خليل اسماعيل حسي 

ي
هند شاكر خريبط  صالحمعهد االدارة التقبن

ن منعم دخان الظالميالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد باقر حسي 

يالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد ايه محمد جبار عبود الناج 

ولي الربيعيالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد سوزان سمي  يعقوب مي 

نالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد ي حسي 
اركان غازي باكوئن

ساره حامد محمد محمود الكراديالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

ي عبد الرحمنالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد نور فارس هوئ 

يالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد أنعام خميس عبد محمود الركائ 

زهراء طالب جعفر اسماعيلالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

ن علوان حسون الجبوريالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد علي حسي 

يالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد
سيف عبدهللا محمد يونس الجحيىس 

رسل كاظم نجم عبيدالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

شفاء عدنان هاشم سالم اليارسيالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد



سارة عماد مجيد نشأت الربيعيالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

دنيا فاضل عبدهللا عطيةالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

تمارة عائد عبدالحسن عبد الزهرةالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

عبدالستار محمد شكر حمود مالوجيالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

يالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد
عمر فيصل عواد خضن المتيوئى

يالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد زنح  خديجة إبراهيم إسماعيل علي الي 

عبي  عايش صالح عبدهللا الكبيىسيالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

مريم مزهر حميد ربيعالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

ق رمضان علي عبيدالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد استي 

يالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد
ن
ن نعمة الصاق  علي محمد حسي 

ن رياحي 

زينب كريم محسن كاظمالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

ن سعدون جمعه حمد العيساويالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد نرمي 

يالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد
ن هاشم الغرائن ق علي حسي  استي 

فاطمة جاسم عذاب گزار الشويليالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

هجران مصطاف جاسم محمدالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

نالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد هدى صالح جي  حسي 

ميس قحطان حميد حمد العبيديالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

هدى ضياء صفوك هويسالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

سح  محمد عفلوك كاظمالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

حوراء محمود عبد الرضا راشد اليساريالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

وسام فاضل احمد ابراهيمالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

ن  هادي عبدالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد هدى حسني 

بثينة حبيب بدر سعدونالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

مها صباح عبداالمي  موشالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

نالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد  علي خليف حسي 
مرتضن

يالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد وسام خلف خضن خليف الجنائ 

ة علي عبد علي سلمانالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد امي 

يالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد
رانيه حيدر بشي  هاشم السلطائن

نور الهدى عباس عبيد محمد اليساريالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

نالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد اية جاسم محمد حسي 

يالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد
ي حمزة البيائى

محمد احمد غبن

ضح عباس عبد جي الكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

زينة محمد ابراهيم علي العوسجالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

ايمن بشي  بدران ابراهيم الحياليالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

رؤى عمران مزعل فلفل الموسويالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

حنان عبد الكريم احمد محمد العبيديالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

ليث عامر كامل عبد الكاظمالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

زهراء محمد صباح حريجهالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

رانيه عالء داخل يونسالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

لببن عايد مطلك نايل السويداويالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

هدى رعد سعيد عباسالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

بدور سالم قاسم زبونالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

اساور كريم علي بخيت القيىسيالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

يالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد
ايناس طالب جاسم محمد الخمسائن

ن الخزاعيالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد سارة إبراهيم صبيح حسي 

قاسم عبد هللا كاظم حمود الساعديالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

رسل علي سيد حسنالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

ميساء مظلوم كيطان فهد القيىسيالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

مهدي صالح مجيد مهديالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

دعاء عباس زغي  عسافالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد



ايات كاظم جري رستمالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

اسماء قاسم نصيف جاسمالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

يالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد رباب عبد الجبار محمد لعيب 

يونس يعقوب عبيد محمودالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

ي حماديالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد رهام ريسان خي 

ن عهد غانم عبد الواحدالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد حني 

سعد خلف صالح حسنالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

رسول جارح سعد سيدالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

طيبة غازي ابراهيم طهالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

عايد نعمه مظلوم عيدان الشبالويالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

ن شاتولالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد محمد جعفر حسي 

ابتهال هاشم عبد الكريم سلمانالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

محمد عدنان خليفة ابراهيمالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

علي شاكر فليح هدادالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

الفهد/ تفى عقيل محمد إبراهيم الكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

زينب اسماعيل عباس جديع الدليميالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

احمد مهدي عبد الصاحب عبد العزيزالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

ن هاشم محمد عرار البو محمدالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد يقي 

مريم محمد حميد لطيف العزاويالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

علي كريم داخل محيسنالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

يالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد مريم هادي كاظم عاشور العمي 

هدى عبداالله وحيد محمدالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

ن عامر زيدان خليف المسعوديالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد معيى

 محمد صالح الحماميالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد
ن زينه نزار حسي 

نالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد سارة فاضل تايه حسي 

مصطفن عقيل داود سلمانالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

ن عامر عواد كاظم القيىسيالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد حني 

 كاظم خضي  عباسالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد
ي/مصطفن

السلطائن

 علي دوي    جالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد
ن علي حسي 

احمد زعالن محمد حبيبالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

يالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد غسق عصام سالم حمود النعي 

مصطفن حسن حمود مريود الساعديالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

روى كريم عباس دهيش الوائليالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

محمد طاهر بيان رساج الرساجالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

ن يوسف سالم محسن الكرعاويالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد امي 

يالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد
ن السامرائ  انفال عوده علي حسي 

دعاء رياض يوسف عبد الرزاق الزبيديالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

دعاء خليل ابراهيم عطيةالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

رسور سعدي مهدي جوادالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

مريم احمد عبدالرحمن رشيدالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

يالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد سارة علي محمد رسن الفريح 

ليل الزبي  حاتم كاظمالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

يرسى سعد لوش علوانالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

غدير عبد الخالق نارص عبود النارصالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

احمد عزيز علي سندالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

عبد الفتاح زياد غانم عبد الفتاحالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

يالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد
ن طه جساب الفرحائن غدير حسي 

منتظر طالب جاسم محمد الموسويالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

ن عبطانالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد ن عالء حسي  حسي 

ي فضلالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد
فؤاد محمد راصن



يالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد تمارا زيد طالب نجم المفرج 

احمد مصطفن كامل كريمالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

ي عايشالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد
محمد زغي  بوش 

ماسةعبد الرسول حميد فالحالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

محمود جاسم محمود عذابالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

زهراء كاظم عجيل سحالةالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

حوراء عزيز عبد عباسالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

زيد حجاب توفيق دبيانالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

ندى يونس حميد فالحالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

اس عبيد بدر محمد العزاويالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد ني 

زهراء علي مهدي حمزةالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

زهراء علي عبيس خليلالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

نالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد نور الهدى راسم رجب حسي 

يالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد
ن عبد هللا الشمرئى زهراء عباس عبد الحسي 

ن هيثم محمد منصورالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد حني 

رسل اثي  خلف يوسفالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

سارة هيثم فتاح محمودالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

ن الموسويالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد مريم علي حسن حسي 

احمد وليد هاشم محسنالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

زينب عكله موش جابرالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

محمود خليل محسن قاسمالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

عبد األبدي محمد مهدي حمديالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

فاطمه فالح علي نوري البدراويالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

ابراهيم جواد نجم صغي  الدخيلالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

 غالي جابر ابو عوجهالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد
ن حسي 

ضح حازم قاسم حموديالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

ارةالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد ن رس  حسن جواد كاظم حسي 

حسن جمال كاظم عبدعلي البناءالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

سجاد مهدي صالح حسنالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

عماد الدين كريم رحيم عصفور الزكيالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

 علي حسن الدليميالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد
ن ريا حسي 

ن عالوي ابراهيم البلداويالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد مريم حسي 

ي عبودالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد تفى احمد ناج 

يالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد
يفن أمي  حيدر مزهر زامل الرس 

زهراء صادق فالح كليلالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

حوراء قاسم علي شلجالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

حسن حيدر عبد هللاالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

ي الموسويالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد آيه عبدالنارص جهادعريب 

ميس عماد عبد يوسفالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

ايالف علي عبد كاظمالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

زهراء مؤيد حسن خضي الكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

ن عبد الرزاق الخالديالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد بتول حسي 

دعاء غايب كريم بيشلغالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

ن كريم كشاشالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد سعود  حسي 

صفا جبار عبد مضحيالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

منتظر عيالن عكلة دايشالكلية التقنية الصحية والطبية بغداد

ي الصويرة
عبدهللا سعد شدهان عناد العجياويالمعهد التقبن

ي الصويرة
كرار نارص هادي نارص الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
ابراهيم حيدر صادق عبدهللا الزبيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
خالد كطوف علوان خرب الغشاميالمعهد التقبن



ي الصويرة
علي صالح كامل جياد الزبيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
عبدهللا عماد غركان رسحان العيساويالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

ياس خضي  عيىس زعال البيائى

ي الصويرة
فيصل عبد الرحمن ذعذاع حسن العجياويالمعهد التقبن

ي الصويرة
محمد عبدالرزاق محسن جبار العاصميالمعهد التقبن

ي الصويرة
ي الزبيديالمعهد التقبن

حسن علي حسن صحن

ي الصويرة
علي مهدي ابراهيم محمد الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
محمد سعدون عباس حمزه الزبيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
زهراء طارق عبدالساده عيىس المرشديالمعهد التقبن

ي الصويرة
ي حمزه العزاويالمعهد التقبن سعيد مهدي ناج 

ي الصويرة
قتيبه سعدون خليل صيوانالمعهد التقبن

ي الصويرة
علي جبار حميد عبود الداوريالمعهد التقبن

ي الصويرة
سماح محسن محي عبدهللا النعيميالمعهد التقبن

ي الصويرة
سجاد علي طرفه مري    ح الهذيليالمعهد التقبن

ي الصويرة
حيدر عامر فاضل عضيبالمعهد التقبن

ي الصويرة
ن مرسي المسعوديالمعهد التقبن خالد منعم عبد الحسي 

ي الصويرة
ي ناعور الدلفالمعهد التقبن

رسول احمد دبوئن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن  الكعب 

ن علي حيدر علي حسي 

ي الصويرة
ن شعيوط محيسنالمعهد التقبن قاسم ياسي 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن جمهوريه عايد شوكان وادي الدويح 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

ي جمر حمزه الطائ  مرتضن صي 

ي الصويرة
ي عالوي حسون حميد الكرعاويالمعهد التقبن

هائن

ي الصويرة
ن عيىس الواسطيالمعهد التقبن ن فرات حسي  حسي 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن ن ن العين  علي ياسي 

ن طه ياسي 

ي الصويرة
 علي سلمان علو المالكيالمعهد التقبن

ن حسي 

ي الصويرة
ن العبيديالمعهد التقبن ن جبار عبدالحسي  علي ياسي 

ي الصويرة
ي مكي مجيد الحلوالمعهد التقبن

صفاء راصن

ي الصويرة
زياد مهدي صالح عويد المجبليالمعهد التقبن

ي الصويرة
وسام حامد وناس ثجيل الكوامالمعهد التقبن

ي الصويرة
حيدر مهدي تايه عبد البوويسالمعهد التقبن

ي الصويرة
مهدي علي عبدالمهدي هادي ال وهيبالمعهد التقبن

ي الصويرة
علي قيس عبدالحسن حسون العزاويالمعهد التقبن

ي الصويرة
ي عيفان الزبيديالمعهد التقبن

سجاد حسن راصن

ي الصويرة
عبدهللا باسم علوان حمزه الزبيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
اسعد احمد هاشم عبدهللا الساعديالمعهد التقبن

ي الصويرة
علي حسن عبد صكر الزبيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
حسن رزاق رحم علوان البوخضنالمعهد التقبن

ي الصويرة
حسن كامل رخت رضا المرساويالمعهد التقبن

ي الصويرة
محمد جاسم دعي  حسن الفكيكيالمعهد التقبن

ي الصويرة
ن حامد عبيد عطيه القيىسيالمعهد التقبن حسي 

ي الصويرة
محمد صباح نور حمودالمعهد التقبن

ي الصويرة
سامي نعيم ساجت عطشان المسعوديالمعهد التقبن

ي الصويرة
مني  صبار عيد سحاب الكرعاويالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن ن عباس الشجي  ن ياسي  علي حسي 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

هارون سهيل ذياب فرحان الجحيىس 

ي الصويرة
ي الزبيديالمعهد التقبن

تاج ناظم عليوي راصن

ي الصويرة
كرار مهدي فياض محمد الزبيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
ي الشويليالمعهد التقبن

ن راصن موش جعفر حسي 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

يفن خالد جميل عبد خنجر الرس 

ي الصويرة
ن يوسف شناوه فرج االسديالمعهد التقبن حسي 



ي الصويرة
رحمه نوري جوده سفاح الزبيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
ي مجبل القرغوليالمعهد التقبن

ابرار عبدالحمزه رديبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن عهود عيىس محسن علي الجالئ 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

مريم عبدالكاظم مطر كريفع السلطائن

ي الصويرة
كريم سالم كريم محسن الصالحالمعهد التقبن

ي الصويرة
شهد صباح محمد موش الجميعيالمعهد التقبن

ي الصويرة
ي العماريالمعهد التقبن

مصطفن رياض سالم حسوئن

ي الصويرة
بان سالم لفته جالي الزيداويالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

مصطفن احمد سهام حميد البيائى

ي الصويرة
ي موحان عناد المجبليالمعهد التقبن

زهراء غبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

حيدر حميد فليح حسن الثاببى

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

ن ايوب كاظم خضي  الحسائن حسي 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

ن صالح الجحيىس  حسن علي حسي 

ي الصويرة
حسن احمد عيىس عبيد الطواشالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

كاظم جفات غنيمه جايد الضيفن

ي الصويرة
ن كاظم خليف الداوريالمعهد التقبن جعفر حسي 

ي الصويرة
احمد سعدون كاظم خضن اليوسفالمعهد التقبن

ي الصويرة
غازي فيصل غازي هادي الموسويالمعهد التقبن

ي الصويرة
صالح علي صي  مالح الجواريالمعهد التقبن

ي الصويرة
حسن عبدالجبار محمد مشوح المجبليالمعهد التقبن

ي الصويرة
ن فتحي عبيد ريس الشمريالمعهد التقبن معيى

ي الصويرة
كرار يارس عذاب علي الطوكيالمعهد التقبن

ي الصويرة
مهدي صالح محيسن كاظم الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
غام بشي  حايف جاسم الداوريالمعهد التقبن رصن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

ن الطائ  محمد قاسم مجيد حسي 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

الحبيب طالب حمد كاظم الرديبن

ي الصويرة
فاطمه يارس محسن فرج عرارالمعهد التقبن

ي الصويرة
ي كريم خلف الشمريالمعهد التقبن ابراهيم عبدالنب 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

ن طعمه محمد عبد الشحمائن ياسي 

ي الصويرة
سامر كريم شنيشل كاظم الالميالمعهد التقبن

ي الصويرة
 محمد علي دريس البكريالمعهد التقبن

ن  عبدالحسي 
مصطفن

ي الصويرة
ي عبود نصي  المياجيالمعهد التقبن

ى
علي شوق

ي الصويرة
مصطفن جاسم عبد رهيف الرسايالمعهد التقبن

ي الصويرة
ن نعيم موش الشنيانالمعهد التقبن سمر ياسي 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن بتول خضي  سلمان فيدي الكالئ 

ي الصويرة
يحب  ستار جابر خرنوب العجيليالمعهد التقبن

ي الصويرة
عبدالقادر محمد عبد المحسن خلف العكيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

صبحي جميل تركي خباز الجغيفن

ي الصويرة
كريم عزيز محمد جاسم الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن ي عبدالسيد العتب 

احمد عبدالرسول راصن

ي الصويرة
مرتضن محمد حمود كتيب الداوريالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن محمد قاسم علي بريسم العتب 

ي الصويرة
مصطفن حمزه زيدان عبد العامريالمعهد التقبن

ي الصويرة
احمد عماد احمد فرحان الفهداويالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن محمد سعدون عباس مطلك البعيح 

ي الصويرة
نهاد سعيد حميد حنش الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

جمال عبدالنارص عواد كردي الجغيفن

ي الصويرة
محمد عزيز قدوري سعود المولالمعهد التقبن

ي الصويرة
مريم عادل حسن مدجي الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
ن الدفاعيالمعهد التقبن حيدر عماد مهدي حسي 



ي الصويرة
ن السويديالمعهد التقبن هاشم محمود صكر عبدالحسي 

ي الصويرة
زينب عباس سلمان حتوف الجيداويالمعهد التقبن

ي الصويرة
احمد قاسم حسب محيبس الغريباويالمعهد التقبن

ي الصويرة
عبي  ابراهيم مهدي جواد شنوهالمعهد التقبن

ي الصويرة
سهيله عبد كاظم مسيلط السعيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
نالمعهد التقبن مصطفن عيىس عمران عني  الحسي 

ي الصويرة
ي عاشور الالميالمعهد التقبن علياء عبدالجبار العيب 

ي الصويرة
 غاوي مظلوم المجبليالمعهد التقبن

ن كرار حسي 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن ابابيل جاسم غدير رحم العتائ 

ي الصويرة
زينب زاهد صبحي  عبدالرزاق االنصاريالمعهد التقبن

ي الصويرة
هاله جواد كاظم هادي الغشاميالمعهد التقبن

ي الصويرة
حيدر كوثر ابراهيم حمد الشدودالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

ي القريىس 
ن
فاطمه علي فليح واق

ي الصويرة
ي جواد كاظم الزبيديالمعهد التقبن

ن
ن تاع حسي 

ي الصويرة
رحاب فالح شاكر نارص الدلبوجيالمعهد التقبن

ي الصويرة
نور سعد وطبان درويش الزبيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
ليث سالم علي كاظم العويديالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن  الكالئ 

ن حمزة حامد علي حسي 

ي الصويرة
ي مظلوم الكرعاويالمعهد التقبن جنه باقر ناج 

ي الصويرة
فضل عباس راهي عبادي العطيةالمعهد التقبن

ي الصويرة
ارساء جبار كاظم عليوي الربيعيالمعهد التقبن

ي الصويرة
محمد ميدان عبد عباس الداوريالمعهد التقبن

ي الصويرة
ي الزامليالمعهد التقبن

سميه موش حتاته جنائن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن  الخزرج 

ن ي حسي 
ايه صالح عبدالغبن

ي الصويرة
الزهراء سالم حمزه جاسم الكريعيالمعهد التقبن

ي الصويرة
ن مهدي رهيف راهي المنضاويالمعهد التقبن حسي 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

ن السهالئن حوراء عارف يارس حسي 

ي الصويرة
حيدر جواد عبيد حميدي المرادالمعهد التقبن

ي الصويرة
دعاء عبدهللا خضي  طرهيل السلمانالمعهد التقبن

ي الصويرة
حمزه اركان عبدالكاظم محمد الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
علي محسن جوار فرج المولعالمعهد التقبن

ي الصويرة
عبدالملك صدام عبداللطيف محمود العكيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

غفران رحم حسب هللا خسباك الغرائن

ي الصويرة
محمد ثامر عبدالرحمن محمود العكيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن ابراهيم خليل محمود علوان الجنائ 

ي الصويرة
ن محمد توفيق بكر الصالحيالمعهد التقبن حني 

ي الصويرة
فاطمه هاشم عبيد ويس الدليميالمعهد التقبن

ي الصويرة
نور صباح مطي  عطب الزامليالمعهد التقبن

ي الصويرة
تبارك خضي  عباس عبيد الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
ورود محمد علي حمزه الزبيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
ه حافظ مديح فرمان الزبيديالمعهد التقبن ن لي 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

غدير ابراهيم غريب حويتم القريىس 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن ن الخفاج  سجاد عباس موش عبدالحسي 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

محمد عدنان شمحوط عبودالخيكائن

ي الصويرة
عبدهللا راغب عبدهللا بزون المساريالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن مريم يوسف صيوان غياض الدراج 

ي الصويرة
 العكيليالمعهد التقبن

ن مؤمل منعم كاظم حسي 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

آيات محمد جاسم فنجان الكويىس 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

ايالف محمد دعدوش جباره الجورائن

ي الصويرة
االء هاشم عبدالرضا عبود الحجاميالمعهد التقبن



ي الصويرة
عامر قيس كاظم خيون الرسايهالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

ن القريىس  ي حسي 
فاطمه عبدالساده حسوئن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن سجاد جبار يارس مهلهل الركائ 

ي الصويرة
ن دحام نايف فرحانالمعهد التقبن زينه حسي 

ي الصويرة
رسل علي عبدالرسول خليل الخالديالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن فاطمه ضاجي زاير عباس الكعب 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن علي سالم عبدعلي فرج العقائ 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

سجاد احمد خطار فاضل الورشائن

ي الصويرة
اديان عوف عبدالرحمن مجيد الكرويالمعهد التقبن

ي الصويرة
تبارك محمد عبدالهادي كاظم الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

ريم ناظم حمود هليل الوطيفن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن طيبه سالم مطلق جبار العمي 

ي الصويرة
ي محسن عباس العجيليالمعهد التقبن

علي هائن

ي الصويرة
زهراء مهدي كطوف مجيد الدليميالمعهد التقبن

ي الصويرة
رافد جاسم متعب شعالن ال خليلالمعهد التقبن

ي الصويرة
رقيه محمد علي عبدهللاالمعهد التقبن

ي الصويرة
ضح صاحب حمد عبيد الزبيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن ي جواد االحبائ  مروج صالح حرئ 

ي الصويرة
مرتضن محمد كاظم وداعه الفتلهالمعهد التقبن

ي الصويرة
بيادر عبد بارع طبيج العايديالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن احمد محمد مجيد عبدالهادي العفح 

ي الصويرة
ن سلمانالمعهد التقبن فاطمه عزيز حسي 

ي الصويرة
سالم موجد مهدي حايف الحركوصيالمعهد التقبن

ي الصويرة
دنيا جاسم عبد االمي  عبد الخالق الكريماتالمعهد التقبن

ي الصويرة
ن عبد محسن خليف البدريالمعهد التقبن حسي 

ي الصويرة
مريم عبدالرزاق شوكان جاسم الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
نعيم عامر فليح حميدي المرشديالمعهد التقبن

ي الصويرة
ارساء محمد حمزه محمد العجيليالمعهد التقبن

ي الصويرة
غيث حمزه شالل سلمان الزبيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
فاطمه حكيم كريم هايم السعداويالمعهد التقبن

ي الصويرة
نزار باسم محمد كمر الدليميالمعهد التقبن

ي الصويرة
شهد ستار خليف جابر العاصيالمعهد التقبن

ي الصويرة
ن هادي عذير الشمريالمعهد التقبن محمد حسي 

ي الصويرة
طفوف لطيف كاظم عودالمعهد التقبن

ي الصويرة
ذوالفقار مدلول غانم نارص العسكريالمعهد التقبن

ي الصويرة
ايمان حاتم حسن كريم البوجي المعهد التقبن

ي الصويرة
حسن عبدهللا ساجت عبيد الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
زهراء جواد كاظم كريم الغريباويالمعهد التقبن

ي الصويرة
احمد ساجت خلف لفته العكيليالمعهد التقبن

ي الصويرة
تبارك محمد علي عبدهللا الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
مريم سعد خلف خضي  الزبيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

منار عبدالحمزه لهمود ضيدان القريىس 

ي الصويرة
خضن رزاق عباس جاموس  البوعيىسالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

ن الجحيىس  ارساء محمد مال هللا حسي 

ي الصويرة
ارساء عبدالحسن حميد شبل الغريباويالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

ي القريىس  زمن حسن كاظم مرس 

ي الصويرة
غام طعيمه زغي  لفته المنضاويالمعهد التقبن رصن

ي الصويرة
ارساء علي كطوف حسن الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

ازهار هادي محمد رغيف الدلفن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن جليل نغيمش مزيد هربد الدئ 



ي الصويرة
 فالح حسن زيدان الالميالمعهد التقبن

ن حسي 

ي الصويرة
زهراء محمود دعاج دحام الزبيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
محمد عقيل صبيح شاعور المجبليالمعهد التقبن

ي الصويرة
 حمادي فلفل العكيليالمعهد التقبن

ن فاطمه حسي 

ي الصويرة
علي عباس فاضل حمد الجبوريالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

ن الخيكائن تبارك احمد عبد الجليل حسي 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

سجاد سليم عبد حمادي الخشخىس 

ي الصويرة
مها جعفر حسن مطي  الحالويالمعهد التقبن

ي الصويرة
 علي لزمي محمد المجبليالمعهد التقبن

ن حسي 

ي الصويرة
زهور ماجد عبيس حميدالمعهد التقبن

ي الصويرة
خليل حسن علي كاظم الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن زينب محمد كرم جابر الكعب 

ي الصويرة
ن كاطع الساجتالمعهد التقبن علي عبداللطيف عبدالحسي 

ي الصويرة
ضح حيدر جابر كاظم الدليميالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

ن
ق محمد هادي علوان عبادي الرس 

ي الصويرة
ن الدعجاويالمعهد التقبن زمن غالب عبد الحسن حسي 

ي الصويرة
نورالهدى حكيم سالم خيون الزيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

زهراء مالك دينار كيطان الدلفن

ي الصويرة
ن جوده جبار البديريالمعهد التقبن علي حسي 

ي الصويرة
ود عطا هللا جميل راشد الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

حازم محمد سلمان عجرش الطائ 

ي الصويرة
زينب يعكوب يوسف خريبط الطوكيالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

ضياء مهدي محمد علي القريىس 

ي الصويرة
ه خلف شتال حويز المسعودالمعهد التقبن امي 

ي الصويرة
اشواق ابراهيم كاظم جاسم القرغوليالمعهد التقبن

ي الصويرة
ن الزيديالمعهد التقبن رشا فاضل محمد حسي 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن انتظار لفته هداب منصور  العتائ 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

زهراء جبار لفته بطيخ القريىس 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن سح  جميل زمام ساجت الدراج 

ي الصويرة
ن جواد العجياويالمعهد التقبن ورود محمد حسي 

ي الصويرة
عبدهللا رحيم عبد منصور ال عويفالمعهد التقبن

ي الصويرة
فاطمه جواد كاظم درس  العيىسالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

عيىس مازن جبار مهدي الكنائن

ي الصويرة
اسماء فالح مهدي سلمان الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
عبدهللا ثامر عبدهللا عباس الموسويالمعهد التقبن

ي الصويرة
زينب جي  نارص شويلي الدليميالمعهد التقبن

ي الصويرة
قاسم سالم عباس فاضل الدلفالمعهد التقبن

ي الصويرة
تقوى احمد حسن راهي الغريباويالمعهد التقبن

ي الصويرة
حمزه محمد حسن علي السعدالمعهد التقبن

ي الصويرة
منتىه حسن عيدان دحل المجبليالمعهد التقبن

ي الصويرة
رياض حنون طعيمه سلمان الفهداويالمعهد التقبن

ي الصويرة
ناهده صبيح رشيد منهل المجبليالمعهد التقبن

ي الصويرة
عبدهللا علي حمزه كريم العزاويالمعهد التقبن

ي الصويرة
بيداء رحيم محمد خلف العزاويالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن محمد ياس حسن علي الجنائ 

ي الصويرة
ن جبار الدليميالمعهد التقبن سح  فاضل حسي 

ي الصويرة
زهراء عالء عوين ابراهيم الكرعاويالمعهد التقبن

ي الصويرة
بلسم سعود حمد سميسم الداوريالمعهد التقبن

ي الصويرة
حيدر حسن علوان خليف النجاديالمعهد التقبن

ي الصويرة
ن كاظم الزبيديالمعهد التقبن سح  علي حسي 



ي الصويرة
 غشيم منيع المجبليالمعهد التقبن

ن االء حسي 

ي الصويرة
ميس مشتاق طالب سالم البوعامرالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن حسن صالح عبدهللا بستان البوعح 

ي الصويرة
ساره رسحان غافل محيل الحاتميالمعهد التقبن

ي الصويرة
زهراء حكمت عبداالمي  رصي    ع الجابريالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

محمد هادي عبد نايل الدلفن

ي الصويرة
ازهار عبد مروز غزال الفهديالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن نغم فؤاد رحم مران الجنائ 

ي الصويرة
مالك فواز عبود لطيف الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
احمد هاشم شمال عبيد الغريباويالمعهد التقبن

ي الصويرة
 محمود طاهر حميد الغشاميالمعهد التقبن

مصطفن

ي الصويرة
حسن فالح خلف عيدان الحميديالمعهد التقبن

ي الصويرة
كرار جاسب ساجت صباح الربيعيالمعهد التقبن

ي الصويرة
ل الداوريالمعهد التقبن ن سجاد احمد حسن زلي 

ي الصويرة
احمد محي محمد عواد العجيليالمعهد التقبن

ي الصويرة
 الزامليالمعهد التقبن

ن صباح جعفر نعيم حسي 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

امجد رحيم معيدي سلمان العياش 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

عمار هاتف علي شلتاغ العياش 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

علي عبدهللا عبدالكريم شمال الشحمائن

ي الصويرة
محمد نافع منجل عباس الماجديالمعهد التقبن

ي الصويرة
مريم مهدي علي حمد الداوريالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن خديجه عطاهللا بالل خلف الشجي 

ي الصويرة
هبه مجيد معن زمام الزامليالمعهد التقبن

ي الصويرة
حوراء كريم علوان عياده القره غوليالمعهد التقبن

ي الصويرة
مها زياد فاضل جواد العكيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
حنان قحطان عدنان فهيم الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

كمال حاتم عوده خضي  الجحيىس 

ي الصويرة
 العجيليالمعهد التقبن

ن  صالح عمران حسي 
مصطفن

ي الصويرة
فضل هللا قيس سلمان بدر القره غوليالمعهد التقبن

ي الصويرة
مصطفن محي خليف فارس الزبيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
ن الشماطيالمعهد التقبن فاطمه رعد مصلح حسي 

ي الصويرة
ةالمعهد التقبن وليد خالد كاطع نجم الحمي 

ي الصويرة
زهراء حيدر حمزه جلوب الكطيميالمعهد التقبن

ي الصويرة
االء جمعه عبد جاسم البلبليالمعهد التقبن

ي الصويرة
ن الشمريالمعهد التقبن فاطمه مهدي منصور حسي 

ي الصويرة
م مرهج الشماطيالمعهد التقبن ن ماجد شي  حسي 

ي الصويرة
خديجه عباس علوان حمزه المجبليالمعهد التقبن

ي الصويرة
احمد باسم لطيف عواد العجيليالمعهد التقبن

ي الصويرة
مريم ماجد محمد خليف العجيليالمعهد التقبن

ي الصويرة
عمار علي حسون حميد الكاظميالمعهد التقبن

ي الصويرة
ختام مجيد عباس دعداع الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
عال عدنان خلف سلمان المنصوريالمعهد التقبن

ي الصويرة
هديل هادي عاشور مغي  الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
ي كامل حسن الصياديالمعهد التقبن

ن
حيدر صاق

ي الصويرة
علياء سالم عواد حمزه الشماطيالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

ن كريم سعد جاسم البيضائن حسي 

ي الصويرة
عذراء عادل مرشد مصيخ العزاويالمعهد التقبن

ي الصويرة
ماجد عوده صاحب احمد العجيليالمعهد التقبن

ي الصويرة
التفات جواد كوين عبدهللا المعهد التقبن

ي الصويرة
نبأ هاشم سلومي جاري الشمريالمعهد التقبن



ي الصويرة
فاطمه صبيح ذكي بساله الدلبوجيالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن ن حازم كاظم احمد الشجي 

معيى

ي الصويرة
سجاد سعد منصور عبود الداوريالمعهد التقبن

ي الصويرة
تقوى الماز سهيل جي المعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

جاسم محمد رحيم عبيد الجحيىس 

ي الصويرة
شهد فاضل كمون عباس النعيميالمعهد التقبن

ي الصويرة
زينه اسماعيل خليل عيدان العجياويالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن سيف عثمان احمد محيسن الشقي 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

ن عبيس حمادي البيائى علياء حسي 

ي الصويرة
 حسن ظاهر سلومي الكراديالمعهد التقبن

مصطفن

ي الصويرة
هدى قيض نايف عبود الزبيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
افياء عقيل صالح حمادي العجيليالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن مريم حمزه مراح مهدي الجنائ 

ي الصويرة
سيف علي مهدي محيل العجيليالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

ايمان جابر عجيل عل البيضائن

ي الصويرة
عبي  علي عبدالحسن شياع الزبيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
بلقيس قاسم محمد ربيع التميميالمعهد التقبن

ي الصويرة
فاطمة كريم جاسم برغش التميميالمعهد التقبن

ي الصويرة
ن صالح حسن الزبيداتالمعهد التقبن يرس حسي 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

ظافر رحيم يارس محيسن الدلفن

ي الصويرة
ي عسكر الشمريالمعهد التقبن

بالسم رحمن حسوئن

ي الصويرة
رسمد فاضل اكريم عاشور العزاويالمعهد التقبن

ي الصويرة
ي رسبوت الموساويالمعهد التقبن

ن حمزة راصن حسي 

ي الصويرة
غفران عبدالحسن جبار دعدوش الطليالويالمعهد التقبن

ي الصويرة
سجاد طالب نصيف مظلوم التميميالمعهد التقبن

ي الصويرة
نور احمد سعيد حميد المعموريالمعهد التقبن

ي الصويرة
عبدهللا عامر ابراهيم صادق الدباجالمعهد التقبن

ي الصويرة
ن الشمريالمعهد التقبن غفران سامر لطيف حسي 

ي الصويرة
ورود احمد زيد علي الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
همام عل جاسم عبدهلل الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
محسن راتب عبد الحسن عكله المزيداويالمعهد التقبن

ي الصويرة
مروج راهي كتاب جاسم العجياويالمعهد التقبن

ي الصويرة
والء عبد األمي  صكب شياع الزبيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
سيف طالب مجيد محمد العكيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
بيادر زباد شعالن فرمان الزبيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
ن الداوريالمعهد التقبن احمد محمود فنطيل عبدالحسي 

ي الصويرة
ي خلف الزبيديالمعهد التقبن نغم كاظم ناج 

ي الصويرة
ن الداوريالمعهد التقبن حمديه كريم منصور حسي 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

ن عباس الدلفن زين العابدين جاسم حسي 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن علي كريم محسن علي الكالئ 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

ن طه رحيم الجحيىس  سعاد ياسي 

ي الصويرة
اسيا حسن عبد حمود العجيليالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

مثبن احمد فالح حسن الجحيىس 

ي الصويرة
احمد مهدي غنام عطيه التميميالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن امي  علي مكطوف خضي  الجالئ 

ي الصويرة
يوسف عباس حمزه حسن القره غوليالمعهد التقبن

ي الصويرة
صباح هادي فرحان سهر ال عيىسالمعهد التقبن

ي الصويرة
نوره ابراهيم محمد ابراهيم الزبيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
زهراء خالد هادي مجيد الساعديالمعهد التقبن

ي الصويرة
زهراء جالب صالح مسي  البنواويالمعهد التقبن



ي الصويرة
هبه قيس ورور كاظم الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن نور الهدى علي هادي عبيد الجنائ 

ي الصويرة
يارس عامر عطيوي عبود الشماطيالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

وسام جمعه هالل رضا القريىس 

ي الصويرة
نالمعهد التقبن امه هللا وهاب عليوي حسي 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

مهند غازي محمد حرجان الجحيىس 

ي الصويرة
ي العواديالمعهد التقبن

كرار يوسف طالب راصن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن  الكالئ 

ن  جي  علي حسي 
ن حسي 

ي الصويرة
سيف مطرس  هاشم رضا الحجاجالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن  علي الخفاج 

ن عذراء حيدر حسي 

ي الصويرة
ختام رحيم كاطع نارص اليارسيالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

زينب عامر علوان نارص الوزئن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن  الكالئ 

ن رضا سامي كاظم عبدالحسي 

ي الصويرة
زيد شهيد راشد عواد العجيليالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

مريم علي عبيد بصعون الطائ 

ي الصويرة
زينه خليف عالوي عطوان العجيليالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن  علي زبون الدراج 

ن سجاد حسي 

ي الصويرة
علي خليف عالوي عطوان العجيليالمعهد التقبن

ي الصويرة
حيدر توفيق جباره مالحالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

منتظر هاشم محمد سويلم البيضائن

ي الصويرة
شهالء عبدالجبار كردي عباس الغريريالمعهد التقبن

ي الصويرة
ن عماد نارص مدلول الشمريالمعهد التقبن حسي 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

محمد عبد المجيد كامل سيد الجورائن

ي الصويرة
فاطمه جمال عني  عليوي الدليميالمعهد التقبن

ي الصويرة
خضي  عباس حسن حياوي الزبيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
محمد علي دري حبيب الزامليالمعهد التقبن

ي الصويرة
موش عبد المهدي عبد هادي المكصوصيالمعهد التقبن

ي الصويرة
فاطمه رحمن كاظم نارصالمعهد التقبن

ي الصويرة
كرار سعد نشمي مغيض الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

رساب احمد عزام عبيد الجحيىس 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

علي صالح سلمان داود الغرائن

ي الصويرة
علي طالب عليوي عبيد العواديالمعهد التقبن

ي الصويرة
نور حيدر هادي عبود العجياويالمعهد التقبن

ي الصويرة
نورالهدى محمد احمد صالح الصميدعيالمعهد التقبن

ي الصويرة
علي غالب عبدالكاظم نمل العجيليالمعهد التقبن

ي الصويرة
مصطفن ماجد كريم مطرود العجياويالمعهد التقبن

ي الصويرة
عمران ناطق عدنان زغي  العجياويالمعهد التقبن

ي الصويرة
وديان غازي فرحان حرامي النعيميالمعهد التقبن

ي الصويرة
محمد مهدي صالح عباس الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
بتول حديد عفريت علي العجياويالمعهد التقبن

ي الصويرة
زيد زيدان عبدهللا مناجي الزبيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
ن اكبيل علوان الشمريالمعهد التقبن كرار ياسي 

ي الصويرة
زهراء عالء جويد كاظم الويىسيالمعهد التقبن

ي الصويرة
الرا كريم ناظم زعيل الداوريالمعهد التقبن

ي الصويرة
علي محمد عطيه حمزه الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
طيف باسم صبار جاسمالمعهد التقبن

ي الصويرة
عامر عدنان عبدهللا عبدالحسنالمعهد التقبن

ي الصويرة
ب لفته العامريالمعهد التقبن ريحان ظاهر دهي 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

هدير عثمان كصاب فرحان الجحيىس 

ي الصويرة
محمد جواد محمد خليف المالكيالمعهد التقبن



ي الصويرة
ن محيسن الشمريالمعهد التقبن مسلم عبدالرزاق حسي 

ي الصويرة
ي خليف الحمودالمعهد التقبن

علي جعيفر كومائن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن ن الشجي  ن رائد اسماعيل حسي  حسي 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

نور محمد نعمه عطيه البيائى

ي الصويرة
ن عليوي بدر اليارسيالمعهد التقبن جميل عبدالحسي 

ي الصويرة
سح  علي مطر جوده النعيميالمعهد التقبن

ي الصويرة
رياض رعد هادي حميد الكرعاويالمعهد التقبن

ي الصويرة
عادل مشعان عسل فرحانالمعهد التقبن

ي الصويرة
عبدهللا مراد داود جاسمالمعهد التقبن

ي الصويرة
حسن منذر مالح مطر العزاويالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

براق علي جعفر هادي الكنائن

ي الصويرة
 كاظم عبود سيد الالميالمعهد التقبن

ن حسي 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن امي  عباس خليف جاسم البعيح 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

ي عبدهللا بدوي الجحيىس  حنان ناج 

ي الصويرة
ن جياد فوزي العجياويالمعهد التقبن صفاء عبدالحسي 

ي الصويرة
كرار باسم كريم مناجي النعيماويالمعهد التقبن

ي الصويرة
تاج الدين ضياء قاسم حسن الداوريالمعهد التقبن

ي الصويرة
حسن جي  رسحان حرامي النعيميالمعهد التقبن

ي الصويرة
علي حسن رشيد عرموط الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن ن رزاق عبيد عوض الشجي  حسي 

ي الصويرة
ي كاظم الكراديالمعهد التقبن حيدر علي ناج 

ي الصويرة
ن غافل طالل زنادالمعهد التقبن حسي 

ي الصويرة
ميساء ماجر دخيل خليف الشويليالمعهد التقبن

ي الصويرة
اري    ج عويد خضي  عباس العجياويالمعهد التقبن

ي الصويرة
غصون جالل كميل بشي  الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
 الجالليالمعهد التقبن

ن ايات طالب حيال عبد الحسي 

ي الصويرة
فاطمه رضا جواد كاظم المحنهالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن فاطمه هادي سلمان مصلح العتب 

ي الصويرة
ن خزعل مظلوم عبيد بلحاويالمعهد التقبن حني 

ي الصويرة
هدى نايف حمادي عبيد النعيميالمعهد التقبن

ي الصويرة
ن عبيد السعديالمعهد التقبن دعاء محمد عبدالحسي 

ي الصويرة
احمد محمد حبل جاسم الحميديالمعهد التقبن

ي الصويرة
ي االوشيالمعهد التقبن ن عادل عبود ناج  حسي 

ي الصويرة
ن عبود العايديالمعهد التقبن ن كامل ضمي  حسي 

ي الصويرة
سماح حاتم مهتلف غزاي الزبيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
محمد محسن غركان لفته الخالديالمعهد التقبن

ي الصويرة
شهد شاكر ناظم عبيس السعديالمعهد التقبن

ي الصويرة
مرتضن كريم كاظم هندي الغرباويالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

زينب فاضل سعيد محمد الدلفن

ي الصويرة
فاطمه صالح حسن محمد اليارسيالمعهد التقبن

ي الصويرة
 علي جي  ساجت البو عيىسالمعهد التقبن

مصطفن

ي الصويرة
احمد سعدون ادنان كاطع العجيليالمعهد التقبن

ي الصويرة
فرح عبد السالم نجم عبود العجيليالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن نوره صباح عزيز غالي العتائ 

ي الصويرة
ي حميد راشد السعيديالمعهد التقبن علي ناج 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

ي شهاب الجنائن
سلوى حامد راصن

ي الصويرة
ازهار محي داود مجيد العجيليالمعهد التقبن

ي الصويرة
احمد سعد روي    ح حسون المنضاويالمعهد التقبن

ي الصويرة
عباس جاسم زيدان خليف الزبيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
مصطفن محمد صاحب ذياب الشمريالمعهد التقبن



ي الصويرة
ليث مهند محي سعود  الشمريالمعهد التقبن

ي الصويرة
 المي حمود القرغوليالمعهد التقبن

ن وسام حسي 

ي الصويرة
 مني  سلمان العذاريالمعهد التقبن

مصطفن

ي الصويرة
ن الدلبوجيالمعهد التقبن ن حميد دعاس حسي  حسني 

ي الصويرة
ي لفته المجبليالمعهد التقبن ارساء كاظم خضي 

ي الصويرة
يالمعهد التقبن محمد سجاد حميد سلمان الركائ 

ي الصويرة
اسماء علي خفيف كاطع الزبيديالمعهد التقبن

ي الصويرة
عباس سعد يونس محمدالمعهد التقبن

ي الصويرة
حسن خضي  عبدالحمزه حمد التميميالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

ى عباس كريم وحيد الكنائن برس 

ي الصويرة
زهراء زاهر حيدر سلمان الساعديالمعهد التقبن

ي الصويرة
امي  قاسم حسن عبد االخوه الخالديالمعهد التقبن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

هدى عباس كطوف فرهود السلطائن

ي الصويرة
يالمعهد التقبن

زين العابدين نارص عبدالمجيد مهدي الحسيبن

ي الصويرة
رواء علي عبدالعباس حمد البوجميلالمعهد التقبن

ي الصويرة
طيبه خالد جدوع شهيب الهذيليالمعهد التقبن

ي الصويرة
براء علي عبدالعباس حمد البوجميلالمعهد التقبن

ي الصويرة
ن حسن كريم حسن اليساريالمعهد التقبن حسي 

ي الصويرة
ي المياجيالمعهد التقبن

باقر محمد عبدالكاظم راصن

ي الصويرة
ن غريب الربيعيالمعهد التقبن صادق نارص حسي 

ي الصويرة
ذوالفقار عباس عذاب ملوح العايديالمعهد التقبن

ي الصويرة
سلمان شاكر سلمان نارص العبوديالمعهد التقبن

ي الصويرة
مالك احمد جعفر مطلك المجبليالمعهد التقبن

ي الصويرة
كريم مكي كريم سلطان التميميالمعهد التقبن

ي الصويرة
طه عباس عبدعلي عباس البوهادليالمعهد التقبن

ي الصويرة
 باسم محسن محمد العليالمعهد التقبن

مصطفن

براء حسن علوان داودمعهد االدارة الرصافة

اري    ج احمد محمود احمدمعهد االدارة الرصافة

االء حمزة كاظم فرعونمعهد االدارة الرصافة

اصالة رياض حسن حمودمعهد االدارة الرصافة

االء مجيد زاير محمدمعهد االدارة الرصافة

ايات كاظم جاسم عليمعهد االدارة الرصافة

ايمان نصيف احمد نوارمعهد االدارة الرصافة

تبارك فالح حسن نصيفمعهد االدارة الرصافة

تفى اسامة محمود عبودمعهد االدارة الرصافة

تفى اسامة محمود عبودمعهد االدارة الرصافة

حذيفة فخري محي مربطمعهد االدارة الرصافة

حسن جعفر حمود حسنمعهد االدارة الرصافة

حسن علي عيىس عمرانمعهد االدارة الرصافة

حوراء محمد جبارة كيطانمعهد االدارة الرصافة

حيدر قاسم نعمة مطرمعهد االدارة الرصافة

رشا عماد عبداالمي  مجيدمعهد االدارة الرصافة

رقية احمد عباس جاسممعهد االدارة الرصافة

رقية قاسم عبدهللا مولودمعهد االدارة الرصافة

زينب صباح شياع مرزةمعهد االدارة الرصافة

ن يرسوين جنتمعهد االدارة الرصافة زينة حسي 

 علي سعيدمعهد االدارة الرصافة
سارة مرتضن

سجا محمود عبدهللا تايةمعهد االدارة الرصافة

سجاد فاضل سلمان عبيدمعهد االدارة الرصافة

ن جليلمعهد االدارة الرصافة سجود علي عبدالحسي 



وق سعد اطراد منشدمعهد االدارة الرصافة رس 

شهد رياض عليمعهد االدارة الرصافة

ضح سعدون زيدان نصيفمعهد االدارة الرصافة

ضح محمد مجيد علوانمعهد االدارة الرصافة

ي احمد حمدمعهد االدارة الرصافة عبدالرحمن خي 

عبي  مجدي ابراهيم عبدالفتاحمعهد االدارة الرصافة

عبي  مجيد عباس نارصمعهد االدارة الرصافة

عذراء سليم العب محمدمعهد االدارة الرصافة

علي جوده طالب رهيفمعهد االدارة الرصافة

علي خالد كريم رشيدمعهد االدارة الرصافة

علي علوان حميدي عذيبمعهد االدارة الرصافة

غادة لطيف زغي  كاظممعهد االدارة الرصافة

غفران سعد محسن عطيةمعهد االدارة الرصافة

فاطمة بشي  عبود سلمانمعهد االدارة الرصافة

فاطمة ستار جبار مانعمعهد االدارة الرصافة

يمعهد االدارة الرصافة فاطمة سعد محمود ناج 

ن محمودمعهد االدارة الرصافة قمر علي حسي 

كرار رحيم عبدالرضا جعفرمعهد االدارة الرصافة

كرار عباس هاشم خسارمعهد االدارة الرصافة

ي الفياضمعهد االدارة الرصافة
موش جعفر راصن

منة هللا سامس جاسم محمدمعهد االدارة الرصافة

مكارم قيس احمد منصورمعهد االدارة الرصافة

امعهد االدارة الرصافة مريم سعيد عبدهللا مرس 

ن هاديمعهد االدارة الرصافة مرتضن كمال عبدالحسي 

محمد فاضل خلف عياشمعهد االدارة الرصافة

ن عبد بستانمعهد االدارة الرصافة محمد علي حسي 

محمد عالء كمال ماجدمعهد االدارة الرصافة

يمعهد االدارة الرصافة
ماريانا ليث شابا مبى

ندى خميس ثجيل عليويمعهد االدارة الرصافة

نور الهدى كريم عباس سيدمعهد االدارة الرصافة

ورود محمد مطر رحمهمعهد االدارة الرصافة

ن حمدي ظاهر عباسمعهد االدارة الرصافة ياسي 

اية عباس لفتة جابرمعهد االدارة الرصافة

اثي  عماد عبد االمي  شعبانمعهد االدارة الرصافة

بالل واثق كريم ساجتمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة تبارك لطيف عبدهللا حسي 

ن ظاهر فالح حسنمعهد االدارة الرصافة حسي 

ي عبدمعهد االدارة الرصافة حال سهيل صلب 

 علي عبدالرضا حمزةمعهد االدارة الرصافة
ن حني 

ن فالحمعهد االدارة الرصافة روان حامد حسي 

ريام مني  عبد علوانمعهد االدارة الرصافة

زبيدة حميدي فهمي محمدمعهد االدارة الرصافة

زهراء احمد جاسب عيىسمعهد االدارة الرصافة

زهراء محمد جاسم احمدمعهد االدارة الرصافة

زينب ماهر جاسب جلوبمعهد االدارة الرصافة

سجاد محمد عباس فاضلمعهد االدارة الرصافة

سح  صادق علوان عبيدمعهد االدارة الرصافة

سلوان يحب  قوطي ابو كذيلةمعهد االدارة الرصافة

سيف ناظم موش حسنمعهد االدارة الرصافة

 عليمعهد االدارة الرصافة
ن شيماء كريم حسي 



صهيب ضياء حسن عباسمعهد االدارة الرصافة

عاصم محمد محمود سليمانمعهد االدارة الرصافة

عبدالرزاق عبد الفتاح عبدالرزاقمعهد االدارة الرصافة

عبدالعزيز عامر عبد عفنمعهد االدارة الرصافة

عقيل محمد خضي  حمدمعهد االدارة الرصافة

عال عادل فاضل نايلمعهد االدارة الرصافة

عمر اياد طه محمدمعهد االدارة الرصافة

عمر جبار عراك عبدهللامعهد االدارة الرصافة

 عليمعهد االدارة الرصافة
ن ن حسي  فاطمة تحسي 

فاطمة لؤي خميس زيدانمعهد االدارة الرصافة

فاطمة وليد عبدالكريم احمدمعهد االدارة الرصافة

كوثر عبدالرحيم فنجان لطيفمعهد االدارة الرصافة

كوثر عبدالرحيم فنجان لطيفمعهد االدارة الرصافة

كوثر جميل ابراهيم شاه مرادمعهد االدارة الرصافة

لقاء محمد جواد خضي معهد االدارة الرصافة

ماجدة مظهر خلف بريسممعهد االدارة الرصافة

مالك محمد مدلول جبارمعهد االدارة الرصافة

محمد خزعل عطية عبيدمعهد االدارة الرصافة

محمد سالم دوالب جساممعهد االدارة الرصافة

مروة محمد صالح احمدمعهد االدارة الرصافة

مريم عامر بدر عبودمعهد االدارة الرصافة

مريم كريم كاظم حسونمعهد االدارة الرصافة

مصطفن ستار عبد العزيز احمدمعهد االدارة الرصافة

مصطفن جواد تكليف مهديمعهد االدارة الرصافة

اج حسن درس  حمزةمعهد االدارة الرصافة مي 

نادين مهند حازم  عبد الواحدمعهد االدارة الرصافة

 علي حميد عبدمعهد االدارة الرصافة
ن نرمي 

ي لطيفمعهد االدارة الرصافة نور سعد صي 

نمعهد االدارة الرصافة هاشم عباس عبدالكاظم حسي 

هديل خليفة علي حمودمعهد االدارة الرصافة

هديل عبدالخالق زامل جاسممعهد االدارة الرصافة

هيام وليد عباس جاسممعهد االدارة الرصافة

وليد حميد جابر كفانمعهد االدارة الرصافة

ن محمدمعهد االدارة الرصافة احمد زيدان عبدالحسي 

بشي  عبدالرضا جاسم حاتممعهد االدارة الرصافة

سجاد غسان ريسان موشمعهد االدارة الرصافة

ين ضياء شناوة عباسمعهد االدارة الرصافة شي 

عطاء عباس جبار كريممعهد االدارة الرصافة

ابتهال بشي  جبار خرنوبمعهد االدارة الرصافة

ابراهيم عبدالهادي مهدي هاديمعهد االدارة الرصافة

ابراهيم علي كاظم مالحمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة احمد داخل نعيمة حسي 

احمد عدنان ممدوح داودمعهد االدارة الرصافة

احمد علي مصطفن عباسمعهد االدارة الرصافة

احمد مثبن احمد محمدمعهد االدارة الرصافة

احمد محمد احمد شهابمعهد االدارة الرصافة

احمد محمود محمد حمد احمدمعهد االدارة الرصافة

اخالص عبدالكريم ابراهيم عليمعهد االدارة الرصافة

ق مني  رشيد محمدمعهد االدارة الرصافة استي 

ارساء اسامة  عبد عبدهللامعهد االدارة الرصافة



اسيل ستار عبدالرسول عبدالهاديمعهد االدارة الرصافة

اكرم محمد متعب مهديمعهد االدارة الرصافة

االء اسماعيل خضي  غزالمعهد االدارة الرصافة

امنه عبد العظيم سعيد عبدمعهد االدارة الرصافة

ايات فاضل عباس حميدمعهد االدارة الرصافة

اية نبيل نزار محمدمعهد االدارة الرصافة

 علي حمدمعهد االدارة الرصافة
ن بديع حسي 

براء سامي مزهر حميدمعهد االدارة الرصافة

ن موجد جاسم خشانمعهد االدارة الرصافة بني 

تمارا سمي  شاكر عبدالوهابمعهد االدارة الرصافة

تمارة فاضل طالع صطممعهد االدارة الرصافة

جهاد طارق معان ابراهيممعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة ن جواد  موش حسي  حسي 

ي جابر راشدمعهد االدارة الرصافة
ن شمحن حسي 

نمعهد االدارة الرصافة  علي عبدالهادي عبدالحسي 
ن حسي 

ن ماجد حسن منصورمعهد االدارة الرصافة حسي 

حنان مالك جاسم محمدمعهد االدارة الرصافة

ن سعيد شهاب احمدمعهد االدارة الرصافة حني 

زا علي نور عليمعهد االدارة الرصافة حوراء عبدالكريم مي 

حيدر احمد محمد عليمعهد االدارة الرصافة

داود سلمان رسحان ذيانمعهد االدارة الرصافة

دعاء جاسم محمد مساعدمعهد االدارة الرصافة

دالل عليوي حمد عطيةمعهد االدارة الرصافة

ي شكرانمعهد االدارة الرصافة ديانا احمد صي 

راوية محمد محمود مفرحمعهد االدارة الرصافة

رحاب حامد مرسيت فرهودمعهد االدارة الرصافة

 علي حمدمعهد االدارة الرصافة
ن رزان حسي 

رسل فالح حسن نعمهمعهد االدارة الرصافة

رسول عامر عبد جوادمعهد االدارة الرصافة

رشا ايمن كاظم نجممعهد االدارة الرصافة

رشا علي جمعة ورثةمعهد االدارة الرصافة

رفاه محمد محسن محمدمعهد االدارة الرصافة

رقية اياد عبدالرحمن محمدمعهد االدارة الرصافة

رويدة ريكان فياض سالممعهد االدارة الرصافة

ريام احمد سعدي جاسممعهد االدارة الرصافة

زهراء انور حمد خلفمعهد االدارة الرصافة

ن منهل مسلممعهد االدارة الرصافة زهراء تحسي 

زهراء صباح الزم فؤادمعهد االدارة الرصافة

زهراء عبد علي وادي حمديمعهد االدارة الرصافة

ن عباس سلمانمعهد االدارة الرصافة زهراء عبدالحسي 

زهراء فيصل غازي سيدمعهد االدارة الرصافة

زهراء مازن كاظم نارصمعهد االدارة الرصافة

زهراء محمد صايغ موشمعهد االدارة الرصافة

زينب جليل عبدالرحيم شلغممعهد االدارة الرصافة

زينب سعد خليل حسنمعهد االدارة الرصافة

زينب صبار جواد كاظممعهد االدارة الرصافة

ن عني معهد االدارة الرصافة زينب عبدالجبار حسي 

زينب لطيف احمد عبودمعهد االدارة الرصافة

زينب مصطفن قاسم محمدمعهد االدارة الرصافة

سارة سعيد خميس سعيدمعهد االدارة الرصافة



نمعهد االدارة الرصافة سارة علوان كريم حسي 

سارة مشتاق عبدالجبار موشمعهد االدارة الرصافة

سارة نشات صي  مويشمعهد االدارة الرصافة

سجاد ماجد جاسم نعمةمعهد االدارة الرصافة

سجاد محمد كميل حواسمعهد االدارة الرصافة

سح  رعد ابراهيم محمدمعهد االدارة الرصافة

ن عيىس عذبمعهد االدارة الرصافة سندس حسي 

سيف صباح عبدالزهرة نارصمعهد االدارة الرصافة

شهد احمد سوادي حمدانمعهد االدارة الرصافة

ن خضي معهد االدارة الرصافة شهد علي حسي 

صبا علي اسحق ضاللمعهد االدارة الرصافة

ضح سالم حميدان فليحمعهد االدارة الرصافة

عائشة وليد خالد خميسمعهد االدارة الرصافة

ن حسن توفيقمعهد االدارة الرصافة عبدهللا حسي 

عبدهللا فوزي عبدهللا سعدمعهد االدارة الرصافة

عذراء عبدالنارص فاضل حميدمعهد االدارة الرصافة

عذراء مجيد حميد رسنمعهد االدارة الرصافة

علي جبار ستار مهديمعهد االدارة الرصافة

ن عبدالكاظم نجممعهد االدارة الرصافة علي حسي 

 علي خريسمعهد االدارة الرصافة
ن علي حسي 

علي صباح علي جوادمعهد االدارة الرصافة

ي خليلمعهد االدارة الرصافة
ى
ي واثق علي ناق

ى
علي ناق

غدير سامي مزبان محمدمعهد االدارة الرصافة

ي جبار كاظممعهد االدارة الرصافة
غدير شمحن

غفران رحمن حميد كاظممعهد االدارة الرصافة

غفران فؤاد كاظم نظرمعهد االدارة الرصافة

فاطمة جاسم محمد جاسممعهد االدارة الرصافة

فاطمة عدنان مالك احمدمعهد االدارة الرصافة

فاطمة علي صالح محيبسمعهد االدارة الرصافة

فاطمة محمد قاسم خليلمعهد االدارة الرصافة

فيصل نزار نوار صاللمعهد االدارة الرصافة

كاظم سالم جواد كاظممعهد االدارة الرصافة

لقاء حمزة جي  حسبمعهد االدارة الرصافة

لينا يوسف مجبل سليمانمعهد االدارة الرصافة

ماريا احمد عبدالحميد احمدمعهد االدارة الرصافة

محمد جاسم مطر كريممعهد االدارة الرصافة

محمد حمدان سلمان عبدمعهد االدارة الرصافة

محمد سمي  عبدالزهرة محمد عليمعهد االدارة الرصافة

ي عماتمعهد االدارة الرصافة
محمد عبد راصن

ن سالممعهد االدارة الرصافة محمد عبدالجبار حسي 

محمد عماد حمودي عبد اللطيفمعهد االدارة الرصافة

يمعهد االدارة الرصافة
محمود ماهر صدام ماصن

مروان سامي عبود الطيفمعهد االدارة الرصافة

مروة جمال هادي سعيدمعهد االدارة الرصافة

مريم شاكر حمود عبدمعهد االدارة الرصافة

مريم عبدالرحيم قاسم رزي    جمعهد االدارة الرصافة

مريم عبداللطيف رحيم كيطانمعهد االدارة الرصافة

مريم لواء كامل فياضمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة مريم هشام جمعة حسي 

نمعهد االدارة الرصافة مالك ميثم عزيز حسي 



نمعهد االدارة الرصافة منار نصي  محمد حسي 

منتظر رحيم ناهي عبد عليمعهد االدارة الرصافة

مهند خالد مهدي صالحمعهد االدارة الرصافة

نبا رياض نجم عبدمعهد االدارة الرصافة

نريمان محمد محمود محمدمعهد االدارة الرصافة

نور حيدر فاضل عباسمعهد االدارة الرصافة

نور مهدي علك عليمعهد االدارة الرصافة

نور الهدى عادل باقر هاديمعهد االدارة الرصافة

نورهان حسن علي رحيممعهد االدارة الرصافة

هادي محمد صالح عبدمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة هالة رعد غالب حسي 

هبة خضي  جخيور مزعلمعهد االدارة الرصافة

هبة عثمان عبيد مصلحمعهد االدارة الرصافة

هبة علي جياد عذيبمعهد االدارة الرصافة

هدى احمد فوزي مرزوكمعهد االدارة الرصافة

هدى باسم صالح عباسمعهد االدارة الرصافة

ي رشيدمعهد االدارة الرصافة هديل حارس ناج 

وسن لفتة سيد نهارمعهد االدارة الرصافة

ن صالح عبدهللا كاملمعهد االدارة الرصافة ياسي 

يوسف رعد ايوب عبدهللامعهد االدارة الرصافة

يوسف محمد عبد حميدمعهد االدارة الرصافة

زينب عبدالكريم جاسم محمدمعهد االدارة الرصافة

محمد عبدالقادر محيسن شويطمعهد االدارة الرصافة

ابتهال فراس سمي  عبد اللطيفمعهد االدارة الرصافة

احمد بدر سليمان جاسممعهد االدارة الرصافة

ن زوين نارصمعهد االدارة الرصافة احمد حسي 

احمد علي حسن رضامعهد االدارة الرصافة

احمد وليد يعرب زاهيمعهد االدارة الرصافة

ق كامل ندا صباحمعهد االدارة الرصافة استي 

ارساء ياس جاسم محمدمعهد االدارة الرصافة

اكرم محمد صالح طاهرمعهد االدارة الرصافة

ن جالبمعهد االدارة الرصافة ة جليل حسي  امي 

ي جابر حسنمعهد االدارة الرصافة
ايات هائن

اية محمد فالح حسنمعهد االدارة الرصافة

ي رسي    ح ضميدمعهد االدارة الرصافة باقر عبد النب 

بتول صالح فليح حسنمعهد االدارة الرصافة

بتول ماجد حمد مسي معهد االدارة الرصافة

بنان اياد عزيز حامدمعهد االدارة الرصافة

تبارك محسن ابراهيم حسنمعهد االدارة الرصافة

تفى عبد النارص عبد الواحد محمدمعهد االدارة الرصافة

يمعهد االدارة الرصافة
ن حسوئن جاسم محمد ياسي 

جعفر كامل مايع علوانمعهد االدارة الرصافة

 علي كاطع موزانمعهد االدارة الرصافة
ن حسي 

حكم عامر داود سالممعهد االدارة الرصافة

حمزة علي كريم حسنمعهد االدارة الرصافة

ن احمد سعدهللا رشيدمعهد االدارة الرصافة حني 

حوراء خلف مكطوف ثجيلمعهد االدارة الرصافة

حوراء كاظم محمد علي جعفرمعهد االدارة الرصافة

حيدر نزار عبادة حمدمعهد االدارة الرصافة

دانية عباس فاضل عباسمعهد االدارة الرصافة



دانية عبد الجبار عبد الرسولمعهد االدارة الرصافة

ن صالح فياضمعهد االدارة الرصافة دعاء حسي 

دعاء عباس فاضل حىسيمعهد االدارة الرصافة

دعاء ناظم صادق مهديمعهد االدارة الرصافة

رسل ارسالن سعيد طارقمعهد االدارة الرصافة

رسل عبد الكريم قدوري احمدمعهد االدارة الرصافة

رشا محمد قاسم خليلمعهد االدارة الرصافة

 علي فاضلمعهد االدارة الرصافة
ن رقية حسي 

زهراء احمد صبيح صادقمعهد االدارة الرصافة

زهراء بكر خماس عطيةمعهد االدارة الرصافة

زهراء ثامر كريم حمودمعهد االدارة الرصافة

زهراء جبار علي عبدالرضامعهد االدارة الرصافة

زهراء عبدهللا مشي  خطارمعهد االدارة الرصافة

ي حسنمعهد االدارة الرصافة زهراء فالح لعيب 

زهراء كريم علي جريومعهد االدارة الرصافة

زهراء محمد تعمة مرعيمعهد االدارة الرصافة

زين العابدين محمد شالكة نعيسمعهد االدارة الرصافة

 عليمعهد االدارة الرصافة
ن زينب عالء حسي 

سارة طه عبدسعودمعهد االدارة الرصافة

سامر عزيز جميل عزيزمعهد االدارة الرصافة

سح  علي خلف محمودمعهد االدارة الرصافة

يمعهد االدارة الرصافة
رسى مرتضن مهدي راصن

سمر احمد يونس محمدمعهد االدارة الرصافة

شفاء قائد عبد الرضا ابو عليويمعهد االدارة الرصافة

شمس عمار عاشور شالكةمعهد االدارة الرصافة

شهد رسحان حمود نجممعهد االدارة الرصافة

شهد علي كاظم عطيةمعهد االدارة الرصافة

شهالء رعد سعدون عبدمعهد االدارة الرصافة

صادق فالح مرسهد كاظممعهد االدارة الرصافة

عباس عبدهللا محمد محيسنمعهد االدارة الرصافة

عبدهللا باهر جاسم محمدمعهد االدارة الرصافة

عذراء قاسم علي شلجمعهد االدارة الرصافة

ي بجايمعهد االدارة الرصافة
عالء عطية شمحن

نمعهد االدارة الرصافة علي جاسم خلف حسي 

 علي محمد خانمعهد االدارة الرصافة
ن علي حسي 

علي خضي  عبد االمي  مهديمعهد االدارة الرصافة

عمار علي سلمان عمرانمعهد االدارة الرصافة

عمر محمد علي جواد كاظممعهد االدارة الرصافة

غفران علي محسن حسونمعهد االدارة الرصافة

غفران محمد جواد جاسم محمدمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة فاتن شهاب احمد حسي 

فاطمة عادل مهدي جميلمعهد االدارة الرصافة

فاطمة فاخر فاضل زبونمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة فاطمة موش علي حسي 

نمعهد االدارة الرصافة قمر عدي احمد ياسي 

ماجد حامد رسن عودةمعهد االدارة الرصافة

محمد علي عبيد احمدمعهد االدارة الرصافة

محمد علي محمد برهانمعهد االدارة الرصافة

محمد نجم عبدهللا سليممعهد االدارة الرصافة

مرتضن جمال ابراهيم كيطانمعهد االدارة الرصافة



نمعهد االدارة الرصافة ن زغي  حسي  مرتضن حسي 

مريم جاسم مطرس  خلفمعهد االدارة الرصافة

مريم سعد عاصي عكابمعهد االدارة الرصافة

مريم سعد جابر عليمعهد االدارة الرصافة

مريم سمي  حسن عبيدمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة مريم مظفر جبار حسي 

مصطفن رباح ثلج ابراهيممعهد االدارة الرصافة

ن كاظممعهد االدارة الرصافة منتظر عبد الكريم حسي 

مىه ضياء علي عباسمعهد االدارة الرصافة

ن رهيف يوسفمعهد االدارة الرصافة نباء حسي 

نريمان بشي  شاكر ماشاءهللامعهد االدارة الرصافة

نور قاسم رواد كريممعهد االدارة الرصافة

نور نبيل نشمي شالكةمعهد االدارة الرصافة

تور يوسف صيهود عبدهللامعهد االدارة الرصافة

ن نجم كاظممعهد االدارة الرصافة هاجر حسي 

هاجر هادي سلمان خضي معهد االدارة الرصافة

هالة عبد المجيد فاضل شهابمعهد االدارة الرصافة

هبة طه محمد ابراهيممعهد االدارة الرصافة

 علي جارهللامعهد االدارة الرصافة
ن هدى حسي 

هديل عادل علوان عباسمعهد االدارة الرصافة

ن عبد الزهرة محمد مطي معهد االدارة الرصافة يقي 

ن ياس خضي  مرزةمعهد االدارة الرصافة يقي 

فاطمة طارق عبدهللا فرجمعهد االدارة الرصافة

وفاء عدنان هاشم عطيةمعهد االدارة الرصافة

غدير خالد هاشم عبودمعهد االدارة الرصافة

يوسف علي جبار خنيفرمعهد االدارة الرصافة

احمد كاظم ثجيل مطرودمعهد االدارة الرصافة

ارساء عباس حميد حسنمعهد االدارة الرصافة

حسن عبد الزهرة حنيفمعهد االدارة الرصافة

حيدر احمد الزم رحيمةمعهد االدارة الرصافة

يمعهد االدارة الرصافة
احمد حسن بهجت سببى

ن جخيورمعهد االدارة الرصافة احمد كفاح عبد الحسي 

رغد صهيب محمد عباسمعهد االدارة الرصافة

رفل معن موفق عبداللطيفمعهد االدارة الرصافة

سارة خالد خلف عطيةمعهد االدارة الرصافة

سارة محمود خليل ابراهيممعهد االدارة الرصافة

سباء محمد اسود غافلمعهد االدارة الرصافة

سجاد عطية علي عبدهللامعهد االدارة الرصافة

شهد عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاحمعهد االدارة الرصافة

ن حماديمعهد االدارة الرصافة شيماء علي حسي 

صفاء حامد عبود محمدمعهد االدارة الرصافة

ن حساممعهد االدارة الرصافة ضح علي عبدالحسي 

عبدالرحمن نجم عبد سوزيمعهد االدارة الرصافة

ن كاظم عبداالمي معهد االدارة الرصافة عبدهللا حسي 

عبدهللا عباس خضي  جي معهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة  عبد علي حسي 
ن علي عبدالحسي 

نمعهد االدارة الرصافة فاضل كاظم شنوفحسي 

يمعهد االدارة الرصافة
كريم حمدان مطرود وئن

ن خالويمعهد االدارة الرصافة محمد صباح حسي 

 علي اكي  كوهزادمعهد االدارة الرصافة
ن مريم حسني 



نور عماد عدنان عبداللطيفمعهد االدارة الرصافة

نور قاسم حسن غزاويمعهد االدارة الرصافة

نور الهدى احمد نارص حسنمعهد االدارة الرصافة

هديل ابراهيم خليل ابراهيممعهد االدارة الرصافة

همام شاكر محمود خليفةمعهد االدارة الرصافة

يوسف مهدي جميل غانممعهد االدارة الرصافة

محمد جاسم محمد احمدمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة محمد حبيب حسن حسي 

احمد عبود محيسن لجالحمعهد االدارة الرصافة

احمد عماد عطيل ضمدمعهد االدارة الرصافة

احمد كاظم يارس نارصمعهد االدارة الرصافة

الحكم مصطفن رجب موشمعهد االدارة الرصافة

ايمن اياد مظهر زيدانمعهد االدارة الرصافة

ي عالويمعهد االدارة الرصافة
ن

جيهان فاخر تاع

حسن سعدون مشتت ضاجيمعهد االدارة الرصافة

حسن كاظم غيدان حمدمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة  علي صابر حسي 
ن حسي 

ن فاخر موش توفيقمعهد االدارة الرصافة حسي 

ن بدنمعهد االدارة الرصافة ن نارص حسي  حسي 

ن مرهونمعهد االدارة الرصافة حيدر كامل حسي 

خالد فاضل صدام عباسمعهد االدارة الرصافة

رسول علي جاسم عليمعهد االدارة الرصافة

زهراء عماد عبدالكريم عويزمعهد االدارة الرصافة

اك سيمونمعهد االدارة الرصافة سوسيل سوريل سيى

شهد جعفر طشاش جاسممعهد االدارة الرصافة

هللا محمد عليمعهد االدارة الرصافة شيماء خي 

شيماء عبود جرميخ صالحمعهد االدارة الرصافة

طارق وسام طارق حميدمعهد االدارة الرصافة

ي جي  موزانمعهد االدارة الرصافة
طه زوئن

علي جبار عبد ضبابمعهد االدارة الرصافة

يمعهد االدارة الرصافة علي حسن عودة لعيب 

نمعهد االدارة الرصافة علي كاظم سعد حسي 

علي محمد عليوي فرجمعهد االدارة الرصافة

علي نعيم سوير عبدهللامعهد االدارة الرصافة

فاطمة لؤي عبدالكريم ابراهيممعهد االدارة الرصافة

فراس ابراهيم محسن صي معهد االدارة الرصافة

احمد جمال معيوفمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة اسامة فاضل عبد حسي 

ارساء رمزي خي  هللا موشمعهد االدارة الرصافة

ارساء قاسم ورور حمودمعهد االدارة الرصافة

اسماعيل قضي اسماعيل عبدهللامعهد االدارة الرصافة

االء رعد محمد عليمعهد االدارة الرصافة

امنة طالل تركي يوسفمعهد االدارة الرصافة

 عليمعهد االدارة الرصافة
ن امنه غانم حسي 

امي  سالم عبيد سلوممعهد االدارة الرصافة

ايات جعفر هاشم عبدهللامعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة ايالف ميثم محمد شني 

اية جاسم خميس خليلمعهد االدارة الرصافة

اية حيدر ناهي ابراهيممعهد االدارة الرصافة

اية عباس سلمان محمدمعهد االدارة الرصافة



اية محمد سعدون عبد الهاديمعهد االدارة الرصافة

بارق خضي  علي نايفمعهد االدارة الرصافة

براء جبار عبدهللا عليمعهد االدارة الرصافة

بسمة حازم عبدالرحيممعهد االدارة الرصافة

بكر محمد بكر ابراهيممعهد االدارة الرصافة

بهاء رياض خليف خنجرمعهد االدارة الرصافة

 علي مرادمعهد االدارة الرصافة
ن بيادر حسي 

بيداء حمد عبد عليمعهد االدارة الرصافة

تبارك بدري فاضل بدريمعهد االدارة الرصافة

تبارك بهاء الدين عبدالجبار كل محمدمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة تبارك سعد خضي  ياسي 

تبارك عالء عمران عنايةمعهد االدارة الرصافة

تمارا موش مندب حسنمعهد االدارة الرصافة

ن عامرمعهد االدارة الرصافة تماره عبداالمي  حسي 

ن صالح طريفمعهد االدارة الرصافة ليث حسي 

جعفر مهدي محسن خربيطمعهد االدارة الرصافة

ي عبدمعهد االدارة الرصافة جمعه مقداد ناج 

ي اسحاقمعهد االدارة الرصافة
ليليان سالم مبى

نمعهد االدارة الرصافة ن رياض احمد حسي  حسي 

ن عبدالكاظم شواي شناوةمعهد االدارة الرصافة حسي 

ن رحيمةمعهد االدارة الرصافة  علي حسي 
ن حسي 

ن محمد سلمان راهيمعهد االدارة الرصافة حسي 

ن نجم عبدااللهمعهد االدارة الرصافة حسي 

نمعهد االدارة الرصافة حكيم محسن محمد حسي 

نمعهد االدارة الرصافة حكيم محسن محمد حسي 

حميد صالح نوري ورديمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة حنان سعود دحام حسي 

حيدر احمد احمود جالبمعهد االدارة الرصافة

حيدر نوري هاشم رشكمعهد االدارة الرصافة

خليل اسماعيل خليل حماديمعهد االدارة الرصافة

دعاء جاسم عبد جاسممعهد االدارة الرصافة

دنيا محمد شدهان صفوكمعهد االدارة الرصافة

دينا مهدي عبدهللا مجبلمعهد االدارة الرصافة

ذو الفقار زياد عبد المجيد عبدالكريممعهد االدارة الرصافة

زهراء حميد عبدهللا محمدمعهد االدارة الرصافة

زهراء عبدالسادة موش شخي معهد االدارة الرصافة

زهراء فائز غازي عباسمعهد االدارة الرصافة

زهراء كامل جاسب عودةمعهد االدارة الرصافة

زهراء هاشم نور عباسمعهد االدارة الرصافة

مرتضن رحيم وحيوحمعهد االدارة الرصافة

مروة فرحان شنيشل حسنمعهد االدارة الرصافة

مصطفن عبدالكريم مهديمعهد االدارة الرصافة

مصطفن محمود حميد حسنمعهد االدارة الرصافة

نور عبدالكريم احمد فتاحمعهد االدارة الرصافة

نور محمد حديد لفتةمعهد االدارة الرصافة

وائل خالد محمد دليميمعهد االدارة الرصافة

يارس رحيم محسن حنتوشمعهد االدارة الرصافة

رسل ليث حسن عبدالكريممعهد االدارة الرصافة

صادق عبد الصاحب كاظممعهد االدارة الرصافة

احمد علي غثيث محمدمعهد االدارة الرصافة



يمعهد االدارة الرصافة احمد نارص عودة وهائ 

ارساء جليل رضا جليلمعهد االدارة الرصافة

ارساء جمال احمد عليمعهد االدارة الرصافة

ارساء علي عبد كاظممعهد االدارة الرصافة

اسيل رسول محل عودةمعهد االدارة الرصافة

اسيل عبدالحسن حيدر الميمعهد االدارة الرصافة

يمعهد االدارة الرصافة
ى
ق المنتظر علي هادي رس 

 علي عباسمعهد االدارة الرصافة
ن ايات تحسي 

ايات سعد رحيم عليمعهد االدارة الرصافة

ايمان موفق فتحي عبومعهد االدارة الرصافة

ي عباس فرحانمعهد االدارة الرصافة
زهراء هائن

ايمن جمعة عايد عوادمعهد االدارة الرصافة

زينب اياد عبود محمدمعهد االدارة الرصافة

اية ثائر جعفر كاظممعهد االدارة الرصافة

اسماعيل طه اسماعيل ابراهيممعهد االدارة الرصافة

اسماعيل طه اسماعيل ابراهيممعهد االدارة الرصافة

امي  احمد سعدون كاطممعهد االدارة الرصافة

امي  يارس خالد حسونمعهد االدارة الرصافة

ايمن علي محارب خلفمعهد االدارة الرصافة

جاسم احمد جاسم مذكولرمعهد االدارة الرصافة

حسن فالح سوادي هاشممعهد االدارة الرصافة

خطاب عمر احمد عبد القاددرمعهد االدارة الرصافة

داليا صالح كاظم فاضلمعهد االدارة الرصافة

رسول حسن فالح كرارمعهد االدارة الرصافة

زيدون خلف رسن عالوكيمعهد االدارة الرصافة

زين العابدين محمد جميل محمودمعهد االدارة الرصافة

سيف صالح علي يارسمعهد االدارة الرصافة

طاهر حبيب حسن عبودمعهد االدارة الرصافة

عبد الهادي سهيل عمرمعهد االدارة الرصافة

عثمان خليل حمد خلفمعهد االدارة الرصافة

 علي ساجدمعهد االدارة الرصافة
ن علي حسي 

عمر هيثم كاظم حماديمعهد االدارة الرصافة

ن كاظم موزانمعهد االدارة الرصافة فاطمه حسي 

كرار عامر كاظم اسماعيلمعهد االدارة الرصافة

مالك قاسم محمد داودمعهد االدارة الرصافة

ن خليل ابراهيممعهد االدارة الرصافة محمد امي 

محمد عالوي رحيمة حيدرمعهد االدارة الرصافة

محمد عوض رسحان ذاعرمعهد االدارة الرصافة

محمد قدوري سلمان اميل اصيلمعهد االدارة الرصافة

مصطفن رسمد سعيد محجوبمعهد االدارة الرصافة

مصطفن محمود محمد عبد هللامعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة ن اياد طه ياسي 
معيى

مؤمل احمد عبد الرضا غدارمعهد االدارة الرصافة

ميس هشام مهدي صالحمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة مينا منذر علي حسي 

وسام محمد ضاري حميدمعهد االدارة الرصافة

منال مؤيد عباس عياشمعهد االدارة الرصافة

رغدة اياد ذياب جاسممعهد االدارة الرصافة

انمار نبيل خليل مهديمعهد االدارة الرصافة

يمعهد االدارة الرصافة
ى
احمد عبد الرحمن احمد عبد الباق



زينة مؤيد عبدالعزيز ضاريمعهد االدارة الرصافة

سارة احمد جبار محمدمعهد االدارة الرصافة

ن طهمعهد االدارة الرصافة سارة عالء ياسي 

 عليمعهد االدارة الرصافة
ن سارة فاضل حسي 

سجاد سالم احول شوي    عمعهد االدارة الرصافة

سجاد سعد حاجم سلطانمعهد االدارة الرصافة

سح  فريد فليح حسنمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة رسى عادل جبار حسي 

يمعهد االدارة الرصافة
سوسن لواح صاحب ثويبن

شمس الضح احمد محسن مكيمعهد االدارة الرصافة

شهد عادل كريم حمدمعهد االدارة الرصافة

ضح علي جي  سلطانمعهد االدارة الرصافة

طيبة ثامر حمد مخلفمعهد االدارة الرصافة

عائشة عبدهللا طالب كاطعمعهد االدارة الرصافة

عبدهللا جبار محمد عبدهللامعهد االدارة الرصافة

عذراء كريم كاطع فهدمعهد االدارة الرصافة

عطية مروان كيالن احمدمعهد االدارة الرصافة

ن مزي  هرمعهد االدارة الرصافة عالء قاسم شاهي 

ن صالحمعهد االدارة الرصافة علي عماد حسي 

علي قاسم محمد جعيولمعهد االدارة الرصافة

علي لؤي فاضل سلمانمعهد االدارة الرصافة

علي هاشم عيىس عبودمعهد االدارة الرصافة

علي وليد عبد لفتةمعهد االدارة الرصافة

عمر رعد محي جاسممعهد االدارة الرصافة

غصون حسن علي داودمعهد االدارة الرصافة

فاطمة جمال عبد النارص عبدهللامعهد االدارة الرصافة

فاطمة جميل عشة جودةمعهد االدارة الرصافة

فاطمة خالد ابراهيم كريممعهد االدارة الرصافة

ن محمدمعهد االدارة الرصافة فاطمة صباح عبدالحسي 

نمعهد االدارة الرصافة فاطمة عادل عبداالمي  حسي 

فاطمة عمر خليف عبيدمعهد االدارة الرصافة

فاطمة محمد كاطع عبدمعهد االدارة الرصافة

فاطمة مهدي عبد علي لفتةمعهد االدارة الرصافة

فرح حسن خربيط هذابمعهد االدارة الرصافة

قتيبة خضن ياس خضي معهد االدارة الرصافة

قيض عباس عبود محيسنمعهد االدارة الرصافة

قيض عباس عبود محيسنمعهد االدارة الرصافة

كاظم عبدالزهرة جمعة كريممعهد االدارة الرصافة

كرار محمد حسن نعمهمعهد االدارة الرصافة

كروان عبدالكريم اسماعيل باقرمعهد االدارة الرصافة

كريمة حسن عبد مناف رضامعهد االدارة الرصافة

 علي توفيقمعهد االدارة الرصافة
ن ليث حسي 

مثبن فاضل حمزة علوانمعهد االدارة الرصافة

مثبن فاضل حمزة علوانمعهد االدارة الرصافة

محمد احمد حميد مهديمعهد االدارة الرصافة

محمد جاسم محمد مربطمعهد االدارة الرصافة

محمد حميد مجيد حميدمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة محمد نعمه كاظم حسي 

محمد يونس علي عباسمعهد االدارة الرصافة

مرتضن رعد عليوي محمدمعهد االدارة الرصافة



مرتضن عبود اجريو حمودمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة مروة عيىس نوري ياسي 

مريم فالح حسن حمدمعهد االدارة الرصافة

مريم محمد علي محمدمعهد االدارة الرصافة

مصطفن جواد كاظم حماديمعهد االدارة الرصافة

مصطفن عباس عبد الستار عبداالمي معهد االدارة الرصافة

مصطفن كمال عبدالعباس سعدونمعهد االدارة الرصافة

 كنعان ساية مي  عليمعهد االدارة الرصافة
مصطفن

مصطفن مهدي عاصي غضيبمعهد االدارة الرصافة

ن رعد عبدالجبار عبدالرحمنمعهد االدارة الرصافة معيى

منال محمد رمضان طاهرمعهد االدارة الرصافة

مبن حميد جاسم سكرانمعهد االدارة الرصافة

ميس نجم عبد شبيبمعهد االدارة الرصافة

نازك سعود طلب خليلمعهد االدارة الرصافة

نبا نايف داود بديويمعهد االدارة الرصافة

نوال جمعة جليل ابو الماشمعهد االدارة الرصافة

نور عبدالرزاق محمود حسنمعهد االدارة الرصافة

نور عبد الكريم عواد جي معهد االدارة الرصافة

نور عقيل جاسم محمدمعهد االدارة الرصافة

نور فيصل بهار ندهمعهد االدارة الرصافة

نور كريم علي صالحمعهد االدارة الرصافة

ن غزالمعهد االدارة الرصافة نور الهدىابراهيم حسي 

هدى جاسم محمد عليويمعهد االدارة الرصافة

هديل عدنان خليفة علوانمعهد االدارة الرصافة

هديل علي خلف عنانمعهد االدارة الرصافة

ن عبطانمعهد االدارة الرصافة وسن علي حسي 

يارس عباس جي  مهوسمعهد االدارة الرصافة

يارس عليوي نارص خليلمعهد االدارة الرصافة

ن حاتم كريم اسماعيلمعهد االدارة الرصافة ياسمي 

ن ضاجيمعهد االدارة الرصافة يحب  حسن حسي 

سجاد خالد خليوي مريودمعهد االدارة الرصافة

ارساء محمد محمود حماديمعهد االدارة الرصافة

اسماء مصطفن حسن توفيقمعهد االدارة الرصافة

ايمان عباس فاضل جساممعهد االدارة الرصافة

ن احمد شاكر احمدمعهد االدارة الرصافة حني 

دالل احسان محمود عبدهللامعهد االدارة الرصافة

زهراء اياد هدهود هاديمعهد االدارة الرصافة

ليث محمد عبد حماديمعهد االدارة الرصافة

محمد  خزعل محمد صالحمعهد االدارة الرصافة

 علي حسون عذيبمعهد االدارة الرصافة
مرتضن

نمعهد االدارة الرصافة مروان طارق صادق حسي 

احمد هاشم عبد الرحمنمعهد االدارة الرصافة

امل كامل مال حرز محمدمعهد االدارة الرصافة

انس خالد حميد رشيدمعهد االدارة الرصافة

ايالف مثبن جوادمعهد االدارة الرصافة

باسم محمد خضي  بزونمعهد االدارة الرصافة

يمعهد االدارة الرصافة
اية جواد كاظم راصن

يمعهد االدارة الرصافة
اية جواد كاظم راصن

انمعهد االدارة الرصافة اية ضياء حسن شي 

اية عبدالرحمن عواد وهممعهد االدارة الرصافة



ي ابراهيممعهد االدارة الرصافة اية عماد صي 

اية غانم عايد احمدمعهد االدارة الرصافة

ن وجر خوافمعهد االدارة الرصافة باسم حسي 

ن فليح عبدمعهد االدارة الرصافة بهاء حسي 

نمعهد االدارة الرصافة تبارك جليل زاير حسي 

نمعهد االدارة الرصافة يل فالح حسن سمي  ن
تين

 عليمعهد االدارة الرصافة
ن تيسي  عامر حسي 

جعفراسعد مجيد فهدمعهد االدارة الرصافة

جعفر دريد نريمان ملكمعهد االدارة الرصافة

حارث خليل ابراهيم عوادمعهد االدارة الرصافة

حسن صالح ابراهيم جاسممعهد االدارة الرصافة

ن حمدمعهد االدارة الرصافة حسن فالح ياسي 

حسن كاظم بديوي عبدهللامعهد االدارة الرصافة

حسن مهند حسن نارصمعهد االدارة الرصافة

حسيبة عبد الرزاق جبار لفتةمعهد االدارة الرصافة

ن سعدمعهد االدارة الرصافة ن حنون حسي  حسي 

ن سالم عكار اخليفمعهد االدارة الرصافة حسي 

يمعهد االدارة الرصافة  علي مني  عبدالنب 
ن حسي 

حنان يحب  عطية زيدانمعهد االدارة الرصافة

ن احمد حنتوش احمدمعهد االدارة الرصافة حني 

ن خليل ابراهيم عبداللطيفمعهد االدارة الرصافة حني 

خديجة عادل علي حبيبمعهد االدارة الرصافة

خليل ابراهيم علي جعفرمعهد االدارة الرصافة

رويدة عادل ابرهيم ماجدمعهد االدارة الرصافة

ريام سهيل كاظم عبدمعهد االدارة الرصافة

سامر عبداالمي  محسن محمدمعهد االدارة الرصافة

سح  باسم لطيف طاهرمعهد االدارة الرصافة

سحر رحيم جالب حسونمعهد االدارة الرصافة

رسور قاسم عليوي ربيعمعهد االدارة الرصافة

هان نارصمعهد االدارة الرصافة ضح جبار رس 

عبدهللا عالء صبحي سالممعهد االدارة الرصافة

عبدالرحمن محمد حميد غايبمعهد االدارة الرصافة

عذراء عادل ابراهيم ماجدمعهد االدارة الرصافة

علي محمد صالح داودمعهد االدارة الرصافة

عمر خليل سالم داودمعهد االدارة الرصافة

عهد جبار مختاصن كاطعمعهد االدارة الرصافة

 عليمعهد االدارة الرصافة
ن ليث احمد حسي 

لينا اسماعيل اكي  مرادمعهد االدارة الرصافة

مجتب  جبار كاطع عبوديمعهد االدارة الرصافة

محمد بسام فارغ ربيعمعهد االدارة الرصافة

ن ارحيممعهد االدارة الرصافة محمد جاسم ياسي 

محمد عبدالزهرة مخيلف صحنمعهد االدارة الرصافة

ي رحيممعهد االدارة الرصافة مرام حيدر صي 

مصطفن محي علي مني معهد االدارة الرصافة

ممتاز مخبي  عبد جميلمعهد االدارة الرصافة

 فرمان نايليمعهد االدارة الرصافة
ن نور حسي 

هديل عالء خضي  عباسمعهد االدارة الرصافة

 جي  مرعيمعهد االدارة الرصافة
ن وسام حسي 

والء خلف محسن نارصمعهد االدارة الرصافة

يارس خالد حميد واديمعهد االدارة الرصافة



ابراهيم احمد حمد سهابمعهد االدارة الرصافة

احمد جمعه احمد رمضانمعهد االدارة الرصافة

زهراء اسعد احمد جعفرمعهد االدارة الرصافة

زيد  صالح راهي حنظلمعهد االدارة الرصافة

ن عبداالمي  احمدمعهد االدارة الرصافة علي حسي 

مصطفن فاضل عباس عبدمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة يوسف فاروق عبد حسي 

وليد اعطية جاسممعهد االدارة الرصافة

سارة داخل ثجيلمعهد االدارة الرصافة

عمار ساجت محمود مهديمعهد االدارة الرصافة

يمعهد االدارة الرصافة  محمد دئ 
ن محمد حسي 

مصطفن عبدالرحمن عبدهللامعهد االدارة الرصافة

مريم فالح شهاب احمدمعهد االدارة الرصافة

االء حمزة محمد جويعدمعهد االدارة الرصافة

احمد بشي  ذياب عليمعهد االدارة الرصافة

 علي عباسمعهد االدارة الرصافة
ن احمد حسي 

احمد محسن عالوي عبيدمعهد االدارة الرصافة

ارساء سعيد عزيز عليمعهد االدارة الرصافة

اصاله مكي اسماعيل محسنمعهد االدارة الرصافة

ي فاضل عبدالرضا مرهونمعهد االدارة الرصافة
امائن

امنة عباس مطرس  حزاممعهد االدارة الرصافة

ايالف ناظم خلف عكلةمعهد االدارة الرصافة

ايمان نارص شاه ولي جراغمعهد االدارة الرصافة

بان جورج صبحي حنامعهد االدارة الرصافة

بتول هاشم محسن عليمعهد االدارة الرصافة

ن جي معهد االدارة الرصافة براء عمار ياسي 

ن عباس محمد عباسمعهد االدارة الرصافة بني 

 علي جاسم كنونمعهد االدارة الرصافة
ن بني 

بيداء عبدالرزاق سعيد سليممعهد االدارة الرصافة

تبارك عبدالعباس سكران سلمانمعهد االدارة الرصافة

تمارة حسن كريم حسنمعهد االدارة الرصافة

تماره كفاح ابراهيم قاسممعهد االدارة الرصافة

ن ملك كمرمعهد االدارة الرصافة جعفر عبدالحسي 

جنة محمد هادي عباسمعهد االدارة الرصافة

حسن رعد اسعد محمودمعهد االدارة الرصافة

ن عبدالزهرة محمد محيسنمعهد االدارة الرصافة حسي 

ن عبدالمحسن جبار حميديمعهد االدارة الرصافة حسي 

نمعهد االدارة الرصافة  علي جلوب حسي 
ن حسي 

حوراء ماجد شعيوط معيديمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة حيدر رسول مراد حسي 

حيدر فالح حسن سعيدمعهد االدارة الرصافة

حيدر لطيف ضاجي مكطوفمعهد االدارة الرصافة

هللا محسن رحيل جودةمعهد االدارة الرصافة خي 

داليا علي عبد مطرمعهد االدارة الرصافة

دعاء حيدر نارص جاسممعهد االدارة الرصافة

ن مسلممعهد االدارة الرصافة دعاء عامر عبدالحسي 

دعاء عبدالخالق فنجان شنديمعهد االدارة الرصافة

رامي عبدالرحيم خضي  معروفمعهد االدارة الرصافة

رانية فالح هادي محمودمعهد االدارة الرصافة

رحمة نزار موش محمدمعهد االدارة الرصافة



رغده رحيم كاظم حمزةمعهد االدارة الرصافة

رفعت باسم محمد رشيدمعهد االدارة الرصافة

رقية ماجد عبدالحسن عليمعهد االدارة الرصافة

رقية محمد سلمان عسكرمعهد االدارة الرصافة

رقية هادي نهر سلمانمعهد االدارة الرصافة

رقية هادي نهر سلمانمعهد االدارة الرصافة

رويدة فالح عبد حسنمعهد االدارة الرصافة

ن رشيدمعهد االدارة الرصافة ريام علي عبدالحسي 

ريام كريم عبد مناجيمعهد االدارة الرصافة

 محمد عليمعهد االدارة الرصافة
ن زمن قاسم حسي 

زهراء احمد عبد عيدانمعهد االدارة الرصافة

زهراء عباس حسن احمدمعهد االدارة الرصافة

زهراء علي جي  كاظممعهد االدارة الرصافة

زهراء علي قاسم ضيدانمعهد االدارة الرصافة

زهراء مهدي عرمش ديوانمعهد االدارة الرصافة

ي ربيعمعهد االدارة الرصافة  عبد النب 
ن زين العابدين حسي 

زينب عطية حسن سلمانمعهد االدارة الرصافة

زينب علي برهان كاظممعهد االدارة الرصافة

سارة شهيد جباري محيمعهد االدارة الرصافة

سجاد شاكر حمود جهاديمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة رسى قاسم محمد علي حسي 

سمر اسعد سلمان نجممعهد االدارة الرصافة

ن غانم سلمانمعهد االدارة الرصافة شهد حسي 

شهد رائد عبدالحميد غاليمعهد االدارة الرصافة

شهد عماد حسن داودمعهد االدارة الرصافة

طاهر صالح محمد ساجتمعهد االدارة الرصافة

طيبة الزهراء محمد عصام فاضلمعهد االدارة الرصافة

طيبة نعمان طاهر عليمعهد االدارة الرصافة

عباس عامر محسن طاهرمعهد االدارة الرصافة

ي موش صادقمعهد االدارة الرصافة
عباس هائن

عبدالكريم عادل كريم كمرمعهد االدارة الرصافة

عبدهللا فارس عبدالرزاق عبدمعهد االدارة الرصافة

عبي  عدنان مزبان يوسفمعهد االدارة الرصافة

علي احمد جواد خميسمعهد االدارة الرصافة

علي احمد صبيح حسنمعهد االدارة الرصافة

علي خالد اسماعيل عبدمعهد االدارة الرصافة

علي رياض كاظم جاسممعهد االدارة الرصافة

علي سعد جبار كاظممعهد االدارة الرصافة

علي سلمان خضي  درباشمعهد االدارة الرصافة

علي كاظم جواد كاظممعهد االدارة الرصافة

علي محمد بري محمودمعهد االدارة الرصافة

علي محمد حميد ابراهيممعهد االدارة الرصافة

علياء صبيح مريض عطيةمعهد االدارة الرصافة

عمر خليل ابراهيم متعبمعهد االدارة الرصافة

عمر مهدي صالح داودمعهد االدارة الرصافة

ي اسماعيل يوسفمعهد االدارة الرصافة
غسق حفى

يمعهد االدارة الرصافة غفران فالح عبداالمي  ناج 

غيداء ثامر طخاخ دهشمعهد االدارة الرصافة

ن خلف حمدمعهد االدارة الرصافة فاتن حسي 

فاطمة ابراهيم حميد عزيزمعهد االدارة الرصافة



فاطمة توفيق كريم ويسمعهد االدارة الرصافة

قحطان عدنان صحن حيونطةمعهد االدارة الرصافة

كرار علي كريم حمدمعهد االدارة الرصافة

كرار فؤاد حسن باشامعهد االدارة الرصافة

كوثر حمودي درجال عبدالكريممعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة لطيفة محمد كريم حسي 

نمعهد االدارة الرصافة ليل صبار باهض حسي 

مالك  حسن علي كريممعهد االدارة الرصافة

محمد جاسم جنديل عبدهللامعهد االدارة الرصافة

محمد عادل حنون خالطيمعهد االدارة الرصافة

محمد عبدالستار عبدالسادة زعيبلمعهد االدارة الرصافة

محمد موفق  علي جوادمعهد االدارة الرصافة

محمد وحيد جدوع جبارهمعهد االدارة الرصافة

مرتضن عبداالمي  عبدالواحد مايعمعهد االدارة الرصافة

ي جودةمعهد االدارة الرصافة مريم عدنان عريب 

مريم عمر عبداللطيف ابراهيممعهد االدارة الرصافة

مريم فالح حسن كاطعمعهد االدارة الرصافة

مريم مصطفن عبدالرحيم عبدالمجيدمعهد االدارة الرصافة

مصطفن سعد علوان حماديمعهد االدارة الرصافة

 سمي  اليج عذابمعهد االدارة الرصافة
مصطفن

 علي خلف زيدانمعهد االدارة الرصافة
مصطفن

مصطفن مدحت صالح عبدمعهد االدارة الرصافة

مقتدى عباس رسن عليمعهد االدارة الرصافة

مينه ماجد فاضل عيدانمعهد االدارة الرصافة

نبأ اياد صاحب جوادمعهد االدارة الرصافة

نبأ نبيل شاكر ابراهيممعهد االدارة الرصافة

نجاة حمدان كنعان شبيبمعهد االدارة الرصافة

نور احمد شكر شهابمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة نور اياد نارص حسي 

يمعهد االدارة الرصافة
ي حسوئن

نور جاسم محمد موش 

يمعهد االدارة الرصافة
نور صادق حسن منحن

يمعهد االدارة الرصافة
ي حسوئن

نور محمد موش 

نور ناظم محمد عليويمعهد االدارة الرصافة

يمعهد االدارة الرصافة
نورس جواد جاسم منائى

هالة فائز هاشم شاكرمعهد االدارة الرصافة

هبة خليل حسن مرزةمعهد االدارة الرصافة

هدى صادق عباس ظاهرمعهد االدارة الرصافة

يوسف صباح عبدالسادة خوينمعهد االدارة الرصافة

يوسف عيدان مطرس  جلودمعهد االدارة الرصافة

يوسف فؤاد فاروق محمد عليمعهد االدارة الرصافة

يوسف محمد مخيلف مباركمعهد االدارة الرصافة

يوسف نبيل صادق داودمعهد االدارة الرصافة

احمد باسم محمد رحيممعهد االدارة الرصافة

ارساء سهيل نجم عبدمعهد االدارة الرصافة

 علي صادق باقرمعهد االدارة الرصافة
ن حني 

اكرم جمال اكرم فاضلمعهد االدارة الرصافة

الهام ابراهيم عكار حسنمعهد االدارة الرصافة

امل كامل كاظم حمدمعهد االدارة الرصافة

انتظار عتيق ابراهيم محمدمعهد االدارة الرصافة

ايهاب عصام عبدالمحسن حمدانمعهد االدارة الرصافة



بتول صبيح حميد حبيبمعهد االدارة الرصافة

 محمد نصي  حسون ابراهيممعهد االدارة الرصافة
تفى

يمعهد االدارة الرصافة حنان حامد مزعل عريب 

ي عطيةمعهد االدارة الرصافة
ن
ن فتحي عوق حني 

حسام حميد مجيد حميدمعهد االدارة الرصافة

حيدر عامر حسن فرزةمعهد االدارة الرصافة

ن عالء الدين غشيممعهد االدارة الرصافة حني 

خلود كاظم عجيل غضبانمعهد االدارة الرصافة

حيدر محمد جواد مجدممعهد االدارة الرصافة

دعاء صالح مهدي صالحمعهد االدارة الرصافة

دنيا خالد ثابت نعيممعهد االدارة الرصافة

ديانة زكي عبدالرسولمعهد االدارة الرصافة

رسل سالم جواد كاظممعهد االدارة الرصافة

رفاه خالد لطيف عبدهللامعهد االدارة الرصافة

ن رمضانمعهد االدارة الرصافة ن طارق ياسي  رني 

زهراء صادق عبد االئمةمعهد االدارة الرصافة

دعاء احمد كريم حموديمعهد االدارة الرصافة

 عليمعهد االدارة الرصافة
ن سارة ثائر حسي 

ن صالح جبوريمعهد االدارة الرصافة سحر عبد الحسي 

دعاء عقيل صالح جاسممعهد االدارة الرصافة

سعاد جبار محمد خلفمعهد االدارة الرصافة

سمر نوري سلمان راجحمعهد االدارة الرصافة

يمعهد االدارة الرصافة
دعاء مرتضن مهدي راصن

سيف عباس نجاة جوتمعهد االدارة الرصافة

سيف علي مشعل حردانمعهد االدارة الرصافة

دالل لقمان شبوط بدنمعهد االدارة الرصافة

عبدهللا خليل كريم  عباسمعهد االدارة الرصافة

عبدهللا عامر عبدالقادر مرادمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة عبدهللا عبد عون حسي 

غفران حميد محمد اميدمعهد االدارة الرصافة

فاضل سلمان معن شجرمعهد االدارة الرصافة

ن محمدمعهد االدارة الرصافة فاطمة علوان حسي 

محمد صباح هاشم محمدمعهد االدارة الرصافة

محمد مجيد شهيد حماديمعهد االدارة الرصافة

مروة عامر علي محسنمعهد االدارة الرصافة

ي صادقمعهد االدارة الرصافة
مريم صادق غبن

مريم علي مطر خلفمعهد االدارة الرصافة

ن عرشمعهد االدارة الرصافة مشتاق رحيم عبدالحسي 

ن حمدمعهد االدارة الرصافة ميادة هادي حسي 

ونمعهد االدارة الرصافة ن زعي  نادية حميد محسي 

نبا جاسم كركي مطلكمعهد االدارة الرصافة

نبا ضياء هاتف عبد عليمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة هبة حسن غالم حسي 

هديل ماجد خضي  قلقوشمعهد االدارة الرصافة

يارس خالد مريوش جليلمعهد االدارة الرصافة

يارس خالد مريوش جليلمعهد االدارة الرصافة

رسل مجيد كاظممعهد االدارة الرصافة

هشام داود الزم مطي معهد االدارة الرصافة

زهراء محمد رضا مسلممعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة صالح ثائر سعدي حسي 



امجد صالح حسن عبد هللامعهد االدارة الرصافة

عالء كريم سلمان ديوانمعهد االدارة الرصافة

ن عبد العظيم مخليفمعهد االدارة الرصافة ارساء حسي 

امل كامل عبدهللا خماسمعهد االدارة الرصافة

ن فليح حسنمعهد االدارة الرصافة امنة حسي 

انفال حامد زيار كايممعهد االدارة الرصافة

ايات سمي  جعيو جاسممعهد االدارة الرصافة

ايات كاظم فاضل حسنمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة بهاء علي رحيم حسي 

حسن قادر حسن صالحمعهد االدارة الرصافة

ن جبار كاطع مجيدمعهد االدارة الرصافة حسي 

ن جميل احمد صبارمعهد االدارة الرصافة حسي 

نمعهد االدارة الرصافة حوراء صالح مهدي حسي 

حيدر علي عزاوي عليمعهد االدارة الرصافة

حيدر نصيف قاسم اسماعيلمعهد االدارة الرصافة

خالد سعد عبود حسنمعهد االدارة الرصافة

رحمة فالح قدوري كريممعهد االدارة الرصافة

 عليمعهد االدارة الرصافة
ن رهام سعد عبدالحسي 

زهراء محمد كريم محمدمعهد االدارة الرصافة

ن يوسفمعهد االدارة الرصافة زينب علي حسي 

سحر خضي  زيدان محمدمعهد االدارة الرصافة

سعد مسي  كاظم الزممعهد االدارة الرصافة

سعدية خالد مجيد فاضلمعهد االدارة الرصافة

شيماء مزهر عبداالمي  هاديمعهد االدارة الرصافة

صالح الدين صباح خليل مهديمعهد االدارة الرصافة

ضح باسم صالح مهديمعهد االدارة الرصافة

طه نوح طاهر دراجمعهد االدارة الرصافة

عدنان زياد فليح مهديمعهد االدارة الرصافة

علي جبار ملهوف سلمانمعهد االدارة الرصافة

ن علوانمعهد االدارة الرصافة علي سعد حسي 

علي شنان ناظور جالبمعهد االدارة الرصافة

علي محمد سلمان عبدمعهد االدارة الرصافة

علياء ادهام خلف عليمعهد االدارة الرصافة

ن ياسن مصلحمعهد االدارة الرصافة عمر حسي 

فاتن هادي ابراهيم مهديمعهد االدارة الرصافة

كامل ايمن كامل محمدمعهد االدارة الرصافة

كواكب حارث احمد جي معهد االدارة الرصافة

ليث رشيد شحادة سعودمعهد االدارة الرصافة

محمد سالم خضي  نعيممعهد االدارة الرصافة

ي احمد داودمعهد االدارة الرصافة
ى
محمد شوق

محمد عالوي ثجيل عودةمعهد االدارة الرصافة

مريم سمي  علوان ساجتمعهد االدارة الرصافة

ن جاسممعهد االدارة الرصافة مريم مهند حسي 

مزاحم ناطق جواد حسنمعهد االدارة الرصافة

منال حميد عيدان حاشوشمعهد االدارة الرصافة

مها سعد خزعل ديوانمعهد االدارة الرصافة

نادية فوزي شاكر محمودمعهد االدارة الرصافة

نور الدين عباس جواد عباسمعهد االدارة الرصافة

والء احمد عبد اللطيف حبيبمعهد االدارة الرصافة

 علي قنديلمعهد االدارة الرصافة
ن يارس حسي 



يارس فالح حمد عزيزمعهد االدارة الرصافة

يوسف ليث عبد الكريم كاظممعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة ن سالم حسي  احمد حسي 

رسل احمد شهاب شناتمعهد االدارة الرصافة

ابتسام جواد كاظم طالبمعهد االدارة الرصافة

ابو ذر كاظم حاتم طرادمعهد االدارة الرصافة

احمد كريم علي محمدمعهد االدارة الرصافة

ارساء عبدالعزيز محسن محمدمعهد االدارة الرصافة

ارساء مهدي مكي مسي معهد االدارة الرصافة

ن ليث عبدالكريم كاظممعهد االدارة الرصافة االمي 

اياد كاظم غضيب سدخانمعهد االدارة الرصافة

ايالف محمود مهدي حميدمعهد االدارة الرصافة

ايمان بحر موش حويزمعهد االدارة الرصافة

ايمان صادق ثامر رضامعهد االدارة الرصافة

ايناس جابر حسن هويشمعهد االدارة الرصافة

ايهاب احمد حمزة علوانمعهد االدارة الرصافة

االء احمد حامد نوافمعهد االدارة الرصافة

بان ابراهيم سلمان حسنمعهد االدارة الرصافة

براء علي محمد كايد نمرمعهد االدارة الرصافة

بسام قاسم سلمان عليمعهد االدارة الرصافة

بلقيس سامي مجبل عليمعهد االدارة الرصافة

 عبدالقادر عليمعهد االدارة الرصافة
ن بيداء معي 

جنان اسماعيل ابراهيم جميلمعهد االدارة الرصافة

حارث ابراهيم عباس كاظممعهد االدارة الرصافة

حامد هاشم راهي عجيميمعهد االدارة الرصافة

ن حسن احمد حلومعهد االدارة الرصافة ن محمد حسي  حسي 

حوراء رمضان جعيول سعيدمعهد االدارة الرصافة

حوراء صفاء رزاق عبودمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة خالد محمد هادي حسي 

نمعهد االدارة الرصافة ختام محمد هادي حسي 

دانية مؤيد فاضل مهديمعهد االدارة الرصافة

دينا نعمه حميد كريممعهد االدارة الرصافة

رواء نصي  علي جيادمعهد االدارة الرصافة

رؤى مازن عبدالوهاب مردانمعهد االدارة الرصافة

زهراء كريم رحمة جايانمعهد االدارة الرصافة

زهرة المصطفن عبدالكريم محمد عزيزمعهد االدارة الرصافة

زينب جواد سالم محمودمعهد االدارة الرصافة

زينب جواد عطية نعمةمعهد االدارة الرصافة

زينب رعد سلوم فاضلمعهد االدارة الرصافة

 علي سلمانمعهد االدارة الرصافة
ن سارة حسي 

رساء مهدي محيسن لفتهمعهد االدارة الرصافة

رسى طه نجرس لطيفمعهد االدارة الرصافة

سمراء سعد صادق عباسمعهد االدارة الرصافة

سهيلة محمد لفتةمعهد االدارة الرصافة

شذى عبدالرزاق كاظم محمدمعهد االدارة الرصافة

شهد اديب نجيب عبد الرزاقمعهد االدارة الرصافة

وان عبدالستار عبدالرحمن حسنمعهد االدارة الرصافة شي 

شيماء رعد نعمة حنتوشمعهد االدارة الرصافة

صفا صالح ابراهيم نصيفمعهد االدارة الرصافة

صفاء كريم امويد لفتةمعهد االدارة الرصافة



عبداالمي  عبدالزهرة جالي حسونمعهد االدارة الرصافة

علي جاسم فرحان حسنمعهد االدارة الرصافة

علي علوان سوادي مخلفمعهد االدارة الرصافة

علي قضي محمد رضامعهد االدارة الرصافة

علي محمد عبدهللا خضي معهد االدارة الرصافة

علي مصطاف داود سالممعهد االدارة الرصافة

فاطمة حميد حمادي فرحانمعهد االدارة الرصافة

فيصل باسم جبار شايعمعهد االدارة الرصافة

فيصل عمار فاضل مهديمعهد االدارة الرصافة

كرار سمي  عطروزنجممعهد االدارة الرصافة

كرار فاضل جواد خنجرمعهد االدارة الرصافة

لببن عماد جليل عبدالكريممعهد االدارة الرصافة

لمياء عبد احم عبدهللامعهد االدارة الرصافة

لينا عبد سهيل كاظممعهد االدارة الرصافة

محمد خالد علي شاكرمعهد االدارة الرصافة

مروة احمد وحيد حسنمعهد االدارة الرصافة

مريم ابراهيم محسن يحب معهد االدارة الرصافة

مريم محمد خضي  سلمانمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة منال شهاب احمد حسي 

ميس عبد الكريم عبد عطيةمعهد االدارة الرصافة

نازك عبدالجبار محمد عليمعهد االدارة الرصافة

ميس عبدالكريم عبد عطيةمعهد االدارة الرصافة

نازك عبدالجبار محمد عليمعهد االدارة الرصافة

يف غريبمعهد االدارة الرصافة نرجس عبدالكاظم رس 

نرسين فاضل حسن حرجمعهد االدارة الرصافة

رانيا نجم عبدهللا فرحانمعهد االدارة الرصافة

رانيا نجم عبدهللا فرحانمعهد االدارة الرصافة

رانيا جواد كاظم عبدالرضامعهد االدارة الرصافة

رسل سلطان حسن مهديمعهد االدارة الرصافة

رغدة حافظ خلف جاسممعهد االدارة الرصافة

رفل باسم هاتف يحب معهد االدارة الرصافة

رفل توفيق طه محمدمعهد االدارة الرصافة

رفل عبدالكريم ليلو خليفمعهد االدارة الرصافة

رقية حميد رشيد صلبحمعهد االدارة الرصافة

رقية علي يارس عبودمعهد االدارة الرصافة

رقية محمد لطيف هندالمعهد االدارة الرصافة

رنا محمد مجيد واليمعهد االدارة الرصافة

رند خليل عبد جاسممعهد االدارة الرصافة

رند فراس انور مرهونمعهد االدارة الرصافة

زهراء باسم زاهي حسنمعهد االدارة الرصافة

زهراء بهاء عباس جاسممعهد االدارة الرصافة

زهراء صباح موش حسنمعهد االدارة الرصافة

زهراء عباس حسن بايتمعهد االدارة الرصافة

زهراء عباس هاشم زايرمعهد االدارة الرصافة

زهراء عبدالمحسن محمد كاطمعهد االدارة الرصافة

زهراء عالوي جبار جوادمعهد االدارة الرصافة

ي طهمازمعهد االدارة الرصافة
زهراء علي راصن

زهراء معد قدوري مهديمعهد االدارة الرصافة

زهراء نعيمة عمار حذيةمعهد االدارة الرصافة

زينب ابراهيم عبيد موزانمعهد االدارة الرصافة



ن حسنمعهد االدارة الرصافة احمد احسان امي 

احمد نوفل عبد الكريم يوسفمعهد االدارة الرصافة

ن كريم جي معهد االدارة الرصافة ق حسي  استي 

يمعهد االدارة الرصافة انور ضاجي طرنان حرئ 

جميلة غازي كاظم جاسممعهد االدارة الرصافة

حسن صباح نجم عبد هللامعهد االدارة الرصافة

حمزه حميد خريبط علوانمعهد االدارة الرصافة

ي حمدانمعهد االدارة الرصافة
ن محمد شمحن حني 

ن صباحمعهد االدارة الرصافة حوراء محمد حسي 

نمعهد االدارة الرصافة دعاء حسن علي حسي 

زهراء زيدان خلف سنيدمعهد االدارة الرصافة

زهراء محمد عبد هللا صالحمعهد االدارة الرصافة

سارة رياض حياد محمدمعهد االدارة الرصافة

سمية طالل تركي يوسفمعهد االدارة الرصافة

ضح عدي غازي جاسممعهد االدارة الرصافة

عبد الستار جبار عبد مطرمعهد االدارة الرصافة

عبد هللا شاكر عبد الرزاق عبد الحسنمعهد االدارة الرصافة

علي ماجد مطرس  حنظلمعهد االدارة الرصافة

قاسم محمد قاسم دحاممعهد االدارة الرصافة

كرار محمد صابر عبد هللامعهد االدارة الرصافة

كرم ثائر عبد الستار امي معهد االدارة الرصافة

ن عبد محمدمعهد االدارة الرصافة ليث حيدر حسي 

مؤمل اسماعيل عاكول جلوبمعهد االدارة الرصافة

محمد جواد كاظم جاسممعهد االدارة الرصافة

يمعهد االدارة الرصافة ن كريح  مروه علي حسي 

مريم معاذ سامي عبدمعهد االدارة الرصافة

 رحيم عيدان جي معهد االدارة الرصافة
مصطفن

 عليمعهد االدارة الرصافة
ن منار عادل حسي 

نرجس علي سعيد حسنمعهد االدارة الرصافة

نور شهاب احمد جاسممعهد االدارة الرصافة

نور عامر عبد االمي  حسنمعهد االدارة الرصافة

ي يونس عزيزمعهد االدارة الرصافة هيثم عبد النب 

ن عباس ابراهيم بدرمعهد االدارة الرصافة يقي 

احمد احسان سبهان صالحمعهد االدارة الرصافة

يوسف فراس فرج عوادمعهد االدارة الرصافة

ن عبد ابراهيممعهد االدارة الرصافة احمد تحسي 

احمد خضن دعي  فهدمعهد االدارة الرصافة

اسامة احمد عبد الكريم مهديمعهد االدارة الرصافة

ارساء عبدالزهرة جابر خضنمعهد االدارة الرصافة

اسماعيل محمد محمودمعهد االدارة الرصافة

بدور كمال محمد ابراهيممعهد االدارة الرصافة

براء فاضل زغي  كيوشمعهد االدارة الرصافة

بسام احمد هاشم مطرمعهد االدارة الرصافة

ليث محمد حسن جبارمعهد االدارة الرصافة

تبارك جاسم موش عبد السادهمعهد االدارة الرصافة

حسن علي صدام سواديمعهد االدارة الرصافة

تمارصن طه جاسم مطرمعهد االدارة الرصافة

رغد خضي  احمد جاسممعهد االدارة الرصافة

جاسم يوسف مريمط عبدمعهد االدارة الرصافة

طيبة مؤيد كاظم محمد رضامعهد االدارة الرصافة



مرتضن واثق كريم ساجتمعهد االدارة الرصافة

جعفر رحيم هاشم بغيضمعهد االدارة الرصافة

ن رياض لطيف خزعلمعهد االدارة الرصافة حسي 

حكيم هاشم حسن كرممعهد االدارة الرصافة

ن حسن عبد الهادي كاظممعهد االدارة الرصافة حني 

حوراء محمد حسن صادقمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة خلود مهنه جاسم شاهي 

دنيا جواد كاظم راشدمعهد االدارة الرصافة

ديانا شامل جمعة محمودمعهد االدارة الرصافة

رؤى صالح خضن مصطفنمعهد االدارة الرصافة

رسل خالد محمد موشمعهد االدارة الرصافة

رسل خليل ابراهيم حسنمعهد االدارة الرصافة

رقيه غضبان عبود حسونمعهد االدارة الرصافة

رواء صباح حسن عبدمعهد االدارة الرصافة

زهراء حسن مصطفن محمدمعهد االدارة الرصافة

زيد عايد ابراهيم عبيدمعهد االدارة الرصافة

زينب حميد ديجان شذرمعهد االدارة الرصافة

زينب عبد الكريم عبدول مرادمعهد االدارة الرصافة

ساره وسام عباس عليمعهد االدارة الرصافة

سح  عالء عبد الوهاب عبد الرزاقمعهد االدارة الرصافة

رسى اكرم عبدهللا عباسمعهد االدارة الرصافة

ي احمد فارسمعهد االدارة الرصافة سعد ناج 

سها جاسم عباس مدنمعهد االدارة الرصافة

ي صنكور مجديمعهد االدارة الرصافة
سيف راصن

ن جثي معهد االدارة الرصافة صابرين نصيف حسي 

ضياء فليح عرار مطرمعهد االدارة الرصافة

ن وسمي عيدانمعهد االدارة الرصافة عباس حسي 

عبد الرحمن بشي  داودمعهد االدارة الرصافة

عبد الرحمن عبيد مطلك جوادمعهد االدارة الرصافة

عبد اللطيف غافل عباس محسنمعهد االدارة الرصافة

موطمعهد االدارة الرصافة عثمان رحيم محمود رس 

علي طارق احمود مخلفمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة علي عبد سلطان حسي 

علي محمد حسن كمرمعهد االدارة الرصافة

علي منعم علي ابراهيممعهد االدارة الرصافة

علي محمد حسن كمرمعهد االدارة الرصافة

علي منعم علي ابراهيممعهد االدارة الرصافة

علياء صادق عبدالرزاقمعهد االدارة الرصافة

كرار حيدر مكطوفمعهد االدارة الرصافة

ن زناد خلفمعهد االدارة الرصافة كوثر عبد الحسي 

مؤمن محمود ذياب عودةمعهد االدارة الرصافة

مرتضن عبدالمهدي عبدالزهرة حسنمعهد االدارة الرصافة

 عليمعهد االدارة الرصافة
ن مروه احمد حسي 

مريم عباس فاضل صالحمعهد االدارة الرصافة

ابراهيم ماجد ابراهيم عدوانمعهد االدارة الرصافة

ختام جليل محمود جيادمعهد االدارة الرصافة

رسول طالل هالل خلفمعهد االدارة الرصافة

ميرس عواد كاظم لفتهمعهد االدارة الرصافة

مصطفن سعدون عبدهللا جويرمعهد االدارة الرصافة

منال طالب سليمان محمدمعهد االدارة الرصافة



هبه ياس خضن عباسمعهد االدارة الرصافة

هيثم احمد طه ابراهيممعهد االدارة الرصافة

زينب شاكر محمود فاضلمعهد االدارة الرصافة

زينب عمر نبيل هاشممعهد االدارة الرصافة

سارة جاسم عبد كريممعهد االدارة الرصافة

سجاد نزار جبار حزاممعهد االدارة الرصافة

سجاد يحب  جواد كاظممعهد االدارة الرصافة

سح  سهيل عبيد هويتمعهد االدارة الرصافة

سحر طارق خليل ابراهيممعهد االدارة الرصافة

رسى لؤي خالد يوسفمعهد االدارة الرصافة

اسماء حسن معامس محسنمعهد االدارة الرصافة

ي حبيبمعهد االدارة الرصافة سيف عماد ناج 

ي شاكر جاسممعهد االدارة الرصافة
شهد هائن

شيماء هادي حسن كاظممعهد االدارة الرصافة

صفا محمد فاضل عباسمعهد االدارة الرصافة

صفاء نجم عبيد مسي معهد االدارة الرصافة

ضياء عباس فهد محمدمعهد االدارة الرصافة

ن كريم عليويمعهد االدارة الرصافة طيبة حسي 

عادل كاظم صالح مهديمعهد االدارة الرصافة

عباس رعدكاظم مهديمعهد االدارة الرصافة

عباس محمود زاير جي معهد االدارة الرصافة

عبدهللا جعفر ساجت جي معهد االدارة الرصافة

عبدهللا حسن سلمان عباسمعهد االدارة الرصافة

عبدهللا عامر فيصل عبودمعهد االدارة الرصافة

عصام شاكر جدوع عطيةمعهد االدارة الرصافة

عصام عباس كاطع زغي معهد االدارة الرصافة

ي طالب محمد عليمعهد االدارة الرصافة علي ابن ائ 

علي المرتضن خالد مهاويمعهد االدارة الرصافة

 علي خلفمعهد االدارة الرصافة
ن علي حسي 

علي عبد الكريم عبد الجبارمعهد االدارة الرصافة

علي فارس جبار حسنمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة علي فرج خلف زبي 

علي قاسم مهدي صالحمعهد االدارة الرصافة

علي مجيد هاشم زغي معهد االدارة الرصافة

علي نعيم عبدالحسن عباسمعهد االدارة الرصافة

علياء عبود حميد كاظممعهد االدارة الرصافة

عمر حسن فاضل حسنمعهد االدارة الرصافة

غدير عبدالمهدي صاحب جوادمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة غيداء عامر سلمان حسي 

فاطمة داود سلمان خلفمعهد االدارة الرصافة

فاطمة رسام جمعة الياسمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة فاطمة شهاب احمد حسي 

فاطمة ماجد اسوادي نعمةمعهد االدارة الرصافة

كرار جابر عطشان هليلمعهد االدارة الرصافة

كرار جابر عطشان هليلمعهد االدارة الرصافة

كوثر احمد محمد عالممعهد االدارة الرصافة

يمعهد االدارة الرصافة
ليث ثامر محي بربوئى

ليث صباح احمد رسحانمعهد االدارة الرصافة

ن حميدمعهد االدارة الرصافة ليث رشيد حسي 

 محمد عليمعهد االدارة الرصافة
ن مثال حسن حسي 



محمد الباقر سعد شنشل مذكورمعهد االدارة الرصافة

محمد حامد عبدهللا فرحانمعهد االدارة الرصافة

 علي محمد صالحمعهد االدارة الرصافة
ن محمد حسي 

محمد ستار جبارحزاممعهد االدارة الرصافة

محمد طارق عبدالحميد محمدمعهد االدارة الرصافة

مرام صباح نوري مطرمعهد االدارة الرصافة

مرتضن رعد خلف حمدانمعهد االدارة الرصافة

مريم ثائر عاشور خلفمعهد االدارة الرصافة

مريم جاسم محمد عبد عليمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة  علي حسي 
ن مريم حسي 

مريم فراس مالك عودةمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة مصطفن ابراهيم نارص حسي 

صبيح كاظممعهد االدارة الرصافة  سمي 
مصطفن

مصطفن غائب كاظم عطامعهد االدارة الرصافة

 نشات عبدالجبار جي معهد االدارة الرصافة
مصطفن

مقداد فالح حسن بشيتمعهد االدارة الرصافة

مالك اكرم هاشم جوادمعهد االدارة الرصافة

منال عيالمحمد محيسنمعهد االدارة الرصافة

مهدي اسعد داود سلمانمعهد االدارة الرصافة

ي سلمان حسونمعهد االدارة الرصافة
مهند حفى

ميثم عدنان قاسم جاسممعهد االدارة الرصافة

ميثم ماجد ظلم مزبانمعهد االدارة الرصافة

نباء عيدان صدام جاسممعهد االدارة الرصافة

 زكي محمد جوادمعهد االدارة الرصافة
ن نرمي 

نىه ثائر احمد سلمانمعهد االدارة الرصافة

نور صفاء شكر عباسمعهد االدارة الرصافة

يمعهد االدارة الرصافة نور عبدالكريم جياد مرس 

نور محمد احمد علوانمعهد االدارة الرصافة

ن جواد قادرمعهد االدارة الرصافة نورس ياسي 

هبة ادريس فياض شناوةمعهد االدارة الرصافة

هبة محمد جاسم عبدالسادةمعهد االدارة الرصافة

هدى عبدالجبار غنو علوانمعهد االدارة الرصافة

هددى كريم عبدالرضا صالحمعهد االدارة الرصافة

هديل عباس مطرس  كاظممعهد االدارة الرصافة

هديل ماجد فاضل حموديمعهد االدارة الرصافة

وسام قاسم خشان زبارمعهد االدارة الرصافة

ي جسام محمدمعهد االدارة الرصافة وليد صي 

يارس سعيد شايع خلفمعهد االدارة الرصافة

يارس سعدي داود سلمانمعهد االدارة الرصافة

ن محمد محمود طهمعهد االدارة الرصافة ياسمي 

ن غشيممعهد االدارة الرصافة ن عالء الدين حسي  يقي 

 علي احمد منصورمعهد االدارة الرصافة
ن يقي 

ي احمد عوادمعهد االدارة الرصافة
ن
يونس شاق

ن عبدمعهد االدارة الرصافة حةراء عالء عبدالحسي 

زهراء عالءالدين جعفر حبيبمعهد االدارة الرصافة

زهراء محمد جاسب عيديمعهد االدارة الرصافة

زينب محمود عراك محمدمعهد االدارة الرصافة

ن كاظم حسنمعهد االدارة الرصافة سارة حسي 

سالم هاشم جواد عبةمعهد االدارة الرصافة

وزمعهد االدارة الرصافة ي بي  سجاد عادل عريب 



سلوان جبار محمد سبعمعهد االدارة الرصافة

محمد السيد عبد المقصودمعهد االدارة الرصافة

نمعهد االدارة الرصافة محمد رعد عبدالرحيم حسي 

محمود عبدالكريم فضالة عبدمعهد االدارة الرصافة

مرتضن كاظم جعفر سيدمعهد االدارة الرصافة

مؤمل ستار شنيشل جدرانمعهد االدارة الرصافة

ن جاسممعهد االدارة الرصافة ايات جبار حسي 

تبارك عادل رمضان جاسممعهد االدارة الرصافة

علي جميل حيال مناجيمعهد االدارة الرصافة

محمود شاكر محمود مطلكمعهد االدارة الرصافة

ندى عبدالرزاق عبدهللا علوانمعهد االدارة الرصافة

هشام صالح عبدالرحيم وهيبمعهد االدارة الرصافة

عذراء محمد حميد كريممعهد االدارة الرصافة

عمر حامد خليف مهاوشمعهد االدارة الرصافة

لطيفة جمال خضي  سلمانمعهد االدارة الرصافة

مصطفن احمد عباس احمدمعهد االدارة الرصافة

ن جبار حيدرمعهد االدارة الرصافة علي ياسي 

وسن علي كريم طاهرمعهد االدارة الرصافة

ن حمد عبدالرضامعهد االدارة الرصافة سيف حسي 

ابراهيم صالح مهدي معارجالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

احمد ناظم فتيخان مطرودالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

اسماء موش جعفر كاظمالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

ف سامي سلمان جاسمالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد
ارس 

االء عبد الرحمن عبيد سهيلالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

ن نارصالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد االء ناجح حسي 

انفال عبد الحميد حامد فتحيالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

ايات حيدر حسن محمد صالحالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

ايات مزهر جاسم سعدالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

اية جاسم محمد داودالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

ايالف فاروق عسكر سعيدالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

نالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد ايمن رياض شمس حسي 

ايه احمد فاضل احمدالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد
ايه خالد هادي حسائ 

أيه جاسم محمد داودالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

باقر حنون كاظم حميدالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

بالل طلعت يوسف دوالنالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

تبارك كريم قاسم محمدالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

تسنيم باسم محمد محمودالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

جمائل ايوب زكي سعيدالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

جنتان محسن كامل خريطالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

حسن شاكر محمود عليالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

حسن عبد الرحيم عبد الكريم سليمانالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

ن جبار رسحان مطرالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد حسي 

ن جهاد اسحاق ابراهيمالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد حسي 

ن طالب عبيد يوسفالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد حسي 

يف عباسالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد ن عاجل رس  حسي 

ن عطاهلل خربيط عليجالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد حسي 

ن مصطفن هادي قدوريالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد حسي 

حوراء عقيل علوان سكرانالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

حيدر شاكر جاسم حماديالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد



حيدر نبيل صالح حمدالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

خديجة جاسم محمد جايدالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

خديجة كريم كاظم جزلالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

دعاء علي مطلب حموديالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

نالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد دعاء كريم احمد حسي 

رغد كامل جابر شنورالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

رفل وليد حميد خلفالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

رواء سالم ابراهيم خليلالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

رواشي سامي عبود كاضمالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

روز حيدر عبد االمي  حبيبالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

رؤى عبد الرزاق سليمان شمعونالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

يدةالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد ريام رشيد فشاخ رس 

ريام وليد محمد عبد هللاالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

زهراء صاحب درويش مطي الكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

زهراء هادي كطان كاطعالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

زينب زهي  سالم محمدالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

ن محمد حرانالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد زينب عبد الحسي 

زينة صالح حسن خضنالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

سارة خالد عبد الحسن مضلومالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

سارة ستار علي حميدالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

سارة علي حسن عبد الرضاالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

ساره برهان علي محمد باوه خانالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

سح  عبد الرزاق حبيب عباسالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

رسى زياد علي زيدانالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

سفانة احمد عبد الهادي محمودالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

سلسبيل نهاد محمد شاكرالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

سنان محمود حمزة عبد الرضاالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

سيف أياد كاضم مزعلالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

شهد جاسم محمد حسنالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

شهد علي ضياء علي عبد الكريمالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

ين قاسم بليص حمادي الحلبوشيالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد شي 

صفا فارس بشارة سلمانالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

صفاء حميد عبد المجيد مهديالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

ن سهيلالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد صهيب مؤيد حسي 

ضح عائد خوام حمزةالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

ضح علي صادق مهديالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

نالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد طيف حيدر علي حسي 

عباس عيىس صالح مهديالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

عبد السالم ثائر احمد كطهالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

عبدهللا فائق طعمه خضي الكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

عصام محمد فرحان جي الكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد
عقيل عبدالمنعم كاضم راصن

علي ابراهيم خليل مهديالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

علي سعد جاسم هاشمالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

علي صابر طاهر عودةالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

علي عماد سلمان عمرانالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

علي ناظم قادر سعيدالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

علياء كريم عباس عجيلالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

عمار محمد عبيد جاسمالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

عمر يوسف احمد جمعةالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد



غدير حسن علي محمدالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

ن عزيز فليفلالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد غفران حسي 

يالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد
ى
غفران مازن عبد الملك عبد الباق

ن عبد الرضاالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد فاطمة الزهراء حسي 

فاطمة عادل اسماعيل جعفرالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

فاطمة علي طاهر حبيبالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

فرقان موش ابو الصوف جوادالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

فهد محمد موش جعفرالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

قطر الندى رحيم هاشم محسنالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

قيس عبد السالم محمد فيصلالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

ن حسنالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد كرار احمد حسي 

نالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد ي ياسي  كرار صاحب عريب 

نالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد كرار مؤيد عبد الرزاق حسي 

ماجدة عبد الكريم عباس حسونالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

يالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد
محسن شاكر عودة راصن

محمد احمد عباس علوانالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

محمد بشي  محمد محمودالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

محمد جاسم حمودي حمدالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

ي حمودالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد
محمد رسول راصن

محمد عبد الحكيم جاسمالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

محمد قاسم محمد منىسيالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

محمد محي محمد عبدالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

محمد ناظم علي كرديالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

محمد نهاد محمد اسماعيلالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

مرتضن عاصي زاير بطيالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

مروة فليح حسن كريمالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

مروة كتاب علي غياضالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

مريم عبد المحسن رحيم غازيالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

ن اسماعيل عمرانالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد مريم ياسي 

مسلم عقيل مرتضن كاظمالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

مسلم عقيل نجم عبودالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

مصطفن رشيد احمد حسنالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

مصطفن صباح عبد هللا يونسالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

ن سلمانالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد  علي حسي 
مصطفن

مصطفن فالح حامد عباسالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

موطالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد ن رس   كريم حسي 
مصطفن

ي كاظمالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد
مصطفن نافع راصن

مصعب حميس دعدوش مطلقالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

مقداد اسماعيل موش عبد المهديالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

نالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد منار علي فاضل حسي 

مها جمال طالب عبد االلهالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

ميس فائق عبد هللا عليويالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

ميسم جاسم محمد سهيلالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

ميمونه عبدالمنعم عبدهللا فرحانالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

ن ابراهيمالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد نبأ جبار حسي 

نور الهدى صباح لفته راهيالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

نور الهدى فؤاد حسن عليالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

نور الهدى نعيم عبيد مسلمالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

نور عماد هادي فيصلالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

نور نزال عطاهللا محمدالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد



هاجر سعد محمود ابراهيمالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

هدى علي مهدي صالحالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

هند حياوي هادي جبارهالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

هيفاء ماجد كاظم عليالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد

نالكلية التقنية الهندسية الكهربائية بغداد وهيبة مصعب احمد حسي 

ي بعقوبة
ابتسام احمد صالح محسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ابتسام خليفة احمد سالمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ابتسام سعدون فليح حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
موطالمعهد التقبن ابتهال علي صالح رس 

ي بعقوبة
ابراهيم احمد كهالن فرحانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ابراهيم جليل ابراهيم عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ابراهيم جواد كريم عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
 علي جاسمالمعهد التقبن

ن ابراهيم حسي 

ي بعقوبة
ابراهيم خليل ابراهيم خليلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ابراهيم خليل عبد كاظمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ابراهيم رياض حميد عبدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن عباسالمعهد التقبن ابراهيم سالم حسي 

ي بعقوبة
ي شهابالمعهد التقبن ابراهيم ضياء حرئ 

ي بعقوبة
ابراهيم عبد هللا ابراهيم عبد هللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ابراهيم علي حمد مخلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ابراهيم فؤاد ابراهيم عزيزالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ابراهيم محمد عبد الستار كريمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن ابراهيم هاشم ابراهيم حسي 

ي بعقوبة
ابراهيم وليد محمد حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
اثي  كامل كريم جمعةالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد ابراهيم صالح علوانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد ابراهيم هادي مهديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد اياد عناد عبد هللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد بسام محمد جواد رضاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي عزيزالمعهد التقبن

احمد ثامر عائى

ي بعقوبة
احمد ثامر نجم عبودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد جاسم ابراهيم امحيسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد جالل عبدالقادر صيهودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد جمال جالل صمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد حازم نجم عبدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد حسن سعود طاهرالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد حسن عباس خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
 علي بدرالمعهد التقبن

ن احمد حسي 

ي بعقوبة
احمد حميد حسن جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد حميد زيدان محلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد خالد زيدان خليفهالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد خالد صالح جمعةالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد داود سلمان ذيابالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن احمد رعد موش حسي 

ي بعقوبة
احمد زكي نجم باقرالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد ساجد عبد اتلستار احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد سالم مجيد حمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد سالم مطلك شلكامالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد سعيد فليح حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد سالم احمد عليالمعهد التقبن



ي بعقوبة
احمد سمي  احمد سبعالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد سمي  جاسم محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد صباح ربيع عبدالمنعمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد صفاء حسن علوانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن عبدالوهابالمعهد التقبن احمد طه ياسي 

ي بعقوبة
احمد عادل جالل عبد الرحمنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد عبد الرحمن عواد احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي خلفالمعهد التقبن احمد عبد الرزاق ناج 

ي بعقوبة
احمد عبد سعيد عفصانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد عبدالرزاق ستارنارصالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن سلمانالمعهد التقبن احمد عدنان حسي 

ي بعقوبة
احمد عدي خلف سبعالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد علي جامل حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد علي جواد جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن احمد علي كاظم حسي 

ي بعقوبة
احمد علي كريم عبيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد فارس ستار جبارالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد فاروق نعمان حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن حسنالمعهد التقبن احمد فائق حسي 

ي بعقوبة
احمد فراس قيس عزيزالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد فؤاد احمد محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن فرحانالمعهد التقبن احمد فيصل حسي 

ي بعقوبة
احمد قاسم طاهر حموديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد ليث رشيد عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد مثبن اسكندر محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد مجبل احمد شحاذهالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد مجيد احمد لطيفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد محسن رشيد عبد المجيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد محمد صادق جعفرالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد محمد عمار جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن احمد محمد محيسن حسي 

ي بعقوبة
احمد محمود عباس جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد مزهر عبود سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد مسعد خلف عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن احمد مهدي علوان حسي 

ي بعقوبة
احمد ناظم جابر مهديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد نافع حسن عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
احمد هادي حسن عطيةالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن احمد وهيب منصور حسي 

ي بعقوبة
احمد مجيد خلف حمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ادريس حافظ جميل جسامالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ادهم عالء الدين مجيد عبيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ارشد حاتم محمد سبعالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن سكرانالمعهد التقبن ارشد حميد حسي 

ي بعقوبة
اري    ج رشيد حميد عربالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ازهار حميد عباس نارصالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ازهر حميد حسن زنادالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ازهر قحطان كرج غضيبالمعهد التقبن

ي بعقوبة
اسامة رعد شكر محمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
اسامة عادل راشد صالحالمعهد التقبن



ي بعقوبة
اسامة مهدي عبد عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن اسامه عباس خليفه حسي 

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن ق احمد نوري حسي  استي 

ي بعقوبة
ق اسعد صادق جعفرالمعهد التقبن استي 

ي بعقوبة
ق خضي  احمد عبدهللاالمعهد التقبن استي 

ي بعقوبة
ق علي جدعان نصيفالمعهد التقبن استي 

ي بعقوبة
ق مصطاف ابراهيم كيطانالمعهد التقبن استي 

ي بعقوبة
ارساء ابراهيم بريسم كيطانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ارساء حسان عبد المنعم كريمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ارساء حسن خالد حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ارساء حسن عبيس حمزهالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ارساء حميد ابراهيم جرمطالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ارساء رشيد عبد الحميد عبد عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ارساء رفعت عثمان سبعالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ارساء سلمان داود سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ارساء شاكر محمود جمعهالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ارساء صدر الدين هادي بحرالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ارساء طالب اسماعيل عمرانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ارساء ظافر عدنان محمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ارساء عبدهللا احمد عبد الواحدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ارساء عدنان دريول صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ارساء عون جدوع جميلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ارساء نزار محمد عبد الكريمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن ارساء هادي عبد حسي 

ي بعقوبة
ارساء هاشم عبد الحميد علوالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ارساء وليد خالد عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
اسعد كريم حلو خزعلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
اسعد مهدي عباس عطيةالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن حميدالمعهد التقبن اسماء جمعة عبد الحسي 

ي بعقوبة
اسماء حامد جاسم علوانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
اسماء ستار عبد الجبار محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
 عليالمعهد التقبن

ن اسماء عارف حسي 

ي بعقوبة
 عليالمعهد التقبن

ن اسماء عباس حسي 

ي بعقوبة
اسماء عبد هللا محمود يوسفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
اسماء عبد علي اسماعيلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
اسماء عدنان عبود يحب المعهد التقبن

ي بعقوبة
اسماء فاضل خليل سبعالمعهد التقبن

ي بعقوبة
اسماعيل يونس رحمان داودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
اسيا اسعد عباس خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
اسيا عدنان مزهر محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي نصيف جاسمالمعهد التقبن

اسيا هائن

ي بعقوبة
ن سليمالمعهد التقبن اسيل باسم حسي 

ي بعقوبة
اسيل شاكر محمود جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
اطياف ابراهيم جياد خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
اطياف خالدمحمود جايدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
اطياف قيس مزهر عوادالمعهد التقبن

ي بعقوبة
اطياف محمد خليل ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
افتخار خليل محمد كريمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
افراح خلوف عبد حشوالمعهد التقبن

ي بعقوبة
افنان محمد احمد دلفالمعهد التقبن



ي بعقوبة
اقبال هادي عباس عويدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
 علي محمودالمعهد التقبن

ن اكثم امي 

ي بعقوبة
اكرم عامر محمد عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن حسن محمودالمعهد التقبن اكرم ياسي 

ي بعقوبة
االء طه ياس خضي المعهد التقبن

ي بعقوبة
االء عبد الرحمن محمود عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
االء علي حامد احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن زنادالمعهد التقبن االء علي حسي 

ي بعقوبة
االء قاسم سلمان سالمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
الزهراء عبد الكريم كاظم نصيفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن احمد محمد كاظمالمعهد التقبن ام البني 

ي بعقوبة
امامة خالد شهيد عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
امة السالم طالب حسن طعمهالمعهد التقبن

ي بعقوبة
امجد جابر كريم عبدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
امجد جمال فرحان احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
 علي حمدالمعهد التقبن

ن امجد حسي 

ي بعقوبة
امجد لقمان صائل محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
امجد موفق جاسم محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
امل محمد خورشيد دكوالمعهد التقبن

ي بعقوبة
امنة ستار علي فهدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن علوانالمعهد التقبن امنة سعدي حسي 

ي بعقوبة
امنة سعيد مهدي حميدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
امنة عدنان كامل صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن امنة علي عبود حسي 

ي بعقوبة
امنه شاكر محمود خليفهالمعهد التقبن

ي بعقوبة
امنه هادي احمد عليويالمعهد التقبن

ي بعقوبة
امي  جاسم فاضل مهديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
امي  خالد عبدالخالق عطيةالمعهد التقبن

ي بعقوبة
امي  علي كاظم خليلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
امي  محمد عباس شهابالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ة علي شياع عباسالمعهد التقبن امي 

ي بعقوبة
ه نارص زيد اركانالمعهد التقبن امي 

ي بعقوبة
انتصار ماهود وفر حالوبالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن انس خليل عبود ياسي 

ي بعقوبة
انس طه احمد عبد هللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
انس علي موش لفتهالمعهد التقبن

ي بعقوبة
انسام عباس حسن اسماعيلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
انعام خالد صالح مهديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
انفال حافظ اسماعيل محمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
انفال حكمت شالل خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
 عليالمعهد التقبن

ن انمار ثاير حسي 

ي بعقوبة
ن محمودالمعهد التقبن انمار حسن ياسي 

ي بعقوبة
انمار ناظم احمد عصفورالمعهد التقبن

ي بعقوبة
انور ابراهيم خضي  مرهجالمعهد التقبن

ي بعقوبة
اوس ماجد حميد احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
اوس محمد احمد يوسفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ايات سعد محمد مصعبالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن عبد الوهابالمعهد التقبن ايات عالء حسي 

ي بعقوبة
ايات مظفر مظهر واديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
اية ابراهيم دوشان عيفانالمعهد التقبن



ي بعقوبة
اية احمد عبد المجيد عبد اللطيفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
اية سعد احمد عبد هللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
اية صباح خليل نجمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
اية صباح فوزي حامدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
اية علي اسماعيل عزيزالمعهد التقبن

ي بعقوبة
اية كريم عبعوب عكالالمعهد التقبن

ي بعقوبة
اية ماجد سحاب ماجدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ايرس مجيد علوان عبد هللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ايالف طالب احمد ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ايمان ازهر علي خليلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن ايمان ثاير محمد حسي 

ي بعقوبة
ايمان جوتمي  صابر مجيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن محمد مباركالمعهد التقبن ايمان عبد الحسي 

ي بعقوبة
ايمان علي جاسم خطابالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ايمان محمد موش عوادالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ايمان مقداد علوان احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ايمن سالم صبحي كاظمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ايمن سمي  صدام كيطانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ايمن عماد هادي صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ايناس سلمان تركي عريانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ايناس شعبان صبيح سعيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ايناس فالح حسن عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ايناس محمد يحب  جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ايه احمد عجيل مجيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ايه خالد سبع خميسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ايه رعد زيدان خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ايه زهي  سامي محمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ايه صالح هادي احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن مطلبالمعهد التقبن ايه عباس حسي 

ي بعقوبة
ايه عبد الرضا مجيد جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ايه عبدالكريم حسون محمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ايه عبود مهدي عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ايه مجيد حميد عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ايه محمد عباس نصيفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ايه محمود سلمان محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ايه يونس شلش خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ايهاب احمد  عادل خليلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ايهاب خليل ابراهيم هنديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ايهاب عبد الرزاق عز الدين عبد الرزاقالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن منشد فيصلالمعهد التقبن أية تحسي 

ي بعقوبة
آسيا علي يوسف صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
بارق اثي  مالو فياضالمعهد التقبن

ي بعقوبة
بارق صكبان ضاري زيدانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
بارق نزهان مذري نارصالمعهد التقبن

ي بعقوبة
باسم علي عطيه هجرالمعهد التقبن

ي بعقوبة
باقر حميد علي حميدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
بان جواد كاظم نايفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
بتول علي شكر حمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
 علي عبد هللاالمعهد التقبن

ن بدور حسي 

ي بعقوبة
ن صي  حسنالمعهد التقبن براء حسي 



ي بعقوبة
براء سامي سلمان حسونالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ان خلفالمعهد التقبن ن براء محمد عين

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن برزان نومان علي حسي 

ي بعقوبة
بسمة مثبن صادق احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
بشار احمد عزيز كاكه خانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
بشار حازم محي عبد الكريمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
بشائر نجم عبداالمي  حمدانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
بشي  رافد خضي  عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن بكر جمال عبود حسي 

ي بعقوبة
بكر قاسم احمد اسماعيلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
بكر مجيد محمد خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
 عليالمعهد التقبن

ن بكر محمود حسي 

ي بعقوبة
بالل ابراهيم محمد بريالمعهد التقبن

ي بعقوبة
بالل علي نصار زيدانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن بالل نعمه محمد حسي 

ي بعقوبة
بالل هادي عبيد عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ق كريم وهيبالمعهد التقبن بندر استي 

ي بعقوبة
بندر سعد عبد مرهجالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن جواد حبيب رسولالمعهد التقبن بني 

ي بعقوبة
ن محمود سلمان كاظمالمعهد التقبن بني 

ي بعقوبة
بهاء حميد جاسم محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
بيداء احمد حارز طعانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
بيداء حامد طه حميدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
بيداء حسن محمد شباطالمعهد التقبن

ي بعقوبة
تبارك اسماعيل شي مراد حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي جعفر ابراهيمالمعهد التقبن

تبارك حفى

ي بعقوبة
تبارك سالم ابراهيم محمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
تبارك عبد الرحمن فيصل درويشالمعهد التقبن

ي بعقوبة
تبارك عبدالستار كريم سعيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن منصورالمعهد التقبن تبارك عدنان حسي 

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن تبارك عليوي مهدي حسي 

ي بعقوبة
تبارك قيس غازي نجمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
تبارك ماجد حامد عبد هللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
تبارك محمد رضا كاظمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
تبارك محمد فوزي احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
تبارك وسام ابراهيم خليلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
تبارك يعقوب ابراهيم اسماعيلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن رئيسالمعهد التقبن ن غازي سمي  تحسي 

ي بعقوبة
ترتيل رياض سعيد جميلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
تغلب عبد الكريم داود سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
تقوى عامر ايوب محمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
تفى فؤاد عبود احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ثامر فاضل ربيع فنديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
جاسم رشيد محمد مرشودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
جاسم محمد جواد خضي المعهد التقبن

ي بعقوبة
جاسم محمد خليفه عريانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
جاسم محمد عبد الصاحب جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يالمعهد التقبن جاسم محمد محمود غرئ 

ي بعقوبة
ن ابراهيم عبدالمعهد التقبن جاسم ياسي 

ي بعقوبة
جعفر الصادق حيدر جواد محمدالمعهد التقبن



ي بعقوبة
جعفر عبد االمي  خضي  عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
جليل محسن قادر عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
جواد كاظم عبد الهادي حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
جواد كريم جواد كيطانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
جيهان سامي عبد ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن جيهان عاد علي حسي 

ي بعقوبة
حاتم سلمان محمود عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حاتم كريم فالح طالكالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حارث علي جميل عيالالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حارث كريم جبار محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حارث نزار سلمان نارصالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حازم خميس وهيب حمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حازم محمد محمود خضي المعهد التقبن

ي بعقوبة
حامد احمد عزال محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حامد محمد فرحان خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن حسام جالل خليل حسي 

ي بعقوبة
حسام جمال عبد الرحمن عطيةالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حسام زيد عبد العزيز جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حسام عبد الستار علي مصطفنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن محمد سعيدالمعهد التقبن حسام عبدالجبار حسي 

ي بعقوبة
حسن جاسم حسن عبيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن حسن عيدانالمعهد التقبن حسن حسي 

ي بعقوبة
حسن حكمان حسن عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن ابراهيمالمعهد التقبن حسن حكمت حسي 

ي بعقوبة
حسن حميد صالح نارصالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حسن ستار نصي  واليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حسن طه مطلك فرجالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن عباسالمعهد التقبن حسن عامر حسي 

ي بعقوبة
حسن علي خليل جليلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حسن عماد كاظم كرمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حسن غالب حسن عمرانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حسن فالح عبد هللا وهيبالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حسن فالح حسن جوادالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حسن محمود محمد حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حسن هاشم محمد جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حسن هيثم كامل خورشيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حسناء وليد جاسم محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن حمزة خضن عباسالمعهد التقبن حسني 

ي بعقوبة
ن عبودالمعهد التقبن ن احمد حسي  حسي 

ي بعقوبة
ن اياد يوسف خليلالمعهد التقبن حسي 

ي بعقوبة
 عليالمعهد التقبن

ن ن جبار حسي  حسي 

ي بعقوبة
ن اسماعيلالمعهد التقبن ن جميل سمي  حسي 

ي بعقوبة
ن عباسالمعهد التقبن ن حامد حسي  حسي 

ي بعقوبة
ن حامد وهيب علوانالمعهد التقبن حسي 

ي بعقوبة
ن عبدالمعهد التقبن ن خالد ياسي  حسي 

ي بعقوبة
ن راوي عدنان محمدالمعهد التقبن حسي 

ي بعقوبة
ن زيد خلف خضي المعهد التقبن حسي 

ي بعقوبة
ن سهيل نجم عبدالمعهد التقبن حسي 

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن ن صالح طالب حسي  حسي 

ي بعقوبة
يالمعهد التقبن

ن طارق عبد الجبار عبد الغبن حسي 



ي بعقوبة
نالمعهد التقبن ن طه جاسم حسي  حسي 

ي بعقوبة
ن عباس خلف حسنالمعهد التقبن حسي 

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن ن عباس عيدان حسي  حسي 

ي بعقوبة
ن عدنان هادي احمدالمعهد التقبن حسي 

ي بعقوبة
ن عالء ابراهيم حميدالمعهد التقبن حسي 

ي بعقوبة
 علي احمد عبدهللاالمعهد التقبن

ن حسي 

ي بعقوبة
 علي حالوب احمدالمعهد التقبن

ن حسي 

ي بعقوبة
ن طارشالمعهد التقبن  علي حسي 

ن حسي 

ي بعقوبة
ن منصورالمعهد التقبن  علي حسي 

ن حسي 

ي بعقوبة
 علي خلف صالحالمعهد التقبن

ن حسي 

ي بعقوبة
 علي صاحب جعفرالمعهد التقبن

ن حسي 

ي بعقوبة
 علي كامل خورشيدالمعهد التقبن

ن حسي 

ي بعقوبة
 علي محمد عباسالمعهد التقبن

ن حسي 

ي بعقوبة
 علي هيل حومدالمعهد التقبن

ن حسي 

ي بعقوبة
ن عناد سلمان كاظمالمعهد التقبن حسي 

ي بعقوبة
 عليالمعهد التقبن

ن ي حسي 
ن غبن حسي 

ي بعقوبة
ن بندرالمعهد التقبن ن مجيد حسي  حسي 

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن ن محسن عباس حسي  حسي 

ي بعقوبة
 محمود كاظم عليالمعهد التقبن

ن حسي 

ي بعقوبة
ن نجم عبد قني المعهد التقبن حسي 

ي بعقوبة
ن نجم عبد محمدالمعهد التقبن حسي 

ي بعقوبة
ن نعمان سلمان مهديالمعهد التقبن حسي 

ي بعقوبة
 هاشم حسن عليالمعهد التقبن

ن حسي 

ي بعقوبة
ن وليد هاشم يارسالمعهد التقبن حسي 

ي بعقوبة
ي عباسالمعهد التقبن حكمان سالم ناج 

ي بعقوبة
ن جاسم محمدالمعهد التقبن حمزة حسي 

ي بعقوبة
حمزة حيدر اكي  رشيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حمزة رياض عدنان كرديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حمزة رسمد وهيب احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يالمعهد التقبن

حمزة غانم محمد ناش 

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن حمزه زيدجميل امي 

ي بعقوبة
حمزه هزبر علي خليلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حميد عبد خلف عبد حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حميد متعب عبدال عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن ابراهيم خضي  خلفالمعهد التقبن حني 

ي بعقوبة
ن احمد نارص سعد هللاالمعهد التقبن حني 

ي بعقوبة
 حسن علي ابراهيمالمعهد التقبن

ن حني 

ي بعقوبة
ن خالد خلف كاظمالمعهد التقبن حني 

ي بعقوبة
ن خالد خليل محمدالمعهد التقبن حني 

ي بعقوبة
ن زيد عبود كاظمالمعهد التقبن حني 

ي بعقوبة
ن عبدهللا يوسف خميسالمعهد التقبن حني 

ي بعقوبة
 علي محمد جراغالمعهد التقبن

ن حني 

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن ن فرحان خلف حسي  حني 

ي بعقوبة
ن خضي المعهد التقبن ن قحطان ياسي  حني 

ي بعقوبة
ن كريم عبد هللا عرموطالمعهد التقبن حني 

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن ن هاشم محمد حسي  حني 

ي بعقوبة
حوراء داود سلمان رحيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حوراء شحات بدير مصطفنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حوراء صبار يوسف عبودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حوراء عادل كامل محمودالمعهد التقبن



ي بعقوبة
ن سلمانالمعهد التقبن حوراء عبد االمي  حسي 

ي بعقوبة
ي جميلالمعهد التقبن

حوراء كاظم راصن

ي بعقوبة
حيدر احمد جميل عبدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حيدر جاسم محمد حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن شاكر علوانالمعهد التقبن حيدر حسي 

ي بعقوبة
ن فليح حسنالمعهد التقبن حيدر حسي 

ي بعقوبة
حيدر حميد محمود سدرةالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حيدر ستار جبار حنتوشالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن طاهرالمعهد التقبن حيدر سمي  عبد الحسي 

ي بعقوبة
غام شاكر حميدالمعهد التقبن حيدر رصن

ي بعقوبة
حيدر طارق حمود جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حيدر طارق طاهر وهابالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي خليل ابراهيمالمعهد التقبن

حيدر عبد الغبن

ي بعقوبة
حيدر عدنان علوان محمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حيدر عزام داود موشالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حيدر علي حمود خميسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حيدر كاظم فاضل كاظمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حيدر كامل زعيل ساجتالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حيدر محمد خليل محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حيدر محمد علوان دهموجالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حيدر محمد عيىس خليلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حيدر مهدي عباس جوادالمعهد التقبن

ي بعقوبة
حيدر يونس داود سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
خالد طالب محمد خطابالمعهد التقبن

ي بعقوبة
خالد كريم عبد اصهمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
خالد ماجد كاظم داودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن خالد مروان خالد حسي 

ي بعقوبة
ختام خالد جار هللا خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ختام نصيف سلطان نصيفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
خديجة سعد كاظم خميسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
خديجة سهيل نجم عبد هللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
خديجة فؤاد عبد سبعالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن وحيد جمعهالمعهد التقبن خديجه حسي 

ي بعقوبة
خضي  عباس اسماعيل صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
خلود وليد اسماعيل عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ران قيس عبد المهدي عبد الكريمالمعهد التقبن ن خي 

ي بعقوبة
داليا عادل ثامر سعودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
دانيه شالل احمد عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
دعاء ثائر يونس حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
دعاء حامد ابراهيم عبدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
دعاء خلف محمد صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
دعاء سمي  خميس احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن سلمانالمعهد التقبن دعاء عادل حسي 

ي بعقوبة
دعاء عماد خلف كاطعالمعهد التقبن

ي بعقوبة
دعاء فيصل عبد الواحد نصيفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
دعاء محمد سلمان عبودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
دعاء محمدجمعة جوادالمعهد التقبن

ي بعقوبة
دعاء يحب  رشيد حميدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
دالل ابراهيم جواد عبدهللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
دالل احمد يحب  محمدالمعهد التقبن



ي بعقوبة
دالل رسي    ح داخل حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
دالل علي جمعه ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
دالل محمد عباس علوانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
دموع عباس خضي  كاظمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ديار نجم عبدهللا  حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ذكاء صبحي فليح حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ذو الفقار حامد محمود صفرالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ذياب حامد عبد الرحمن محمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رافد بدر رحيم داودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن حبش ويسالمعهد التقبن راوية حسي 

ي بعقوبة
ن حمودالمعهد التقبن رائد نبهان حسي 

ي بعقوبة
رأفت عارف عزاوي عبد هللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رباب باسم سامي غيدانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رباب سامي اكرم خضنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رباب فرات خلف جوادالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ربيعة رعد ابراهيم عبد هللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن حسن محمدالمعهد التقبن رحاب حسي 

ي بعقوبة
رحاب محمد جاسم محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رحاب مقداد خلف ملحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رحاب نجيب جواد كاظمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رسل ثائر لطيف محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رسل حمد محمد احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن صالحالمعهد التقبن رسل سعد ياسي 

ي بعقوبة
رسل ضياء غانم خميسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن علوانالمعهد التقبن رسل عبد الرحمن حسي 

ي بعقوبة
رسل عصام نامكه شاه مرادالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رسل مالح بداي محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رسل محسن عواد اسماعيلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رسل محمد طه محمد سعيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رسل محمود جميل منشدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رسل مهند زيد سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رسل ناظم رميض خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رسل ناظم عبد الحق عبدهللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رسل يوسف هالل احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رسول خالد سلمان جوادالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رسول شدهان جسام ياسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رسول عدنان رحيم باشهالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رشا احمد كاظم شكرالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رشا جاسم محمد عبدالرصنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رشا خالد منذر عبودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رشا فارس عباس محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رشيد خالد يحب  صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رضاب احمد محمود احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رغد احمد خلف حموديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رغد خالد احمد عزيزالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رغد سالم حاجم سلطانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رغد صبار ابراهيم فنجانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رغدة احمد عباس فاضلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رفل احمد عدنان عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رفل اسماعيل حسن موشالمعهد التقبن



ي بعقوبة
رفل خضي  عباس جاعدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رفل طه محبوب عزيزالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رفل محسن عبد الرحمن عبد العزيزالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رقية  طارق محمود مطلكالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رقية صدام اسماعيل بياتالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن رقية فايق محمود حسي 

ي بعقوبة
رقية محمد مدحت حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رقيه جاسم محمد خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رقيه حسن خليفه عبد الوهابالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رقيه داود محمد ساميالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رملة سعيد عبد محيسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن رنا خالد احمد ياسي 

ي بعقوبة
رنا عدنان عبد االمي  جعفرالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رنا موفق جدوع نضهللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رند سعد هاشم محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رندة حارث شاكر شاطيالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رندة رائد مطرس  محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن رهام طالب مهدي حسي 

ي بعقوبة
رواء احمد سلطان جوادالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رواء خليل حميد حبيبالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي ابراهيم رحيمالمعهد التقبن

رواء عبد الغبن

ي بعقوبة
رواء كريم رشيد صي المعهد التقبن

ي بعقوبة
رواء نجم علي سهيلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
روعه زكريا محمود مجيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رويدة طالل خليل ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رويدة عبد السالم ابراهيم جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رويده باسم عباس فاضلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رؤى جليل ابراهيم علوانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رؤى علي غالب قدوريالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن فاضل حسنالمعهد التقبن ريام حسي 

ي بعقوبة
ن خضي المعهد التقبن ريام غسان ياسي 

ي بعقوبة
ريفان اسد مهيدي جوادالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ريم ابراهيم محل حماديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ريم عبد هللا حمد مرادالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ريم عبد الهادي يعقوب يوسفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زبيدة حميد محمود جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زبيده ثروت عكاش عبدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زكريا يحب  هاتف حمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن زمام ناظم مهدي عني 

ي بعقوبة
زمن احمد سلمان عبودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زمن حامد شهاب احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زمن سعد خلف شناوهالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زمن فؤاد جميل ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زمن محمد عبدالرزاق علوانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زهراء ثائر جواد كاظم سعيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زهراء حسن عبد الواحد محمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن احمد مجيدالمعهد التقبن زهراء حسي 

ي بعقوبة
ن عاصي حدادالمعهد التقبن زهراء حسي 

ي بعقوبة
زهراء خالد رسحان ذيابالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن زهراء خليل محمود ياسي 



ي بعقوبة
زهراء سعدي عبد االمي  حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زهراء سلمان مهدي مجيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زهراء عبد الجبار هاشم محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زهراء علي جدعان نصيفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زهراء غسان اسماعيل رسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زهراء فارس زيد عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زهراء فاضل علي زيدانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زهراء مثبن احمد ياسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زهراء محمد حمزة عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زهراء محمد عبد محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زهراء محمد علي كاطعالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زهراء محمد علي محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زهراء مزاحم  قاسم محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زهراء مزهر هادي ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زهراء مظهر حمد عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زهراء هادي صالح واديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زهرة محمد جاسم محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زهره سامي حسن وهيبالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي اسماعيلالمعهد التقبن

زياد طارق حفى

ي بعقوبة
زياد طارق عليوي نارصالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زياد طارق فيصل حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زيد صباح نور عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زين العابدين حيدر جابر محسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينب  مطر خلف خماسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينب ابراهيم جدوع عدايالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن عبدالمعهد التقبن زينب احمد حسي 

ي بعقوبة
زينب ثاير محمود جمعهالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينب جعفر صاهود سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينب حازم عبد الحسن فاضلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينب حازم محمد عبد الحميدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينب رستم عبد ذيابالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينب رشيد حمود جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي جوادالمعهد التقبن زينب زكي ناج 

ي بعقوبة
زينب زيدان محسن حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينب سلمان مجيد صي المعهد التقبن

ي بعقوبة
زينب سليم جاسم دليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينب صادق عزيز حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينب صباح هادي صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينب عادل محمود علوانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينب عبد محمد خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينب عبدالكريم حمودي رسولالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينب علي احمد عبدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي عليالمعهد التقبن

زينب علي حسائن

ي بعقوبة
زينب علي خليل مجيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينب علي فاضل مهديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينب فاضل هادي ياسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينب محمد شوكت ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينب محمد مهدي صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينب مروان صالح مهديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينب موفق محمد جاسمالمعهد التقبن



ي بعقوبة
زينب ميثاق طالب نجمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينب نزار عبد هللا شهابالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينب يقظان هذال كاظمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينة بدر جاسم محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينة داود علي محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينة غسان ابراهيم سعيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينة محمد كاظم عبدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينه جمال مرهج فرمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
زينه هاشم خميس عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
 علي كاظمالمعهد التقبن

ن ساجد حسي 

ي بعقوبة
ساجد رسول عبد هللا خميسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ساجدة جاسم عبد الوهاب داودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ساجده عالء جاسم عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سارة باسم محمد لفتةالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سارة خالد شكر محمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سارة رشيد حميد سكرانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سارة رعد اسماعيل دخيلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سارة رعد عثمان جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سارة عامر جمعه احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سارة عامر نارص زبالةالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سارة عبد االمي  ستارعبدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سارة عبد اللطيف عبد الكريم عبد الرحيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سارة عبد هللا صالح نجمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سارة علي احمد عبدولالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن علوانالمعهد التقبن سارة علي حسي 

ي بعقوبة
سارة علي خميس عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سارة فاضل عبد الحميد عليويالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن عباسالمعهد التقبن سارة محمد حسي 

ي بعقوبة
سارة محمد عبد الرضا سعيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سارة محمد عطية حميدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سارة هادي كريم عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سارة هاشم محمد داودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يالمعهد التقبن ساره عبد الجليل اسماعيل لح 

ي بعقوبة
ساره علي صالح محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن ضايفالمعهد التقبن ساره مجبل حسي 

ي بعقوبة
ن رجاء عبيدالمعهد التقبن ساره ياسي 

ي بعقوبة
سامر يحب  جاسم محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سبا خليل احمد باويالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن مهدي صالحالمعهد التقبن سجاد حسي 

ي بعقوبة
سجاد رسول صاحب هاشمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن سجاد صادق منصور حسي 

ي بعقوبة
سجاد عباس حوير مهاوشالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سجاد عبد المحسن عباس حميديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي سعيدالمعهد التقبن

سجاد عدنان عبد الغبن

ي بعقوبة
سجاد عدنان محسن هاشمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سجاد عطا غضبان جوادالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي سالمالمعهد التقبن

سجاد عواد راصن

ي بعقوبة
ي سالمالمعهد التقبن

سجاد عواد راصن

ي بعقوبة
سجاد كاظم محمد عبد هللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سجاد كامل عبد هللا ابو حسنهالمعهد التقبن



ي بعقوبة
سجاد ماجد حميد عبدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سجاد هاشم عواد كاظمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي هاشم حافظالمعهد التقبن سجتاد لعيب 

ي بعقوبة
سح  سعيد احمد كطوالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سح  صادق علي ميكرمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سح  صالح محمد عبد هللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سح  عمار عبد الرزاق عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سح  كاظم احمد عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سح  محمد جميل جسامالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي نجمالمعهد التقبن

ى
سح  منذر رزوق

ي بعقوبة
سح  هالل خماط عبدهللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سح  يعرب جي  نعمهالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن سحر جبار عبد هللا حسي 

ي بعقوبة
ي عليالمعهد التقبن

سحر عباس حسائن

ي بعقوبة
سدير صالح عبد الكريم سليمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن رساب سعد مولود حسي 

ي بعقوبة
رساب علي سعدون ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رسمد احمد خلف عياشالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يالمعهد التقبن

رسور احمد شاكر حسوئن

ي بعقوبة
رسور حسن خضي  عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رسور صبحي حميد محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رسور كريم شامار شائعالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن رسور ماجد زبالة حسي 

ي بعقوبة
ي سلمانالمعهد التقبن رسور وحيد حرئ 

ي بعقوبة
رسى سعد ربيع عوادالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رسى سعد مسلم جعفرالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رسى عبد الرحيم علوش حميدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رسى محمد صيهود سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رسى موفق اسماعيل وحيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
رسى نصيف جاسم سالمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سعاد عبد الرزاق جمهور سبعالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سعد احمد عبدهللا شاللالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سعد عبد الرضا شناوه علوانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سعد كهالن خلف محيميدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سعد هادي عبد جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سعدون سعد محمد محمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن مصطفن رشيدالمعهد التقبن سفيان حسي 

ي بعقوبة
ن مصطفن رشيدالمعهد التقبن سفيان حسي 

ي بعقوبة
سفيان محمد حمودي اسماعيلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سفيان هادي عطا هللا صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سفيان وليد خالد مغي المعهد التقبن

ي بعقوبة
سلسبيل ثاير حاجم حمزةالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سلطان احمد عيدان خضي المعهد التقبن

ي بعقوبة
سلطان محمد عبد هللا محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سلوان نبيل احمد ظاهرالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سما انور عبد الرحمن سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سماح سفيان غازي عبدالكريمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن سماح محمد كاظم حسي 

ي بعقوبة
سماح نعمان مهدي عبدهللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سمي  سلمان كريم عبودالمعهد التقبن



ي بعقوبة
سميه عطا هللا جاسم حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سها محمد ابراهيم درويشالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سهاد احمد علي ثابتالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سهر هشام عبدالكريم عبدهللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سىه علي خضي  عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سىه فاضل جواد حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سوسن عبد االمي  بحر جوادالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سوسن عبد الجبار عبد هللا عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سؤدد سلمان كامل جميلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سيف الدين صالح محمود ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سيف الدين علي فيصل حسونالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سيف اياد عبد الكريم طهالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سيف حسن هادي جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سيف ساجد عبد هللا محسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سيف سعد محمد عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سيف سعدي كمال الدين طهالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سيف عباس هادي جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سيف عدنان عبد الكريم حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سيف علي بتوان سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سيف فخري عدنان رشيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
سيف فراس فاروق عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
امالمعهد التقبن سيماء شكر محمود بي 

ي بعقوبة
شاكر محمود فياض درويشالمعهد التقبن

ي بعقوبة
شدن مؤيد كاظم موشالمعهد التقبن

ي بعقوبة
وق باسم مهدي صالحالمعهد التقبن رس 

ي بعقوبة
شفق موفق صاحب حميدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن شهد حسن علي حسي 

ي بعقوبة
شهد خليل ابراهيم احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
شهد عدنان غثيث مرميالمعهد التقبن

ي بعقوبة
شهد غانم مجيد عبدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
شهد فراس ياس خضي المعهد التقبن

ي بعقوبة
شهد مهدي رشيد حميدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
شهالء مجيد محمود حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن حموديالمعهد التقبن شهلة عزيز حسي 

ي بعقوبة
ين عدنان نعمان توفيقالمعهد التقبن شي 

ي بعقوبة
ين عدنان نعمان توفيقالمعهد التقبن شي 

ي بعقوبة
شيماء ثائر مجدي خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
 علي حمدالمعهد التقبن

ن شيماء حسي 

ي بعقوبة
شيماء عامر صالح اسماعيلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
شيماء ماجد عبد الرحمن داودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يالمعهد التقبن شيماء محمود شاكر ناج 

ي بعقوبة
ن مخلفالمعهد التقبن شيماء مظهر حسي 

ي بعقوبة
صابرين بكر حميد عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
صابرين حميد مصطاف نعمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن عيدانالمعهد التقبن صابرين علي حسي 

ي بعقوبة
صالح احمد اسماعيل صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
صالح صالح حم كريمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
صالح مهدي صالح ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
صالح مهدي صالح فتاحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
صالح نعمان خميس علهمالمعهد التقبن



ي بعقوبة
صبا خليفة خضي  صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
صباح احمد عبدهللا حمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن حميد مدبالمعهد التقبن صدام حسي 

ي بعقوبة
ن عبد سليم عليويالمعهد التقبن صدام حسي 

ي بعقوبة
صفا جاسم صالح علوانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
صفا رائد محمد عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
 علي حموديالمعهد التقبن

ن صفاء حسي 

ي بعقوبة
صفاء شهاب احمد عبدهللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن صفاء عدنان علي حسي 

ي بعقوبة
صفاء محمد رشيد نجمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ضاري ابراهيم يوسف ضاريالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ضاري طالب جاسم محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي محمدالمعهد التقبن

ى
ضح احمد رزوق

ي بعقوبة
ن عناد عبد الرحمنالمعهد التقبن ضح تحسي 

ي بعقوبة
ضح جمال مصطفن محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ضح حارز عطا غالبالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ضح حافظ جاسم عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن ضح حميد رشيد حسي 

ي بعقوبة
ضح خليل شهاب شبيبالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ضح سالم خلف بياتالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ضح سلمان صبار عبد خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ضح صالح مهدي صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ضح عامر ابراهيم محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ضح عبد الرضا عباس سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ضح عدنان علي تايهالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن ضح كاظم جواد حسي 

ي بعقوبة
ي علي خليلالمعهد التقبن

ضح ماصن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن ضح محمد وهيب حسي 

ي بعقوبة
ضح هيثم جمعة داودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن طه كاظمالمعهد التقبن ضياء حسي 

ي بعقوبة
ضياء قيس خلف كاظمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ضياء هاشم خضي  محمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
طارق حسن علي صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
طاهر قاسم طاهر حموديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
طفوف احمد علي عبدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يف جاسمالمعهد التقبن طليعة عبد الحمزه رس 

ي بعقوبة
طه سالم صالح كرموشالمعهد التقبن

ي بعقوبة
طه طامي عيال هاديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
طه عبد المطلب هاشم مغامسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
طوفان محمود محمد عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي صالحالمعهد التقبن طيبة صالح صي 

ي بعقوبة
طيبة قاسم حمادة اسماعيلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
طيبة محمد مالك خليلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
طيبة مروان عبد الرزاق تايهالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ظافر جاسم محمد مطلكالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عادل محمد كاظم سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عامر شاكر بندر عطيةالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن عامر عبد الحميد علي حسي 

ي بعقوبة
عائشة خالد عبد الستار محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عائشة قضي اسماعيل مامندالمعهد التقبن



ي بعقوبة
عائشه كريم سعيد طعمهالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عباس ثابت علي محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عباس ثاير خليل سلوميالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عباس جالل فالح حاتمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عباس جواد كاظم موشالمعهد التقبن

ي بعقوبة
 علي خميسالمعهد التقبن

ن عباس حسي 

ي بعقوبة
عباس رياض ماهر محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عباس صادق حسن كاظمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عباس علي شكر عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عباس علي عباس خسباكالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عباس علي هادي عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عباس ماجد عباس جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عباس ماهود سلمان فرمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عباس متعب كاظم مهديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن عباس مجيد عبد علي حسي 

ي بعقوبة
عباس محمد عبد الرضا هاديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عباس مظهر متعب مرسهدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد التواب احمد غضبان حماديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد الجليل احمد جليل خضي المعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد الجليل فاضل احمد صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد الحكيم عبد الحسن عبدهللا فليحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن حميد جوادالمعهد التقبن عبد الحميد عبد الحسي 

ي بعقوبة
عبد الرحمن بكر محمود ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد الرحمن خضي  كاظم جرمطالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد الرحمن روكان جداع فياضالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد الرحمن سعد احمد حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد الرحمن صالح خضي  رميضالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد الرحمن مصطفن هاشم عبد هللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد الرحمن نزار دحام محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد السالم احمد جاسم محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد السالم خلف اسماعيل عجيلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد العزيز عادل عمران دخنهالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد العزيز وسام نصيف جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يالمعهد التقبن

ى
ق ن رس  عبد العظيم عادل ياسي 

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن  علي حسي 

ن عبد القادر حسي 

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن عبد القادر مظهر علي حسي 

ي بعقوبة
عبد الكريم نزار كاظم عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد هللا احمد محمود عطيةالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد هللا حيدر عبد الهادي راهيالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد هللا صالح غازي واديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد هللا صالح محي سعيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد هللا عبد ناوي عاشورالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد هللا علي ابراهيم حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد هللا علي حسون احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد هللا ليث خليل محمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد هللا محمود عبد الرضا كاظمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد هللا مشعان حسن نارصالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد هللا نهاد احمد زيدانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد هللا وليد حميد عكلهالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد هللا يونس عبد السالم مجيدالمعهد التقبن



ي بعقوبة
عبد المحي سالم محي جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد المطلب ليث فوازمهديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد المهيمن حسن عبدالهادي عبد االمي المعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد الهادي عدنان هادي خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد الواحد ابراهيم مهدي عبدهللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد الودود صاحب محسن عبد هللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبد الوهاب سعد كاظم شاللالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبداالله باسم عبدالرحمن صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبدالرحمن خليل ابراهيم جميلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبدالسالم حازم عدنان حازمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبدهللا احمد خلف احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبدهللا جاسم محمد نجمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبدهللا طارق  خلف عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن عبدهللا محمد عباس حسي 

ي بعقوبة
عبدهللا مؤيد يوسف مجيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبدهللا نجم عبدهللا بربوتالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي جاسم عبدالمهدي صالحالمعهد التقبن عبدالنب 

ي بعقوبة
عبود رضا عبود محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبي  ستار نعمان عبدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبي  عباس توفيق محمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن عبي  عدنان هاشم امي 

ي بعقوبة
عبي  مجيد يادكار حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبي  محمد سعيد مهديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عبي  نارص اسماعيل حديدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عثمان احمد صالح عطيةالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عثمان ادريس نجم عبدهللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن عثمان داود حمود حسي 

ي بعقوبة
عثمان علي حسن عبدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن عليويالمعهد التقبن عدنان سعيد حسي 

ي بعقوبة
عدنان محمد محمود عليويالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن عناد يعقوبالمعهد التقبن عذراء حسي 

ي بعقوبة
عذراء رياض عبدهللا جبارالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عذراء صالح عبد صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عذراء طالب عباس عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عذراء عادل سعد محمد عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عذراء عدنان مجيد صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عذراء كريم خليل ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عذراء محسن عبد هللا مصطفنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن خضي المعهد التقبن عذراء مزهر حسي 

ي بعقوبة
ن عليوي زبارالمعهد التقبن عذراء ياسي 

ي بعقوبة
عز الدين حليم كريم مشيهدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عزالدين محمود نصيف جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عقيل اسماعيل عبدهللا رسولالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عال عامر ثامر جاريالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عال نجم عبد هللا جوادالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن علوان حسنالمعهد التقبن عالء حسي 

ي بعقوبة
عالء ضياء عبود احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن رحيمالمعهد التقبن عالء فالح امي 

ي بعقوبة
عالء ليث لطيف احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن علوان محمدالمعهد التقبن علوان حسي 



ي بعقوبة
علي ابراهيم جاسم نصيفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي اثي  جبار حميدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن علي احسان علي حسي 

ي بعقوبة
علي احمد علي خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن خريرالمعهد التقبن علي اكي  عادل حسي 

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن علي اكي  عبدالكريم عباس ياسي 

ي بعقوبة
علي االكي  محمد جاسم حمادهالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي بدر متعب مهديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي ثاير هادي صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي جاسم عذاب عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن علي جمال حاجم حسي 

ي بعقوبة
علي حسن عامر عبودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن علي حسن عبد االمي  ياسي 

ي بعقوبة
ن صالح فيصلالمعهد التقبن علي حسي 

ي بعقوبة
 علي كرم جمعةالمعهد التقبن

ن علي حسي 

ي بعقوبة
ن فاضل  مجيدالمعهد التقبن علي حسي 

ي بعقوبة
ن محمد سلمانالمعهد التقبن علي حسي 

ي بعقوبة
ن محمود صالحالمعهد التقبن علي حسي 

ي بعقوبة
علي حمد صالح داودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن حسيبالمعهد التقبن علي حيدر حسي 

ي بعقوبة
علي خضن عباس كاظمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي خلف عطا هللا سلطانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي خليل ابراهيم حميدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن صالحالمعهد التقبن علي دحام حسي 

ي بعقوبة
علي رحمن عبد هللا عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي رحمن عبد سليمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
 عليالمعهد التقبن

ن علي زهي  حسي 

ي بعقوبة
ن ابراهيمالمعهد التقبن علي زيد عبد الحسي 

ي بعقوبة
علي ساجد طاهر مهديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن علي سامي كاظم حسي 

ي بعقوبة
علي سطام زيدان خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي سعيد فاضل نمرالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي عليالمعهد التقبن

ن
علي شبيب شاق

ي بعقوبة
ادالمعهد التقبن علي صادق يحب  رس 

ي بعقوبة
علي صالح عباس كاظمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي كاظم منصورالمعهد التقبن علي صي 

ي بعقوبة
علي صديق شاكر محمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي طعيمه صيوان نارصالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن جويدالمعهد التقبن علي عايد حسي 

ي بعقوبة
علي عبد الجبار داود محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي عبد الكريم داود سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن علي عبد اللطيف جاسم حسي 

ي بعقوبة
علي عبد هللا محمود كريمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي عبد المطلب يوسف محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي عدنان احمد كنعانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي عدنان خلف عطيةالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي عالء عبد الوهاب خضي المعهد التقبن

ي بعقوبة
علي علوان عيىس بطيخالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن علي عيدان جعفر حسي 

ي بعقوبة
علي عيىس صالح عليويالمعهد التقبن



ي بعقوبة
علي فالح حسن كاظمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي فليح حسن مهديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي فؤاد زهي  رشيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي قاسم عباس ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي قاسم محمد عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن فارسالمعهد التقبن علي كامل حسي 

ي بعقوبة
علي ماجد مجيد خليلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي مجيد احمد سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي مجيد كشكول نصيفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي محمد اسماعيل نصيفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي محمد عبد الساده علوانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي محمد عبد العباس خضي المعهد التقبن

ي بعقوبة
علي محمد عبد ريسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي محمود فاضل عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي مزهر احمد ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي مشعان جدوع جوادالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي مظفر سامي مصلحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي مهدي سلطان عونالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي مهنا جواد ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي نجم عبود رحيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي نشأت كريم توفيقالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن علي وسمي كريم حسي 

ي بعقوبة
علي وليد اسماعيل ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علي يوسف كاظم منصورالمعهد التقبن

ي بعقوبة
علياء جواد كاظم عبدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن جاسمالمعهد التقبن علياء مدحت امي 

ي بعقوبة
عمار توفيق احمد عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عمار جبار ستار عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عمار فلك منعم سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عمار مجاهد طاهر احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عمار محمود جبار احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عمر احمد منهل عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عمر الهام خالف شجاعالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يالمعهد التقبن عمر امجد هالل ناج 

ي بعقوبة
عمر جاسم محمد سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن عمر جمال اسماعيل حسي 

ي بعقوبة
عمر حسن سواد حمدهالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عمر ربيع محمود حميدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عمر رشدي رحيم نجمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عمر سالم سبع كشاشالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عمر صكبان سلمان عوادالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عمر عامر صابر حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عمر عباس جاسم محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عمر عباس فهمي محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عمر عبد الرضا نايف سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عمر عبد العزيز علي مرهجالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عمر عبد هللا سلمان عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عمر عبد هللا فرج شاللالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن عمر عدنان سلمان حسي 

ي بعقوبة
عمر لبيب شالل مطلبالمعهد التقبن



ي بعقوبة
عمر ماجد سليمان عبد الرزاقالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عمر محمود عيدان خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عمر مظهر هادي ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عمر هاشم مجيد احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عمر يوسف مرعي حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عمران قحطان صالح شلهومالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عمران محسن عمران خميسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عهد عماد علي خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عهود عماد فزاع بساطالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عهود ماجد محسن منصورالمعهد التقبن

ي بعقوبة
عيىس حميد محمد علي احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
غادة راغب محسن علوانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
غادة سالم عبد علوانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن غدير ابراهيم جبارة حسي 

ي بعقوبة
غدير سلمان شهاب احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
غزوان جواد فاضل عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
غزوان محمد خميس محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
غسق خالص حميد مجيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
غسق محمد جهاد صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
غصون عدنان مجيد حمديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
غصون مصطفن عبد الخالق صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن سليمالمعهد التقبن غفران احمد حسي 

ي بعقوبة
غفران اسماعيل زيدان خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن زبالهالمعهد التقبن غفران رحيم حسي 

ي بعقوبة
غفران طارق مزهر محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
غفران عادل شذر عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
غفران علي خليل اسماعيلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
غفران محمد سعيد حبيبالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن غفران محمد عبد هللا حسي 

ي بعقوبة
غفران مصلح نوار داودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي مرادالمعهد التقبن

غفران يعقوب جائن

ي بعقوبة
غفران يونس محمد خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
غيث انور مسافر متعبالمعهد التقبن

ي بعقوبة
غيث زيد كريم صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
غيث عالء الدين حميد وليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
غيداء نعيم حسن حمادةالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن فاتن عباس خضي  حسي 

ي بعقوبة
فاتن عبد الستار محمد عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
فاتن مظفر عبدالغفور محمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
فاضل عباس مهدي عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يالمعهد التقبن

فاطمة اكي  يحب  راصن

ي بعقوبة
فاطمة حسن مالك صادقالمعهد التقبن

ي بعقوبة
 علي هاديالمعهد التقبن

ن فاطمة حسي 

ي بعقوبة
فاطمة حمادي داود سلوميالمعهد التقبن

ي بعقوبة
فاطمة خالد عبدماجدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
فاطمة خالد ماهود داودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
فاطمة داود محمد الياسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
فاطمة رعد علوان هاشمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
فاطمة رعد نافع سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
فاطمة سامي احمد عليالمعهد التقبن



ي بعقوبة
فاطمة سامي خلف كاظمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي احمد درويشالمعهد التقبن

ن
فاطمة شاع

ي بعقوبة
فاطمة صالح منعم محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
فاطمة طارق شعالن سحابالمعهد التقبن

ي بعقوبة
فاطمة ظاهر هادي ايدامالمعهد التقبن

ي بعقوبة
فاطمة عادل وهاب احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
فاطمة عبد الحسن خطاب عمرالمعهد التقبن

ي بعقوبة
فاطمة علي جبار عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
فاطمة عماد محمد عليويالمعهد التقبن

ي بعقوبة
فاطمة فاضل ابراهيم محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
فاطمة كريم غضبان خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
فاطمة كمال احمد شهابالمعهد التقبن

ي بعقوبة
فاطمة لقمان جسام جبارالمعهد التقبن

ي بعقوبة
فاطمة مثبن سلمان مظلومالمعهد التقبن

ي بعقوبة
فاطمة محمد شهاب احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن راشدالمعهد التقبن فاطمة نجم حسي 

ي بعقوبة
فاطمةسعيد حميد شكرالمعهد التقبن

ي بعقوبة
فاطمه سامي غضبان محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
 عليالمعهد التقبن

ن فاطمه محمد حسي 

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن فاطمه محمود كريم حسي 

ي بعقوبة
فالح جاسم علي جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
فائق صالح عطب نافلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
فراس  احمد صالح بياتالمعهد التقبن

ي بعقوبة
فرح واثق عبد الواحد سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن فردوس خضي  عبد حسي 

ي بعقوبة
فردوس طالب جبار صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
فرقان عدنان فليح حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
فريده عبدالهادي كاظم عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
فهد إسماعيل إبراهيم خليلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
وز زياد جسام وسميالمعهد التقبن في 

ي بعقوبة
قاسم عباس محمد علوانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
قبس علي هجر عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
قتيبة مهنا نوري عبدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
قتيبة مهنا نوري عبدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
قتيبة مهنا نوري عبدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
قتيبة هادي علو عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
قتيبة هادي علو عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
قتيبة هادي علو عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي إسماعيل إبراهيمالمعهد التقبن

قضي حفى

ي بعقوبة
ن هادي ايدامالمعهد التقبن قطر الندى حسي 

ي بعقوبة
قمر اياد قاسم محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن جاسم محيميدالمعهد التقبن قيس حسي 

ي بعقوبة
كاظم محمد سامي كاظمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
كاظم محمد كاظم عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
كرار حسام جاسم محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
كرار رعد مالك احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
كرار سامي ربيع فرجالمعهد التقبن

ي بعقوبة
كرار عبدالسميع عبدالسالم عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
كرار علي رفعت عزاويالمعهد التقبن

ي بعقوبة
كرار عمران فليح حسنالمعهد التقبن



ي بعقوبة
كرار وثاق جواد كاظمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
كرم باقر حميد سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
كريم احمد سامي محمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
كنعان كامل منصور خليلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
كوثر باسم محمد اسماعيلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
كوثر زيد خلف مصلحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
كوثر ستار عويد فنجانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
كوثر طه محمد عدوانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
كوثر عبد الرضا شالل رحيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
كوثر علي محمود عبدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
كوثر محمود اسماعيل سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
كوثر نعمه حمادة زغي المعهد التقبن

ي بعقوبة
لببن عادل محمد احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
لببن عالء محمود محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
لقاء حسام عبد االمي  سهيلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
لقاء صدام اسماعيل نصيفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
لقاء مؤيد حسن كاظمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
لقمان اياد محمد علي محمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
لمعة عدنان خليفة محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
لم ثامر ابراهيم حمادهالمعهد التقبن

ي بعقوبة
لواء عبد الحافظ رشيد عبدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
لؤي محمد محسن علوانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ليث  عبدالرزاق اسماعيل خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ليث باسم داود نارصالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن غائب صجمالمعهد التقبن ليث حسي 

ي بعقوبة
ليث صبيح عبد هللا صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ليث عامر سلمان بكرالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن علوانالمعهد التقبن ليث علي حسي 

ي بعقوبة
ليث محمد عباس شهابالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ليث محمود ابراهيم محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ليل عدنان هزبر محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ليل علي كاظم حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ماريا حسن عبد الرزاق علوانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ماريا محمد خلف عبدهللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ماريا يارس طه احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ماهر حاتم دلي اليجالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن ماهر راسم ابراهيم حسي 

ي بعقوبة
ماهر رشيد سهيل عيدانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ماهر سليم مهدي واديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ماهود سلمان هادي صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مثبن خالد جهاد زيدانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد ابراهيم حميد عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد احمد اسماعيل عبدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد احمد حسن علوانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد احمد خلف مصطافالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي نايفالمعهد التقبن

محمد احمد راصن

ي بعقوبة
محمد احمد شجاع ظاهرالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد احمد عبداللطيف ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد اسماعيل خليل ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي فرهودالمعهد التقبن

محمد باقر محمد راصن



ي بعقوبة
محمد برهان مبارك هاشمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد جاسم سعيد رشيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد جاسم محمد عبد الحميدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد جهاد ابراهيم شكرالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد حاتم اسماعيل منصورالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد حاتم محمودجاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد حامد اخميس برغشالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد حسن فاضل محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن حلو مطلقالمعهد التقبن محمد حسي 

ي بعقوبة
ن صالح يوسفالمعهد التقبن محمد حسي 

ي بعقوبة
 علي سعدونالمعهد التقبن

ن محمد حسي 

ي بعقوبة
ن عيىس عوادالمعهد التقبن محمد حسي 

ي بعقوبة
ن كاظم علوانالمعهد التقبن محمد حسي 

ي بعقوبة
ن محسن علكهالمعهد التقبن محمد حسي 

ي بعقوبة
ي اسماعيل عبدالمعهد التقبن

محمد حفى

ي بعقوبة
ي سلمانالمعهد التقبن

محمد حليم عوئن

ي بعقوبة
محمد حمدان محمود سيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد حميد صبار ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد حميد عبد هللا مسعودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي كاظمالمعهد التقبن

محمد خلف راصن

ي بعقوبة
محمد رحيم نارص مثكالالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد رعد حمد سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد رمضان ابراهيم كاظمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد زيد لطيف جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد سالم جاسم محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد سالم فليح رفيعالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد سعد عواد حمدانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن محمد سعيد محمد حسي 

ي بعقوبة
محمد سلمان شكر محمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد سمي  حميد نصيفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد سهيل عبود علوانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد صادق اسماعيل حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد صالح كريم عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد صباح زكي فاضل اسماعيلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد صباح محمد مصلحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد صالح جاسم محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد ضاري لطيف عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن ن ياسي  محمد ضياء حسي 

ي بعقوبة
يالمعهد التقبن محمد طالب حمزه راج 

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن محمد طه عبد القادر حسي 

ي بعقوبة
محمد عامر احمد جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد عامر احمد جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد عامر محمد حمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن محمد عباس احمد حسي 

ي بعقوبة
ن خضي المعهد التقبن محمد عباس حسي 

ي بعقوبة
محمد عباس مزهر محمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد عباس نادر عبد القادرالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد عبد الرحمن احمد عصمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد عبد الستار خضي  عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد عبد الستار محمد هاديالمعهد التقبن



ي بعقوبة
محمد عبد الوهاب رحيم محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن عباسالمعهد التقبن محمد عبيد حسي 

ي بعقوبة
ن كاظمالمعهد التقبن محمد عدنان حسي 

ي بعقوبة
محمد عدي حاتم عبد اللطيفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد عقيل مهدي رسحانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد علي خلف حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد علي عباس عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن محمد علي عبد حسي 

ي بعقوبة
محمد علي محمد مدبالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد علي مزبان حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد فالح حسن سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد فالح حسن خليلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد قاسم جابر عطيةالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن محمد قاسم حميد حسي 

ي بعقوبة
محمد قاسم حميد فرجالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد قاسم خليل عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد قاسم عليوي حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد قاسم كامل منصورالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد قاسم محمد عبدالفتاحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد قحطان عبد الحكيم جدوعالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد كريم حسن جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد كريم خرسو قني المعهد التقبن

ي بعقوبة
يالمعهد التقبن

ي منفن محمد كريم شاج 

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن محمد كريم غايب حسي 

ي بعقوبة
محمد محمود مشكور حمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد منهل صفر مناجيالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد مني  محمد شكرالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمد مهدي محمود مال هللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي كاظمالمعهد التقبن

محمد نافع راصن

ي بعقوبة
اس عبد الجبار فاضلالمعهد التقبن محمد ني 

ي بعقوبة
محمد هيثم صالح مهديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن محمود احمد محمود حسي 

ي بعقوبة
محمود حارج تركي عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمود خالد عبد الكريم سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمود صالح احمد عبد الهاديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمود عباس علي حمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمود محمد يوسف محمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
محمود نبيل محمود مهديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يف علويالمعهد التقبن ن رس  مرتضن تحسي 

ي بعقوبة
مرتضن عباس مجيد ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي مزبانالمعهد التقبن

مرتضن عبد االمي  غبن

ي بعقوبة
مرتضن عواد جواد كاظمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
 فاضل علي شاوشالمعهد التقبن

مرتضن

ي بعقوبة
مرتضن قاسم عواد داودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مروان خالد كامل جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مروان نزار عبدالوهاب كريمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مروة اسعد جاسم نشميالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مروة عامر بريسم سلطانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن خلفالمعهد التقبن مروة عباس حسي 

ي بعقوبة
ن شبيبالمعهد التقبن مروة علي حسي 



ي بعقوبة
مروة فالح عبد الحميد جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مروة يوسف لطيف سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن كاظم جاسمالمعهد التقبن مروه حسي 

ي بعقوبة
مريم ابراهيم عباس حميدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مريم اسماعيل خليل ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يالمعهد التقبن

مريم حسن حامد راصن

ي بعقوبة
مريم رياض مهدي حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مريم سلمان كريم سعيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مريم صالح محمود حمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مريم طالب احمد محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن عباسالمعهد التقبن مريم عادل حسي 

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن مريم عادل مهدي حسي 

ي بعقوبة
مريم عبد الحسن علي عبد هللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مريم عبد الحمزة جبار محسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مريم عبدالكريم ابراهيم اسماعيلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مريم عدنان حمد مخلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مريم عالء اسماعيل محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مريم علي محمود عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مريم محمد جمعه زيدانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مريم محمد علي نوروزالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مريم محمود ولي عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مريم مهدي اسماعيل سالمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يالمعهد التقبن مريم نجم عبد هللا كرج 

ي بعقوبة
مريم نهاد كامل عيدانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مزاحم كامل عبار محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مسلم علي كاطع دغيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مشارق ميثم عزيز عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مصطفن احمد حسن محمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
 احمد شعالن عليالمعهد التقبن

مصطفن

ي بعقوبة
مصطفن اسماعيل خليل اسماعيلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مصطفن اياد كاظم موشالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مصطفن باسم محمد عبدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
 بشي  كريم سلمانالمعهد التقبن

مصطفن

ي بعقوبة
يف علويالمعهد التقبن ن رس   تحسي 

مصطفن

ي بعقوبة
مصطفن ثامر نصيف جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مصطفن جاسم فرحان كاظمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مصطفن جليل إبراهيم علوانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
 حامد علي محمودالمعهد التقبن

مصطفن

ي بعقوبة
مصطفن حسن كريم كاظمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
 علي فرحانالمعهد التقبن

ن  حسي 
مصطفن

ي بعقوبة
مصطفن حكمت حمزه بكرالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مصطفن خالد اسماعيل ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مصطفن خليفة جواد دوالبالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مصطفن خليفه  داود عبدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مصطفن رياض عنكود خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مصطفن رياض غازي عبدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
 زهي  فيصل وحيدالمعهد التقبن

مصطفن

ي بعقوبة
ن محمودالمعهد التقبن  زهي  ياسي 

مصطفن

ي بعقوبة
مصطفن زيدان خليفه حماديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
 سالم عبد علي صالحالمعهد التقبن

مصطفن



ي بعقوبة
مصطفن سلمان جلود عويدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مصطفن سلمان صالح عياشالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مصطفن سلمان عبدهللا جوعانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن  صالح مهدي حسي 

مصطفن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن  صالح مهدي حسي 

مصطفن

ي بعقوبة
مصطفن صالح مهدي سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي عبدالمعهد التقبن مصطفن صالح ناج 

ي بعقوبة
 ضياء سامي مجيدالمعهد التقبن

مصطفن

ي بعقوبة
مصطفن طه كاظم ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مصطفن عباس حمزة غافلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مصطفن عبد الرزاق جاسم بياتالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مصطفن عبد هللا حمود ثامرالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مصطفن عبد المنعم عبود غوارالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مصطفن عدنان عثمان حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
 علي ابراهيم لفتهالمعهد التقبن

مصطفن

ي بعقوبة
ن حمدالمعهد التقبن  علي حسي 

مصطفن

ي بعقوبة
ن هاديالمعهد التقبن  علي حسي 

مصطفن

ي بعقوبة
مصطفن عمار حسن داودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن  غازي فيصل حسي 

مصطفن

ي بعقوبة
مصطفن فراس ندمان خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مصطفن كريم طه محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مصطفن مازن صالح مهديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
 اكرم عليالمعهد التقبن

ن  متي 
مصطفن

ي بعقوبة
مصطفن محروة مصحب نصيفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن ي حسي 

مصطفن محمد باش 

ي بعقوبة
مصطفن محمد حبيب محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مصطفن محمد سلمان عبد هللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مصطفن مزبان ديوان مباركالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مصطفن مقداد علوان احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مصطفن مهدي هادي مهديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن  ناظم عبد حسي 

مصطفن

ي بعقوبة
مصطفن نزار محمد مجيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مصطفن هيثم عبد سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مصطفن وضاح فاضل عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مطرس  غضبان خزعل شبيبالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن معتصم عدنان علي حسي 

ي بعقوبة
ن كريمالمعهد التقبن معصوبة باسم حسي 

ي بعقوبة
مقتدى فالح حسون محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مقتدى ورد عسكر عاشورالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مقداد احمد رسحان عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي جبار لطيفالمعهد التقبن مالك حرئ 

ي بعقوبة
منار حيدر حسن سعدونالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن منار عباس كامل حسي 

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن منال فالح جاسم حسي 

ي بعقوبة
منتظر درب عودة داموكالمعهد التقبن

ي بعقوبة
منتظر عامر رشيد رحمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
منتظر ناظم مولود عزيمةالمعهد التقبن

ي بعقوبة
منذر محمود حميد حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
 علي خليلالمعهد التقبن

ن مبن حسي 

ي بعقوبة
 علي عباس جوديالمعهد التقبن

مبن



ي بعقوبة
مني  محمود كامل محمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن مها حسن محمد حسي 

ي بعقوبة
مها صبحي عبد عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن خضي المعهد التقبن مهان غسان ياسي 

ي بعقوبة
مهدي سعدون مجبل عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مهدي سلمان مهدي جوادالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مهدي علي عيدان خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي سلمانالمعهد التقبن

مهند جمال غبن

ي بعقوبة
مهند سامي نارص حسونالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مهند شوكت حسون مهديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مهند طارق وهاب حمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مهند عبد الحميد عبد رشيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مهند عبد الوهاب علي خميسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن مهند عماد علوان حسي 

ي بعقوبة
ن احمدالمعهد التقبن مهند قاسم حسي 

ي بعقوبة
فائق هذالالمعهد التقبن مهند مني 

ي بعقوبة
مهند وسام رحمن عبدهللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
موش رشيد حميد صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن موش محمد نارص حسي 

ي بعقوبة
مؤمل حكيم غفوري محسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مؤمن محمد خورشيد عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن حسن هاديالمعهد التقبن مياسة حسي 

ي بعقوبة
مياسة كاظم جواد مصلحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
مياسه كريم محمد خليلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ميثم احمد يعكوب يوسفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ميثم محمود اسماعيل شاللالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن حسن جاسمالمعهد التقبن ميديا حسي 

ي بعقوبة
ن لطيف عباسالمعهد التقبن ميس حسي 

ي بعقوبة
ميس مقبل عبد رضوان خليلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ميقات عبد الوهاب احمد عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ميالد علي منشد عنادالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نادية خالد جاسم محمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نادية خليفة محمد راشدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نادية عبد هللا فاضل كاظمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن نادية علي مالك حسي 

ي بعقوبة
نادية فوزي جاسم احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ناسك زهي  عبد جبارةالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ناهدة قاسم عبد الكريم غفوريالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نبا زمام فؤاد نعمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي يوسف وسميالمعهد التقبن نبا ناج 

ي بعقوبة
نبأ احمد خضي  عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نبأ حسن هادي صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نبأ رياض كاظم شجايالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نبأ زكي فتاح احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نبأ سعد نارص جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نبأ عادل ردام بريسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نبأ عثمان نوري عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نبأ عدنان شهاب احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن زيدانالمعهد التقبن نبأ عمار حسي 

ي بعقوبة
نبأ عواد عليوي نارصالمعهد التقبن



ي بعقوبة
نبأ محمود سلمان عوادالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نبأ مخلص قاسم محسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يالمعهد التقبن

اس صبحي جبار حكائن ني 

ي بعقوبة
اس مجيد حافظ حسنالمعهد التقبن ني 

ي بعقوبة
نبيل عامر محمود رشيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نبيل كريم نجم عبد هللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نبيل محمود خالد يونسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يالمعهد التقبن

نجاح حسن توفيق حسائن

ي بعقوبة
نجاه فاضل محمود جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نجالء حكمت كامل محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نجالء سالم زاحم صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نجم مؤثل سلمان نجمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نجوى جاسم غازي خليلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ندى ثامر عودة سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن ندى ثاير كاظم حسي 

ي بعقوبة
ندى خضي  عباس عبدهللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ندى صالح حسن علوانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نذير بشي  عباس صادقالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نرجس علي عبد الهادي حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نريمان وهاب ازرق عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن خضي المعهد التقبن نزار خالد حسي 

ي بعقوبة
ي اسود حياويالمعهد التقبن

نزار غبن

ي بعقوبة
نرسين باسم عدنان مجيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نرسين ثاير سلمان رشيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نرسين حبيب خضي  عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نصي  ثامر حاتم كاظمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نضي  داود ابراهيم عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نغم جعفر علي حميدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نمي  محمد اسماعيل ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نهاد طارق اسماعيل وحيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن نىه اسعد عبد الواحد امي 

ي بعقوبة
نىه طالب احمد غايبالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نوار حمدان محمود خضي المعهد التقبن

ي بعقوبة
نوال حسن ابراهيم يوسفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نور الدين برهان شاكر محمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي حسن كاظم يحب المعهد التقبن نور النب 

ي بعقوبة
نور اياد محمد عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نور جسام محمد كاظمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن عبد هللا منصورالمعهد التقبن نور حسي 

ي بعقوبة
نور داود سلمان نارصالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نور روكان مغي  عطوانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نور سعدون رشيد جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نور شاكر علي ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نور صالح عبد الكريم حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نور فالح عبدالحميد جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نور قادر محمد جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نور مازن صبيح كروميالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نور مثبن عدنان محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نور محمود سلمان سالمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نور مزهر نعمان قدوريالمعهد التقبن



ي بعقوبة
نور مهدي سلمان قدوريالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نور مهدي علوان نارصالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نور موش كامل علوانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن نور ناظم محمد حسي 

ي بعقوبة
نور ناهظ نجم عبدهللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن سعودالمعهد التقبن نور وهاب حسي 

ي بعقوبة
نورا عبد السالم  جاسم محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نورالضح واجدهاشم محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نورس عالء محمد خميسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نورس قيس ابراهيم جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نورس نعمان عبد الكاظم ويسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نورس يوسف يعقوب خضي المعهد التقبن

ي بعقوبة
نوره كاطع هالل بندرالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن نورهان خالد علي حسي 

ي بعقوبة
نوفل مؤيد احمد ذيابالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هاجر خليل ابراهيم صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هاجر عادل طه عبد هللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هاجر عادل وهاب احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هاجر عادل وهاب احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هاجر عدنان عبد الرحمن سبعالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هاجر علي عبد االمي  يوسفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هاجر مظهر علي جاسمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هاجر نصيف جاسم كريمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هادي غازي محمد حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هاشم سلمان محمود عسكرالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ي مهديالمعهد التقبن هالة عدنان ناج 

ي بعقوبة
هبة اياد عبد االمي  ردامالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يالمعهد التقبن يح  ن نارص رس  هبة حسي 

ي بعقوبة
هبة خليفة ابراهيم مهديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هبة عالء صبحي عبد العزيزالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن كاظم جوادالمعهد التقبن هبه حسي 

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن هبه ضافر رشيد حسي 

ي بعقوبة
هبه مزهر احمد حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هبه هاشم محمود عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هجران خليل ابراهيم احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هجران مؤيد كنعان رشيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هدى ابراهيم اسماعيل مهديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هدى احمد رشيد جمعةالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن  علي حسي 

ن هدى حسي 

ي بعقوبة
هدى حميد محمد حموديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هدى راسم ناظم خضي المعهد التقبن

ي بعقوبة
هدى صكر محمود عبدهللاالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هدى علي عباس كاظمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هدى كامل عنوان هزاعالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هدى محمد علي عباسالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن هدى محمد كربول حسي 

ي بعقوبة
هدى مزهر عبد الوهاب محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هدير ستار نعمان عبدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هدير صالح علي سبعالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هديل سهيل عبد موشالمعهد التقبن



ي بعقوبة
هديل عباس علي حمزهالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هديل قاسم محمد يوسفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هديل محمد جدوع جوادالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هديه محمود محمد عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هشام ستار عبد هللا عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هشام عبد حاتم عبدالالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هشام نجاح حميد مصطافالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هلة رباح كريم صالحالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يالمعهد التقبن

ن عزم تفى هناء حسي 

ي بعقوبة
هنادي رعد مطرس  نجمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هند عارف علي محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
هند عبد الرووف ابراهيم رحيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يالمعهد التقبن هند نبيل غازي صي 

ي بعقوبة
وائل اياد كاظم عمرانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن وائل رباح نارص حسي 

ي بعقوبة
وائل علي مجيد رشيدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
وديان ياس علي لطيفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ورود ابراهيم اسماعيل مهديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن هندي وهابالمعهد التقبن وسام حسي 

ي بعقوبة
وسام عباس حمزه هاديالمعهد التقبن

ي بعقوبة
وفاء زيدان خليفه محمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
وفاء عادل وردي سلمانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن وفاء محمد سامي حسي 

ي بعقوبة
والء فائز محمد اديب محمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
وليد حسن ابراهيم عليالمعهد التقبن

ي بعقوبة
وليد عادل قدوري خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
وليد عيدان احمد مهاوشالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ويس رحمن محسن عبارالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يارس جمعة عبد الوهاب خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يارس طه احمد راشدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن يارس عامر كامل ياسي 

ي بعقوبة
يارس عمار جبار كشاشالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يارس مزهر عبد الرزاق احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يارس مضن محمد علوانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن احمد شاكر عبيدالمعهد التقبن ياسمي 

ي بعقوبة
ن حمادي احمد نجمالمعهد التقبن ياسمي 

ي بعقوبة
ن خضو يحب  حمادهالمعهد التقبن ياسمي 

ي بعقوبة
نالمعهد التقبن ن صبحي علي حسي  ياسمي 

ي بعقوبة
ن عبد هللا يوسف حميدالمعهد التقبن ياسمي 

ي بعقوبة
ن عبد الودود اسماعيل محمدالمعهد التقبن ياسمي 

ي بعقوبة
ن قدوريالمعهد التقبن ن محمد ياسي  ياسي 

ي بعقوبة
موطالمعهد التقبن يحب  سعد كريم رس 

ي بعقوبة
ن خلفالمعهد التقبن يرسى ناظم معي 

ي بعقوبة
يعرب روضان صالح علوانالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يعقوب موش احمد ابراهيمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يعقوب يوسف محمد عوادالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يوسف حسون علوان كاظمالمعهد التقبن

ي بعقوبة
 عليالمعهد التقبن

ن ن عبد الحسي  يوسف حسي 

ي بعقوبة
يوسف حيدر محمد حمودالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يوسف خالد عباس عليالمعهد التقبن



ي بعقوبة
يوسف سالم عباس حسنالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يوسف سمي  عربيد خلفالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يوسف صالح عباس مزعلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يوسف طالب كاظم عبدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
ن عليويالمعهد التقبن يوسف طاهر حسي 

ي بعقوبة
ن حمدالمعهد التقبن يوسف عباس حسي 

ي بعقوبة
ن خلفالمعهد التقبن يوسف عدنان حسي 

ي بعقوبة
ن خميسالمعهد التقبن يوسف فارس حسي 

ي بعقوبة
يوسف فاضل شهاب احمدالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يوسف ماهر رحيم خليلالمعهد التقبن

ي بعقوبة
يوسف هشام محمود نهابالمعهد التقبن

ي بعقوبة
 عليالمعهد التقبن

ن يونس بكر حسي 

ي بعقوبة
يونس قاسم  مزهر شكي المعهد التقبن

ي االنبار
احمد حسن ابراهيم كليب الشجالويالمعهد التقبن

ي االنبار
ي اسماعيل رشيد الحلبوشيالمعهد التقبن

احمد حفى

ي االنبار
احمد حماد مشعل مخلفالمعهد التقبن

ي االنبار
احمد رياض حماد عفتان الفهداويالمعهد التقبن

ي االنبار
يالمعهد التقبن

احمد شهاب احمد علي العلوائن

ي االنبار
يالمعهد التقبن احمد صالح رجب مبارك الجنائ 

ي االنبار
احمد صالح احمد نايل الفهداويالمعهد التقبن

ي االنبار
احمد عبد محمد عويد الكربوليالمعهد التقبن

ي االنبار
احمد عبدهللا عبد احمد الدليميالمعهد التقبن

ي االنبار
احمد قاسم محمد مخلف العكيليالمعهد التقبن

ي االنبار
 الجميليالمعهد التقبن

ن احمد كمال عبد العزيز حسي 

ي االنبار
يالمعهد التقبن

احمد مصطفن خليل ابراهيم الشيبائن

ي االنبار
ن المحمديالمعهد التقبن احمد هاشم كامل ياسي 

ي االنبار
 محمد علي الصبيحيالمعهد التقبن

ن احمد ياسي 

ي االنبار
ق علي ابراهيم علي الفهداويالمعهد التقبن استي 

ي االنبار
ارساء عبدهللا محمود عبدهللاالمعهد التقبن

ي االنبار
اسماء جاسم محمد فياض الجميليالمعهد التقبن

ي االنبار
اسيل صالح خلف جراد الفهداويالمعهد التقبن

ي االنبار
يالمعهد التقبن اسيل يونس فرحان جرو الذيائ 

ي االنبار
االء ليث رجب محمد الكبيىسيالمعهد التقبن

ي االنبار
يالمعهد التقبن

امل سعد محمود صالح المشهدائن

ي االنبار
امنه حسن محمد شكرالمعهد التقبن

ي االنبار
ن الراجحيالمعهد التقبن ن غانم منجل شاهي  امي 

ي االنبار
انور مزاحم ارثيع جياد الدليميالمعهد التقبن

ي االنبار
ايات صباح محمود عبد العيساويالمعهد التقبن

ي االنبار
ايمان خالد احمد شبيبالمعهد التقبن

ي االنبار
يالمعهد التقبن ايمن سامي جعفر ابراهيم الفلوج 

ي االنبار
ايمن عثمان عبدهللا صالحالمعهد التقبن

ي االنبار
ايه عدنان محمد جاسم البوعويفالمعهد التقبن

ي االنبار
يالمعهد التقبن

ايه كمال حامد هداب الكروش 

ي االنبار
باسم كريم محمد صايل الدليميالمعهد التقبن

ي االنبار
براء رشيد تركي عبيدالمعهد التقبن

ي االنبار
بركات زيدان خلف عبد الملحميالمعهد التقبن

ي االنبار
بشار ماجد هالل مهدي الفهداويالمعهد التقبن

ي االنبار
يالمعهد التقبن ى جمعة جاسم خلف العتائ  برس 

ي االنبار
بالل أحمد غايب حمود الهزيماويالمعهد التقبن

ي االنبار
يالمعهد التقبن بهاء الدين موعد جاعد مناع االعرج 



ي االنبار
تغريد رياض احمد جاسمالمعهد التقبن

ي االنبار
جوهان مثبن حميد جوهان الشمريالمعهد التقبن

ي االنبار
ي الجبوريالمعهد التقبن

ى
ق جيهان ثابت حماد رس 

ي االنبار
جيهان سالم عطيه عساف المحالويالمعهد التقبن

ي االنبار
حاتم عبد الكريم محمد مكي الراويالمعهد التقبن

ي االنبار
حسام محمود عبدهللا حماديالمعهد التقبن

ي االنبار
ن رسول دريب سليمانالمعهد التقبن حسي 

ي االنبار
حفصه ماجد نون احمد الراويالمعهد التقبن

ي االنبار
حمد جاسم محمد عبدهللاالمعهد التقبن

ي االنبار
يف احمد روكانالمعهد التقبن حيدر رس 

ي االنبار
داليا يارس راشد شكر الجبوريالمعهد التقبن

ي االنبار
ديانا سالم طه علي المحمديالمعهد التقبن

ي االنبار
راغب حميد فهد حماديالمعهد التقبن

ي االنبار
رافده سعدي جرو عبدالحمد المحمديالمعهد التقبن

ي االنبار
يالمعهد التقبن رحمه عبدالجبار خلف حمد األعرج 

ي االنبار
رسول عادل عبيد نارص الدليميالمعهد التقبن

ي االنبار
ن غزال خابوريالمعهد التقبن رغد محمد حسي 

ي االنبار
رقيه يارس خزعل عيدان المحمديالمعهد التقبن

ي االنبار
رندا فالح ابراهيم اسماعيلالمعهد التقبن

ي االنبار
ريام حاتم محمد فهد المحمديالمعهد التقبن

ي االنبار
ساره غازي خليف حديدالمعهد التقبن

ي االنبار
سالي علي حميد عبدالمعهد التقبن

ي االنبار
ن الراجحيالمعهد التقبن سعيد غانم منجل شاهي 

ي االنبار
سفيان خالد نعمان محمدالمعهد التقبن

ي االنبار
سميه عبدالسالم خورشيد حمود الراويالمعهد التقبن

ي االنبار
سهام فالح أسود شكاف العبيديالمعهد التقبن

ي االنبار
يالمعهد التقبن

ي سامي صالح العائن
سىه حفى

ي االنبار
سيف احمد ابراهيم خضن االحمدالمعهد التقبن

ي االنبار
سيف أسعد احمد محمود القرة غليالمعهد التقبن

ي االنبار
ي سليم عوادالمعهد التقبن سيف ناج 

ي االنبار
شذى جاسم محمد علي البجاريالمعهد التقبن

ي االنبار
يالمعهد التقبن

شهد اشخي  جاسم مظلوم عريضن

ي االنبار
شهد رعد جدعان فيحان البوجليبالمعهد التقبن

ي االنبار
يالمعهد التقبن

ن
صابرين حاتم حميد فهد العساق

ي االنبار
يالمعهد التقبن

صباح نوري بديوي علوان العلوائن

ي االنبار
صالح كردي بردي هذالالمعهد التقبن

ي االنبار
صالح نوري علي مصلح الفهداويالمعهد التقبن

ي االنبار
يالمعهد التقبن

طارق رافع عبود محمد السلمائن

ي االنبار
طارق زياد تالي صالحالمعهد التقبن

ي االنبار
عامر كامل غضيب جسامالمعهد التقبن

ي االنبار
عائشة خضي  عباس خلفالمعهد التقبن

ي االنبار
يالمعهد التقبن

عائشه مثبن عبدالسالم خضي  التكريبى

ي االنبار
يالمعهد التقبن عبد السالم صالح محمد عبدهللا الذيائ 

ي االنبار
عبدالرحمن زهي  محسن عباس الفهداويالمعهد التقبن

ي االنبار
عبدالرحمن فوزي عبد حسون الجميليالمعهد التقبن

ي االنبار
يالمعهد التقبن

عبدالستار عالء الدين عبد الستار فرج المشهدائن

ي االنبار
عبدالكريم فالح حسن فراسالمعهد التقبن

ي االنبار
عبدهللا جمال رجب حبيبالمعهد التقبن

ي االنبار
عبدهللا فائق فرحان جاسمالمعهد التقبن

ي االنبار
عثمان جاسم محمد فياض الجميليالمعهد التقبن



ي االنبار
يالمعهد التقبن

عثمان فالح عالوي سلمان المشهدائن

ي االنبار
عثمان محسن حسن محمد الكربوليالمعهد التقبن

ي االنبار
ن إبراهيم حبيبالمعهد التقبن عثمان ياسي 

ي االنبار
يالمعهد التقبن عذراء اسماعيل عالوي خلف الخزرج 

ي االنبار
عذراء عذاب مطر دخيل عيساويالمعهد التقبن

ي االنبار
يالمعهد التقبن عالء رحيم بداع حميد الفراج 

ي االنبار
علي جاسم عبيد غريب الدليميالمعهد التقبن

ي االنبار
يالمعهد التقبن

علي حسام محمد خضي  المشهدائن

ي االنبار
ن عبد حسونالمعهد التقبن علي حسي 

ي االنبار
علي طالب خليف عبدالمعهد التقبن

ي االنبار
علي عماد عبدالجليل وفيقالمعهد التقبن

ي االنبار
يالمعهد التقبن

يفن عمار عبدهللا سالم حمه الرس 

ي االنبار
عمر صالح محمد عبد الرزاقالمعهد التقبن

ي االنبار
غسق محمد مشعل محمد شمريةالمعهد التقبن

ي االنبار
غفران قاسم حبش خلف الفهداويهالمعهد التقبن

ي االنبار
غفران مؤيد فياض احمد الهاشميالمعهد التقبن

ي االنبار
فارس شاكر عباس علي العيساويالمعهد التقبن

ي االنبار
فرقان عامر هالل مصلح المحمديالمعهد التقبن

ي االنبار
فيصل زايد كاظم جارسالمعهد التقبن

ي االنبار
الرا محمد جبار عبدهللا الملحميهالمعهد التقبن

ي االنبار
لؤي وليد يحب  نافعالمعهد التقبن

ي االنبار
لينا محمود مطلك عبيد المحامدةالمعهد التقبن

ي االنبار
مالك انس طالب عبدالرحمان الصعبالمعهد التقبن

ي االنبار
ماهر ساري جاسم جاموس العيساويالمعهد التقبن

ي االنبار
محمد احمد فرحان خلف الفالجيالمعهد التقبن

ي االنبار
محمد اسعد مشوح خلفالمعهد التقبن

ي االنبار
محمد حسن محسن ثامر الراويالمعهد التقبن

ي االنبار
محمد حميد جياد كاظم الراجحيالمعهد التقبن

ي االنبار
محمد خميس مشكور نومان العيساويالمعهد التقبن

ي االنبار
ي رمضان جراد الكربوليالمعهد التقبن

محمد راصن

ي االنبار
محمد ستار كسار عزارالمعهد التقبن

ي االنبار
محمد سعد عبود كريم الدليميالمعهد التقبن

ي االنبار
يالمعهد التقبن  الجنائ 

ن محمد صالح احمد حسي 

ي االنبار
 علي العيساويالمعهد التقبن

ن محمد صالح حسي 

ي االنبار
محمد عالء كامل زيدانالمعهد التقبن

ي االنبار
يالمعهد التقبن

ن الحريب  محمد منعم علي حسي 

ي االنبار
يالمعهد التقبن

محمد يارس مجيد عبداللطيف عبدالعائن

ي االنبار
محمود عبد العزيز عكله علي الكبيىسيالمعهد التقبن

ي االنبار
محمود عبد حميد عواد الكربوليالمعهد التقبن

ي االنبار
يالمعهد التقبن

ن حميد العائن محمود ماهر زعي 

ي االنبار
مروان حمد شالل مرعي الدليميالمعهد التقبن

ي االنبار
مروه حامد منصور علوان عيساويالمعهد التقبن

ي االنبار
يالمعهد التقبن

مسار عبد الرحيم صداع رسي    ح الخليفن

ي االنبار
 اياد معيوف عبيد زوبعيالمعهد التقبن

مصطفن

ي االنبار
مصطفن ريكان يوسف سليمانالمعهد التقبن

ي االنبار
مصطفن سالم هندي مطر العيساويالمعهد التقبن

ي االنبار
يالمعهد التقبن

ن
مصطفن عادل عبد ضاجي العساق

ي االنبار
مصطفن عبد السالم فنيش مرهاش العبيديالمعهد التقبن

ي االنبار
يالمعهد التقبن مصطفن فواز حماد محمد الفراج 

ي االنبار
مصطفن قاسم عبد صالح العيساويالمعهد التقبن



ي االنبار
مها صالح ذيبان خلف المحالويالمعهد التقبن

ي االنبار
ميعاد محمد خلف عبدهللاالمعهد التقبن

ي االنبار
مئاب سعيد عليوي فياضالمعهد التقبن

ي االنبار
ناديه سعود جرو عبدالحمد المحمديةالمعهد التقبن

ي االنبار
نزار علي حمد عيدان الكربوليالمعهد التقبن

ي االنبار
يالمعهد التقبن

نور الهدى محمد كميان سحاب جوعائن

ي االنبار
نور جاسم محمد عليالمعهد التقبن

ي االنبار
يالمعهد التقبن ن هبة عبد محمد عين

ي االنبار
يالمعهد التقبن

ي العلوائن
هدى شاكر محمد ثويبن

ي االنبار
نالمعهد التقبن هند علي محمود رمي 

ي االنبار
يالمعهد التقبن

والء شهاب احمد طرفه السلمائن

ي االنبار
والء فواز طراد مخلف البوخليفهالمعهد التقبن

ي االنبار
 عليالمعهد التقبن

ن وليد خالد حسي 

ي االنبار
يارس فيصل عباس مصلح العيساويالمعهد التقبن

ي االنبار
يعقوب فياض محمد مزعلالمعهد التقبن

ي الكوت
ن عيال عذيب بيجاويالمعهد التقبن ابتسام حسي 

ي الكوت
ابتهال احمد حنان حذيةالمعهد التقبن

ي الكوت
يف دنيف البدريالمعهد التقبن ابتهال حسن رس 

ي الكوت
ابتهال عبد ارحيم تايةالمعهد التقبن

ي الكوت
ن عبدالمعهد التقبن ابتهال علي عبد الحسي 

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ابتهال نجاح عذيب مهيدي الشحمائن

ي الكوت
ابرار هيثم زغي  عذيب الدريساويالمعهد التقبن

ي الكوت
نالمعهد التقبن ن ابراهيم حسي  ابراهيم الخليل حسي 

ي الكوت
ابراهيم حامد محمود لفتهالمعهد التقبن

ي الكوت
ابنهال قدوري خضي  كسارالمعهد التقبن

ي الكوت
ابو الحسن علي حمزه عبدالمعهد التقبن

ي الكوت
ابو الحسن ماجد مزهر حمد الشمريالمعهد التقبن

ي الكوت
نالمعهد التقبن  جاسم عبد الحسي 

اثار مصطفن

ي الكوت
احسان جالل هادي حمودالمعهد التقبن

ي الكوت
احالم جبار فليح حسنالمعهد التقبن

ي الكوت
ي سالم هميلةالمعهد التقبن

احمد ثجيل راصن

ي الكوت
يالمعهد التقبن ن خليفة الدراج  احمد جبار عبد الحسي 

ي الكوت
احمد جميل رحيمه خلف المكصوصيالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

احمد جواد عبد الصاحب كريم الكنائن

ي الكوت
يالمعهد التقبن احمد جواد كاظم حاجم الدئ 

ي الكوت
احمد حبيب هادي حسنالمعهد التقبن

ي الكوت
 علي حشيش الغريباويالمعهد التقبن

ن احمد حسي 

ي الكوت
احمد حمود علي مسعودالمعهد التقبن

ي الكوت
كويز زاير البيجاويالمعهد التقبن احمد خضي 

ي الكوت
احمد رحيم داخل جاسم االمارةالمعهد التقبن

ي الكوت
احمد سالم عبد بطوشالمعهد التقبن

ي الكوت
نالمعهد التقبن احمد سعدي شاكر حسي 

ي الكوت
احمد سليم حانوت عزيزالمعهد التقبن

ي الكوت
 الزامليالمعهد التقبن

ن ي حسي 
احمد شاكر راصن

ي الكوت
ن البدريالمعهد التقبن احمد شاكر كمر عبد الحسي 

ي الكوت
يالمعهد التقبن

احمد شمران سمي  عبيد الكنائن

ي الكوت
ي العابديالمعهد التقبن

احمد علي عجيل هائن

ي الكوت
احمد عنيد عايد رضويالمعهد التقبن

ي الكوت
احمد فاخر صي  جاسم الغريباويالمعهد التقبن

ي الكوت
احمد فتنان نعيم شاتولالمعهد التقبن



ي الكوت
احمد فري    ح عبيد كاظم السمندريالمعهد التقبن

ي الكوت
احمد فزع عباس خليفالمعهد التقبن

ي الكوت
احمد قاسم مارد حمدالمعهد التقبن

ي الكوت
ن رجا السعدونالمعهد التقبن احمد كاظم حسي 

ي الكوت
يالمعهد التقبن احمد كريم جاسم كزار الشب 

ي الكوت
احمد كريم حميد ناهي الجعيفريالمعهد التقبن

ي الكوت
احمد كريم هاشم موش المزيداويالمعهد التقبن

ي الكوت
احمد ماجد حميد ابراهيمالمعهد التقبن

ي الكوت
احمد ماجد عبد الرحمن حسن الزبيديالمعهد التقبن

ي الكوت
احمد مجيد سفيح جميل البدريالمعهد التقبن

ي الكوت
احمد محسن عبد الرضا حسنالمعهد التقبن

ي الكوت
احمد محمد جبار شنابه العكيليالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن احمد محمد راهي عبيد البوغرئ 

ي الكوت
ي جي  العدواليالمعهد التقبن احمد مصطفن ناج 

ي الكوت
احمد منهل مايع ا تولالمعهد التقبن

ي الكوت
احمد مهدي بدر خري  هتالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

احمد هاشم فرج حسوئن

ي الكوت
احمد وحيد صي  امرالمعهد التقبن

ي الكوت
اخالص صادق هرموش رسن العبوديالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن اخالص فارس حسن ناج 

ي الكوت
ادريس ابراهيم حياوي الطيفالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

اديان علي هندول شمحن

ي الكوت
اركان حازم كزار خماطالمعهد التقبن

ي الكوت
ي جابر حسن الرسايالمعهد التقبن

اركان شمحن

ي الكوت
اركان شهد عكله عيدانالمعهد التقبن

ي الكوت
ازهار ذياب عيىس عليوياليارسيالمعهد التقبن

ي الكوت
اسامة بركات كامل غالبالمعهد التقبن

ي الكوت
ن الموسويالمعهد التقبن ق رياض طه ياسي  استي 

ي الكوت
نالمعهد التقبن ي حسي 

ارساء سامي راصن

ي الكوت
ارساء كريم جميل كاظمالمعهد التقبن

ي الكوت
ارساء محمد جابر ابو عوبة الدريعيالمعهد التقبن

ي الكوت
ارساء مكي حسن رحيمالمعهد التقبن

ي الكوت
ارساء مهدي حسون كريدي االسديالمعهد التقبن

ي الكوت
اسعد فليح شنان جي  البديريالمعهد التقبن

ي الكوت
اسالم قيس عبد عذوب الخزعليالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن اسماء عبد المنعم طاهر مهدي العتب 

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ن
اسيل جابر جاسم عوق

ي الكوت
اسيل منعم جاسم ساهيالمعهد التقبن

ي الكوت
ف نزار عباس شهابالمعهد التقبن ارس 

ي الكوت
اصيل سعدون نعيم عبيد سعاديالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

اطياف بسام محمد عزيز  الزركائن

ي الكوت
افراح ريسان فالح بشي المعهد التقبن

ي الكوت
افنان علي نصيف موشالمعهد التقبن

ي الكوت
اقبال صالح عبد الحسن شناوة الصياديالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن اكرام نده جاسم محمد الركائ 

ي الكوت
اكرم يحب  كاظم كريم المياليالمعهد التقبن

ي الكوت
ن ضايفالمعهد التقبن االء سالم حسي 

ي الكوت
يف غالي كاطعالمعهد التقبن االء رس 

ي الكوت
االء علي نعيثل جابرالمعهد التقبن

ي الكوت
االء عودة صبيحشهاب طينةالمعهد التقبن



ي الكوت
 محمد الزامليالمعهد التقبن

االء نور خضن

ي الكوت
ن جاسمالمعهد التقبن االء ياس حسي 

ي الكوت
 العكيليالمعهد التقبن

 سامي عواد مطرس 
ن الحسي 

ي الكوت
المنتظر عباس عطية سالمالمعهد التقبن

ي الكوت
ي عبد صبيحالمعهد التقبن

المنتظر وصفن

ي الكوت
امة هللا حيدرمجيد عزيزالمعهد التقبن

ي الكوت
امجد مامون عجيل مطلك البديريالمعهد التقبن

ي الكوت
امجد نوري حمدان صحيب العايديالمعهد التقبن

ي الكوت
نالمعهد التقبن امل درويش سلمان حني 

ي الكوت
امل كريم محمود عني المعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ن خميس الجورائن امي  علي حسي 

ي الكوت
امي  علي عبداللة طارشالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

امي  ماجد حميد كاظم الشبائن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

انتظار عبيد ضعيف كاظم القريىس 

ي الكوت
انسام كاظم مجيد عباسالمعهد التقبن

ي الكوت
انعام زعي  حمود هويجل الزامليالمعهد التقبن

ي الكوت
انفال جمال بدوح موزانالمعهد التقبن

ي الكوت
ي   جوخانالمعهد التقبن

انمار رسن خفن

ي الكوت
انوار حمزة جي  خليفالمعهد التقبن

ي الكوت
انوار ستار جبار عامرالمعهد التقبن

ي الكوت
انوار نعيم شالل عباسالمعهد التقبن

ي الكوت
وكيالمعهد التقبن انور حميد عبد عواد الي 

ي الكوت
 عطية الدهاميالمعهد التقبن

ن اوس جابر سعيد حسي 

ي الكوت
اوس ساجد اجبي  كاظم الخزعليالمعهد التقبن

ي الكوت
ايات حيدر هادي بحت المهنةالمعهد التقبن

ي الكوت
ايات سامي داخل هاللالمعهد التقبن

ي الكوت
ايات عادل سيف سعيدالمعهد التقبن

ي الكوت
ن الظاهريالمعهد التقبن ايات محسن سلمان عبد الحسي 

ي الكوت
ايات محمد نزال جي المعهد التقبن

ي الكوت
ن فزع الجهالويالمعهد التقبن اياد نارص حسي 

ي الكوت
ي المعهد التقبن العبيدي/ اية حاتم حامد ناج 

ي الكوت
لالمعهد التقبن ن اية سليم محمد زلي 

ي الكوت
اية علي والي صحن  العكيليالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

اية قاسم عبد ايود عطاطفن

ي الكوت
يالمعهد التقبن ايثار مازن نجم عبد هللا الخرسج 

ي الكوت
ايالف ثائر نافع مهدي فخرالدينالمعهد التقبن

ي الكوت
ايمان دحام ستار حمودالمعهد التقبن

ي الكوت
ن عبد الرضاالمعهد التقبن ايمان نارص حسي 

ي الكوت
العايدي/ ايناس باسم راشد سمي  المعهد التقبن

ي الكوت
ن برية ثجيلالمعهد التقبن ايناس حسي 

ي الكوت
ايناس رسحان عطية فرج البو شتيويالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ايناس مهدي عويد روضان الضيفن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ايه حميد مجيد سمار الشحمائن

ي الكوت
ايه سليم جليب برس  رسياويالمعهد التقبن

ي الكوت
ايه محمد شعالن مهدي السعديالمعهد التقبن

ي الكوت
ايهاب حميد عباس محمد العنبكيالمعهد التقبن

ي الكوت
ي الغريباويالمعهد التقبن

ن عائى ايوب خضي  حسي 

ي الكوت
ايوب محمد هرو عذاب العايديالمعهد التقبن

ي الكوت
ايوب مطرود خي  هللا عبد السعيديالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن باسم ثامر هليل هليب العتائ 



ي الكوت
باسم جويد كاظم جابرالمعهد التقبن

ي الكوت
ن نارص حمزهالمعهد التقبن باسم حسي 

ي الكوت
الربيعي/باسم محمد عبد الرضا سبع المعهد التقبن

ي الكوت
باسم محمد غضيب شبيب الحسناويالمعهد التقبن

ي الكوت
باقر حميد محسن حمودالمعهد التقبن

ي الكوت
باقر سلمان داود سلمان الزبيديالمعهد التقبن

ي الكوت
باقر محمد سويلم ميذاب البدريالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

بان سعيد حميد غبن

ي الكوت
بتول احمد هاشم عفريت الشمريالمعهد التقبن

ي الكوت
بتول عايد سلمان شالوخالمعهد التقبن

ي الكوت
بتول عبد المهدي محيسن راهيالمعهد التقبن

ي الكوت
بتول مطرس  كمر جي  البدريالمعهد التقبن

ي الكوت
هان ملكةالمعهد التقبن بدور سمي  رس 

ي الكوت
براء حيدر سليم مصطافالمعهد التقبن

ي الكوت
براء حيدر عبد الرزاق محمدالمعهد التقبن

ي الكوت
براء كامل هاشم وادي البدريالمعهد التقبن

ي الكوت
ن خلف بنور العكيليالمعهد التقبن بشار حسي 

ي الكوت
بشي  سعدي وحيد عباسالمعهد التقبن

ي الكوت
بالل كريم عبد علي المكصوصيالمعهد التقبن

ي الكوت
بلسم فالح عبد الحسن سلمان الشمريالمعهد التقبن

ي الكوت
بلسم يوسف عبد االمي  مجيدالمعهد التقبن

ي الكوت
بلقيس سعيد عبد الحميد محمود الملهالمعهد التقبن

ي الكوت
ن سلمان حامض شنان البشانالمعهد التقبن بني 

ي الكوت
ن عباس جي  محمدالمعهد التقبن بني 

ي الكوت
ن كاطع ثامر سلمانالمعهد التقبن بني 

ي الكوت
 علي دهدارالمعهد التقبن

ن بيداء حسي 

ي الكوت
ن هاشم جي المعهد التقبن بيداء حسي 

ي الكوت
تبارط جاسم حياوي كريديالمعهد التقبن

ي الكوت
تبارك  داود سلمان جابرالمعهد التقبن

ي الكوت
تبارك احمد حسان عمران الشيباويالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

تبارك اياد محمد سعدون الجورائن

ي الكوت
ن صالح عباس الحجاميالمعهد التقبن تبارك حسي 

ي الكوت
تبارك زياد حسن عليوي العكيليالمعهد التقبن

ي الكوت
تبارك رسحان سلمان عبود البدريالمعهد التقبن

ي الكوت
تبارك مازن حسم مبارك المجبليالمعهد التقبن

ي الكوت
تبارك محمد احمد محمودالمعهد التقبن

ي الكوت
تبارك مظفر سالم ارحيمالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن تغريد طالب مديح جخم العقائ 

ي الكوت
ن ساكنالمعهد التقبن تغريد مهدي حسي 

ي الكوت
تقوى عباس سالم اسماعيلالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

تفى قاسم وناس سلمان الشحمائن

ي الكوت
تمار ماجد نور مهديالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن تمارصن جبار عواد جارهللا الركائ 

ي الكوت
تيسي  سعد فاخر جابر الخزعليالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن ثامر ماهر عبد القادر ابراهيم العبابح 

ي الكوت
ثريا محمد علي ساجت زغي المعهد التقبن

ي الكوت
جابر صيوان كنعان جعازالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

جاسم شمران عيدان حمزه القريىس 

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ن الدلفن جاسم محمد عبد حسي 

ي الكوت
جعفر حسن عبيد عبيسالمعهد التقبن



ي الكوت
يالمعهد التقبن

ى
ق جعفر سعد رحم نارص الرس 

ي الكوت
ي عمي المعهد التقبن

جعفر عدنان رحيم وادي ببن

ي الكوت
جعفر علي حسن كايم الصياديالمعهد التقبن

ي الكوت
جعفر غانم لطيف عليويالمعهد التقبن

ي الكوت
ي سيفالمعهد التقبن

ن جنديل حسن ببن جالل تحسي 

ي الكوت
جمال كامل مال هللا كاظم المطراويالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ي مطرودالزركائن
جمانة رزاق جنائن

ي الكوت
جنات علي طارش فنديالمعهد التقبن

ي الكوت
جواد كاظم خضي  بدن اليارسيالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

جواد كاظم عبد هللا مطر القريىس 

ي الكوت
جيهان لؤي صالح محمد الخياطالمعهد التقبن

ي الكوت
جيهان محسن لطيف شويل الغريباويالمعهد التقبن

ي الكوت
حاتم مجيد شعبان جاسمالمعهد التقبن

ي الكوت
ن عفات عطوان التميميالمعهد التقبن حاكم حسي 

ي الكوت
ن محانالمعهد التقبن حامد عبد الحسن حسي 

ي الكوت
حامد منذر حسن شيشخانالمعهد التقبن

ي الكوت
حبيب احمد عيىس عبيد الطواشالمعهد التقبن

ي الكوت
حذيفة عدنانغائب محمدالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ن فرحان خضي  الزركائن حسام عبد الحسي 

ي الكوت
حسام محمد طاهر يوسفالمعهد التقبن

ي الكوت
حسام هول سلمان حمود العايديالمعهد التقبن

ي الكوت
حسن احمد قاسم عذيفةالمعهد التقبن

ي الكوت
حسن جالل جبار عبد العزيزالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

حسن جميل رساي هاشم الشحمائن

ي الكوت
حسن حميد كطن لفته السعوديالمعهد التقبن

ي الكوت
حسن رحم جبي  بدرالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

حسن رحيم يارسجنائن

ي الكوت
حسن سعدون راهي شعي  العامريالمعهد التقبن

ي الكوت
حسن سالم كاظم ليلو المياجيالمعهد التقبن

ي الكوت
حسن عبد الرحمن عزيز عبد الحسنالمعهد التقبن

ي الكوت
حسن عبد الرضا احمد عكيلالمعهد التقبن

ي الكوت
حسن عبد العباس قمر عبد الكرمالمعهد التقبن

ي الكوت
ن الموسويالمعهد التقبن حسن عبد المنعم عبد الحسي 

ي الكوت
 عليوي الشويليالمعهد التقبن

ن حسن علي حسي 

ي الكوت
ي مياجيالمعهد التقبن

حسن علي صي  بربوئى

ي الكوت
حسن عناد نارص جي  البديريالمعهد التقبن

ي الكوت
حسن عويد ظاهر فالحالمعهد التقبن

ي الكوت
حسن غالي جابر ابو عوجةالمعهد التقبن

ي الكوت
حسن فاضل سلمان ابشونالمعهد التقبن

ي الكوت
حسن فالح نض عبدالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

حسن كريم حسن موش المحائن

ي الكوت
حسن محمد سيد عبدهللا صالح السلماويالمعهد التقبن

ي الكوت
العكيلي/ حسن مدير حمادي طهيوش المعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

حسن منعم ديمي عبد هللا الكنائن

ي الكوت
ن علوان القيىسيالمعهد التقبن حسن موش حسي 

ي الكوت
حسن هادي عبيد عكار الموسويالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن حسن هادي عطية معله الدراج 

ي الكوت
حسن يارس عباس زختار الحجاميالمعهد التقبن

ي الكوت
 اكرم علي عباس الجادريالمعهد التقبن

ن حسني 

ي الكوت
ن عبد الهادي صالح محمدالمعهد التقبن حسني 



ي الكوت
ي البدريالمعهد التقبن  علي سعدون غريب 

ن حسني 

ي الكوت
ن ناظم جويد عنيد المعهد التقبن المطوعي/ حسني 

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ن اكرم جاسم صحن حسي 

ي الكوت
يالمعهد التقبن ن بهاء سعدي صي  حسي 

ي الكوت
 الخزعليالمعهد التقبن

ن ي عبود حسي 
ن

ن تاع حسي 

ي الكوت
ي حسنالمعهد التقبن

ن جار هللا بسيبى حسي 

ي الكوت
ن جاسم عباس سواديالمعهد التقبن حسي 

ي الكوت
ن جاسم محمد بدر العايديالمعهد التقبن حسي 

ي الكوت
ن جاسم محمد راهي الرسايالمعهد التقبن حسي 

ي الكوت
 حامد عبدعلي خلفالمعهد التقبن

ن حسي 

ي الكوت
نالمعهد التقبن ن حميد ازغيتون حسي  حسي 

ي الكوت
ن خلف عواد عامرالمعهد التقبن حسي 

ي الكوت
ن داخل حسن خميسالمعهد التقبن حسي 

ي الكوت
يالمعهد التقبن ن دعيس ثجيل كتيب العتائ  حسي 

ي الكوت
ن رحيم بدن عبلالمعهد التقبن حسي 

ي الكوت
ن رحيم صكبان طعانالمعهد التقبن حسي 

ي الكوت
ن رحيم فهد طوكانالمعهد التقبن حسي 

ي الكوت
ن زياد كوكز جابر البدريالمعهد التقبن حسي 

ي الكوت
ن سعد هالل زميطالمعهد التقبن حسي 

ي الكوت
ن شافع غانم عبد الحمزةالمعهد التقبن حسي 

ي الكوت
ن صالح ظفي  عبود العابديالمعهد التقبن حسي 

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ن صالح هادي مخيف الشحمائن حسي 

ي الكوت
ن صالح غافل سلطانالمعهد التقبن حسي 

ي الكوت
هانالمعهد التقبن ن عبد الرزاق عطشان عوره الرس  حسي 

ي الكوت
ن عالء احمد رسنالمعهد التقبن حسي 

ي الكوت
ن علوانالمعهد التقبن ن علف حسي  حسي 

ي الكوت
 علي الحوم حافظالمعهد التقبن

ن البديري/ حسي 

ي الكوت
 علي جهاد محمد توليالمعهد التقبن

ن حسي 

ي الكوت
 علي حزاب يازعالمعهد التقبن

ن حسي 

ي الكوت
 هادي الربيعيالمعهد التقبن

ن  علي حسي 
ن حسي 

ي الكوت
يف الجليباويالمعهد التقبن  علي عباس رس 

ن حسي 

ي الكوت
 عبد عليالمعهد التقبن

ن  علي عبد الحسي 
ن حسي 

ي الكوت
 علي كاظم ناهي العابديالمعهد التقبن

ن حسي 

ي الكوت
 علي محمد كاطعالمعهد التقبن

ن حسي 

ي الكوت
ن عوده خليل ردامالمعهد التقبن حسي 

ي الكوت
ي الحجامالمعهد التقبن

ن
ن فالح صاحب عوق حسي 

ي الكوت
ن فالح عبيد سباهيالمعهد التقبن حسي 

ي الكوت
ن فنجان فرحان مشعانالمعهد التقبن حسي 

ي الكوت
ن فيصل صالل عبد الحسن القيىسيالمعهد التقبن حسي 

ي الكوت
 قاسم حسن شاطر الالميالمعهد التقبن

ن حسي 

ي الكوت
ن كاظم جي  بكالالمعهد التقبن حسي 

ي الكوت
ن مطرس  ال مطرس المعهد التقبن ن كريم حسي  حسي 

ي الكوت
ن ماجد خضي  عيدان الجعيفريالمعهد التقبن حسي 

ي الكوت
يالمعهد التقبن  محمد حسن كاظم الركائ 

ن حسي 

ي الكوت
ن محمد عبد الكاظم محمد االسديالمعهد التقبن حسي 

ي الكوت
 محمد علي جليل حميديالمعهد التقبن

ن حسي 

ي الكوت
ن محمود عريان مهديالمعهد التقبن حسي 

ي الكوت
ن مطي  مطر زغي  الزيديالمعهد التقبن حسي 

ي الكوت
ن منذر حميد حافظ العباشيالمعهد التقبن حسي 

ي الكوت
والمعهد التقبن ن مهدي مطي  بهي  حسي 



ي الكوت
يف جاسم الغريباويالمعهد التقبن ن نارص رس  حسي 

ي الكوت
ن نوري خليف كنادالمعهد التقبن حسي 

ي الكوت
ن صويوةالمعهد التقبن ن هادي زبي  حسي 

ي الكوت
ن هاشم فرج حمدالمعهد التقبن حسي 

ي الكوت
حمد حسام الدين رسن عرارالمعهد التقبن

ي الكوت
حمزة رياض صالل سعيد الهماشالمعهد التقبن

ي الكوت
حمزة عبيد مجهول كريمالمعهد التقبن

ي الكوت
حمزة قاسم رحمة عجةالمعهد التقبن

ي الكوت
ن محمد البدريالمعهد التقبن حمزة نارص حسي 

ي الكوت
حمزة وسام جاسم كاظمالمعهد التقبن

ي الكوت
حمود علوان محسن عاشورالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن حميد جاسم عبد حسن الخفاج 

ي الكوت
حميد فؤاد عبد الكاظم حميدالربيعيالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن حميد لفتة زاير مكطوف العكيب 

ي الكوت
حنان جالل جاسم عليويالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن حنان جليل مرير عبدهللا العتائ 

ي الكوت
حنان ماجد علي عبد البوعظيلةالمعهد التقبن

ي الكوت
حنان محسن صدع غانمالمعهد التقبن

ي الكوت
ن باسم قاسم شاهرالمعهد التقبن حني 

ي الكوت
ن جبار كاطع شكاجيالمعهد التقبن حني 

ي الكوت
 الشاميالمعهد التقبن

ن ن جمعة محمد حسي  حني 

ي الكوت
 جواد كاظم فيصل الزامليالمعهد التقبن

ن حني 

ي الكوت
ن حمزة صالح جاسم الرسايالمعهد التقبن حني 

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ن زهي  البيضائن ن عبد الرضا عبد الحسي  حني 

ي الكوت
ي سالمالمعهد التقبن

حوراء ثجيل راصن

ي الكوت
حوراء حامد عبد جي المعهد التقبن

ي الكوت
ي/ حوراء حبوب خي  هللا راهي المعهد التقبن الدراج 

ي الكوت
حوراء خالد فرطوس عبد هللا الحميداويالمعهد التقبن

ي الكوت
حوراء رزاق موحان جميغالمعهد التقبن

ي الكوت
ن عبدالمعهد التقبن حوراء ضياء تمكي 

ي الكوت
حوراء طعمة كاظم خليف التميميالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

حوراء عباس عمران عباس الطائ 

ي الكوت
حوراء عباس كريم مطنشالمعهد التقبن

ي الكوت
حوراء عزيز كامل فزاعالمعهد التقبن

ي الكوت
حوراء مني  حمادي عبيدالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ن منحن حوراء ميثم حسي 

ي الكوت
حياه هاشم خليفة هاشمالمعهد التقبن

ي الكوت
حيدر احمد شاكر حسن الزيديالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ن
ق حيدر بوري حمد يوسف الميى

ي الكوت
حيدر جبار عبد الصاحب صالح السلماويالمعهد التقبن

ي الكوت
حيدر حسن هادي كاظم الغنيميالمعهد التقبن

ي الكوت
حيدر حسون جافل رعيصالمعهد التقبن

ي الكوت
نالمعهد التقبن ن كاظم دخيل الحسي  حيدر حسي 

ي الكوت
ن نغميش شذرالمعهد التقبن حيدر حسي 

ي الكوت
حيدر سعيد جبار دفارالمعهد التقبن

ي الكوت
حيدر سليم هليل بوري الالميالمعهد التقبن

ي الكوت
حيدر صبار جاسم عليخالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

حيدر صفاء رزاق عبد علي الطائ 

ي الكوت
يالمعهد التقبن

حيدر طالب عبد هللا القريىس 

ي الكوت
حيدر عبد االمي  حمزة عزيز البيادليالمعهد التقبن



ي الكوت
هللا حمزة المعموريالمعهد التقبن حيدر عبدهللا خي 

ي الكوت
حيدر علي خلف صيوان المكصوصيالمعهد التقبن

ي الكوت
حيدر علي مطر سلمان الحميداويالمعهد التقبن

ي الكوت
حيدر عمران موش كيالن المكصوصيالمعهد التقبن

ي الكوت
حيدر فالح ثجيل عريفالمعهد التقبن

ي الكوت
ن عبود العايديالمعهد التقبن حيدر كامل ظمي 

ي الكوت
حيدر كريم حسن عبدالمعهد التقبن

ي الكوت
حيدر كريم حنت حرزالمعهد التقبن

ي الكوت
حيدر كريم محمد خضي  محراث السلماويالمعهد التقبن

ي الكوت
حيدر ماجد ترمن فرحانالمعهد التقبن

ي الكوت
حيدر ماجد موش عباسالمعهد التقبن

ي الكوت
حيدر محسن لفتة جخي  العكيليالمعهد التقبن

ي الكوت
الغزي/حيدر نايف سوادي نجيبان المعهد التقبن

ي الكوت
خالد فاضل عبيس حميدالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ختام رحيم رحمه منهل الطائ 

ي الكوت
خديجة فاضل كريمش خريبة الوائليالمعهد التقبن

ي الكوت
خضي  جكجوك علوان رسن السعيديالمعهد التقبن

ي الكوت
السعيدي/ خليل هاشم محمد طريخم المعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن داود سلمان ديكان جدوع الركائ 

ي الكوت
دعاء جاسم سيد جودةالمعهد التقبن

ي الكوت
ن ادري    جالمعهد التقبن دعاء رياض حسي 

ي الكوت
دعاء صباح نارص عوده الزيديالمعهد التقبن

ي الكوت
دعاء عباس محسن عبدالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

دعاء كريم عبد الحسن شمحن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

دعاء نعمه نصيف جاسم الشحمائن

ي الكوت
ن خضي  فليح العبيديالمعهد التقبن دعاء ياسي 

ي الكوت
ي موش هاشمالمعهد التقبن

دالل راصن

ي الكوت
ن داخلالمعهد التقبن دموع علي حسي 

ي الكوت
دنيا جاسم زايد سلمان الرسايالمعهد التقبن

ي الكوت
دينا حسن علي فليحالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ي سلطان سطام حريفى
ذكرى كوئى

ي الكوت
ذو الفقار حيدر عاشور العابديالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ذو الفقار حيدر عبد ادريس الهماش 

ي الكوت
ذو فقار جبار فرحان لفتةالمعهد التقبن

ي الكوت
يدة حمدان التميميالمعهد التقبن ي عودة رس 

راصن

ي الكوت
رافد خليل عبد الرضا هديو زركانالمعهد التقبن

ي الكوت
رافد فاضل خي  هللا مدهوشالمعهد التقبن

ي الكوت
رانيا هاشم ذياب زامل الالميالمعهد التقبن

ي الكوت
نالمعهد التقبن ن منصور عبد الحسي  رباب حسي 

ي الكوت
يالمعهد التقبن

رباب علي عاصي ناهي القريىس 

ي الكوت
رتاج صالح حسن صالحالمعهد التقبن

ي الكوت
رتاج عبد الكريم خليل ملك البدريالمعهد التقبن

ي الكوت
رحاب حميد ذياب عاصيالمعهد التقبن

ي الكوت
رحاب محمود شاكر سنيدالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن ن عبدهللا االعرج  رحمه حميد حسي 

ي الكوت
ي نارص البدريالمعهد التقبن رحمه عبد النب 

ي الكوت
رحيم حسن الزم بغيل الربيعيالمعهد التقبن

ي الكوت
ن كريم مهدي حميديالمعهد التقبن رسل حسي 

ي الكوت
رسل حمودي حسن محمدالرسايالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

رسل سامر جواد كاظم القريىس 



ي الكوت
ي الزيديالمعهد التقبن

رسل سامي كمر راصن

ي الكوت
رسل عباس فاضل روضان الزامليالمعهد التقبن

ي الكوت
رسل عماد عبد الكريم عمرانالمعهد التقبن

ي الكوت
رسل محمد رمضان جبارة الحسيناويالمعهد التقبن

ي الكوت
 الحجاميالمعهد التقبن

ن رسل نعيم غميس حسي 

ي الكوت
رسل هشام كريم فرحان العايديالمعهد التقبن

ي الكوت
رسول حميد زيو هويديالمعهد التقبن

ي الكوت
رسول رحم دهش مطي المعهد التقبن

ي الكوت
رسول عامر حمود سعيد العابديالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

رسول عبد الرزاق خلف متائن

ي الكوت
رسول محمد عبد هللا عبد ال يودهالمعهد التقبن

ي الكوت
ي عجيلالمعهد التقبن

رشا سلمان ماش 

ي الكوت
رشا عباس لطيف سنوح الغريباويالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن رشا هادي ذياب موات العتائ 

ي الكوت
رشيد ظاهر فري    ح عودة الرفيعيالمعهد التقبن

ي الكوت
رضا عودة فاضل عودة العكيليالمعهد التقبن

ي الكوت
رعد علي عبيد عليوي العبوديالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن رغد فاضل سعيد علوان االعرج 

ي الكوت
رغدة جمعة عبد الحسن حطابالمعهد التقبن

ي الكوت
رفل جاسم محمد رشيد التميميالمعهد التقبن

ي الكوت
رقية خالد زيدان كاظم العايديالمعهد التقبن

ي الكوت
رقية عبد الرضا عباس كاظمالمعهد التقبن

ي الكوت
ن عمرانالمعهد التقبن رقيه عبد الرحيم حسي 

ي الكوت
رقيه محمد علي دخل علوانالمعهد التقبن

ي الكوت
رهام كامل سالمان كاظم السعيديالمعهد التقبن

ي الكوت
ن جبار عبيد عذيبالمعهد التقبن رياحي 

ي الكوت
ريام اياد عيدان محسنالمعهد التقبن

ي الكوت
ريام جمال حسن خضن اليوداويالمعهد التقبن

ي الكوت
ريام صادق محسن عليالمعهد التقبن

ي الكوت
ي صالل الغريباويالمعهد التقبن

ريام عماد راصن

ي الكوت
ريام غزوان فيصل فرحان السعدونالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ريام هاشم وحيد منحن

ي الكوت
ن الظالميالمعهد التقبن ريسان رعد حميد حسي 

ي الكوت
زبيد خامدهريس  نارصالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن زمن جاسم شوي    ع غركان الدئ 

ي الكوت
زهراء جبار رزي    ج تركيالمعهد التقبن

ي الكوت
زهراء جواد غضيب شاطيالمعهد التقبن

ي الكوت
/زهراء حسن راهي ظاهر المعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

زهراء حسن فليح عبد علي الشحمائن

ي الكوت
ن بدر عذيبالمعهد التقبن زهراء حسي 

ي الكوت
ن بدر عذيبالمعهد التقبن زهراء حسي 

ي الكوت
ن رحيمة مطي  الغريباويالمعهد التقبن زهراء حسي 

ي الكوت
 سيد صحن الشويليالمعهد التقبن

ن زهراء حسي 

ي الكوت
ن قاسم عبد الرضا المنهالويالمعهد التقبن زهراء حسي 

ي الكوت
زهراء خالد محسن عبيدالمعهد التقبن

ي الكوت
زهراء خلف معلول جلود القيىسيالمعهد التقبن

ي الكوت
ي بريه ثجيل الشموسالمعهد التقبن

زهراء راصن

ي الكوت
زهراء رعد محمد صالحالمعهد التقبن

ي الكوت
ي مكطوف العابديالمعهد التقبن زهراء رياض صي 

ي الكوت
يالمعهد التقبن زهراء سعدون منصور جبار العتائ 



ي الكوت
يف الالميالمعهد التقبن زهراء سالم علي رس 

ي الكوت
زهراء سلمان مسي  وثيجالمعهد التقبن

ي الكوت
زهراء صادق نور محمد الشمريالمعهد التقبن

ي الكوت
زهراء طالل خليف عودة الفرجاويالمعهد التقبن

ي الكوت
زهراء عادل جبار محمدالمعهد التقبن

ي الكوت
زهراء عامر عبد الرزاق مرغيلالمعهد التقبن

ي الكوت
نالمعهد التقبن زهراء عباس جابر حسي 

ي الكوت
يالمعهد التقبن

زهراء عبد القادر كامل حافظ الضيفن

ي الكوت
زهراء عدنان حميد عطية الشمخاويالمعهد التقبن

ي الكوت
ي المكصوصيالمعهد التقبن

زهراء علي عبيد بيسبى

ي الكوت
زهراء عماد مهدي حلبوت الجميليالمعهد التقبن

ي الكوت
زهراء عماد نارص زنادالمعهد التقبن

ي الكوت
زهراء فاضل ازار كوارالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

زهراء فوزي عبيد بندر الورشائن

ي الكوت
زهراء كريم عبد االمي  عبود الزبيديالمعهد التقبن

ي الكوت
زهراء كريم هليل جي  البدريالمعهد التقبن

ي الكوت
زهراء مثبن عطية جاسمالمعهد التقبن

ي الكوت
ي علي الخطيبالمعهد التقبن زهراء محمد راج 

ي الكوت
زهراء مشتاق كريم جوادالمعهد التقبن

ي الكوت
زهراء نجاح  فعيو خايطالمعهد التقبن

ي الكوت
زهراء نعيم عبيد جفجي  المكصوصيالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن زهراء وحيد كاظم خاج 

ي الكوت
يالمعهد التقبن  صالح محمد الحيائ 

ن زياد عبد الحسي 

ي الكوت
زياد عنيد خشان علي المنضاويالمعهد التقبن

ي الكوت
زيد احمد جي  سميع التايليالمعهد التقبن

ي الكوت
زيد صالح محمد خماط المنتفكيالمعهد التقبن

ي الكوت
زيد طالب دوي    ج زامل العايديالمعهد التقبن

ي الكوت
زيد ماجد عبد االمي  عبدهللا الجبوريالمعهد التقبن

ي الكوت
زيد ناطق عدنان زغي المعهد التقبن

ي الكوت
زين العابدين ارحيم عبد الرضا عليالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

زين العابدين خالد نارص محمد الدلفن

ي الكوت
هانالمعهد التقبن زين العابدين رزاق عبد رس 

ي الكوت
زين العابدين علي كريم كاظمالمعهد التقبن

ي الكوت
زين العابدين مهدي شوان بايشالمعهد التقبن

ي الكوت
زينب  الزم شعي  سماوي ال عمرالمعهد التقبن

ي الكوت
زينب ابراهيم كريم عباسالمعهد التقبن

ي الكوت
زينب اركان كاظم سلمان الداوريالمعهد التقبن

ي الكوت
زينب باسم ذياب موله الالميالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ن الزركائن زينب باسم محمد حسي 

ي الكوت
زينب جميل حميد سهيلالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

زينب حاتم كريم محمد الطائ 

ي الكوت
زينب حاكم طاهر محمد الموليالمعهد التقبن

ي الكوت
زينب حامد رحيم رشيد المياجيالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن ن زينب حسن مهدي جاسم العين

ي الكوت
ن دايخ مسي المعهد التقبن زينب حسي 

ي الكوت
ن حمدان الرسايالمعهد التقبن زينب حميد حسي 

ي الكوت
ن المعهد التقبن الخزعلي/ زينب خي  هللا كطيف حسي 

ي الكوت
زينب داخل جبل سلمان الزامليالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

زينب رحيم حاتم جوزي الطعائن

ي الكوت
يالمعهد التقبن زينب رحيم عطية موش الغرائ 



ي الكوت
زينب رياض خضي  عباسالمعهد التقبن

ي الكوت
زينب سالم عبد الساده خلوفالمعهد التقبن

ي الكوت
زينب سالم محمود كعيد العمارالمعهد التقبن

ي الكوت
زينب سمي  هادي حمدان الزبيديالمعهد التقبن

ي الكوت
المتفكي/ زينب شاكر رشاد نخيالن المعهد التقبن

ي الكوت
زينب طالب حميد بدرالمعهد التقبن

ي الكوت
زينب عامر نعيم خيطان ال غريبالمعهد التقبن

ي الكوت
 علي الواسطيالمعهد التقبن

ن زينب عبد الكريم عبد الحسي 

ي الكوت
زينب عبداالمي  جبار مرجان مرجان العبوديالمعهد التقبن

ي الكوت
زينب علي جاسم حميدالمعهد التقبن

ي الكوت
زينب علي حديد حسنالمعهد التقبن

ي الكوت
زينب علي حسون ناهي التميميالمعهد التقبن

ي الكوت
زينب علي عبد الجليل عليالمعهد التقبن

ي الكوت
نالمعهد التقبن زينب فرحان سعيد حسي 

ي الكوت
زينب كاتب بهلول حمدانالمعهد التقبن

ي الكوت
زينب كاظم عجيل محسن العايديالمعهد التقبن

ي الكوت
زينب مجمد مشاري زغي المعهد التقبن

ي الكوت
ن عليويالمعهد التقبن زينب محمد حسي 

ي الكوت
زينب محمد نارصفرج سلمانالمعهد التقبن

ي الكوت
زينب مهند عبد العباس كاظمالمعهد التقبن

ي الكوت
زينب موش نياب جبوريالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن زينب ميثم كمر عبود العقائ 

ي الكوت
زينب ناظم عبد جي  الغرباويالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

زينب هاشم حمزة راسم الدلفن

ي الكوت
ي عباس حيدر عراطاتالمعهد التقبن

زينب هائن

ي الكوت
زينب هويدي هارف غوجانالمعهد التقبن

ي الكوت
زينب وهاب احمد كريكش الحسناويالمعهد التقبن

ي الكوت
زينه عبد مناجي كرمد التميميالمعهد التقبن

ي الكوت
زينه عالء عارف حمدالمعهد التقبن

ي الكوت
سارة حسن طعمة جاسم البدريالمعهد التقبن

ي الكوت
سارة حسن مانع كبيح الغريباويالمعهد التقبن

ي الكوت
نالمعهد التقبن ن فيحان عبد الحسي  سارة حسي 

ي الكوت
سارة فاضل عبيس هجولالمعهد التقبن

ي الكوت
سارة مالك دليل علي المسعوديالمعهد التقبن

ي الكوت
ساره ثوار عبيد ناهي العابديالمعهد التقبن

ي الكوت
سامي جاسم موازي عذاب عايشالمعهد التقبن

ي الكوت
سجاد  محمدفيصل رضيوالمعهد التقبن

ي الكوت
ن المعهد التقبن الشموس/سجاد احمد كاظم عبد الحسي 

ي الكوت
سجاد اسماعيل سماري حميدالمعهد التقبن

ي الكوت
سجاد بريس زغي  ثجيل الشموسالمعهد التقبن

ي الكوت
سجاد ثجيل عبيد عتيل الدريعيالمعهد التقبن

ي الكوت
سجاد جاسم رمل برغشالمعهد التقبن

ي الكوت
سجاد حسن الزم بغيل االمي المعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ي الثاببى سجاد حسن مبارك لهيب 

ي الكوت
ن خصاف جار هللاالمعهد التقبن سجاد حسي 

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ن عبد الكاظم محروس السعيدائى سجاد حسي 

ي الكوت
ن هدرس كاظمالمعهد التقبن سجاد حسي 

ي الكوت
سجاد حميد عباس محمد العنبكيالمعهد التقبن

ي الكوت
سجاد رزاق يارس خلف الدريساويالمعهد التقبن

ي الكوت
سجاد سعد زوري رخيص الالميالمعهد التقبن



ي الكوت
سجاد سهيل نجم كمي المعهد التقبن

ي الكوت
ن عبد المياجيالمعهد التقبن سجاد صفاء حسي 

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ن
سجاد عدنان محيسن علي المعيوق

ي الكوت
سجاد علوان جوده مانع العبيدالمعهد التقبن

ي الكوت
ن الغريباويالمعهد التقبن سجاد علي جواد حسي 

ي الكوت
سجاد علي عبداللله طارشالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

سجاد فاضل راهي ياقوت الزركائن

ي الكوت
سجاد فليح حسن غانمالمعهد التقبن

ي الكوت
ي خلفالمعهد التقبن

سجاد فؤاد غبن

ي الكوت
سجاد كمال عبود وحيدالمعهد التقبن

ي الكوت
سجاد لقمان كاظم شنيح الالميالمعهد التقبن

ي الكوت
سجاد محسن داير مصبحالمعهد التقبن

ي الكوت
سجاد محسن كطيف محمد البدريالمعهد التقبن

ي الكوت
سجاد نعيم عبيد جفجي  المكصوصيالمعهد التقبن

ي الكوت
سجاد هريد مطرس  نايفالمعهد التقبن

ي الكوت
سجاد وسام نعيم كطلالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن سجاد وليد داخل نعيمة الركائ 

ي الكوت
سجاد وليد عويد صالح اللغويالمعهد التقبن

ي الكوت
ن حسن شعيب المعهد التقبن ي/ سح  امي  الركائ 

ي الكوت
سح  حسن علي نزالالمعهد التقبن

ي الكوت
ن سفاحالبدريالمعهد التقبن سح  حميد حسي 

ي الكوت
سح  رائد عجيل جودهالمعهد التقبن

ي الكوت
سح  سامي جاهل خنياب ال جميلالمعهد التقبن

ي الكوت
سح  صادق نعمت جهادالمعهد التقبن

ي الكوت
سح  ضياء عبد الحسن سلمان الداوريالمعهد التقبن

ي الكوت
سح  طالب خيون خضن الدريساويالمعهد التقبن

ي الكوت
ن محيسن جاسمالمعهد التقبن سح  عبد الحسي 

ي الكوت
سح  عدنان جمعة حنتوش الذهيباويالمعهد التقبن

ي الكوت
سح  علي عباس عليويالمعهد التقبن

ي الكوت
سح  علي عبد العباس كاظمالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

سح  فاضل كريم حسون القريىس 

ي الكوت
نالمعهد التقبن سح  هادي جاسم حسي 

ي الكوت
يالمعهد التقبن

سحر عادل فاضل عباس البيائى

ي الكوت
ن خطارالمعهد التقبن سحر قاسم حسي 

ي الكوت
سحر ناظم فاخر سفاحالمعهد التقبن

ي الكوت
رسور جبار ضاجي برغوث حمد المرشديالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن رسى مطر سلمان عباس الفاج 

ي الكوت
سعد فاضل رمح هاللالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن ي روضان الركائ 

سعد فرهود صحن

ي الكوت
سعد يحب  جبار عدنانالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

سعيد كريم مظلوم هاله الشحمائن

ي الكوت
يالمعهد التقبن الركائ   مطي 

ن سالم علي حسي 

ي الكوت
يالمعهد التقبن

سلمان حمرة مزعي  ثائن

ي الكوت
سلمان لفته غضب الشبوط الربيعيالمعهد التقبن

ي الكوت
سليم ناهي محمد نوير البوغنيمةالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ي الطائ 
سمارة اكرم عبد فيضن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

سمي  قاسم رسداح مطلك الثاببى

ي الكوت
ن جادرالمعهد التقبن سنان علي حسي 

ي الكوت
سوالف نومان عفش ربيعالمعهد التقبن

ي الكوت
سيف سالم نارص عبد عليالمعهد التقبن



ي الكوت
سيف صالح مهدي عبد الصاحب الالميالمعهد التقبن

ي الكوت
سيف عباس طالب كاظمالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن سيف عبد هنيدي سكران الدئ 

ي الكوت
سيف علي جاسب مزيعلالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

سيناء فرحان مشعان عباس الزركائن

ي الكوت
وق كاظم جودة عباس الفتفكيالمعهد التقبن رس 

ي الكوت
وق محمد عطب بحر الشويليالمعهد التقبن رس 

ي الكوت
شفاء نعيم عبد هنيديالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن  الدئ 

ن شكران صالح هادي حسي 

ي الكوت
شهد حبيب شالكة ماهرالمعهد التقبن

ي الكوت
ن بالسم سلمانالمعهد التقبن شهد حسي 

ي الكوت
شهد رحيم بدر عاشورالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

شهد سامي عايد نعيثل الزركائن

ي الكوت
شهد صالح سليمان كشاشالمعهد التقبن

ي الكوت
شهد علي كاظم حمد الوائليالمعهد التقبن

ي الكوت
شهد مطرس  رزاق عليوي السعيديالمعهد التقبن

ي الكوت
شهدمحسن فرج عكلةالمعهد التقبن

ي الكوت
شهالء فاضل ابراهيم محمدالمعهد التقبن

ي الكوت
شهالءعيىس جميل كاظمالمعهد التقبن

ي الكوت
شوفان جواد كاظم جناحالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ي الخيقائن
شيماء حيدر كاظم حبيىس 

ي الكوت
شيماء رحيم علي علي سلطان اليوداويالمعهد التقبن

ي الكوت
شيماء عبد علي عطيوي دليفالمعهد التقبن

ي الكوت
ن جابرالمعهد التقبن شيماءعلي حسي 

ي الكوت
صابرين ناظم مطرود كرم العابديالمعهد التقبن

ي الكوت
صاحب محسن وطبان محيسن السعيديالمعهد التقبن

ي الكوت
ن حبيبالمعهد التقبن صادق احمد حسي 

ي الكوت
صادق جليل هاشم كاظمالمعهد التقبن

ي الكوت
صادق فاضل عبودي مهديالمعهد التقبن

ي الكوت
ن جالبالمعهد التقبن صادق محمد جعي 

ي الكوت
صادق محمد ماجد مجيدالمعهد التقبن

ي الكوت
صادق هدام كريم حسنالمعهد التقبن

ي الكوت
ي اسمي المعهد التقبن

صالح عليوي راصن

ي الكوت
صبا جعفر جبار سالمالمعهد التقبن

ي الكوت
صبا قاسم محمد فليح الساعديالمعهد التقبن

ي الكوت
صبا نحو جي  نفاوهالمعهد التقبن

ي الكوت
صباح حسن سهر طوفانالمعهد التقبن

ي الكوت
ن حميديالمعهد التقبن صدر الدين عبد الهادي عبد الحسي 

ي الكوت
صفا سالم عبد الكريم رحيم الغراويالمعهد التقبن

ي الكوت
ضح حيدر حطاب باصيالمعهد التقبن

ي الكوت
البخام/ضح عامر سلمان موش المعهد التقبن

ي الكوت
ضح عبداللطيف منصور جابر السعدونالمعهد التقبن

ي الكوت
ضح عزيز مزهر هي المعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ضح فائز محمد يوسف الجصائن

ي الكوت
ضمياء غضيب لطيف كريمالمعهد التقبن

ي الكوت
ضياء جبار خضي  حسن الشبياويالمعهد التقبن

ي الكوت
ضياء علي عبد الحسن مطرالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن ي كاظم الجنائ 

ضياء قاسم راصن

ي الكوت
يالمعهد التقبن ي محمد االعرج 

ضياء محمود غبن

ي الكوت
ن سعيد عجيلالمعهد التقبن طالب حسي 



ي الكوت
طاهر رياض عيىس جالب الكبهالمعهد التقبن

ي الكوت
ة\طريف جبار فالك ابو خوالمعهد التقبن

ي الكوت
طيبه دهام ستار حمودالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

طيبه عباس كدوم راصن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

وئن ن طيف انور فليح حسن الي 

ي الكوت
عادل جي  خشن خالدالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

عادل فاضل يارس مشبن

ي الكوت
عادل مسي  نارص سلمانالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ن هنيدي كرم الطائ  عامر حسي 

ي الكوت
عباس اسماعيل ساجت غازيالمعهد التقبن

ي الكوت
عباس اضعيف جي  ايدامالمعهد التقبن

ي الكوت
عباس اياد كاظم جواد البدراويالمعهد التقبن

ي الكوت
عباس تركي عودة شبيليالمعهد التقبن

ي الكوت
عباس جبار حنو بطي الزبيديالمعهد التقبن

ي الكوت
عباس جعفر فليح حسنالمعهد التقبن

ي الكوت
عباس حسن جلوب علي الرسايالمعهد التقبن

ي الكوت
ي عبد رحمالمعهد التقبن

عباس حسوئن

ي الكوت
ن حياويالمعهد التقبن ي عبد الحسي 

ى
عباس رزوق

ي الكوت
نالمعهد التقبن عباس رشيد جداح حسي 

ي الكوت
عباس ريسان عبد عيىسالمعهد التقبن

ي الكوت
ن حمزةالمعهد التقبن عباس زكي حسي 

ي الكوت
الصباجي/ عباس سالم معالي كريم المعهد التقبن

ي الكوت
عباس سلمان عبيد حمودالمعهد التقبن

ي الكوت
هانالمعهد التقبن عباس شاكر رضا رس 

ي الكوت
عباس صاحب عبود عالوي الوائليالمعهد التقبن

ي الكوت
عباس صالح دوش عودة الجبوريالمعهد التقبن

ي الكوت
عباس صهيود سلمان اغاالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ن مسلم شايع الدلفن عباس عبد الحسي 

ي الكوت
عباس عبد الرحمن شايع عكالالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

عباس عبد العباس كريم القريىس 

ي الكوت
عباس عبدهللا شناوة محمد المسافريالمعهد التقبن

ي الكوت
عباس عدنان عبد علوانالمعهد التقبن

ي الكوت
عباس عدنان عبد علوانالمعهد التقبن

ي الكوت
عباس عطية عبيد بحتالمعهد التقبن

ي الكوت
عباس علي رشيد عبد الشهيدالمعهد التقبن

ي الكوت
عباس عليشالكة خرسوالمعهد التقبن

ي الكوت
نالمعهد التقبن عباس عليوي حمد عبد الحسي 

ي الكوت
عباس عيدان عناد علي الجعيفريالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن عباس فاضل صبي  مطي  العتائ 

ي الكوت
يالمعهد التقبن

عباس فاضل مدلول حسون الموزائن

ي الكوت
عباس كريم جي  هبار العائديالمعهد التقبن

ي الكوت
عباس كريم عزيز رسحان الرسايالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

عباس ماجد جياد عبود القريىس 

ي الكوت
عباس ماهر محمد عبد الحسنالمعهد التقبن

ي الكوت
عباس محسن غافل خلفالمعهد التقبن

ي الكوت
عباس محمد طعيمة سويةالمعهد التقبن

ي الكوت
عباس مهند عبد شتيب الوائليالمعهد التقبن

ي الكوت
عباس موحان مطرس  مهنا التميميالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

عباس نجم عبد كي  حمدائن

ي الكوت
عباس يارس محمد ريشان بريسمالمعهد التقبن



ي الكوت
ن فليح حسن طارشالمعهد التقبن عبد الحسي 

ي الكوت
عبد الرحمن طالب مالح سعيدالمعهد التقبن

ي الكوت
عبد الرزاق فليح سهل ونانالمعهد التقبن

ي الكوت
عبد الرزاق فليح سهيل ونانالمعهد التقبن

ي الكوت
عبد السالم جليل بدوح موزان السعيديالمعهد التقبن

ي الكوت
عبد الكريم سلطان سلمان صاجي الرسايالمعهد التقبن

ي الكوت
عبد هللا حاتم عيدان نعيمهالمعهد التقبن

ي الكوت
ن محمد سلمان البديريالمعهد التقبن عبد هللا حسي 

ي الكوت
ي العابديالمعهد التقبن

عبد هللا خلف ضمد بائن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

عبد هللا صالح مهدي راصن

ي الكوت
عبد المحسن محمد جبار عجيلالمعهد التقبن

ي الكوت
عبد المهيمن عباس عمران موشالمعهد التقبن

ي الكوت
عبد المهيمن هادي هنيدي كاظم العبوديالمعهد التقبن

ي الكوت
عبد جبار وحيد جابرالمعهد التقبن

ي الكوت
ي نارص رسنالمعهد التقبن عبداللة ناج 

ي الكوت
ن خريوعالمعهد التقبن عبي  صباح عبد الحسي 

ي الكوت
عدنان عامر صاحب علي الساعديالمعهد التقبن

ي الكوت
ي اهيميم فنانالمعهد التقبن

عدنان ماصن

ي الكوت
عدنان محسن خلف عبيدالمعهد التقبن

ي الكوت
عذراء زعيم يوسف عليوي سلمانالمعهد التقبن

ي الكوت
عذراء سادة فهد ماجود الالميالمعهد التقبن

ي الكوت
عذراء كامل ترف جاسم محمد الحجاميالمعهد التقبن

ي الكوت
عصام علي حسن كريمالمعهد التقبن

ي الكوت
ي شوكة البدريالمعهد التقبن عصام كريم عتيب 

ي الكوت
عطا هللا جابر عبار خليفالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

عفراء رعد عبيد عصواد الدلفن

ي الكوت
عقيل باسم موحان فنديالمعهد التقبن

ي الكوت
عالء ترف خليل عبود الزامليالمعهد التقبن

ي الكوت
عالء جاسم سعيد شنداخالمعهد التقبن

ي الكوت
عالء جبار خليف دليفالمعهد التقبن

ي الكوت
ن ساجت بدر العايديالمعهد التقبن عالء حسي 

ي الكوت
يالمعهد التقبن عالء عادل كمر عبد العقائ 

ي الكوت
عالء عقيل محسن منصورالمعهد التقبن

ي الكوت
عالء كاظم منيهلالمعهد التقبن

ي الكوت
عالء كرم حميد جابر البدريالمعهد التقبن

ي الكوت
عالء كريم جاسم عذيبالمعهد التقبن

ي الكوت
عالء موحان جوده هذال النضاويالمعهد التقبن

ي الكوت
علوان رديف عذيب انفاوة الزامليالمعهد التقبن

ي الكوت
علي اكي  حسن خزعل زبن العابديالمعهد التقبن

ي الكوت
علي باسم طالل راهيالمعهد التقبن

ي الكوت
علي بجاي حمد حادورالمعهد التقبن

ي الكوت
علي بدن شعيوط فطيسهالمعهد التقبن

ي الكوت
علي جبار عبد عالوي البدريالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن علي جبار عبد عالوي المطي 

ي الكوت
علي جبار عزيز يرس الحموديالمعهد التقبن

ي الكوت
علي جبار عليوي سلطان البدريالمعهد التقبن

ي الكوت
علي جبار كاظم عبيدالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

علي جواد سلمان حمادي الزركائن

ي الكوت
علي حامد داخل جرامة الالميالمعهد التقبن

ي الكوت
علي حامد كريم غيالنالمعهد التقبن



ي الكوت
علي حسن جي  ابو لوخالمعهد التقبن

ي الكوت
علي حسن زيدان سلمان الدليميالمعهد التقبن

ي الكوت
علي حسن قاسم محسنالمعهد التقبن

ي الكوت
هان العكيليالمعهد التقبن

علي حسن كنش رس 

ي الكوت
المياجي/ علي حسن هالل عبد المعهد التقبن

ي الكوت
ن جاسم زنادالمعهد التقبن علي حسي 

ي الكوت
ن جافل رعيصالمعهد التقبن علي حسي 

ي الكوت
ن سلمان عباسالمعهد التقبن علي حسي 

ي الكوت
 علي جي  حمود الفرطوشيالمعهد التقبن

ن علي حسي 

ي الكوت
ن كاظم صالح المحمدالمعهد التقبن علي حسي 

ي الكوت
علي حميد خنوبة جعاز الفهدالمعهد التقبن

ي الكوت
علي خالد هالل سعدون السعدونالمعهد التقبن

ي الكوت
نالمعهد التقبن علي خضن موازي بدر مفيى

ي الكوت
علي خضي  عباس رجب الالميالمعهد التقبن

ي الكوت
علي خليل مجدي علي االسديالمعهد التقبن

ي الكوت
علي رحيم محمد عبد الرضاالمعهد التقبن

ي الكوت
علي رياض حميد محسن البدريالمعهد التقبن

ي الكوت
علي سامي خلف عباس الجعيفريالمعهد التقبن

ي الكوت
علي سامي لطيف سدخان المكصوصيالمعهد التقبن

ي الكوت
علي سعد زوري رخيص الالميالمعهد التقبن

ي الكوت
ي محمد الحميداويالمعهد التقبن

علي سعد هائن

ي الكوت
علي سعد يونس رحمان الرحماويالمعهد التقبن

ي الكوت
علي سعود رهك حسن الدريساويالمعهد التقبن

ي الكوت
علي سعيد حمادي طهيوش العكيليالمعهد التقبن

ي الكوت
علي سالم كمال حسون الجميليالمعهد التقبن

ي الكوت
علي سويلم فزع جودهالمعهد التقبن

ي الكوت
علي صالح جابر محيسن الرسايالمعهد التقبن

ي الكوت
علي صالح مهدي مطرالمعهد التقبن

ي الكوت
نالمعهد التقبن علي ضاوي كاظم حسي 

ي الكوت
ن هلم العبوديالمعهد التقبن علي طلب حسي 

ي الكوت
علي عامر جبار تعبان الجعيفريالمعهد التقبن

ي الكوت
علي عامر عبد السادة شاهرالمعهد التقبن

ي الكوت
علي عباس لطيف عبدهللاالمعهد التقبن

ي الكوت
علي عبد الستار جبار عباسالمعهد التقبن

ي الكوت
علي عبد الكريم خضي  سلمانالمعهد التقبن

ي الكوت
علي عبد الكريم خضي  عباس الجادريالمعهد التقبن

ي الكوت
ن عذافة الجعيفريالمعهد التقبن علي عبد مفيى

ي الكوت
ن حميد محمدالمعهد التقبن علي عبدالحسي 

ي الكوت
علي عطا حامد خفيفالمعهد التقبن

ي الكوت
علي عقيل عبد الزهرة نارص المياجيالمعهد التقبن

ي الكوت
نالمعهد التقبن علي عقيل مراح حسي 

ي الكوت
ي مطرس المعهد التقبن

علي عالء راصن

ي الكوت
علي عماد بادي حذيه القره غليالمعهد التقبن

ي الكوت
علي عوده دايم مسي المعهد التقبن

ي الكوت
علي غالب منحي محمدالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

علي غضيب منصور شخناب الشحمائن

ي الكوت
علي فاضل رمح هاللالمعهد التقبن

ي الكوت
علي فليح عمران طرفهالمعهد التقبن

ي الكوت
ي التميميالمعهد التقبن علي قاسم طالل دئ 

ي الكوت
علي قيس لفتة عباسالمعهد التقبن



ي الكوت
علي كاظم ثجيل ساجتالمعهد التقبن

ي الكوت
علي كريم سلطان كاطع الخزعليالمعهد التقبن

ي الكوت
علي كريم نجم عبد هللا الفهداويالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

علي لطيف عبد هللا عائى

ي الكوت
علي مجيد اخوير شوي    عالمعهد التقبن

ي الكوت
علي مجيد هنيدس لفته الشمريالمعهد التقبن

ي الكوت
الشويلي/ علي محسن جابر كندوح المعهد التقبن

ي الكوت
علي محسن حمزه طويسالمعهد التقبن

ي الكوت
علي محسن عناد حمودالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن علي محمد خليفة عباس الدئ 

ي الكوت
علي محمد رشيد عيالالمعهد التقبن

ي الكوت
علي محمد ضمد عافصالمعهد التقبن

ي الكوت
ي العبوديالمعهد التقبن

ى
علي محمد عذار رزوق

ي الكوت
علي محمد عيدان عبد البكريالمعهد التقبن

ي الكوت
علي محمد كامل ناهيالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن ي كنيوي المخارصن

علي محمود راصن

ي الكوت
علي محمود مطلق مهوس الشمريالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

علي مراد جابر فيصل ال راصن

ي الكوت
 عبد الرضا داغر الكرغوليالمعهد التقبن

علي مرتضن

ي الكوت
كيالمعهد التقبن علي مهدي بشيت عباس الي 

ي الكوت
علي ناظم مكطوف بندرالمعهد التقبن

ي الكوت
علي نجم عبد هللا عريف القرغوليالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن علي نجم كاظم نعيمة العقائ 

ي الكوت
علي نصي  ثجيل مباركالمعهد التقبن

ي الكوت
علي نوري عزيز سوريالمعهد التقبن

ي الكوت
علي نوري عزيز سوريالمعهد التقبن

ي الكوت
علي هادي خيون مانعالمعهد التقبن

ي الكوت
علي هليل سلمان شيحةالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ن العدوائن اوة بطي  علي وسمي رس 

ي الكوت
علي يعرب ماجد توفيقالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

علياء رزاق حلموش صغي  الشيبائن

ي الكوت
علياء كريم عواد شوين الرسايالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ي مجيد الجورائن
علياء محسن شمحن

ي الكوت
علياء يوسف يعقوب ضاجي الجعيفريالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن عليم عباس عبدالهادي عيفان العتائ 

ي الكوت
عماد فاضل محمد جابرالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ن
ق ن الميى عماد هاشم محمد مشي 

ي الكوت
مالمعهد التقبن عمار باهر عبداللة شي 

ي الكوت
كاويالمعهد التقبن عمار حاكم جاسم حداد الي 

ي الكوت
ن سالم الباويالمعهد التقبن عمار علي حسي 

ي الكوت
عمار كاظم مانع عرارالمعهد التقبن

ي الكوت
عمار محمد جاسم نافعالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن عمر عبد الحسن عبد هللا سعيد الركائ 

ي الكوت
يالمعهد التقبن عمر قاسم احمد سلمان الزهي 

ي الكوت
عيد جياد نايف ذفال العايذيالمعهد التقبن

ي الكوت
عيىس سامي عيىس انفيليالمعهد التقبن

ي الكوت
عيىس يوسف محمد عبدالمعهد التقبن

ي الكوت
غدير بشي  اسماعيل ابراهيم الخزعليالمعهد التقبن

ي الكوت
غدير ظافر سلمان موش البصامالمعهد التقبن

ي الكوت
ي/ غدير محمد ضاجي صي  المعهد التقبن الركائ 



ي الكوت
غزوان مطرس  مجيد فرحان الواسطيالمعهد التقبن

ي الكوت
غسان عداي برغوث جوده االمي المعهد التقبن

ي الكوت
غصون محمد دايخ مصطاف الدليميالمعهد التقبن

ي الكوت
غفار نوري جابر مراد الزيديالمعهد التقبن

ي الكوت
غفران حاتم عبد الكريم عبيدالمعهد التقبن

ي الكوت
غفران علي مسعد عطية العقيليالمعهد التقبن

ي الكوت
غفران قاسم كريم طرادالمعهد التقبن

ي الكوت
ن كاظم حسنالمعهد التقبن غالء عبد الحسي 

ي الكوت
غيث جنيديخريبط حنظل العايديالمعهد التقبن

ي الكوت
غيث علي علك عبد الكاظم الطفيليالمعهد التقبن

ي الكوت
غيث محمد نجم عبدهللاالمعهد التقبن

ي الكوت
فاتن محمد علي سلمان الموسويالمعهد التقبن

ي الكوت
فارس طاهر كطب فنطيلالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ن
فاروق مراد غافل عوق

ي الكوت
فاضل عباس فرج دحدوحالمعهد التقبن

ي الكوت
فاضل علي وناس ساجت البديريالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

فاطمة ابراهيم غريب حويتم القريىس 

ي الكوت
يالمعهد التقبن

فاطمة بشار نعيمة كرم الطائ 

ي الكوت
فاطمة خضي  هارف دعاج العابديالمعهد التقبن

ي الكوت
فاطمة خلف عويد صابطالمعهد التقبن

ي الكوت
فاطمة خلف كريم صكر الرسايالمعهد التقبن

ي الكوت
فاطمة رحيم خلف زايدالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن فاطمة عامر يوسف كناص الكعب 

ي الكوت
نالمعهد التقبن ي عبد الحسي  فاطمة عبد الكريم صي 

ي الكوت
الرساج/ فاطمة عبد المحسن شوكت علي المعهد التقبن

ي الكوت
فاطمة عبد جاسم عباس العيديالمعهد التقبن

ي الكوت
فاطمة ماجد محمد حنون العكيليالمعهد التقبن

ي الكوت
فاطمة هادي رزي    ج تركي الدليميالمعهد التقبن

ي الكوت
فاطمة يواد شانه بكر حسيناويالمعهد التقبن

ي الكوت
فاطمة يوسف كاظم خليفالمعهد التقبن

ي الكوت
فاطمه حسن علي جودهالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن ن ن العين فاطمه فاضل كاظم ياسي 

ي الكوت
يالمعهد التقبن

فاطمه محمد ساهي ياقوت الزركائن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

فرح حسن محمود داود القريىس 

ي الكوت
ي عليويالمعهد التقبن

فرح كاظم حبى

ي الكوت
فرحان محمد يوسفالمعهد التقبن

ي الكوت
فؤاد سامي عليوي سلمان االسديالمعهد التقبن

ي الكوت
فيصل علي شتام نصيف ال جحيمالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

قاسم حمزه حتاته جنائن

ي الكوت
قاسم سعيد فرحان موشالمعهد التقبن

ي الكوت
قاسم صيوان بهلول فهد العايديالمعهد التقبن

ي الكوت
قاسم محمد عبد هللا عباس المياجيالمعهد التقبن

ي الكوت
قاسم محمد عبود شفلح البدريالمعهد التقبن

ي الكوت
قاسم مراد حمد جي المعهد التقبن

ي الكوت
قحطان عدنان عبد علي علوانالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن ن الحمي  قحطان وحيد لهيمص حسي 

ي الكوت
قريش صباح عبد االمي  عفنالمعهد التقبن

ي الكوت
ن منشد الكشاويالمعهد التقبن قضي رحمان حسي 

ي الكوت
ن حميدالمعهد التقبن قضي علي حسي 

ي الكوت
ن حمادي عليوي السعيديالمعهد التقبن كاظم حسي 



ي الكوت
يالمعهد التقبن

ن
ق  علي لفتة الرس 

ن كاظم حسي 

ي الكوت
كاظم عبد االمي  عبد العالي المكصوصيالمعهد التقبن

ي الكوت
ن كاظمالمعهد التقبن كاظم محمد عبد الحسي 

ي الكوت
كاظم محمد مندلي فتالي الالميالمعهد التقبن

ي الكوت
ن كاظمالمعهد التقبن كرار حامد حسي 

ي الكوت
ن جاسم نعيمة المعهد التقبن ي/كرار حسي  العتائ 

ي الكوت
كرار حمد جاسم محمدالمعهد التقبن

ي الكوت
كرار حيدر تركي عزيز الزبيديالمعهد التقبن

ي الكوت
كرار حيدر حميد خليفةالمعهد التقبن

ي الكوت
كرار حيدر عبد المطلب عبد الخالقالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

كرار حيدر قاسم محمد الهماش 

ي الكوت
كرار رحم ثامر حمود السليطيالمعهد التقبن

ي الكوت
كرار زاهر كميل حواسالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

كرار سليم جبار عباس القريىس 

ي الكوت
ن المعهد التقبن الربيعي/كرار صادق عبد الحسي 

ي الكوت
كرار صالح مطر دعدوشالمعهد التقبن

ي الكوت
كرار طارق عرمان عباسالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

كرار طالب محيميد صخل الحسيبن

ي الكوت
كرار طعمه كريم محلالمعهد التقبن

ي الكوت
كرار عباس قاسم عبيد العكيليالمعهد التقبن

ي الكوت
كرار عطا كاظم حياويالمعهد التقبن

ي الكوت
كرار عطية عيالن مطيع الشمريالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن ن خليفه الدراج  كرار علي عبد الحسي 

ي الكوت
كرار ماجد جاسم محمد الشمريالمعهد التقبن

ي الكوت
كرار مازن كامل حسنالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن  مكطوف عبد علي الخفاج 

كرار مطرس 

ي الكوت
ي غيال محسن العايديالمعهد التقبن كرار ناج 

ي الكوت
كرار هادي دعوش مالح الالميالمعهد التقبن

ي الكوت
كرار هشام علي عبد العابديالمعهد التقبن

ي الكوت
كرارحميد هاشم خنفوص المكصوصيالمعهد التقبن

ي الكوت
كريم محمد عذاب حذيهالمعهد التقبن

ي الكوت
كصاد علي عبيد فليحالمعهد التقبن

ي الكوت
كوثر اركان عبود حموديالمعهد التقبن

ي الكوت
كوثر هادي رحم عبيد العايديالمعهد التقبن

ي الكوت
ن غافل سلطان الجعيفريالمعهد التقبن لقاء حسي 

ي الكوت
لقاء رزاق حافظ مضيخر الموسويالمعهد التقبن

ي الكوت
لم ماجد رحمن رسنالمعهد التقبن

ي الكوت
ن الفتالويالمعهد التقبن ليث عيىس حسن حسي 

ي الكوت
ن العبدهللاالمعهد التقبن ليث مجيد عزيز حسي 

ي الكوت
ماثر عباس محيسن ضيدان الغرباويالمعهد التقبن

ي الكوت
شاب حميد عباس البديريالمعهد التقبن ماجد رس 

ي الكوت
ماجد محسن عريف عودةالمعهد التقبن

ي الكوت
ماجد هالل حمادي امطي المعهد التقبن

ي الكوت
ماجدة جواد حسن فنطيل الطوكيالمعهد التقبن

ي الكوت
مازن كاظم مهدي حمادي الجبوريالمعهد التقبن

ي الكوت
ن المعهد التقبن عجياوي/ مالك حسن مضلوم حسي 

ي الكوت
مالك صالح رحم نارصالمعهد التقبن

ي الكوت
مالك عيىس رضا حمزه البورغيفالمعهد التقبن

ي الكوت
ماهر سالم دلف جاسمالمعهد التقبن

ي الكوت
ماهر علوان كزار جابر السعيديالمعهد التقبن



ي الكوت
ماهر غازي منشد زغي  ال خالدالمعهد التقبن

ي الكوت
ماهر ناظم روي    ح طراد العايديالمعهد التقبن

ي الكوت
العجياوي/ مبدر خالد كامل شعالن المعهد التقبن

ي الكوت
ن العايديالمعهد التقبن متنظر جمهوري كريز شاهي 

ي الكوت
 عبادي علي حميدي الحميديالمعهد التقبن

مثبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ن البخائى مجتب   سلطان شاطي حسي 

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ن ثابت جبار السامرائ  مجتب  حسي 

ي الكوت
ن دايخ مصطافالمعهد التقبن مجتب  حسي 

ي الكوت
مجتب  سالم جليب محمدالمعهد التقبن

ي الكوت
محاسن نعيم عودة عكيض الزامليالمعهد التقبن

ي الكوت
محسن جبار حسن غضابالمعهد التقبن

ي الكوت
محسن حميد كاظم فري    خ الغريبالمعهد التقبن

ي الكوت
ي سلمانالمعهد التقبن محسن خضي  ناج 

ي الكوت
ي سلمانالمعهد التقبن محسن خضي  ناج 

ي الكوت
ن العزاويالمعهد التقبن ي علي عطوان حسي 

محمد التفى

ي الكوت
محمد الجواد زهي  عباسالمعهد التقبن

ي الكوت
ي العابديالمعهد التقبن

محمد اياد رحيم كوئى

ي الكوت
محمد باقر عباس رحيم جابرالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

محمد جاسم محمد مائن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ن عباس الدبيائن محمد جليل حسي 

ي الكوت
محمد جندي جي  لحاف العايديالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد حاتم عبد الكريم بدنالمعهد التقبن

ي الكوت
ن جلوب المكصوصيالمعهد التقبن محمد حسن حسي 

ي الكوت
محمد حسن مدلول سند المجبليالمعهد التقبن

ي الكوت
ن عبيد كاظمالمعهد التقبن محمد حسي 

ي الكوت
 عويد علي الرسايالمعهد التقبن

ن محمد حسي 

ي الكوت
محمد حميد عليوي سلطانالبدريالمعهد التقبن

ي الكوت
ي الذبحاويالمعهد التقبن

محمد حميد هادي راصن

ي الكوت
محمد حميدخلف مخيفالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد خضي  صي  نغيشالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد خليل خلف بشي  محمدالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد خليل مريوش عاصيالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد خليل مريوش عاصيالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد راتب غازي شعيوطالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن ن محمد راجح علي عبيد حمي 

ي الكوت
محمد رشيد درويش خضي  البدريالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد رشيد عزيز عباسالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد رشيد غانم فالح البدريالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

محمد رضا عماد كاظم الشحمائن

ي الكوت
نالمعهد التقبن محمد رضا كريم عبد الحسي 

ي الكوت
يالمعهد التقبن

محمد رياض جمعة صالح الجحيىس 

ي الكوت
محمد زعلالن عباس عبد هللا الجعيفريالمعهد التقبن

ي الكوت
نالمعهد التقبن محمد سليم صالح حسي 

ي الكوت
 عليالمعهد التقبن

محمد شاكر مطرس 

ي الكوت
ن عنادالمعهد التقبن محمد صاحب حسي 

ي الكوت
محمد صاحب عبد حبيبالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد صاحب عليوي خفيفالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد صادق علي تويه عكموش الشويليالمعهد التقبن

ي الكوت
ي غضيب الغرباويالمعهد التقبن

محمد صباح شائى

ي الكوت
محمد صباح عبيد حسنالمعهد التقبن



ي الكوت
محمد صالح علوان حسن الزبيديالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد ضياء عصفور شالكة عبد االمي  السبعالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد طالب زغي  فرهودالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد طالب نجم عبدوشالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد عباس فاضل سوادي الخزعليالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

محمد عبد االمي  عليوي سلمان الشحمائن

ي الكوت
محمد عبد الحسن جبار حسون اليودةالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

محمد عبد الحسن خضي  عباس الطائ 

ي الكوت
ن متعب حسنالمعهد التقبن محمد عبد الحسي 

ي الكوت
يالمعهد التقبن محمد عدنان خليفة حح 

ي الكوت
يالمعهد التقبن

محمد عذاب جحيل راهي الشحمائن

ي الكوت
محمد عزيز حمادي سطيح التميميالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد علوان عزيز جعفر الفهديالمعهد التقبن

ي الكوت
ن هاشمالمعهد التقبن محمد علي حسي 

ي الكوت
محمد غانم جبار محمد العويديالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد فارس محسن عبد الحسنالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد فاضل خضي  محمدالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

محمد فالح عبد هللا كاطع القريىس 

ي الكوت
محمد فالح عبد زيد جاسم القره غوليالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد فراس جواد كاظمالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد فراس مخلف جاسم البليداويالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد فالح حسن ربيع الغرباويالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد قاسم خضي  عزيزالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد قاسم ذياب خليف البعالويالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد قاسم كريم مهذلالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد قاصد مطرس  صويلح الغريباويالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

محمد كاظم عبد هللا عارية الكنائن

ي الكوت
محمد كاظم عبد رهيف الرسايالمعهد التقبن

ي الكوت
ي الجعيفريالمعهد التقبن

محمد كاظم علوان باش 

ي الكوت
محمد كاظم علوان حسنالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد كريم خلف حنون االلحسناويالمعهد التقبن

ي الكوت
ي الغريباويالمعهد التقبن

محمد كريم رشاد ناش 

ي الكوت
نالمعهد التقبن محمد لفته عبيد عبد الحسي 

ي الكوت
محمد ماجد هادي حسن االمارةالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد محمود هاشم حميدالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد محمود هاشم حميدالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد محيسن كردي ردن الفضليالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد منذر لفتة بردانالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد مهدي عبد المنتظر جاسم النجارالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد مهدي كاظم معيجلالمعهد التقبن

ي الكوت
محمد نارص حمدان هيالنالمعهد التقبن

ي الكوت
ي كاطع العائديالمعهد التقبن

محمد نوري جائن

ي الكوت
محمد هادي يوسف خيار العزيالمعهد التقبن

ي الكوت
ن صالحالمعهد التقبن محمد يوشع عبد الحسي 

ي الكوت
محمود راهي عكش جلولالمعهد التقبن

ي الكوت
محمود شاكر خلف عبود المكصوصيالمعهد التقبن

ي الكوت
محمود عبد العالي جي  عنيدالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن محمود فارس علي طاهر العقائ 

ي الكوت
يالمعهد التقبن

محمود كريم حسن حميدي القريىس 

ي الكوت
مخلد لطيف زاير ادريس العايديالمعهد التقبن



ي الكوت
مرتضن احمد مهدي ابراهيم المرشداويالمعهد التقبن

ي الكوت
مرتضن اكرم نصيف جاسم الذهيباتالمعهد التقبن

ي الكوت
مرتضن جعفر عباس حاجمالمعهد التقبن

ي الكوت
مرتضن جمال عبد العباس عطية البدريالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن  عبد الكريم الركائ 

ن مرتضن حسي 

ي الكوت
مرتضن رحم عبد راهي الزامليالمعهد التقبن

ي الكوت
مرتضن رحيم حمادي مجاور البلحاويالمعهد التقبن

ي الكوت
االمي المعهد التقبن مرتضن رزاق سلمان جي 

ي الكوت
مرتضن سلمان جلود عويدالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

مرتضن سليم لفته حفطن

ي الكوت
مرتضن شاكر محي عبد البدريالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

مرتضن صباح نارص كطفان القريىس 

ي الكوت
مرتضن طالب عايش مهوس االسديالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن  عزيز هليل جي  الدئ 

مرتضن

ي الكوت
يالمعهد التقبن مرتضن علوان عفلوك جابر الخفاج 

ي الكوت
 عليالمعهد التقبن

ن  علي حسي 
مرتضن

ي الكوت
ن التميميالمعهد التقبن مرتضن فالح محمد حسي 

ي الكوت
ن راشدالمعهد التقبن مرتضن قاسم حسي 

ي الكوت
مرتضن محسن عبد الصاحب خلفالمعهد التقبن

ي الكوت
ن الريالالمعهد التقبن مرتضن محمد جميل حسي 

ي الكوت
مرتضن محمد هربود عنادالمعهد التقبن

ي الكوت
مرتضن مهدي عذيب عليالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

مرتضن هاتف كاظم شمحن

ي الكوت
مروة حسن جياد محمودالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

مروة خليل عبد علي الشيبائن

ي الكوت
نالمعهد التقبن مروة مخيف بناي شاهي 

ي الكوت
مريم جبار مايح جابر الخويلديالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

يفن ي الرس 
مريم داود سلمان صحن

ي الكوت
مريم سعد كشيش غافلالمعهد التقبن

ي الكوت
مريم سمي  رحمن نعيمةالمعهد التقبن

ي الكوت
مريم نعيم رضا عبد الغريباويالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن مسلم رحمن نعمة لطيف الكعب 

ي الكوت
مسلم سلمان حمود هويجل الزامليالمعهد التقبن

ي الكوت
مسلم سلمان مربط حسنالمعهد التقبن

ي الكوت
مسلم عدنان عبود كايم البدريالمعهد التقبن

ي الكوت
مسلم فوزي يارس منورالمعهد التقبن

ي الكوت
مشاعل حنتوش سلطان مزعل العابديالمعهد التقبن

ي الكوت
مشتاق علي فرحان محمودالمعهد التقبن

ي الكوت
مصطفن احمد جواد كاظمالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

مصطفن احمد فرحان منحن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

مصطفن بشار جويد عبد هللا البوكىس 

ي الكوت
 عليالمعهد التقبن

ن  جاسم حسي 
مصطفن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ن
مصطفن جاسم عبد حسن حفاق

ي الكوت
ي كطن الفاضليالمعهد التقبن مصطفن جواد زاج 

ي الكوت
ن هادي مطلكالمعهد التقبن  حسني 

مصطفن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ن حواس شائى  حسي 
مصطفن

ي الكوت
مصطفن خلف جاسم محمدالمعهد التقبن

ي الكوت
مصطفن رحمن خشان مهناالمعهد التقبن

ي الكوت
ي ثجيلالمعهد التقبن

مصطفن شمران شائى

ي الكوت
 صباح حسن مطي المعهد التقبن

مصطفن



ي الكوت
يالمعهد التقبن ن خليفة الدراج   صبار عبد الحسي 

مصطفن

ي الكوت
مصطفن طالب حضي  حسن الخالديالمعهد التقبن

ي الكوت
ي شالكة الغريباويالمعهد التقبن

مصطفن طه شوئن

ي الكوت
مصطفن طه عباس عليالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن ي العمي  مصطفن عادل عصواد ناج 

ي الكوت
مصطفن عباس كاطع دغيمالمعهد التقبن

ي الكوت
مصطفن عصام خليل عباسالمعهد التقبن

ي الكوت
مصطفن عطيه يوسف ساجت الصياديالمعهد التقبن

ي الكوت
 علي امجور سهرالمعهد التقبن

مصطفن

ي الكوت
 علي محمد عباس الخماشيالمعهد التقبن

مصطفن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ن زهاوي الجورائن ن حسي   عماد حسي 
مصطفن

ي الكوت
مصطفن فراس طاهر عجيلالمعهد التقبن

ي الكوت
مصطفن كاظم تاية شاطيالمعهد التقبن

ي الكوت
 كريم علي معيوف بدريالمعهد التقبن

مصطفن

ي الكوت
مصطفن كطران حوام لذيذالمعهد التقبن

ي الكوت
ن مطر العايديالمعهد التقبن ي حسي 

مصطفن ماصن

ي الكوت
مصطفن مجيد عزيز عباس اليارسيالمعهد التقبن

ي الكوت
ي الشويليالمعهد التقبن

مصطفن محمد خلف تفى

ي الكوت
مصطفن محمد عبد هللا ذبيح الفهداويالمعهد التقبن

ي الكوت
مصطفن محمد عوده ورايالمعهد التقبن

ي الكوت
مصطفن ناجح نارص محسنالمعهد التقبن

ي الكوت
مصطفن نعيم حران محيسنالمعهد التقبن

ي الكوت
مصطفن هادي عويد جاسم الدريساويالمعهد التقبن

ي الكوت
 هداب ثجيل علي الحميداويالمعهد التقبن

مصطفن

ي الكوت
مصفن عزيز عيدان شويش الشمريالمعهد التقبن

ي الكوت
مظفر جبار محمد جنبص الحسيناويالمعهد التقبن

ي الكوت
مظفر محمد حنظل محمد العيساويالمعهد التقبن

ي الكوت
مقتدى مظفر سالم حسونالمعهد التقبن

ي الكوت
منار خليف عيد نكروز العاصميالمعهد التقبن

ي الكوت
ي توفيقالمعهد التقبن

منار ناهض هائن

ي الكوت
منتظر ابراهيم يوسف عطشان العكيليالمعهد التقبن

ي الكوت
ي/ منتظر احسان طه زغي المعهد التقبن الركائ 

ي الكوت
منتظر خالد نعمة خلفالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن منتظر رحمن جفات معيوف الدئ 

ي الكوت
منتظر سعد شاكر حموديالمعهد التقبن

ي الكوت
منتظر صادق كاظم مشاري الربيعيالمعهد التقبن

ي الكوت
منتظر عيىس حميد كزار الخويلديالمعهد التقبن

ي الكوت
منتظر فاضل حسن علي البدرالمعهد التقبن

ي الكوت
منتظر كاظم رشيد علواشالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن منتظر محسن عبد عرين العقائ 

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ن البدرائن منتظر محمد حمزة حسي 

ي الكوت
نالمعهد التقبن منتظر محمد صالح عبد الحسي 

ي الكوت
منتظر مزهر محمد سطيحالمعهد التقبن

ي الكوت
منتظر مطي  زويد فرهود ابومرشدالمعهد التقبن

ي الكوت
منتظر نعيم حميد علي الدهاميالمعهد التقبن

ي الكوت
منصور جاسم طارش عجرمالمعهد التقبن

ي الكوت
مبن جميل هالل هادي ال رفيعالمعهد التقبن

ي الكوت
 علي سلومي ربيعالمعهد التقبن

مبن

ي الكوت
مهدي دريم حسن عامرالمعهد التقبن

ي الكوت
ي نعيش بري    جالمعهد التقبن

مهدي راصن



ي الكوت
مهدي صالح مهدي ابراهيمالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

مهدي صالح مهدي هالل  القريىس 

ي الكوت
مهدي صباح فتاح مبارك البدريالمعهد التقبن

ي الكوت
مهدي صالح مهدي ابراهيمالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ي الحركائن مهدي علي فالح بلح 

ي الكوت
مهدي قاسم شمال عبيد الغريباويالمعهد التقبن

ي الكوت
ن محان الغريباويالمعهد التقبن مهدي نارص حسي 

ي الكوت
مهند رزاق صالح جوالنالمعهد التقبن

ي الكوت
مهند عبد الرزاق علي عيد ربيعةالمعهد التقبن

ي الكوت
مهند هادي جواد دابسال هاشمالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

مهيمن ماهر عبد علي صيوانالجورائن

ي الكوت
موج عالء عبد الرزاق محمدالمعهد التقبن

ي الكوت
موج عالء عبد الرزاق محمد الظاهرالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

موش رشيد ثعبان جاسم العطوائن

ي الكوت
ي المعهد التقبن ي/ موش محيسن سباهي لعيب 

التمبى

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ن
موش نافع خنجر عوق

ي الكوت
مؤمل اكرم علي عباسالمعهد التقبن

ي الكوت
ن محيسنالمعهد التقبن مؤمل حميد ياسي 

ي الكوت
مؤمل خالد جاسم عبيد الفهديالمعهد التقبن

ي الكوت
مؤمل خضي  عباس حمزه الكطافالمعهد التقبن

ي الكوت
مؤمل عزيز عذاب هدامالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

مؤمل علي محسن زغي  الدلفن

ي الكوت
مؤمل فالح حسن عبد الكاظمالمعهد التقبن

ي الكوت
مؤمل فيصل غازي عبد الحسنالمعهد التقبن

ي الكوت
مؤمل محمد كريم عذيبالمعهد التقبن

ي الكوت
مؤمن ماجد صبيح خسباك البدريالمعهد التقبن

ي الكوت
ي بوري الخطاويالمعهد التقبن

مؤيد داخل راصن

ي الكوت
ميثم كامل كريم كشاش العايديالمعهد التقبن

ي الكوت
ميس رحمن غضيب كيطان المكصوصيالمعهد التقبن

ي الكوت
ن البديريالمعهد التقبن ميسم كاطع جبار حسي 

ي الكوت
ميالد جالب موحان مهوس العبوديالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

نادية باسم عبد الرزاق جابر الزركائن

ي الكوت
ي باخت ال حوشالمعهد التقبن ن جويح  نارص حسي 

ي الكوت
نبا علي ستار محمودالمعهد التقبن

ي الكوت
نبأ جبار عليوي مدبالمعهد التقبن

ي الكوت
نبأ جواد حسان منصور المطاريحيالمعهد التقبن

ي الكوت
ن حبيب عيدان الالميالمعهد التقبن نبأ حسي 

ي الكوت
يالمعهد التقبن

نبأ حميد مزهر وائن

ي الكوت
نبأ عبد الرزاق علي عبد الصاحبالمعهد التقبن

ي الكوت
نبأ علي سلمان عجيل الذهيباويالمعهد التقبن

ي الكوت
ن شليج المكصوصيالمعهد التقبن نبأ علي عبد الحسي 

ي الكوت
نبأ عماد كاظم جاسمالمعهد التقبن

ي الكوت
نبأ فالح كامل سلمان السعديالمعهد التقبن

ي الكوت
نبأ كاظم عطية عبدالسادةالمعهد التقبن

ي الكوت
نبأ كريم فرحان عباس الجعيفريالمعهد التقبن

ي الكوت
نبيل سعيد ارحيم حميدالمعهد التقبن

ي الكوت
نجالء كريم جواد مطرودالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

 علي ابراهيم الشحمائن
ن ندى حسي 

ي الكوت
ندى حمادي منصور عجيلالمعهد التقبن

ي الكوت
نرجس علي ضاجي صي المعهد التقبن



ي الكوت
يالمعهد التقبن

نرجس كسار حمود خضي  الشحمائن

ي الكوت
ي زميل الرسايالمعهد التقبن

نزار برج ناش 

ي الكوت
نرسين كاظم عكاش زيارة الصياديالمعهد التقبن

ي الكوت
نعم طاهر عبيد يارس الحجاميالمعهد التقبن

ي الكوت
نىه قاسم شمرانن خضي المعهد التقبن

ي الكوت
ن جميل عبد هللاالمعهد التقبن نوح حسي 

ي الكوت
نور الزهراء احمد جرو كريمالمعهد التقبن

ي الكوت
نور الهدى جواد كاظم علي العيىسالمعهد التقبن

ي الكوت
نور الهدى حافظ انصاف عايزالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن نور الهدى رزاق مزهر غباش العتائ 

ي الكوت
يالمعهد التقبن نور الهدى شاكر محمود جداح العمي 

ي الكوت
ن عبدالمعهد التقبن نور الهدى صباح حسي 

ي الكوت
نور الهدى صباح عبد اشذيرالمعهد التقبن

ي الكوت
نور الهدى عباس محمد مهديالمعهد التقبن

ي الكوت
ي نارص الرسياويالمعهد التقبن نور الهدى مهدي حرئ 

ي الكوت
نور جميل عبدهللا غويلي العزاويالمعهد التقبن

ي الكوت
نور جواد كاظم ابو النص اليارسيالمعهد التقبن

ي الكوت
نور جيل الزم شعي  العامرالمعهد التقبن

ي الكوت
ي/ نور حميد عبدهللا غالم علي المعهد التقبن

الطائ 

ي الكوت
نور حيدر عبد كريم الحمدالمعهد التقبن

ي الكوت
نور سمي  عباس حسن الثوريالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن نور ماجد قاسم زغي  العتب 

ي الكوت
نور مالك جابر طرفةالمعهد التقبن

ي الكوت
نور مجيد كاظم عبدالمعهد التقبن

ي الكوت
نور محسن فاسم دنبوس العابديالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ي خليفه واحد الموزائن نور ناج 

ي الكوت
يالمعهد التقبن نور هالل ابيش عباس الزهي 

ي الكوت
نورا سعد الزم عبد عونالمعهد التقبن

ي الكوت
نورة نزار سلمان داود المياجيالمعهد التقبن

ي الكوت
نورة نصيف هليل عذيب البدريالمعهد التقبن

ي الكوت
ي الصياديالمعهد التقبن نورس جاسم محمد رس 

ي الكوت
نورس عالء محسن صيهود الرسايالمعهد التقبن

ي الكوت
نوره عبدالواحد عبد منصور ذهباويالمعهد التقبن

ي الكوت
نورهان رحيم حلبوص محمدالمعهد التقبن

ي الكوت
نورهان رحيم حلبوص محمدالمعهد التقبن

ي الكوت
كاوي/ نورهان سالم كاظم هليل  المعهد التقبن الي 

ي الكوت
يالمعهد التقبن

هاجر حنون جمعة يوسف الشحمائن

ي الكوت
هاجر علي نارص حيدر البوعليالمعهد التقبن

ي الكوت
هادي عماد حسن قاسم المحمداويالمعهد التقبن

ي الكوت
هاشم مهدي بنو حبيب الزامليالمعهد التقبن

ي الكوت
ي عبد الرزاق كاظم جبار البوشتيويالمعهد التقبن

هائن

ي الكوت
هبة عبد الرحمن جودة عبد الحسنالمعهد التقبن

ي الكوت
هبة فاضل عباس محمود حمادي القيىسيالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

هبة فاضل عبد العباس جسام الحيائن

ي الكوت
هجد هادي حسن كزار الخشاميالمعهد التقبن

ي الكوت
ي ال فرجالمعهد التقبن

هجران كاطع علي ساهي راصن

ي الكوت
يالمعهد التقبن

ي بوري الكنائن
هجران ماجد راصن

ي الكوت
هدى خالد سالم مجدي الدريساويالمعهد التقبن

ي الكوت
هدى رحيم جماغ سلمان فهداويالمعهد التقبن

ي الكوت
هدى غالب مطرس  جي  المكالمعهد التقبن



ي الكوت
هدى فرحان هالل جالب التميميالمعهد التقبن

ي الكوت
هدى قاسم كريدي حمدان الرفاعيالمعهد التقبن

ي الكوت
هدى مهدي محمد زاير البديريالمعهد التقبن

ي الكوت
هدى نزار شنان عبدالمعهد التقبن

ي الكوت
هالل رائد فالح كعيم الظاهريالمعهد التقبن

ي الكوت
هيثم جالب سعد عبدهللاالمعهد التقبن

ي الكوت
هيثم غازي عجه كريم العايديالمعهد التقبن

ي الكوت
وديان جاسم محمد علي فرجاويالمعهد التقبن

ي الكوت
ورقاء ستار مفتاح مرادالمعهد التقبن

ي الكوت
ورود علي ريسان عبد خلفالمعهد التقبن

ي الكوت
وسام حسن مطرس  بديرالغريباويالمعهد التقبن

ي الكوت
وسام خليل صالح بايش التميميالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن وسام فيصل  عجاج قاسم الزهي 

ي الكوت
وسام كاظم محيسن جويالمعهد التقبن

ي الكوت
وفاء جواد شاكر جوادالمعهد التقبن

ي الكوت
والء غضبان صكر كاطعالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن وليد خالد خالف صكبان الركائ 

ي الكوت
وهاج لطيف جاسم محمد الذهيباتالمعهد التقبن

ي الكوت
يالمعهد التقبن ي عبد هللا الدئ 

وهب علي شفن

ي الكوت
ياس سالم حمزه ردادالمعهد التقبن

ي الكوت
يارس حيدر كاظم عطوفالمعهد التقبن

ي الكوت
يارس عبد الحسن مرزوك خريبط الحميديالمعهد التقبن

ي الكوت
يارس عبد الواحد جاسم عبد هللا العبوديالمعهد التقبن

ي الكوت
ن خضي  بدن اليارسيالمعهد التقبن ن حسي  ياسي 

ي الكوت
يحب  شعالن خضي  كاظمالمعهد التقبن

ي الكوت
ن امطرس  شهيبالمعهد التقبن يحب  عبد الحسي 

ي الكوت
يحب  لطيف رحيم نجرس الزامليالمعهد التقبن

ي الكوت
يحب  يارس كشاش راشد الدريساويالمعهد التقبن

ي الكوت
ي المجليالمعهد التقبن

يرسعلي عبيد صحن

ي الكوت
ن جبار عباس علوانالمعهد التقبن يقي 

ي الكوت
ن كريم رحيم جابر الدباتالمعهد التقبن يقي 

ي الكوت
يوسف حالوب محمد جلوبالمعهد التقبن

ي الكوت
يوسف سلمان جباري يوسفالمعهد التقبن

ي الكوت
يوسف فالح حسن بزونالمعهد التقبن

ي الكوت
يوسف كاطع ايدام شبيب العايديالمعهد التقبن

ي الكوت
يوسف محمد عبد الرضا يوسفالمعهد التقبن

ي الكوت
يوسف يعقوب حامد جي  الدليميالمعهد التقبن

ن ن التقنيي  سعدون موش سعدون شكر العامريمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  ن عباسمعهد اعداد المدربي  ن عباس عبد الحسي  سارة حسي 
ن ن التقنيي  سوسن داود سلمان كاظم الشمريمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  سعد غازي شبيبمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  زينة خليل محسن كاظم الغريرمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  رانيا خزعل علي كنبارمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  يمعهد اعداد المدربي 

ايمن عمار جاسم محمد الطائ 
ن ن التقنيي  ن الساعديمعهد اعداد المدربي  ن محمد جاسم حسي  حسي 
ن ن التقنيي  ن عدنان عباس عبيدمعهد اعداد المدربي  حسي 
ن ن التقنيي  بالل حسن ابراهيم عبدمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  احمد هالل عبود ظاهرمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  ن قاسم كاظم حسون الخيكاتمعهد اعداد المدربي  حسي 
ن ن التقنيي  احمد عدنان رشيد عبودمعهد اعداد المدربي 



ن ن التقنيي  علي نيازي فريدون سعيد موالنمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  احمد حازم ملك عبيسمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  عبد الهادي قضي زكيمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  سجاد حيدر سالم عمرانمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  ي جاسم الساعديمعهد اعداد المدربي 

رسل محمد راصن
ن ن التقنيي  يمعهد اعداد المدربي 

امي  سعد نجيب طه العائن
ن ن التقنيي  حيدر عبدهللا عودةمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  كيالن مهند محسن محمدمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  صالح احمد صالح احمدمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي   عيدان تركي كاظممعهد اعداد المدربي 

ن حسي 
ن ن التقنيي  احمد رشيد حميد حسنمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  رفيف حامد هادي عبيدمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  كرار اسماعيل عبد الواحد لفته الحجاميمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  ن عادل زاير مطرس  السعيديمعهد اعداد المدربي  حسي 
ن ن التقنيي  احمد حميد محمد احمدمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  علي غسان جدوع نايفمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  يمعهد اعداد المدربي  كرار مؤيد حسن علوان الجنائ 
ن ن التقنيي  فاضل صالح زيدان سلمانمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  زين العابدين علي كامل عليويمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  احمد رحيم حسن فزع الجبوريمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي   علي عبد الرضا احمدمعهد اعداد المدربي 

مصطفن
ن ن التقنيي  جاسم محمد حسن محمد علي السعديمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  علي مشتاق عباس محيسنمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  يمعهد اعداد المدربي 

سناء علي هاشم راصن
ن ن التقنيي  فاطمة باسم كطان فياض الساعديمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  مني  عزام علي هاديمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  نمعهد اعداد المدربي  أالء قيس مشعل حسي 
ن ن التقنيي  سيف رحيم عبد عباسمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  نمعهد اعداد المدربي  ايرس سعيد عبد الحميد حسي 
ن ن التقنيي  ن عبيديمعهد اعداد المدربي  فاطمة مصطفن نارص حسي 
ن ن التقنيي  ي جاسممعهد اعداد المدربي 

محمد سمي  سببى
ن ن التقنيي  يف كسار جازع العزيمعهد اعداد المدربي  سجاد رس 
ن ن التقنيي  علي احمد سعيد علي الربيعيمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  علي فالح برغش جيجانمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  محمد صدر الدين خضي معهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  يمعهد اعداد المدربي 

سارة جاسم كريم خميس المشهدائن
ن ن التقنيي  علي محمد عباس عيدان اشكي معهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  كيمعهد اعداد المدربي  وسام قاسم شعيلي بجاي الي 
ن ن التقنيي  نمعهد اعداد المدربي  عباس محمود كمال امي 
ن ن التقنيي  عبد العزيز ثائر طالب غزالمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  محمد سمي  جي  احمدمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  يمعهد اعداد المدربي 

شهد عباس فاضل احمد الطائ 
ن ن التقنيي  عمر متعب حمادي خلفمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  يمعهد اعداد المدربي 

ي حمد دلفن
ى
علي خميس رزوق

ن ن التقنيي  نور الدين محمد عطا هللامعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  مهند رياض علي سعود الحميديمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  يمعهد اعداد المدربي 

صفا محمد سعيد رمضان العائن
ن ن التقنيي  عباس مصطفن عبد هللا خضي معهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  يمعهد اعداد المدربي 

هدى نشوان محمد داوود الحمدائن
ن ن التقنيي  مهند مناف عبد الرحمن عبدهللامعهد اعداد المدربي 



ن ن التقنيي  هبة ظاهر حياد عمرانمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي   عبد الحسن المالكيمعهد اعداد المدربي 

ن  بهاء شاهي 
مصطفن

ن ن التقنيي  مريم عمر فاروق عبدهللا االغامعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  مني  نمي  جبار كاظممعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  حمزة قاسم خضي  عباسمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  حمزة سعدون علي حميدمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  ن ثائر احمد خلفمعهد اعداد المدربي  حني 
ن ن التقنيي  ي البنداويمعهد اعداد المدربي 

سجاد ضياء حسن حوش 
ن ن التقنيي  حوراء صادق رحمن فالمرزمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  يف جاسممعهد اعداد المدربي  سجاد نصي  رس 
ن ن التقنيي  نمعهد اعداد المدربي  ن محمد خليل حسي  حسي 
ن ن التقنيي  يمعهد اعداد المدربي 

وق احمد خضي  سحور البدرائى رس 
ن ن التقنيي  حسام جمال نعمة غالبمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي   علي عباسمعهد اعداد المدربي 

ن حارث حسي 
ن ن التقنيي  علي قضي كاظم طعمة الموسويمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  ن سعدون عبيد عنادمعهد اعداد المدربي  حسني 
ن ن التقنيي  ين جبار تلفانمعهد اعداد المدربي  شي 
ن ن التقنيي  ن لفته حميد شهابمعهد اعداد المدربي  حسي 
ن ن التقنيي  وائل طالل هالل خلفمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  حمزة صالح علي نجممعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  يمعهد اعداد المدربي 

صالح فالح صالح الطائ 
ن ن التقنيي  يرسهللا عبدالكريم حسونمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  رانية موفق عبدالجبار عبدهللامعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  ي احمدمعهد اعداد المدربي  طارق محمود حح 
ن ن التقنيي  يمعهد اعداد المدربي   عبدالنب 

ن رغد احمد عبدالحسي 
ن ن التقنيي  زهراء ريسان جياد كاظممعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  طه داود سلمان علي الربيعيمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  زينب وميض محمد صالحمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  يمعهد اعداد المدربي 

ن العائن ضح عدنان حذيفة محمد امي 
ن ن التقنيي  سح  محمد هاشم فياضمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  نمعهد اعداد المدربي  سح  جواد حسون حسي 
ن ن التقنيي  محمد خلف كزار مرزهمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  محمد طلعت سبع خميسمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  ن محمدمعهد اعداد المدربي  سجاد حيدر حسي 
ن ن التقنيي  ي المجمعمعهد اعداد المدربي 

محمد سالم داود حسوئن
ن ن التقنيي  حمزة قاسم خضي  عباسمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  علي حسن مكي رحيم الزبيديمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  يمعهد اعداد المدربي 

محمد جاسم محمد راصن
ن ن التقنيي  هيفاء داود سلمان محمدمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  ن احمد حسن خلفمعهد اعداد المدربي  حسي 
ن ن التقنيي  يمعهد اعداد المدربي 

ائن ن علي زيدان خليف الجي 
ن ن التقنيي  يمعهد اعداد المدربي 

محمد سالم كريم محمد الحسبن
ن ن التقنيي  يزيمعهد اعداد المدربي  مرتح  احمد خلف جي 
ن ن التقنيي  علي هاشم طعمه الزامليمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  نمعهد اعداد المدربي  ي نوح حسي 

ن غبن حسي 
ن ن التقنيي  يمعهد اعداد المدربي 

ى
ي شوق عمر فاروق ناج 

ن ن التقنيي  منتظر اياد عزيز شكرمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  علي ضياء عذاب عبد الالميمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  محمد رياض حامد حمزة الزبيديمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  عباس قاسم عباس سماريمعهد اعداد المدربي 



ن ن التقنيي  ن عباسمعهد اعداد المدربي   علي عبد الحسي 
ن حسي 

ن ن التقنيي  عمار نصي  مزهر عبدمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  عبدهللا ماجد عبود الشهربندمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  منتظر سعد عبد عني معهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  مؤمل عبد الهادي دهش حسنمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  يانمعهد اعداد المدربي  قاسم عبد ثجيل رس 
ن ن التقنيي  حوراء جاسم حسن جاسممعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  عثمان معتمد ضياء الباشامعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  عباس علي عبد المنعم هاشممعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  ن وحيد سلمانمعهد اعداد المدربي   حسي 

مصطفن
ن ن التقنيي  كرار وهب حسن مهديمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  نمعهد اعداد المدربي   احمد فجر زعي 

مصطفن
ن ن التقنيي  رغد رافد عبد الحميد جمعةمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  ن كريم ثجيلمعهد اعداد المدربي  علي حسي 
ن ن التقنيي  عباس عبد علي حمزةمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  عبدهللا احمد مجبل زيدان الالميمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  ن حماديمعهد اعداد المدربي  كرار عبود حسي 
ن ن التقنيي  مصطفن هيثم مجيد محسنمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  يمعهد اعداد المدربي 

مصطفن خالد عبد داود المشهدائن
ن ن التقنيي  زيد رعد خنجر احمدمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  عبدالكريم عالء عبدالكريم عبدعليمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  عباس جواد عبد عون فرحانمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  ليث حسن عيال حومدمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  علي سوادي لفتة عكلةمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  علي ثامر محمود عبود التميميمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  علي صالح خالد صالحمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  محمد وهاب احمد شهابمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  زين العابدين عبد الهادي دنيفمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  ليث فائق خليل احمدمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  محمد سمي  عبد الحسن منحوشمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  علي حسن يوهان حسونمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  علي قاسم خلف عباسمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  محمد طعمة سعد زغي معهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  يمعهد اعداد المدربي 

عباس تاج الدين علي مهدي البيائى
ن ن التقنيي  هيثم سعد خميس حسنمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  نمعهد اعداد المدربي  محمد مكي جاسم حسي 
ن ن التقنيي  عباس نوري جاسم سلمان العبيديمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  عباس محمد عباس عليمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  زهراء عبد القادر عبد الوهاب عبد الرزاقمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  منتظر رياض مزهر عنادمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  محمد علي حيدر صالحمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  يمعهد اعداد المدربي   الجنائ 

ن وليد فوزي مهدي حسي 
ن ن التقنيي  علي احمد كاظم كريممعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  مرتطن جبار وحيد جاسممعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  مرتضن محي ابراهيم عليمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  عباس سعيد محمد ذربمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  يمعهد اعداد المدربي 

منتظر سالم كاظم راصن
ن ن التقنيي  منتظر رشيد ضيهود فرهودمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  ف شيالمعهد اعداد المدربي  سجاد غازي مرس 
ن ن التقنيي  نعمه فارس نعمه رباطمعهد اعداد المدربي 



ن ن التقنيي  مصطفن رزاق حاكم لطيفمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  سجاد قاسم حسن حماديمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  طيبه علي فاروق عباس النعيميمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  وسام عبدهللا كامل محسنمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  محمد قادر جبار خماسمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  مصطفن محمد رسحان اسماعيلمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  احمد صالح نصيف جاسممعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  محمد هاشم كاظم جوادمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  ابراهيم عبد االمي  كاظر مهديمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  نمعهد اعداد المدربي   علي عبد الحسي 

ن يوسف حسي 
ن ن التقنيي  ن مهدي صالح العزاويمعهد اعداد المدربي  محمد حسي 
ن ن التقنيي  علي جي  حسن رداممعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  ايوب امجد حميد عبيدمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  ن محمدمعهد اعداد المدربي  يارس قحطان حسي 
ن ن التقنيي  ابتهال فاضل عذاب جابرمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  احمد نض عبد محمد الخالديمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي   جبار عزيز القرغليمعهد اعداد المدربي 

مصطفن
ن ن التقنيي  فريدة تاج الرس عبدهللامعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  احمد عامر خضن عباسمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  ي المحمداويمعهد اعداد المدربي  احمد حسن علي عرئ 
ن ن التقنيي  يوسف اسماعيل زكيمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  مروه فاضل عباس محمد علي االبراهيميمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  ايه محمد ثامر ضيدانمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  احمد فاضل عبيد هاشممعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  محمد عبد هللا حسن عبد هللا النافعيمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  يمعهد اعداد المدربي 

احمد مجاهد احمد صالح المشهدائن
ن ن التقنيي  سيف الدين باسل محمود محمدمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  محمود باسم عبد الجبار عويز العامريمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  سجاد شاكر عبد علي طويرمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  ن داودمعهد اعداد المدربي  احمد شعيد حسي 
ن ن التقنيي  مؤمل فالح عباس كرمولمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  نذير جابر حسن كاطعمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  يمعهد اعداد المدربي 

مصطفن خليل ابراهيم عالوي المشهدائن
ن ن التقنيي  ن عطيه كاظممعهد اعداد المدربي  بهجت امي 
ن ن التقنيي  بيداء محمد جاسم دنفشمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  محمد ابراهيم محمد عبد العبيديمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  توفيق كاظم حمزة عبيدمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  علي داود سلمان كطانمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  مهدي برهان مبارك هاشم الهاشميمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  منتظر ساهي هادي محمدمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  كرار علي طعمة مدلولمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  جعفر يحب  كاطع فنديمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي   عليمعهد اعداد المدربي 

ن ليث صدام حسي 
ن ن التقنيي  مصطفن ثابت محسن كاطعمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  ليث قيس اسماعيل عبد الجليلمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  يمعهد اعداد المدربي  مصطفن امجد كاظم جواد الخفاج 
ن ن التقنيي  محمد خالد حمدي عبد السالممعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  مقسط جاسم عبيد محمودمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  احمد ماجد عزال عباسمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  اياد عباس عبدمعهد اعداد المدربي 



ن ن التقنيي  احمد كاظم عليويمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  ارساء علي فالمرسمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  نمعهد اعداد المدربي  ابراهيم محمود حسي 
ن ن التقنيي  ن صالحمعهد اعداد المدربي  احمد ياسي 
ن ن التقنيي  احمد سلومي مظلوممعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  احمد صفاء عبد الرزاقمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  احمد مجبل اسماعيلمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  امي  ستار جبارمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  بشي  محسن عبد الجميلمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  ي جاسممعهد اعداد المدربي   عبد النب 

تفى
ن ن التقنيي  ي جاسممعهد اعداد المدربي   عبد النب 

تفى
ن ن التقنيي  حيدر مرتضن كاملمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  حسام جابر داخلمعهد اعداد المدربي 
ن ن التقنيي  حيدر فراس حسنمعهد اعداد المدربي 

حمزة عباس عبد مطرودمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد صادق عاطف علي عبد الحسي 

عادل زياد طارق كاظممعهد التكنولوجيا بغداد

يمعهد التكنولوجيا بغداد
عبدهللا غسان عجيل هائن

علي بدر جابر نيليمعهد التكنولوجيا بغداد

عماد خلف سلمان عليمعهد التكنولوجيا بغداد

فاطمة جمعة محسن تركيمعهد التكنولوجيا بغداد

قاسم حكمت سامي سعدمعهد التكنولوجيا بغداد

ارساء رحيم عبوشي رحيممعهد التكنولوجيا بغداد

احمد شهاب احمد عبدهللامعهد التكنولوجيا بغداد

ايمن اسعد شهاب احمدمعهد التكنولوجيا بغداد

بتول كاظم جاسم واديمعهد التكنولوجيا بغداد

تبارك خالد ابراهيم مهديمعهد التكنولوجيا بغداد

حامد جمعة محمود صالحمعهد التكنولوجيا بغداد

حمزة قاسم عطية رسنمعهد التكنولوجيا بغداد

ن جبار صالل مهديمعهد التكنولوجيا بغداد حني 

حيدر رافد عباس جوادمعهد التكنولوجيا بغداد

حيدر صائب ابراهيم سلمانمعهد التكنولوجيا بغداد

حيدر علي جواد حسنمعهد التكنولوجيا بغداد

خالد رزاق صاحب عبودمعهد التكنولوجيا بغداد

دعاء رعد عبيس عبدمعهد التكنولوجيا بغداد

رحمن كريم عبيد ضاجيمعهد التكنولوجيا بغداد

رسل حيدر جواد عبدالرزاقمعهد التكنولوجيا بغداد

رغد عطا عبيد عباسمعهد التكنولوجيا بغداد

زهراء عالء مالك سعيدمعهد التكنولوجيا بغداد

ن جاسممعهد التكنولوجيا بغداد زينب باسم عبدالحسي 

سارة عمار عادل قاسممعهد التكنولوجيا بغداد

سالم قاسم محمد عبدهللامعهد التكنولوجيا بغداد

علي يعرب يوسف عمرانمعهد التكنولوجيا بغداد

انجلو ثائر الياس خوشابهمعهد التكنولوجيا بغداد

نبأ اسماعيل ابراهيم عليمعهد التكنولوجيا بغداد

امي  ضاهر حبيب غضبانمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد بديع حسن صالحمعهد التكنولوجيا بغداد

 عليمعهد التكنولوجيا بغداد
ن حسن محمد حسي 

أيمن محمد فاضل حمودمعهد التكنولوجيا بغداد

جعفر صالح حسن عليمعهد التكنولوجيا بغداد



احمد مظهر ديكان شياعمعهد التكنولوجيا بغداد

خالد حاكم خضي  مطرس معهد التكنولوجيا بغداد

الزهراء صاحب تمر عيديمعهد التكنولوجيا بغداد

يمعهد التكنولوجيا بغداد مصطفن منيب عدنان ناج 

زهي  قضي زهي  احمدمعهد التكنولوجيا بغداد

ي صبار رضا خلفمعهد التكنولوجيا بغداد
رصن

عبد هللا محمد بدري مصلحمعهد التكنولوجيا بغداد

مريم فراس خليل اسماعيلمعهد التكنولوجيا بغداد

علي احمد سهيل كاظممعهد التكنولوجيا بغداد

احمد محمد محمود ابراهيممعهد التكنولوجيا بغداد

ابراهيم قضي برهان مصطفنمعهد التكنولوجيا بغداد

حيدر حسن علي حالوهمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد سمي  عبد هللا محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

عبد األعل ماجد نارص رسنمعهد التكنولوجيا بغداد

خالد اكرم شحاذه عليمعهد التكنولوجيا بغداد

عذراء كامل عبد النور محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

هاجر رحيم يوسف حجاممعهد التكنولوجيا بغداد

 محمد هاشم يحب معهد التكنولوجيا بغداد
مصطفن

ضح صالح سالم عبيدمعهد التكنولوجيا بغداد

يمعهد التكنولوجيا بغداد
محمد حسن ماجد لوئى

زهرة قاسم سالم جرومعهد التكنولوجيا بغداد

ن رحيم زغي معهد التكنولوجيا بغداد ق حسي  استي 

االمي  علي فاضل كاظم قاسممعهد التكنولوجيا بغداد

زيد أمي  فتاح عبد هللامعهد التكنولوجيا بغداد

أيمن جالل عبد الزهرة جاسممعهد التكنولوجيا بغداد

حيدر كريم عزيز عبد السادةمعهد التكنولوجيا بغداد

عبد هللا حميد عبد الكريممعهد التكنولوجيا بغداد

عبد هللا داود سلمانمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد علي سعدون اليذ حسي 

مصطفن عباس محمود عوادمعهد التكنولوجيا بغداد

 عليمعهد التكنولوجيا بغداد
ن فاروق عمر حسي 

صفا ماهر عزيز رضامعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد عبد هللا حماد عماش حسي 

خالد محمد سلمان جاسممعهد التكنولوجيا بغداد

محمد عبد الكريم كاظم عباسمعهد التكنولوجيا بغداد

أمي  رحيم سوادي صحنمعهد التكنولوجيا بغداد

عالء محمد محسن سهرمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد عبد االمي  طه حسنمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد عامر صباح عبود حسي 

شهالء كاظم جواد عيسمعهد التكنولوجيا بغداد

يمعهد التكنولوجيا بغداد
يوسف عبدهللا يارس راصن

مهدي ميثم مهدي محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

سجاد سعدي داود سلمانمعهد التكنولوجيا بغداد

 عليمعهد التكنولوجيا بغداد
ن احمد ناجح حسي 

 عليمعهد التكنولوجيا بغداد
ن احمد ناجح حسي 

 عليمعهد التكنولوجيا بغداد
ن احمد ناجح حسي 

احمد جاسم كريم محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

علي عباس فاضل عليمعهد التكنولوجيا بغداد

عبد العزيز قاسم محمد عبدهللامعهد التكنولوجيا بغداد

علي عباس فاضل عليمعهد التكنولوجيا بغداد



حسن عادل سلمان حميدمعهد التكنولوجيا بغداد

ليث اسماعيل حسن داودمعهد التكنولوجيا بغداد

سارة عامر رسحان خلفمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد عماد عبد الحمزة جي معهد التكنولوجيا بغداد

اركان ماجد ثجيل جثي معهد التكنولوجيا بغداد

غيث محمد فهد عليمعهد التكنولوجيا بغداد

أيمن حميد علي فرحانمعهد التكنولوجيا بغداد

مصطفن عبد العزيز عبد المهديمعهد التكنولوجيا بغداد

اس اسماعيل فرحانمعهد التكنولوجيا بغداد فاطمة ني 

نور نصي  فاضل ديوانمعهد التكنولوجيا بغداد

احمد ليث احمدمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد كوثر وسام قاسم حسي 

محمد فاضل علوان دفارمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد كوثر قحطان جندي حسي 

يوسف عدنان فرحان منصورمعهد التكنولوجيا بغداد

مالك ظاهر ولي فاضلمعهد التكنولوجيا بغداد

ن رعد مهدي حسنمعهد التكنولوجيا بغداد ميامي 

محمد جميل ابراهيم شاهمعهد التكنولوجيا بغداد

 علي مشتت شنديمعهد التكنولوجيا بغداد
ن حسي 

احمد قاسم عباس خزعلمعهد التكنولوجيا بغداد

 علي هضم فكعمعهد التكنولوجيا بغداد
ن حسي 

نور الهدى صبيح عجيل كشاشمعهد التكنولوجيا بغداد

احمد عبد الزهرة دهيم شبيلمعهد التكنولوجيا بغداد

زين العابدين علي هليلمعهد التكنولوجيا بغداد

احمد اسامة خليفةمعهد التكنولوجيا بغداد

عبد الرحمن نجم عبود بشارةمعهد التكنولوجيا بغداد

حسن سمي  موش عبد هللامعهد التكنولوجيا بغداد

علي صباح عجيل عرمشمعهد التكنولوجيا بغداد

أكرم برزان ذجر سالممعهد التكنولوجيا بغداد

رسل عدي صبحي سلمانمعهد التكنولوجيا بغداد

ن كاظممعهد التكنولوجيا بغداد احمد عبد الحسي 

عبد العظيم عدنان عبد االمي معهد التكنولوجيا بغداد

اياد سلمان محمد حسونمعهد التكنولوجيا بغداد

عبد هللا عباس خضي  عباسمعهد التكنولوجيا بغداد

علياء عصام محمود خطابمعهد التكنولوجيا بغداد

يمعهد التكنولوجيا بغداد
ن
ق ى ابراهيم عبد رس  برس 

سجاد فاضل عبيد مهديمعهد التكنولوجيا بغداد

احمد نافع جريمخ دبعونمعهد التكنولوجيا بغداد

ايمان كاظم فاضلمعهد التكنولوجيا بغداد

علي حميد داود سلمانمعهد التكنولوجيا بغداد

مرتضن محمد كاظم نايفمعهد التكنولوجيا بغداد

علي جبار رفيج موزانمعهد التكنولوجيا بغداد

ايوب مجيد جمعة احمدمعهد التكنولوجيا بغداد

يفمعهد التكنولوجيا بغداد امي  سعد سعيد رس 

منة هللا عباس فاضلمعهد التكنولوجيا بغداد

صفوت قتيبة صفوت عبد الكريممعهد التكنولوجيا بغداد

زينب علي طاهر خلفمعهد التكنولوجيا بغداد

زمن جمعة جالب شذرمعهد التكنولوجيا بغداد

ن ردام عبدمعهد التكنولوجيا بغداد علي حسي 

ارساء يوسف كامل جوجيمعهد التكنولوجيا بغداد



شمس محمد بدر حمدانمعهد التكنولوجيا بغداد

ليث عماد نصيف جاسممعهد التكنولوجيا بغداد

ريم وليد جاسم حمزةمعهد التكنولوجيا بغداد

جهاد ثائر محسن حسب هللامعهد التكنولوجيا بغداد

كرار حيدر عباس خضي معهد التكنولوجيا بغداد

هبة صالح جمعة جي معهد التكنولوجيا بغداد

علي حسن خضن احمدمعهد التكنولوجيا بغداد

هبة حسن هادي سعيدمعهد التكنولوجيا بغداد

عهد سالم حميد جاسممعهد التكنولوجيا بغداد

جمال عاصف عبدالرزاق عبداللطيفمعهد التكنولوجيا بغداد

مصطفن فالح عبد الحسنمعهد التكنولوجيا بغداد

كرار محمد علوان نارصمعهد التكنولوجيا بغداد

نور اسماعيل ابراهيممعهد التكنولوجيا بغداد

صادق سعد مجيد خزعلمعهد التكنولوجيا بغداد

اية عبد هللا ابراهيم شهابمعهد التكنولوجيا بغداد

ن محمدمعهد التكنولوجيا بغداد زينب عبد الحسي 

عمار سالم عبد جاسممعهد التكنولوجيا بغداد

رحمة قاسم جدوع احمدمعهد التكنولوجيا بغداد

تبارك احمد سعد اسماعيلمعهد التكنولوجيا بغداد

احمد حسن سوادي هاشممعهد التكنولوجيا بغداد

باسم محمد جاسم حمدمعهد التكنولوجيا بغداد

رقية علي دعدوشمعهد التكنولوجيا بغداد

ن علوان مشيخرمعهد التكنولوجيا بغداد سجاد حسي 

نمعهد التكنولوجيا بغداد مصطفن محمد عبد الخضن حسي 

هدى طالل سلمانمعهد التكنولوجيا بغداد

ميالدمعهد التكنولوجيا بغداد

جيهان عامر كريممعهد التكنولوجيا بغداد

 علي معلةمعهد التكنولوجيا بغداد
ن زين العابدين حسي 

ن خازيمعهد التكنولوجيا بغداد منتظر صادق بابي 

نشوان مهدي محسنمعهد التكنولوجيا بغداد

عادل نعمة محمد حافظمعهد التكنولوجيا بغداد

مريم عباس نعيممعهد التكنولوجيا بغداد

حسن جاسم محمد كشاشمعهد التكنولوجيا بغداد

رحاب طالل حمد فياضمعهد التكنولوجيا بغداد

ابراهيم محمد دحام عيفانمعهد التكنولوجيا بغداد

ن كشكوش طعمةمعهد التكنولوجيا بغداد علي حسي 

ن رياض رحيمة عطيةمعهد التكنولوجيا بغداد حسي 

كرار طالل علي خضي معهد التكنولوجيا بغداد

علي صالح سالم اكريممعهد التكنولوجيا بغداد

هدى عباس حسن خليفةمعهد التكنولوجيا بغداد

يوسف محمد رشك كاظممعهد التكنولوجيا بغداد

يوسف قيس عبد الستار روضانمعهد التكنولوجيا بغداد

ن جاسممعهد التكنولوجيا بغداد ن حازم ياسي  حسي 

حيدر سعيد كريم سعيدمعهد التكنولوجيا بغداد

حيدر سعيد كريم سعيدمعهد التكنولوجيا بغداد

ق سامي عبد عونمعهد التكنولوجيا بغداد استي 

عبدهللا عبدالكريم حسن عليمعهد التكنولوجيا بغداد

فاطمة عالء مالك سعيدمعهد التكنولوجيا بغداد

ايالف علي عباس حمدمعهد التكنولوجيا بغداد

هدى سعد عبد العزيز مجيدمعهد التكنولوجيا بغداد



مصطفن عباس نايف سحاذةمعهد التكنولوجيا بغداد

يارس محمد عبد محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

مرتضن باسم عبداالمي  رحيمةمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد كريم نايفمعهد التكنولوجيا بغداد

مرتضن عبد الكريم قاسمجوجيمعهد التكنولوجيا بغداد

احمد ناظم جاسم محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

مصطفن جميل عبد الزهرة حبيبمعهد التكنولوجيا بغداد

احمد سليم جبار كاظممعهد التكنولوجيا بغداد

عمر محمد جمعة اربيعمعهد التكنولوجيا بغداد

ن شهاب احمدمعهد التكنولوجيا بغداد همام حسي 

سوالف ابراهيم ماجد عبد الرحمنمعهد التكنولوجيا بغداد

جابر سعود نض جاسممعهد التكنولوجيا بغداد

فاطمة قضي خضي  نارصمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد عباس هادي مهديمعهد التكنولوجيا بغداد

ن صالحمعهد التكنولوجيا بغداد منتىه يونس حسي 

علي سيفمعهد التكنولوجيا بغداد

ن محمد ثامر حمزةمعهد التكنولوجيا بغداد بني 

ريان محمد عبد الحكيم بشي معهد التكنولوجيا بغداد

زهراء محمد نصيف جاسممعهد التكنولوجيا بغداد

زهراء تلفان مدلول شعالنمعهد التكنولوجيا بغداد

زينب طارق لطيف توفيقمعهد التكنولوجيا بغداد

ن كاظم حسنمعهد التكنولوجيا بغداد ايالف حسي 

ن كاظم حسنمعهد التكنولوجيا بغداد ايالف حسي 

نجوى طالل صفيان هاللمعهد التكنولوجيا بغداد

حسن فالح هادي ابراهيممعهد التكنولوجيا بغداد

علي عامر عبد االمي معهد التكنولوجيا بغداد

احمد مؤيد عبد الرزاق وهيبمعهد التكنولوجيا بغداد

ن حميد محمدمعهد التكنولوجيا بغداد ضح حسي 

صهيب احمد كريم حسنمعهد التكنولوجيا بغداد

االان سمي  يعقوب يوسفمعهد التكنولوجيا بغداد

سجاد حيدر حسن اسيودمعهد التكنولوجيا بغداد

حسن نجاح حسن عبدمعهد التكنولوجيا بغداد

 عبد االمي  وايدمعهد التكنولوجيا بغداد
مصطفن

احمد طالب واديمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد اسعد محسن ضمدمعهد التكنولوجيا بغداد

أكرم عدنان عبد جادرمعهد التكنولوجيا بغداد

حيدر صباح صالح محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

عبد هللا عبد الحسن كليلمعهد التكنولوجيا بغداد

بلقيس نوري خليفة سمي معهد التكنولوجيا بغداد

مروة ابراهيم عبد هللامعهد التكنولوجيا بغداد

محمد باقر ليث طارقمعهد التكنولوجيا بغداد

 عبد علي احمد عليمعهد التكنولوجيا بغداد
ن حسي 

علي كانون توماز حمزةمعهد التكنولوجيا بغداد

مصطفن عالوي رمحمعهد التكنولوجيا بغداد

عباس رحيم دليل شاللمعهد التكنولوجيا بغداد

حيدر عزيز فرحان عبودمعهد التكنولوجيا بغداد

يمعهد التكنولوجيا بغداد
سجاد حكيم جوئن

انمار احمد حسن عليمعهد التكنولوجيا بغداد

ي علوانمعهد التكنولوجيا بغداد علي ناج 

احمد رعد حامد عليمعهد التكنولوجيا بغداد



احمد عائد محمد داودمعهد التكنولوجيا بغداد

كاظم صادق كاظم جاسممعهد التكنولوجيا بغداد

علي امجد كاظم كريممعهد التكنولوجيا بغداد

محمد ثامر عزيز رصنمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد صادق معد هاشم حسي 

ن احمدمعهد التكنولوجيا بغداد ن رعد حسي  حسي 

مرتضن فائق حيال عبودمعهد التكنولوجيا بغداد

يونس خلوف زيدان فرحانمعهد التكنولوجيا بغداد

عالء حمزة مراد كاظممعهد التكنولوجيا بغداد

علي عبد الكريم عباس رحم هللامعهد التكنولوجيا بغداد

محمد احمد نارص سلمانمعهد التكنولوجيا بغداد

محسن فاضل محسن كزارمعهد التكنولوجيا بغداد

كرار سمي  خضي  مطرس معهد التكنولوجيا بغداد

يوسف صالح يحب  خضي معهد التكنولوجيا بغداد

ي محمدمعهد التكنولوجيا بغداد
علي رحيم باجن

ن الحاف عبودمعهد التكنولوجيا بغداد علي حسي 

يمعهد التكنولوجيا بغداد
ن عيىس عمران صحن حسي 

ي رحيم عبدالواحدمعهد التكنولوجيا بغداد
محمد تفى

سالي جمال علي حمودمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد يوسف كمال عبدالرحمن حسي 

سجاد محمد خضي  كريممعهد التكنولوجيا بغداد

المقتدى اياد هادي عبد عليمعهد التكنولوجيا بغداد

يمعهد التكنولوجيا بغداد عادل كامل مريوش زعي 

 حامد بشي  محمدمعهد التكنولوجيا بغداد
مصطفن

علي طالب عبد محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

ميثم كريم ساجت ضاجيمعهد التكنولوجيا بغداد

 علي هضم فكعمعهد التكنولوجيا بغداد
ن حسي 

محمود عصام محمود برجسمعهد التكنولوجيا بغداد

حبيب عبدالكريم سالم زايرمعهد التكنولوجيا بغداد

اسالم ماجد شبيب عبيدمعهد التكنولوجيا بغداد

محمود ابراهيم زاكور تويهمعهد التكنولوجيا بغداد

عبد هللا محمد نارص فيصلمعهد التكنولوجيا بغداد

سامر صباح حسن عوادمعهد التكنولوجيا بغداد

كرار كاظم حميد سلطانمعهد التكنولوجيا بغداد

سجاد فاضل عبد حسنمعهد التكنولوجيا بغداد

علي احمد محمد سلمانمعهد التكنولوجيا بغداد

زهراء علي جليل محسنمعهد التكنولوجيا بغداد

ن فياض مربد كاطعمعهد التكنولوجيا بغداد تحسي 

يوسف نبيل جودة نارصمعهد التكنولوجيا بغداد

انفال ابراهيم مظهر ابراهيممعهد التكنولوجيا بغداد

كرار علي خلف زيدانمعهد التكنولوجيا بغداد

ن ابراهيم عبيسمعهد التكنولوجيا بغداد  حسي 
مصطفن

محمد عزت حسن مطرمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد محمد جاسم عبد الرضا ياسي 

مصطفن محمد خلف ذهبمعهد التكنولوجيا بغداد

 علي احمد صالحمعهد التكنولوجيا بغداد
ن حسي 

نمعهد التكنولوجيا بغداد  ماجد ابراهيم حسي 
مصطفن

علي كريم لفته سهرمعهد التكنولوجيا بغداد

مريم كمال الدين محمود ياسمعهد التكنولوجيا بغداد

زهراء لؤي عبد الكريم خضي معهد التكنولوجيا بغداد



سح  حمزة عبد الكاظم خلفمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد منذر كامل عبد هللامعهد التكنولوجيا بغداد

طيبة محسن فالح حسنمعهد التكنولوجيا بغداد

فادي حسام خضن نارصمعهد التكنولوجيا بغداد

اسيل عبد الكريم نجم عبدهللامعهد التكنولوجيا بغداد

تبارك عبد شاكر محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

هاله نعمه محمود محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

ي محمدمعهد التكنولوجيا بغداد تماره شكري صي 

عبد هللا ابراهيم خضي معهد التكنولوجيا بغداد

محمد علي محمد صيوانمعهد التكنولوجيا بغداد

ي حميدمعهد التكنولوجيا بغداد
زينب حميد تفى

بدور بركات داود جابرمعهد التكنولوجيا بغداد

يوسف محمد هادي ابراهيممعهد التكنولوجيا بغداد

زهراء حكمت جواد قاسممعهد التكنولوجيا بغداد

سح  عبد الستار جبار هاشممعهد التكنولوجيا بغداد

سح  احمد مجيد صالحمعهد التكنولوجيا بغداد

نور الهدى عبدهللا زغي  اسماعيلمعهد التكنولوجيا بغداد

فاطمة حسن حاتم عباسمعهد التكنولوجيا بغداد

زهراء فليح حسن جي معهد التكنولوجيا بغداد

ابو القاسم علي سبع خفيفمعهد التكنولوجيا بغداد

مريم كريم هريد شنيورمعهد التكنولوجيا بغداد

ي محسن يوهانمعهد التكنولوجيا بغداد
محسن راصن

زين العبادين محمد مجيدمعهد التكنولوجيا بغداد

رقيه سالم عبد هللا محمد عليمعهد التكنولوجيا بغداد

مصطفن عمار جبار قدوريمعهد التكنولوجيا بغداد

رباب علي عليوي كاظممعهد التكنولوجيا بغداد

وائل نصي  عبود عبدهللامعهد التكنولوجيا بغداد

دنيا عبد االمي  كاطع صيوانمعهد التكنولوجيا بغداد

نور الهدى وليد مولودمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد خضي  عباس عبد عليمعهد التكنولوجيا بغداد

علي شمران غضبان عباسمعهد التكنولوجيا بغداد

فاطمة نوري جمعة عبدهللامعهد التكنولوجيا بغداد

ن محمودمعهد التكنولوجيا بغداد باقر اسعد عبد الحسي 

ن عالوي قاسممعهد التكنولوجيا بغداد علي حسي 

حسن كاظم يوسفمعهد التكنولوجيا بغداد

علي جمعة موشمعهد التكنولوجيا بغداد

عطاء محمد فريد مليكمعهد التكنولوجيا بغداد

احمد كاظم علي صالحمعهد التكنولوجيا بغداد

ريام بهجت عبد الواحدمعهد التكنولوجيا بغداد

منتظر ثامر خورشيد محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

ضح عماد محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

علي عبد الجبار كاظم عليمعهد التكنولوجيا بغداد

زهراء محمد حميد حاويمعهد التكنولوجيا بغداد

هبة علي عباس جرومعهد التكنولوجيا بغداد

ن موش هادي كاظممعهد التكنولوجيا بغداد حسي 

احمد صباح كرومي حسنمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد باسم حسن شجرمعهد التكنولوجيا بغداد

علي طالب حنون محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

مسار كامل جهاد عباسمعهد التكنولوجيا بغداد

عبد الرحمن اكرم محيمعهد التكنولوجيا بغداد



زهراء جميل علوان عباسمعهد التكنولوجيا بغداد

يارس عمار احمد سلمانمعهد التكنولوجيا بغداد

ن كاظم شطب عباسمعهد التكنولوجيا بغداد حسي 

عمر علي عبدهللا حميدمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد حيدر رحمة زايرمعهد التكنولوجيا بغداد

يف نارصمعهد التكنولوجيا بغداد الق نعيم رس 

سماره مظهر شهاب احمدمعهد التكنولوجيا بغداد

ن عجيل ثجيل شنانمعهد التكنولوجيا بغداد حسي 

زهراء عبد الواحد جيجانمعهد التكنولوجيا بغداد

احمد جعفر فنجان عليمعهد التكنولوجيا بغداد

طارق ساهي راهي مريمعهد التكنولوجيا بغداد

 خالد وايل عليمعهد التكنولوجيا بغداد
مصطفن

ي حمزة حسنمعهد التكنولوجيا بغداد
ن
علي صاق

ن كاظم عبودمعهد التكنولوجيا بغداد مريم عبد الحسي 

صالح ماجد صالح مهديمعهد التكنولوجيا بغداد

يمعهد التكنولوجيا بغداد
محمد رحيم يوسف منحن

 علي سبع خفيفمعهد التكنولوجيا بغداد
ن حسي 

عادل شاكر محمود مال هللامعهد التكنولوجيا بغداد

مصطفن حسن فالح حسنمعهد التكنولوجيا بغداد

غادة عاصم خضي  سلمانمعهد التكنولوجيا بغداد

مصطفن صفاء حسن عبد الرضامعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد احمد عدنان محمد سعيد حسي 

ود كمال سلمان ساجدمعهد التكنولوجيا بغداد

فرح حسن علي ابراهيممعهد التكنولوجيا بغداد

ن رسحانمعهد التكنولوجيا بغداد  شاكر حسي 
مصطفن

جعفر عودة محمد عمارةمعهد التكنولوجيا بغداد

ن جبار عطية حسونمعهد التكنولوجيا بغداد حسي 

محمد طه ابراهيم احمدمعهد التكنولوجيا بغداد

علي حبيب زويد حمدمعهد التكنولوجيا بغداد

جهاد محمد حميد عبد عليمعهد التكنولوجيا بغداد

صادق نارص علي ضميدمعهد التكنولوجيا بغداد

شيماء محيسن نزالمعهد التكنولوجيا بغداد

 علي محمدمعهد التكنولوجيا بغداد
ن أمي  تحسي 

يمعهد التكنولوجيا بغداد
رقية ابراهيم لفته ثائن

علي كاطع حافظ بلبولمعهد التكنولوجيا بغداد

عبدهللا كريم محسن عبيدمعهد التكنولوجيا بغداد

فضل هللا عادل خضي  سعيدمعهد التكنولوجيا بغداد

ن علوانمعهد التكنولوجيا بغداد يوسف أحمد حسي 

مهند جاسم ساجت ذيابمعهد التكنولوجيا بغداد

حسن علي خليل حسنمعهد التكنولوجيا بغداد

ن منشدمعهد التكنولوجيا بغداد مرتضن مظفر حني 

يمعهد التكنولوجيا بغداد عبد الصمد احسان صي 

أحمد خزعل عبد الستارمعهد التكنولوجيا بغداد

ن عوده محمد عنودمعهد التكنولوجيا بغداد حسي 

نمعهد التكنولوجيا بغداد منتظر محمد مهدي حسي 

ن محمودمعهد التكنولوجيا بغداد ن باسل حسي  حسي 

ن سيد حسنمعهد التكنولوجيا بغداد زهراء حسي 

عبدهللا مازن خضي  حسنمعهد التكنولوجيا بغداد

 كرم عليمعهد التكنولوجيا بغداد
ن  علي حسي 

ن حسي 

عبد العزيز خالد ابراهيممعهد التكنولوجيا بغداد



ن مشجل محمدمعهد التكنولوجيا بغداد علي حسي 

بارق فهد عبد درجالمعهد التكنولوجيا بغداد

دعاء سالم كاضممعهد التكنولوجيا بغداد

أحمد خالد عبد حميدمعهد التكنولوجيا بغداد

هيام علي عبد الصاحب جي معهد التكنولوجيا بغداد

علي احمد لؤي هللا ورديمعهد التكنولوجيا بغداد

عباس فاضل حسن فرحانمعهد التكنولوجيا بغداد

ن فهد عبد درجالمعهد التكنولوجيا بغداد حسي 

الحسن عدنان حمدان عيدانمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد  أكرم علي حسي 
ن حسني 

علي محمد سلمان نارصمعهد التكنولوجيا بغداد

مرتضن هادي سلمان شهدمعهد التكنولوجيا بغداد

عقيل محمد هاشم عبدهللامعهد التكنولوجيا بغداد

نور الدين ضياء نوري جبارمعهد التكنولوجيا بغداد

مصطفن حمزه هاشم عليويمعهد التكنولوجيا بغداد

حيدر هاشم محمد حميديمعهد التكنولوجيا بغداد

حيدر ماجد عناد داخلمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد رياض عطوان زايدمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد رياض عطوان زايدمعهد التكنولوجيا بغداد

علي قاطع غازي خضي معهد التكنولوجيا بغداد

ماهر حسن خلف جناممعهد التكنولوجيا بغداد

علي حميد زيدان هوليمعهد التكنولوجيا بغداد

علي محسن عبد خضي معهد التكنولوجيا بغداد

ذو الفقار قيس عباس خشانمعهد التكنولوجيا بغداد

احمد حالوي عني  دواسمعهد التكنولوجيا بغداد

مصطفن جميل ابراهيممعهد التكنولوجيا بغداد

 علي حسنمعهد التكنولوجيا بغداد
ن زين العابدين حسي 

األمي  نبيل كاظم رؤوفمعهد التكنولوجيا بغداد

علي محمد صاحب عويدمعهد التكنولوجيا بغداد

ليث حامد زيدان عاصيمعهد التكنولوجيا بغداد

ن عناد عبد عبد الحسنمعهد التكنولوجيا بغداد حسي 

ن صبيحمعهد التكنولوجيا بغداد محمد صادق فاضل ياسي 

ي فرحان عبدمعهد التكنولوجيا بغداد
عفراء حسبن

علي سمي  علي محسنمعهد التكنولوجيا بغداد

ابراهيم عبد النارص محمد هاديمعهد التكنولوجيا بغداد

نور الدين عماد علي محمودمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد محمد باسم فرج حسي 

حسن سعدون جبار كاطعمعهد التكنولوجيا بغداد

عبد الكريم جاسم منشد عيىسمعهد التكنولوجيا بغداد

علي ابراهيم عبد هللا صفرمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد جليل غائب صجممعهد التكنولوجيا بغداد

صابرين دريد نجم عبد هللامعهد التكنولوجيا بغداد

علي رشدي محسن مصطفنمعهد التكنولوجيا بغداد

منتظر سليم خلف كاظممعهد التكنولوجيا بغداد

شهاب احمد عبود منشبمعهد التكنولوجيا بغداد

عبي  علي عواد حمدمعهد التكنولوجيا بغداد

رواء محمد كريم وشيحمعهد التكنولوجيا بغداد

فرقان حازم ذياب محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

نبأ ابراهيم حطوط مريوشمعهد التكنولوجيا بغداد

صفاء عبد االمي  كاظم عودةمعهد التكنولوجيا بغداد



ن جاسم محمدمعهد التكنولوجيا بغداد صادق امي 

نمعهد التكنولوجيا بغداد انسام فارس محمد ابراهيم حسي 

ي طالب حسنمعهد التكنولوجيا بغداد
ى
مصطفن شوق

يفمعهد التكنولوجيا بغداد  علي رس 
ن رضا حسي 

 عليمعهد التكنولوجيا بغداد
ن نرجس علي حسي 

سمر محمد جابر عبد الرحمنمعهد التكنولوجيا بغداد

زينب يوسف عبيد حمزةمعهد التكنولوجيا بغداد

زهراء حمزة عبيد فشالنمعهد التكنولوجيا بغداد

صادق شاكر حسن سلمانمعهد التكنولوجيا بغداد

ن جبار مطي معهد التكنولوجيا بغداد عبد الجبار حسي 

ن جبار مطي معهد التكنولوجيا بغداد عبد الجبار حسي 

نوبار شانت نوبر اوديسمعهد التكنولوجيا بغداد

 عليمعهد التكنولوجيا بغداد
ن احسان عبد الرزاق حسي 

علي عادل عبد الحسن كريممعهد التكنولوجيا بغداد

يمعهد التكنولوجيا بغداد
عالء كاظم عبد راصن

احمد قاسم فرج حميدمعهد التكنولوجيا بغداد

حسن عالء طاهر جي معهد التكنولوجيا بغداد

عبد هللا ماجد زاير ضايعمعهد التكنولوجيا بغداد

علي علوان رحمان شمهمعهد التكنولوجيا بغداد

مصطفن ذيب جاسم محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

عبد هللا سليم عبد علوشمعهد التكنولوجيا بغداد

يوسف عبد الرزاق عبد الوهاب كريممعهد التكنولوجيا بغداد

ي عبد الرحمن عبد الكريممعهد التكنولوجيا بغداد
ى
احمد شوق

محمد فالح محمد عبدهللامعهد التكنولوجيا بغداد

ن جابر داجلمعهد التكنولوجيا بغداد علي حسي 

فرح حميد زين كماشمعهد التكنولوجيا بغداد

مصطفن جاسم طه فرحانمعهد التكنولوجيا بغداد

علي داخل عبد الحسن صالحمعهد التكنولوجيا بغداد

ن عبد السادة جودة جاذبمعهد التكنولوجيا بغداد حسي 

ليث زياد هادي حسنمعهد التكنولوجيا بغداد

ي حسنمعهد التكنولوجيا بغداد
ن
علي صبيح الق

محمد عبد الوهاب عبد الرزاق صالحمعهد التكنولوجيا بغداد

علي سعد عبد محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

احمد كريم كاظم عبودمعهد التكنولوجيا بغداد

 علي كاظم جوادمعهد التكنولوجيا بغداد
ن حسي 

محمد باسم علي منشدمعهد التكنولوجيا بغداد

حسن عباس عبيد جار هللامعهد التكنولوجيا بغداد

احمد بشي  حسن عليمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد حيدر حميد عبد الواحدمعهد التكنولوجيا بغداد

رامي سبع خميسمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد هاشم كاظم سعدمعهد التكنولوجيا بغداد

علي محمد زويد سيدمعهد التكنولوجيا بغداد

احمد فالح حسن حمدمعهد التكنولوجيا بغداد

 ابراهيم شنان عليمعهد التكنولوجيا بغداد
ن حسي 

محمد علي اسماعيل غالممعهد التكنولوجيا بغداد

ضياء الدين حسن جي معهد التكنولوجيا بغداد

يمعهد التكنولوجيا بغداد
ن
كرار رهيف نارص صاق

سجاد هادي نارص فرجمعهد التكنولوجيا بغداد

احمد محسن عبد هودانمعهد التكنولوجيا بغداد

مصطفن معزز محمودمعهد التكنولوجيا بغداد



حسن حكيم محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

علي عدنان حمدان عيدانمعهد التكنولوجيا بغداد

 علي جبار حمزهمعهد التكنولوجيا بغداد
ن حسي 

ن عدنان كاظم عليويمعهد التكنولوجيا بغداد حسي 

احمد علي عبدهللا رسي    حمعهد التكنولوجيا بغداد

جوادين جميل يعقوب بديريمعهد التكنولوجيا بغداد

رضا جعفر رزاقمعهد التكنولوجيا بغداد

عمار سعد عيدان كاظممعهد التكنولوجيا بغداد

شاكر محمد حزام رداممعهد التكنولوجيا بغداد

ن حبيب عيدانمعهد التكنولوجيا بغداد محمد حسي 

 فاضل زكيمعهد التكنولوجيا بغداد
فاطمة مصطفن

ضح حيدر نجم عبد االمي معهد التكنولوجيا بغداد

علي عبد الرحيم عباس حجيليمعهد التكنولوجيا بغداد

احمد حسن حبيب فرمانمعهد التكنولوجيا بغداد

سح  علي قاسم شلهاويمعهد التكنولوجيا بغداد

ي سلمانمعهد التكنولوجيا بغداد زين العابدين عمار غرئ 

ن طارق فالح عبدمعهد التكنولوجيا بغداد حسي 

عبد الستار عبد الكريم حمد ذيابمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد محمد محسن كاظم حسي 

ي عيىسمعهد التكنولوجيا بغداد
مصطفن احمد منائى

احمد عادل رمضان جاسممعهد التكنولوجيا بغداد

محمد نارص صي  محسنمعهد التكنولوجيا بغداد

نبأ خالد جعفر دحاممعهد التكنولوجيا بغداد

ن علوانمعهد التكنولوجيا بغداد  علي حسي 
ن حسي 

اثي  محمد صادق محمد عليمعهد التكنولوجيا بغداد

ن مهدي عبيد حمزةمعهد التكنولوجيا بغداد حسي 

يف جاسم إبراهيممعهد التكنولوجيا بغداد انور رس 

علي طالب معارج ثعلبمعهد التكنولوجيا بغداد

سجا زهي  زكي يحب معهد التكنولوجيا بغداد

سجاد سعد نارص نمرمعهد التكنولوجيا بغداد

عباس زيدان خلف هاديمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد مهدي صالح محي حسي 

زينب مني  عزيز حاشوشمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد كامل نذير عباسمعهد التكنولوجيا بغداد

مصطفن حيدر حمدان عطيةمعهد التكنولوجيا بغداد

ن عبيدمعهد التكنولوجيا بغداد نور علي عبد الحسي 

تبارك علي هاشم عبودمعهد التكنولوجيا بغداد

علي فاضل عبيد سعيدمعهد التكنولوجيا بغداد

آية باسل غانم احمدمعهد التكنولوجيا بغداد

وسام ماجد محمد عزيزمعهد التكنولوجيا بغداد

ن راشدمعهد التكنولوجيا بغداد ن حسي  عمر ياسي 

مؤمل عبد الرسول افضل جاسممعهد التكنولوجيا بغداد

ثائر علي كشكول سلمانمعهد التكنولوجيا بغداد

هادي ابراهيم هادي يديممعهد التكنولوجيا بغداد

نور حامد عليوي حمودمعهد التكنولوجيا بغداد

عباس نجم عبد الزهرة حزاممعهد التكنولوجيا بغداد

مصطفن ماهر موش شاكرمعهد التكنولوجيا بغداد

 محمد عليمعهد التكنولوجيا بغداد
ن عبد الكريم ياسي 

فاضل عباس فاضل رضامعهد التكنولوجيا بغداد

حمزة عادل غالي بنيانمعهد التكنولوجيا بغداد



سجاد جواد كاظم لفتةمعهد التكنولوجيا بغداد

زينب علي عبد الزهرة هاشممعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد عمر خالد نعمة حسي 

ن خلفمعهد التكنولوجيا بغداد فاضل علي حسي 

حسن علي موش ماهودمعهد التكنولوجيا بغداد

ن سعيدمعهد التكنولوجيا بغداد سجاد والي عبد الحسي 

طيبة ابراهيم خليل اسماعيلمعهد التكنولوجيا بغداد

عبد هللا محمد جبار علوانمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد سجاد محمد الزم حسي 

احمد باسم علوان محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

يوسف جليل براك كركزمعهد التكنولوجيا بغداد

علي صالح مهدي صالحمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد صادق صبار عكلةمعهد التكنولوجيا بغداد

حوراء وليد عبد هللا مجيدمعهد التكنولوجيا بغداد

بسام خليل خيون سعدمعهد التكنولوجيا بغداد

ي عبد هللامعهد التكنولوجيا بغداد محمد رائد شعوئ 

ي حبيبمعهد التكنولوجيا بغداد
قاسم محمد راصن

 علي عباس عبيدمعهد التكنولوجيا بغداد
مصطفن

نور الهدى نعيم عبد عليمعهد التكنولوجيا بغداد

حيدر عنيد خليف فيحانمعهد التكنولوجيا بغداد

زينب خضي  رحم هليلمعهد التكنولوجيا بغداد

عباس محمد فاخر إيداممعهد التكنولوجيا بغداد

 علي حسن زايرمعهد التكنولوجيا بغداد
ن حسي 

عثمان خالد كريم حسنمعهد التكنولوجيا بغداد

ق احمد دارخانمعهد التكنولوجيا بغداد االء استي 

مصطفن حميد صالح حسنمعهد التكنولوجيا بغداد

عباس محمد نعيم برتومعهد التكنولوجيا بغداد

الن باسم شمو بيبومعهد التكنولوجيا بغداد

يمعهد التكنولوجيا بغداد مصطفن عباس يحب  وهب 

آية حيدر كاظم سهيلمعهد التكنولوجيا بغداد

إبراهيم مظفر قاسم حسونمعهد التكنولوجيا بغداد

علي صالح عبد الزهرة الزممعهد التكنولوجيا بغداد

ن رشاش عبيدمعهد التكنولوجيا بغداد سجاد حسي 

علي عبد هللا عبد الكاظم محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

ن خضي  عباس عليمعهد التكنولوجيا بغداد حسي 

ي نعيم عذيب مثبنمعهد التكنولوجيا بغداد
محمد التفى

يمعهد التكنولوجيا بغداد
علي حليم عبيد ثائن

علي سليم جبار نجممعهد التكنولوجيا بغداد

كرار علي سليم جبار نجممعهد التكنولوجيا بغداد

كرار كريم سالم محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

عبد هللا سالم حسون مهديمعهد التكنولوجيا بغداد

حسن احمد كاظم مشكورمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد امجد مجيد حميد حسي 

الهمام صالح مهدي صالحمعهد التكنولوجيا بغداد

امي  علي محي محمودمعهد التكنولوجيا بغداد

صادق عبيد عامر عالكمعهد التكنولوجيا بغداد

عبد هللا عادل كاظم محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد ابراهيم عطية كاظممعهد التكنولوجيا بغداد

محمد هيثم عبد العباس محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

إبراهيم ليث مهدي سالممعهد التكنولوجيا بغداد



عمر رياض عبد فياضمعهد التكنولوجيا بغداد

يوسف جليل براك كركزمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد بشي  حامد محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

ن زغي معهد التكنولوجيا بغداد ضياء عباس حسي 

ن سعد علوان شبوطمعهد التكنولوجيا بغداد حسي 

علي صادق محمد جوادمعهد التكنولوجيا بغداد

كرار عباس خلف صيعجرمعهد التكنولوجيا بغداد

احسان كريم جندي هريسمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد زكي عبد الكريم عبد هللامعهد التكنولوجيا بغداد

جميل عالء الدين جميل عبد عليمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد حسن محمود احمدمعهد التكنولوجيا بغداد

علي رسول عبد الكاظم زغي معهد التكنولوجيا بغداد

ن فالح حسن دربمعهد التكنولوجيا بغداد سفي  الحسي 

محمد زكي عبد الكريم عبد هللامعهد التكنولوجيا بغداد

صي  أيوب أيوب صالحمعهد التكنولوجيا بغداد

عمر مني  عبدهللا حسنمعهد التكنولوجيا بغداد

سيف حسن ابراهيم يداممعهد التكنولوجيا بغداد

صفاء عبد الستار غنومعهد التكنولوجيا بغداد

سجاد حسن بدر عليمعهد التكنولوجيا بغداد

حيدر سالم علي رفشمعهد التكنولوجيا بغداد

حيدر سالم علي رفشمعهد التكنولوجيا بغداد

ن معيبدمعهد التكنولوجيا بغداد  علي حسي 
ن حسي 

احمد هادي صالح خالدمعهد التكنولوجيا بغداد

 محمد عبد االكي معهد التكنولوجيا بغداد
مصطفن

ن عبيد عيدانمعهد التكنولوجيا بغداد بشي  ياسي 

علي محمد جاسم محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

مفيد ماجد عزيز سلمانمعهد التكنولوجيا بغداد

عبدهللا سمي  علي خضي معهد التكنولوجيا بغداد

جهاد علي عبد الحميد عليمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد عمران ادريس عبد اللطيفمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد عمران ادريس عبد اللطيفمعهد التكنولوجيا بغداد

عبدهللا رحيم هبد الزهرة حمزهمعهد التكنولوجيا بغداد

ايوب عبد الكريم علوان حسونمعهد التكنولوجيا بغداد

مروان حازم جواد سعودمعهد التكنولوجيا بغداد

سجاد طالل عسكر حسنمعهد التكنولوجيا بغداد

موش محمود جاسم محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

جمال زهي  خالد سحابمعهد التكنولوجيا بغداد

حمزة علي كاظم عذيبمعهد التكنولوجيا بغداد

امي  هيثم تكليف حسنمعهد التكنولوجيا بغداد

ن طاهرمعهد التكنولوجيا بغداد ن عبد حسي  حسي 

ن منصورمعهد التكنولوجيا بغداد علي بشي  زعي 

 عليمعهد التكنولوجيا بغداد
ن محمد عبد الكريم حسي 

جاسم طالب سلمان حبيبمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد سعد سالم محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

احمد سعد محمد عباسمعهد التكنولوجيا بغداد

 عليمعهد التكنولوجيا بغداد
ن محمد حمزة حسي 

مصطفن ثائر شنيف خلفمعهد التكنولوجيا بغداد

ن سلمان نجم عبودمعهد التكنولوجيا بغداد حسي 

نمعهد التكنولوجيا بغداد ليث فاخر محسن شاهي 

محمد ناظم احمد حمودمعهد التكنولوجيا بغداد



 محمد جايز جي معهد التكنولوجيا بغداد
مصطفن

حيدر جواد كاظم عبادمعهد التكنولوجيا بغداد

منتظر كاظم هاشم عيىسمعهد التكنولوجيا بغداد

رافع هاشم رافع غضيبمعهد التكنولوجيا بغداد

منتظر نوري عبد مساعدمعهد التكنولوجيا بغداد

ن مهدي حسن يوسفمعهد التكنولوجيا بغداد حسي 

محمد احمد سلمان احمدمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد صبيح ابراهيم شوي    عمعهد التكنولوجيا بغداد

سيف حسن إبراهيم يداممعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد كريم محمد عبد الرزاق حسي 

علي عباس عطروز مطلكمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد طارق جواد كاظممعهد التكنولوجيا بغداد

سجاد حيدر كطان طالسمعهد التكنولوجيا بغداد

حيدر لؤي علي مطرس معهد التكنولوجيا بغداد

تفى الهدى ضياء سوادي غانممعهد التكنولوجيا بغداد

حيدر امي  داود سلمانمعهد التكنولوجيا بغداد

عمار عادل حاتم دوس عليمعهد التكنولوجيا بغداد

ن رحمان كريم محمدمعهد التكنولوجيا بغداد حسي 

مؤمل عباس فاضل نجممعهد التكنولوجيا بغداد

عمران سامي كريم جاسممعهد التكنولوجيا بغداد

 علي هاشم صالحمعهد التكنولوجيا بغداد
مصطفن

حامد قاسم عبيد حميدمعهد التكنولوجيا بغداد

رباح حازم نصيح غالبمعهد التكنولوجيا بغداد

رعد خلف بخيت ابراهيممعهد التكنولوجيا بغداد

احمد سعد سلمان محمودمعهد التكنولوجيا بغداد

صالح خلوف محمد معتوكمعهد التكنولوجيا بغداد

عبد هللا مرتضن مهدي جي معهد التكنولوجيا بغداد

احمد ساجد سهل حاتممعهد التكنولوجيا بغداد

عدنان داود سليم عباسمعهد التكنولوجيا بغداد

ابراهيم عبد الرزاق مشعل حماديمعهد التكنولوجيا بغداد

ن خلفمعهد التكنولوجيا بغداد سيف علي عبد الحسي 

حيدر عماد هاشم شاهرمعهد التكنولوجيا بغداد

ن زغي معهد التكنولوجيا بغداد محمد جهاد حسي 

اكرام علي كاظم داغرمعهد التكنولوجيا بغداد

الحسن ثائر حميد دخانمعهد التكنولوجيا بغداد

عبد الحق سعد عبد الحق خليلمعهد التكنولوجيا بغداد

منتظر خالد هاتو جاسممعهد التكنولوجيا بغداد

كاظم حاكم عيىس عباسمعهد التكنولوجيا بغداد

باقر محمد خنجر حمودمعهد التكنولوجيا بغداد

سجاد كريم كاظم عطيةمعهد التكنولوجيا بغداد

مصطفن عبد الستار جرو خميسمعهد التكنولوجيا بغداد

علي سعيد كريم محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

يمعهد التكنولوجيا بغداد عبد هللا مرتضن عباس ناج 

حسام عامر حسب هللا محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

يوسف جاسم محمد عليمعهد التكنولوجيا بغداد

منتظر رضا محمد مجيدمعهد التكنولوجيا بغداد

حيدر عبد االمي  علي جيجانمعهد التكنولوجيا بغداد

عبد هللا ساكن احمد جاسممعهد التكنولوجيا بغداد

مصطفن جمال جاسم هليلمعهد التكنولوجيا بغداد

يعقوب اسماعيل زكي صالحمعهد التكنولوجيا بغداد



زيد محمد مجيت فياضمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد سعد ساجت جبارمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد جواد نعمة محسنمعهد التكنولوجيا بغداد

ن رساجمعهد التكنولوجيا بغداد  حيدر عبد الحسي 
مصطفن

رضا عبيد عبد علي علوانمعهد التكنولوجيا بغداد

ن منصورمعهد التكنولوجيا بغداد  علي حسي 
ن حسي 

حيدر قاسم رهيف رمحمعهد التكنولوجيا بغداد

فرقد صالح غضبان خلفمعهد التكنولوجيا بغداد

نجاح سلمان هادي عكابمعهد التكنولوجيا بغداد

ي جي معهد التكنولوجيا بغداد
محسن رشيد راصن

علي سعد ناظم عمرمعهد التكنولوجيا بغداد

حاتم كريم هادي ظاللمعهد التكنولوجيا بغداد

محمود احمد عبد الواحد جميلمعهد التكنولوجيا بغداد

علي محمد حسن احمدمعهد التكنولوجيا بغداد

حسام الدين بسام عبد الوهابمعهد التكنولوجيا بغداد

حسام وليد نارص عفتانمعهد التكنولوجيا بغداد

احمد كاظم عبد الحسن خضنمعهد التكنولوجيا بغداد

علي حسن عبد الكاظم عبد الحسنمعهد التكنولوجيا بغداد

احمد طالب غازي حسنمعهد التكنولوجيا بغداد

علي محمد علي نارصمعهد التكنولوجيا بغداد

ن جمعة شاتول عبيدمعهد التكنولوجيا بغداد حسي 

ق صالح مهدي حسنمعهد التكنولوجيا بغداد استي 

عباس حسن احمد عباسمعهد التكنولوجيا بغداد

سجاد جبار حمود ابراهيممعهد التكنولوجيا بغداد

امجد عبد السالم جاسم محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

علي غسان غضبان احمدمعهد التكنولوجيا بغداد

علي غسان غضبان احمدمعهد التكنولوجيا بغداد

حسن مهدي حسن يوسفمعهد التكنولوجيا بغداد

حيدر رسول عبيد سلمانمعهد التكنولوجيا بغداد

احمد عقيل خليل ابراهيممعهد التكنولوجيا بغداد

ن عبد الكاظم عبد الحسنمعهد التكنولوجيا بغداد علي حسي 

احمد طالب غازي حسنمعهد التكنولوجيا بغداد

ق صالح مهدي حسنمعهد التكنولوجيا بغداد استي 

سجاد جبار حمود ابراهيممعهد التكنولوجيا بغداد

علي غسان غضبان احمدمعهد التكنولوجيا بغداد

حسن مهدي حسن يوسفمعهد التكنولوجيا بغداد

حيدر رسول عبيد سلمانمعهد التكنولوجيا بغداد

ن سعد علوان شبوطمعهد التكنولوجيا بغداد حسي 

كرار عباس خلف صيعجرمعهد التكنولوجيا بغداد

جميل عالء الدين جميل عبد عليمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد حسن محمود احمدمعهد التكنولوجيا بغداد

صي  أيوب أيوب صالحمعهد التكنولوجيا بغداد

عمر مني  عبدهللا حسنمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد كريم محمد عبد الرزاق حسي 

سجاد حيدر كطان طالسمعهد التكنولوجيا بغداد

حيدر لؤي علي مطرس معهد التكنولوجيا بغداد

حيدر امي  داود سلمانمعهد التكنولوجيا بغداد

ن رحمان كريم محمدمعهد التكنولوجيا بغداد حسي 

ابراهيم عبد الرزاق مشعل حماديمعهد التكنولوجيا بغداد

الحسن ثائر حميد دخانمعهد التكنولوجيا بغداد



عبد الحق سعد عبد الحق خليلمعهد التكنولوجيا بغداد

منتظر خالد هاتو جاسممعهد التكنولوجيا بغداد

كاظم حاكم عيىس عباسمعهد التكنولوجيا بغداد

باقر محمد خنجر حمودمعهد التكنولوجيا بغداد

ن زايرمعهد التكنولوجيا بغداد  علي حسي 
ن حسي 

عباس محمد نعيم برتومعهد التكنولوجيا بغداد

الن باسم شمو بيبومعهد التكنولوجيا بغداد

حيدر عالوي محسن عجرشمعهد التكنولوجيا بغداد

ن رشاش عبيدمعهد التكنولوجيا بغداد سجاد حسي 

ن طعيمه مالحمعهد التكنولوجيا بغداد صفاء حسي 

ي نعيم عذيب مثبنمعهد التكنولوجيا بغداد
محمد التفى

احمد ماجد عبد الحميد غفوريمعهد التكنولوجيا بغداد

علي سليم جبار نجممعهد التكنولوجيا بغداد

كرار كريم سالم محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

يمعهد التكنولوجيا بغداد
عبد هللا مكي مري بائن

ن زغي معهد التكنولوجيا بغداد ضياء عباس حسي 

علي حسن علي حسنمعهد التكنولوجيا بغداد

منتظر صباح عوده خضي معهد التكنولوجيا بغداد

نور الدين حازم فرحان عباسمعهد التكنولوجيا بغداد

عباس نجم عبد الزهرة حزاممعهد التكنولوجيا بغداد

 علي جبار عطيةمعهد التكنولوجيا بغداد
ن حسي 

فاضل عباس فاضل رضامعهد التكنولوجيا بغداد

احمد محمد عيىس محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد سجاد محمد الزم حسي 

بسام خليل خيون سعدمعهد التكنولوجيا بغداد

سيف قيس جاسم محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

ي عبد هللامعهد التكنولوجيا بغداد محمد رائد شعوئ 

سجاد لؤي زياد عباسمعهد التكنولوجيا بغداد

نور الهدى نعيم عبد علي رسنمعهد التكنولوجيا بغداد

مجتب  احمد اكرم احمدمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد علي حلو محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد  عالوي هلول شني 
مصطفن

محمد احمد عواد محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

ي محمد تايهمعهد التكنولوجيا بغداد
ن
هيثم عوق

سامر سلمان عبيد سايبمعهد التكنولوجيا بغداد

ن ابراهيم نجم عبد هللامعهد التكنولوجيا بغداد حسي 

ن محمودمعهد التكنولوجيا بغداد جابر صفاء حسي 

احمد حسن حبيب فرمانمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد محمد محسن كاظم حسي 

محمد نارص صي  محسنمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد ن عناد عبد عبد الحسي  حسي 

ن صبيحمعهد التكنولوجيا بغداد محمد صادق فاضل ياسي 

عبد الكريم جاسم منشد عيىسمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد جليل غائب صجممعهد التكنولوجيا بغداد

ن جاسم محمدمعهد التكنولوجيا بغداد صادق امي 

 عليمعهد التكنولوجيا بغداد
ن انسام فارس محمد ابراهيم حسي 

مهدي سيلم مهدي كوزانمعهد التكنولوجيا بغداد

محمود ماهر رحيم محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

صبا مالك كاظم جزلمعهد التكنولوجيا بغداد

مالك محمد سالم مطرودمعهد التكنولوجيا بغداد



ابراهيم سمي  عدنان عباسمعهد التكنولوجيا بغداد

ابراهيم سمي  عدنان عباسمعهد التكنولوجيا بغداد

مالك محمد سالم مطرودمعهد التكنولوجيا بغداد

مريم عدنان فاضل احمدمعهد التكنولوجيا بغداد

مصطفن قاسم سعد يونسمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد سهاد حسن محمد حسي 

زينب حاتم حكمان فرمانمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد ثناء محمد عطية حسي 

هشام احمد هادي عباسمعهد التكنولوجيا بغداد

دعاء هيثم نعمة محسنمعهد التكنولوجيا بغداد

يرسى عباس عبدهللا راشدمعهد التكنولوجيا بغداد

تبارك ناظم كاظم عبيدمعهد التكنولوجيا بغداد

طيبة رافل عباس محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

منار احمد مزهر حسنمعهد التكنولوجيا بغداد

رغدة شهاب احمد محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

ن ابراهيم حسن كاظممعهد التكنولوجيا بغداد حني 

حسن سلمان بخيت طوبانمعهد التكنولوجيا بغداد

حفصة قضي عبد االمي  عليمعهد التكنولوجيا بغداد

ورود حسن محمود شاكرمعهد التكنولوجيا بغداد

سارة كاظم كطامي عبد الكريممعهد التكنولوجيا بغداد

محمد ابراهيم صي  عمرانمعهد التكنولوجيا بغداد

سجاد طه مغامس سليمانمعهد التكنولوجيا بغداد

هاشم محمد محمود مهديمعهد التكنولوجيا بغداد

علي عماد عارف فرحانمعهد التكنولوجيا بغداد

عباس حميد كريم كاظممعهد التكنولوجيا بغداد

موج قحطان داود عامرمعهد التكنولوجيا بغداد

مجتب  كريم عباس عطيةمعهد التكنولوجيا بغداد

مهدي حيدر حسن اسيودمعهد التكنولوجيا بغداد

زينب علي عاصي باشخمعهد التكنولوجيا بغداد

روال عبد هللا احسان عليمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد تمارة رائد علي حسي 

زهراء احمد والي عبدمعهد التكنولوجيا بغداد

زينب جاسم جبار سفيحمعهد التكنولوجيا بغداد

شهد صفاء نعيم مهديمعهد التكنولوجيا بغداد

ي كاظممعهد التكنولوجيا بغداد فاطمة حمدي ناج 

احمد صباح حمود هدمولمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد خلف طعمة عيدانمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد حردان فاضل احمدمعهد التكنولوجيا بغداد

مالك هادي صالح رحيممعهد التكنولوجيا بغداد

زينب ابراهيم محمد عبدهللامعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد ن دحام حسي  مهند حسي 

ن خليفةمعهد التكنولوجيا بغداد فاطمة محمد مفيى

محمد احمد حمد مناديمعهد التكنولوجيا بغداد

رضا مهند موش عجيميمعهد التكنولوجيا بغداد

وديان حسن مسلم غازيمعهد التكنولوجيا بغداد

ي محمدمعهد التكنولوجيا بغداد كرار محمد كرج 

ن جاسممعهد التكنولوجيا بغداد سوسن جواد حسي 

ن ابراهيم حسن كاظممعهد التكنولوجيا بغداد حني 

ن سعيدمعهد التكنولوجيا بغداد حسن علي عبد الحسي 

يمعهد التكنولوجيا بغداد
مصطفن شاكر شهيد راصن



يمعهد التكنولوجيا بغداد
احمد سالم علوان راصن

احمد علي كاظم متعبمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد عباس حيدر جاسم حسي 

ن كاطعمعهد التكنولوجيا بغداد يوسف فالح عبد الحسي 

ي حماديمعهد التكنولوجيا بغداد شهد محمد حرئ 

محمد ثائر عباس عبد هللامعهد التكنولوجيا بغداد

حامد كريم مجيد إزغي معهد التكنولوجيا بغداد

عمر عباس علي دليمعهد التكنولوجيا بغداد

حسن فالح جابر عنادمعهد التكنولوجيا بغداد

مازن قاسم حسن صالحمعهد التكنولوجيا بغداد

منتظر بابان كاظم محيسنمعهد التكنولوجيا بغداد

ن كاطع عباسمعهد التكنولوجيا بغداد موش امي 

ي سلوميمعهد التكنولوجيا بغداد
حسن جبار صحن

حسن كاظم احمد عليويمعهد التكنولوجيا بغداد

احمد عادل حنضل نارصمعهد التكنولوجيا بغداد

حسن عامر محمد عليمعهد التكنولوجيا بغداد

حسن خضي  بهلول محمودمعهد التكنولوجيا بغداد

ي محمودمعهد التكنولوجيا بغداد
ى
محمد عبد الصمد عبد الباق

محمد زهي  صالح مهديمعهد التكنولوجيا بغداد

مرتضن مهدي خلف أيداممعهد التكنولوجيا بغداد

ن مهدي نعيم واديمعهد التكنولوجيا بغداد حسي 

 علي كامل جي معهد التكنولوجيا بغداد
ن حسي 

ةمعهد التكنولوجيا بغداد ن كريم حموز ابو شخي  حسي 

ن صادق عبد نورمعهد التكنولوجيا بغداد محمد عبد الحسي 

ابراهيم محمود ابراهيم عليمعهد التكنولوجيا بغداد

ن كاظم مجيد غديرمعهد التكنولوجيا بغداد حسي 

علي السجاد عالء خالدمعهد التكنولوجيا بغداد

علي ظاهر عبد حمودمعهد التكنولوجيا بغداد

وسام محمد عبد عباسمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد احمد ثامر حميد حسي 

سجاد باسم شامخ خنجرمعهد التكنولوجيا بغداد

 حسن علي حرزمعهد التكنولوجيا بغداد
مرتضن

عبد هللا عبد الرزاق عبد الحسن ماذيمعهد التكنولوجيا بغداد

حيدر كاظم حميد كاظممعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد بدر البدور عمار فائق عبدالحسي 

ن كاظم غازي شمرانمعهد التكنولوجيا بغداد حسي 

نبع الهدى رسول فاضل مهديمعهد التكنولوجيا بغداد

عبدالله سالم حسن مهديمعهد التكنولوجيا بغداد

سوسن عمار ناطق فتحيمعهد التكنولوجيا بغداد

عبدهللا حكمت فرحان عبودمعهد التكنولوجيا بغداد

محمود رعد نصيف جاسممعهد التكنولوجيا بغداد

وسام مصطفن عبدالجبار عباسمعهد التكنولوجيا بغداد

عمو عمار يوسف عبدهللامعهد التكنولوجيا بغداد

علي جبار عبيد عودهمعهد التكنولوجيا بغداد

يوسف سعد ثامر احمدمعهد التكنولوجيا بغداد

يمعهد التكنولوجيا بغداد حمزه ضياء حاج 

مروان عماد عباس خميسمعهد التكنولوجيا بغداد

مثبن صالح محسن فرحانمعهد التكنولوجيا بغداد

عبدالخالق ثائر حامد خضي معهد التكنولوجيا بغداد

سجاد احمد حسون زعي معهد التكنولوجيا بغداد



عمار عباس عويد عليمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد رزاق علي عاجلمعهد التكنولوجيا بغداد

مويد نجم عبد فياضمعهد التكنولوجيا بغداد

اوس هالل مسي  جاسممعهد التكنولوجيا بغداد

عمر جمال فاضل اسماعيلمعهد التكنولوجيا بغداد

 فريد ستار عليمعهد التكنولوجيا بغداد
ن حسني 

ن نجممعهد التكنولوجيا بغداد عمر علي حسي 

ابراهيم حسن مهدي عليويمعهد التكنولوجيا بغداد

ن جاسممعهد التكنولوجيا بغداد  محمد حسي 
مصطفن

مصطفن عبدهللا كريم عبدالسادةمعهد التكنولوجيا بغداد

مصطفن جاسم محمد صالحمعهد التكنولوجيا بغداد

اوس نعيم رحيم كاظممعهد التكنولوجيا بغداد

مقتدى حيدر علي عبدمعهد التكنولوجيا بغداد

ي رشيدمعهد التكنولوجيا بغداد
ى
ي ساق

محمد حفى

احمد حيدر عداي مزعلمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد رشيد محمد االمي معهد التكنولوجيا بغداد

مدحت محمد عبدالكريم جمعهمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد مراد مرزوك جوادمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد فرح بشار علي حسي 

سنان صادق اسماعيل ابراهيممعهد التكنولوجيا بغداد

ي خزعل ماردمعهد التكنولوجيا بغداد علي ناج 

علي باسم مجيد رشيدمعهد التكنولوجيا بغداد

صادق مطلب حسن هاللمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد علي عبدالرضا حاتم شاهي 

رونق عامر طه حسنمعهد التكنولوجيا بغداد

انور جليل فاضل زغي معهد التكنولوجيا بغداد

محمد اسامه عبدالكريم نصيفمعهد التكنولوجيا بغداد

يمعهد التكنولوجيا بغداد رشيد اياد كاظم عبدالنب 

مصطفن عبدالكريم عبدالزهرةمعهد التكنولوجيا بغداد

احمد حمود كتاب مجبلمعهد التكنولوجيا بغداد

ايهاب منذر محمد عليمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد ن سالم زاير حسي  حسي 

عباس جاسب عبد الساده شياعمعهد التكنولوجيا بغداد

اياد خلف علي فليحمعهد التكنولوجيا بغداد

صفاء كاظم لفتة ساجدمعهد التكنولوجيا بغداد

هشام احسان عالوي داودمعهد التكنولوجيا بغداد

علي نصيف جاسم مكيمعهد التكنولوجيا بغداد

ن عبدالرضامعهد التكنولوجيا بغداد عبدهللا نارص حسي 

علي حسن جاسم كعيدمعهد التكنولوجيا بغداد

ي يوسفمعهد التكنولوجيا بغداد
وسام هادي غبن

جهاد رحمه عبدهللا حماديمعهد التكنولوجيا بغداد

حيدر نشوان كاظم راشدمعهد التكنولوجيا بغداد

 محمد عليمعهد التكنولوجيا بغداد
ن رضا علي حسي 

ي بكيمعهد التكنولوجيا بغداد عمار كاظم عبدالنب 

سيف سعد مجيد عبد عليمعهد التكنولوجيا بغداد

ابراهيم فخري خضي  ذيابمعهد التكنولوجيا بغداد

حسن محمد عبدالواحد ابراهيممعهد التكنولوجيا بغداد

ن عدايمعهد التكنولوجيا بغداد محمد كاظم حسي 

ن عبدمعهد التكنولوجيا بغداد حسن غضبان حسي 

عالء جاسب صبار عليمعهد التكنولوجيا بغداد



ماهر شهاب احمد طهمعهد التكنولوجيا بغداد

نذير احمد عبد فرجمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد خليل ابراهيم مهوسمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد خليل ابراهيم مهوسمعهد التكنولوجيا بغداد

غيث موش جباره حنشمعهد التكنولوجيا بغداد

ن محمد عبد عبدهللامعهد التكنولوجيا بغداد حسي 

عبدالستار علي عبد جاسممعهد التكنولوجيا بغداد

مازن عبد النارص ابراهيم حمودمعهد التكنولوجيا بغداد

محمد علي صفاء مجيدمعهد التكنولوجيا بغداد

نمعهد التكنولوجيا بغداد ي حمزة حسي  يارس حرئ 

محمد مؤيد يوسف علوانمعهد التكنولوجيا بغداد

علي قضي حسون حماديمعهد التكنولوجيا بغداد

يارس محمد شاكر محمودمعهد التكنولوجيا بغداد

ابراهيم شاكر علي خليلمعهد التكنولوجيا بغداد

يدهمعهد التكنولوجيا بغداد ذو الفقار سمي  عبيد رس 

عبدهللا عائد حمزه محمدمعهد التكنولوجيا بغداد

مصطفن مناور عبيد صالحمعهد التكنولوجيا بغداد

يمعهد الفنون التطبيقية
هدى عثمان توفيق صالح البيائى

نورس علي زغي  دوازه السعيديمعهد الفنون التطبيقية

محمد ناظر جمعة عبد هللامعهد الفنون التطبيقية

دالل حميد كوي سلمان عبد الرضا الوائليمعهد الفنون التطبيقية

يمعهد الفنون التطبيقية
عباس علي حمد راشد العطوائن

نور حسن عبد الجبار عبد الهادي العزاويمعهد الفنون التطبيقية

يمعهد الفنون التطبيقية
منار علي هاشم خضي  الطائ 

نبأ هللا مهند مهيدي صالح العيساويمعهد الفنون التطبيقية

يمعهد الفنون التطبيقية امنة محسن حميد مرزوك العتائ 

جعفر رعد ستار رمضان الربيعيمعهد الفنون التطبيقية

علي فؤاد مراد شاه مرادمعهد الفنون التطبيقية

زينب رائد سعيد عبد االمي  الصادقمعهد الفنون التطبيقية

سجاد قيس محسن علوان القرة غوليمعهد الفنون التطبيقية

مريم عبد هللا وحيد حمادي الدليميمعهد الفنون التطبيقية

ي عبدمعهد الفنون التطبيقية
لقاء علي ثائن

صفا نارص عراك حمادي الدليميمعهد الفنون التطبيقية

نور الهدى رشاد اسماعيل نعمةمعهد الفنون التطبيقية

يمعهد الفنون التطبيقية منار مشتاق طالب ناج 

فاطمة رحاب سلمان محمودمعهد الفنون التطبيقية

يدة مسعودمعهد الفنون التطبيقية ن يوسف رس  حني 

يمعهد الفنون التطبيقية ي الدئ  فاطمة سمي  صالح ناج 

 عليمعهد الفنون التطبيقية
ن فاتن قاسم عبد حسي 

يمعهد الفنون التطبيقية مها جواد كاظم عيدان الجنائ 

تبارك يارس عبد االئمة عبود جبارمعهد الفنون التطبيقية

تفى هللا علي حسن عبدمعهد الفنون التطبيقية

ابرار نهاد كاظن بازاغا الكرعاويمعهد الفنون التطبيقية

فاطمة جواد كاظم عبد علي الشمريمعهد الفنون التطبيقية

رانية نزار سلمان احمد الغريريمعهد الفنون التطبيقية

ن حيدرمعهد الفنون التطبيقية رقية صباح حسي 

ن خضي  عباسمعهد الفنون التطبيقية زينب حسي 

هان  البديريمعهد الفنون التطبيقية ى رضيوي جاسم رس  برس 

سوسن محمود نجم عبدمعهد الفنون التطبيقية

ن علوان حمادي علوان العزاويمعهد الفنون التطبيقية حسي 



ليث خضي  سلمان هربودمعهد الفنون التطبيقية

رند جعفر صادق عباس الره زليمعهد الفنون التطبيقية

سح  جواد كاظم جندورمعهد الفنون التطبيقية

شيماء مطلك ممدوح سالم العبيديمعهد الفنون التطبيقية

يمعهد الفنون التطبيقية ن الخفاج  زهراء انور محمد حسي 

يمعهد الفنون التطبيقية
االء موش داود عطية الحسبن

ن منشد عبود التميميمعهد الفنون التطبيقية زينب حسي 

سجاد حازم هاشن عودة المالكيمعهد الفنون التطبيقية

مصطفن فاضل هتلر عبدمعهد الفنون التطبيقية

عبد هللا كنعان عبد الهادي معي الشمريمعهد الفنون التطبيقية

رفل جاسم خايف عليانمعهد الفنون التطبيقية

رسل سعدي مجيد محمد السلمانمعهد الفنون التطبيقية

دعاء ابراهيم حيدر حي معهد الفنون التطبيقية

يمعهد الفنون التطبيقية مصطفن امجد نصيف جاسم الخفاج 

الزهراء محمد مطر جعفر الدليميمعهد الفنون التطبيقية

يمعهد الفنون التطبيقية
ن فاضل حريجة طالب السودائن حسي 

سيف منذر عناد كاظم التميميمعهد الفنون التطبيقية

مرتضن ريسان تعبان زايرمعهد الفنون التطبيقية

جعفر خضن سلمان نعمة التميميمعهد الفنون التطبيقية

احمد حاتم فاضل فرحان الجميليمعهد الفنون التطبيقية

مؤمل علي جاسم جبارمعهد الفنون التطبيقية

سح  نعمة رهيف هندول الفتالويمعهد الفنون التطبيقية

يمعهد الفنون التطبيقية  هجيج عويد الجنائ 
ياس خضن

سيف علي المي عليمعهد الفنون التطبيقية

علي نزار جبار شهاب الموسويمعهد الفنون التطبيقية

يمعهد الفنون التطبيقية
 علي خماس البيائى

ن عبد هللا حسي 

ن محيسنمعهد الفنون التطبيقية احمد علي حسي 

 عبد الواحد عزيز طاهر الشويليمعهد الفنون التطبيقية
ن بني 

 ميثم عبد علي السيالويمعهد الفنون التطبيقية
مرنضن

هدى عبد الكاظم حبيب هادي الربيعيمعهد الفنون التطبيقية

نمعهد الفنون التطبيقية علي كريم عبد اللطيف حسي 

ي فرج الساعديمعهد الفنون التطبيقية
ن
حيدر مهدي صاق

تبارك عباس نور الدين وهابمعهد الفنون التطبيقية

ابراهيم وليد ابراهيم حسنمعهد الفنون التطبيقية

عبد هللا ابراهيم صاحب نارصمعهد الفنون التطبيقية

يمعهد الفنون التطبيقية
ن العائن طه امجد مداح محمد امي 

مريم كاظم سلمان شواي الخزعليمعهد الفنون التطبيقية

منتظر صالح صوي    ح جلوبمعهد الفنون التطبيقية

امي  حميد ازرك شنانمعهد الفنون التطبيقية

ساليتعبد الباري حسن سليم النعيميمعهد الفنون التطبيقية

يمعهد الفنون التطبيقية
علي رافع صبيح مهنا الحسيبن

ن حاجم الغراويمعهد الفنون التطبيقية ن فرج ياسي  ياسي 

يمعهد الفنون التطبيقية كرار يعرب يوسف ابراهيم الخفاج 

حسن احمد لفتة جالبمعهد الفنون التطبيقية

حيدر رضا فضل الرسايمعهد الفنون التطبيقية

دعاء رضا عبد اللطيف شهاب الويىسيمعهد الفنون التطبيقية

ي العامريمعهد الفنون التطبيقية
ن
ن شاق سحر نارص حسي 

اية صبحي عبد ابراهيم الشيخليمعهد الفنون التطبيقية

يمعهد الفنون التطبيقية ميس محمود هادي مشعل الخفاج 

احمد نهي  هادي عكيلي العايديمعهد الفنون التطبيقية



مصطفن شلب مشالي عباسمعهد الفنون التطبيقية

كرار ماجد عبد الرضا وريوشمعهد الفنون التطبيقية

احمد محمد سلومي عبد الشمريمعهد الفنون التطبيقية

نورس صالح مهدي محمدمعهد الفنون التطبيقية

ن العباشيمعهد الفنون التطبيقية  علي ذياب حسي 
لببن

ارشد محسن احمد وشل الجواريمعهد الفنون التطبيقية

يارس لواء قهار جمعةمعهد الفنون التطبيقية

فاطمة منذر ابراهيم مسلممعهد الفنون التطبيقية

اية شاكر محمود العبيديمعهد الفنون التطبيقية

سما انهار عبد الجليل فرج عطيةمعهد الفنون التطبيقية

سارة حبيب محمد حسن الجبوريمعهد الفنون التطبيقية

زينب عادل هادي علي العامريمعهد الفنون التطبيقية

يمعهد الفنون التطبيقية
ارساء عبد الكريم عبد هللا محمد البيائى

رحمة عالء حسن شغيدلمعهد الفنون التطبيقية

سارة حيدر جلوب بالسم الموسويمعهد الفنون التطبيقية

يمعهد الفنون التطبيقية
تمارا محمد محمود جاسم الكنائن

سجاد عثمان عبد هللا حسنمعهد الفنون التطبيقية

شهد احمد فاضل مجيد الدوريمعهد الفنون التطبيقية

شيماء حامد وادي العيثاويمعهد الفنون التطبيقية

ي العزاويمعهد الفنون التطبيقية كرار مهند هشام صي 

مصطفن ايوب يوسف مهديمعهد الفنون التطبيقية

مبن مصطفن كاظم جاسممعهد الفنون التطبيقية

مقداد مراد داود جاسممعهد الفنون التطبيقية

ن اكطافة نض الشداويمعهد الفنون التطبيقية نور الهدى حسي 

نور الهدى سلمان نارص موش الساريمعهد الفنون التطبيقية

هدى فوزي هادي احمد الدليميمعهد الفنون التطبيقية

نور نزار سعيد عبد هللامعهد الفنون التطبيقية

نور نزار سعيد عبد هللامعهد الفنون التطبيقية

سجاد مصطفن راشد نجيدي النجيديمعهد الفنون التطبيقية

نبأ محمد عبد المالك قاسم الصالحمعهد الفنون التطبيقية

اية عبد االمي  كاظم حسن المالكيمعهد الفنون التطبيقية

يمعهد الفنون التطبيقية عباس فاضل سلمان فاضل العكائ 

يمعهد الفنون التطبيقية
ضح محمد جميل داوود البيائى

منتظر فاضل كاظم عباس الجبوريمعهد الفنون التطبيقية

فاتن فالح عبد الرزاق غفوري الطاهريمعهد الفنون التطبيقية

نور جبار محسن جابر الجابريمعهد الفنون التطبيقية

يمعهد الفنون التطبيقية
نور مسلم كشعم سعيد الحمرائن

يمعهد الفنون التطبيقية
ن مكيرس الخيضائن مودة محمود ياسي 

نور قاسم جبار عبود العزاويمعهد الفنون التطبيقية

سوزان عبد الرزاق هادي عداي الحفيدمعهد الفنون التطبيقية

رنا عبد الرحمن جواد عبد الواحد الطحانمعهد الفنون التطبيقية

نمعهد الفنون التطبيقية منار قاسم جاسم حسي 

يمعهد الفنون التطبيقية
ن رياض غازي عبد الرزاق التكريبى حني 

ي الممعهد الفنون التطبيقية
زهراء وليد خلف حميد ببن

ن حمد العاصميمعهد الفنون التطبيقية فاطمة ضياء حسي 

ي ستار جبار غازي البديريمعهد الفنون التطبيقية
امائن

مريم علي احمد محسن المالكيمعهد الفنون التطبيقية

يمعهد الفنون التطبيقية
مريم عبد الرحمن كريم حمود سامرائ 

اية ماجد عبد الحميد عبد المجيد الزيديمعهد الفنون التطبيقية

غانم مصوي عكموش رسبوت السليطيمعهد الفنون التطبيقية



يمعهد الفنون التطبيقية
احمد جي  عبد مصلح الدلفن

محمد لفتة عبد الحسن كشمرمعهد الفنون التطبيقية

محمود خالد احمد سليمان الحجارمعهد الفنون التطبيقية

ن عباس تريحي الفكيكيمعهد الفنون التطبيقية ارساء حسي 

ن الموشمعهد الفنون التطبيقية سجا علي حليم حسي 

ن القزازمعهد الفنون التطبيقية محمد علي رعد عباس عبد الحسي 

براء علي كاظم محمد المرسوميمعهد الفنون التطبيقية

يمعهد الفنون التطبيقية زهراء خالد سالمه عبد الرضا الفريح 

ي بغداد
ي التقبن هبة عبدهللا اسماعيل مهيديالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن عبدهللا دحام كريم عباسالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ي حسنالمعهد الطب 

ميسم سمي  راصن

ي بغداد
ي التقبن زهراء قيض فليح عبدهللاالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن عبدهللا فرحان عوده فرحانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مجبل عبيد حسن سهيلالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن محمد خميس عباس عليالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زهراء عبد مشعل خليفالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن نبا حكم هادي حسي 

ي بغداد
ي التقبن ابتهال مظلوم احمد عبودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن امنة باسم عبد الحميد عبد المعبودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن بشي  حسن قادر صخرالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حسن هادي حميد نايفالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حمود عيدان كريم عجلالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حوراء محمد هادي مهديالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رقية عامر جبار عبدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رقية عامر جبار عبدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رنا مهدي صالح عبدهللاالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن يالمعهد الطب 

زهراء وسام كامل غبن

ي بغداد
ي التقبن ماري عالء الدين عبدالرحمنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن نور عبدالزهرة عامرجربوعالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن عبدهللا نايف عودة سلمانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سيف سامي حمدان محمودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سجاد عبدالرزاق علي صالحالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مريم اسكندر كاظم عبدالحسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سجاد كاظم عبد صكبانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن سيدعبودالمعهد الطب  سح  عبدالحسي 

ي بغداد
ي التقبن  مكيالمعهد الطب 

ن فاطمة داخل حسي 

ي بغداد
ي التقبن يوسف رياض رحمان عدنانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ميسم شامل كامل اكشاشالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن محمد بالل عبدالحميد حسي 

ي بغداد
ي التقبن محمد علي عبدهللا محمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن علي باسم عزيز حسي 

ي بغداد
ي التقبن وئام صالح حسن يونسالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سجاد حسن جاسم عباسالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن كرار ذوالفقار علي هربودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن جوامي  كرمشالمعهد الطب  محمد حسي 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن احمد شاكر علي حسي 

ي بغداد
ي التقبن زينب ماجد حميد مجيدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن جبار موشالمعهد الطب  زهراء حسي 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن  حسي 
حوراء هادي مصطفن

ي بغداد
ي التقبن ن عودة محمدالمعهد الطب  زهراء حسي 



ي بغداد
ي التقبن وصال محمد عبد الحمزةفاضلالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مريم مشتاق هادي اسدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زهراء ثامر احمد حمزةالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن  كوليالمعهد الطب 

اية عادل مطرس 

ي بغداد
ي التقبن براء حمزة هاشم عيدانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زينب جاسم خضي  عباسالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن بشار محمود ذنون نجيبالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رجاء عبد الرصن عبود سلمانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن امي  سعدون حمزة عبدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن غدير محمد زغي  ممدوحالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن يفالمعهد الطب  ن رس  فاطمة عبدالحسي 

ي بغداد
ي التقبن ارساء مهدي عطية رسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن كرار محمد سلمان كاظمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن علي محمد والي زويرالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن اسية احمد شمران موشالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن احمد حسن هادي رشيدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن منتىه غازي عبد الحمزة عبودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن غدير عماد جبار عليالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن عمران موشالمعهد الطب  زهراء عبدالحسي 

ي بغداد
ي التقبن ن جاسم دورس سلمانالمعهد الطب  حسي 

ي بغداد
ي التقبن اية صالح حسن ريحانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رنا موش مهدي حمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن فراس صادق جعفرالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن فاطمة محمد عباس صالحالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رغد حسن فاهم شعالنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن علي فاضل عودة شوكانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حسن هادي خوين حميديالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن غالب محمد علي عبد زيدالمعهد الطب  حسي 

ي بغداد
ي التقبن كرار مشتاق عبد الجبارالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن مريم قحطان زهي  حسي 

ي بغداد
ي التقبن مثبن محسن مردان ورودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن يوسف يعقوب هادي خضي المعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن فرحان حمدالمعهد الطب  هديل حسي 

ي بغداد
ي التقبن مصطفن اسعد محمد عبدهللاالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن دعاء جواد كاظم وحيدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن طيبة خالد رسحان عبدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن محمد هراطالمعهد الطب  زهراء ياسي 

ي بغداد
ي التقبن طيبه سعدي علي سالمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ناظم فري    ح شحاذه غضبانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن باقر سلمان عليوي عبدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن قاسم جمال محسن عبد االمي المعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مالك يحب  لطيف خزامالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن عالءكاظم صالحالمعهد الطب  حسي 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن احمد شاكر علي حسي 

ي بغداد
ي التقبن زينب ماجد حميد مجيدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن جبار موشالمعهد الطب  زهراء حسي 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن  حسي 
حوراء هادي مصطفن

ي بغداد
ي التقبن ن عودة محمدالمعهد الطب  زهراء حسي 

ي بغداد
ي التقبن وصال محمد عبد الحمزة فاضلالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مريم مشتاق هادي اسدالمعهد الطب 



ي بغداد
ي التقبن زهراء ثامر احمد حمزةالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن  كوليالمعهد الطب 

اية عادل مطرس 

ي بغداد
ي التقبن براء حمزة هاشم عيدانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زينب جاسم خضي  عباسالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن بشار محمود ذنون نجيبالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رجاء عبد الرصن عبود سلمانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن امي  سعدون حمزة عبدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن غدير محمد زغي  ممدوحالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن يفالمعهد الطب  ن رس  فاطمة عبدالحسي 

ي بغداد
ي التقبن ارساء مهدي عطية رسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن كرار محمد سلمان كاظمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن علي محمد والي زويرالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن اسية احمد شمران موشالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن احمد حسن هادي رشيدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن منتىه غازي عبد الحمزة عبودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن غدير عماد جبار عليالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن عمران موشالمعهد الطب  زهراء عبدالحسي 

ي بغداد
ي التقبن ن جاسم دورس سلمانالمعهد الطب  حسي 

ي بغداد
ي التقبن شهد محمد حامد محسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن اية صالح حسن ريحانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رنا موش مهدي حمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن فراس صادق جعفرالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن فاطمة محمد عباس صالحالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رغد حسن فاهم شعالنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن علي فاضل عودة شوكانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حسن هادي خوين حميديالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن غالب محمد علي عبد زيدالمعهد الطب  حسي 

ي بغداد
ي التقبن كرار مشتاق عبد الجبارالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن مريم قحطان زهي  حسي 

ي بغداد
ي التقبن مثبن محسن مردان ورودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن يوسف يعقوب هادي خضي المعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن فرحان حمدالمعهد الطب  هديل حسي 

ي بغداد
ي التقبن رسى عدنان صبيح عيدانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ايات صباح غايب عطيهالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زينب نصيف جاسم بجاويالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زهراء جعفر براهيم احمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زينب ازاد علي فرمانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن فاطمة محمد انغيمش جيادالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن نور عماد كريم خلفالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن انوار نصيف جاسم حسي 

ي بغداد
ي التقبن ايه مبدر جاسم حمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سح  منصور رفيج موزانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زهراء محمد تومان جوالنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مالك عدنان عبد االله صالحالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن فاطمة جواد جاعد عمرانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن تفى احمد كريم عبدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رنا طه سامي يونسالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ايه سعد محمد عليالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن شهد حسن احمد حريفشالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن غصون رشيد جنت عبودالمعهد الطب 



ي بغداد
ي التقبن ن كاملالمعهد الطب  نادية عودة حسي 

ي بغداد
ي التقبن مريم مني  فهد خورشيدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن تبارك عمار عبدالجبار كريمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ارساء لفته طنش محسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن فرح محمد محسن سدخانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن جوهرالمعهد الطب  زينب علي عبدالحسي 

ي بغداد
ي التقبن ساجدة احمد علي عبدالعزيزالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن هدى جمال عبدالعزيز سعدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن كوثر عمار علي عبد سهيلالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رحاب يحب  صغي  عودةالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن هدى عادل محمد زايرالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن حمزة غزايالمعهد الطب  عذراء حسي 

ي بغداد
ي التقبن ن قاسم كاطع صكبانالمعهد الطب  بني 

ي بغداد
ي التقبن هاجر رحيم محمد خارعالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن فاطمة فارس خيون فعلالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن عذراء عبد االيمة  عبد الحسن عزيزالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن غالم رضاالمعهد الطب  دعاء عبد السالم حسي 

ي بغداد
ي التقبن ي خليفةالمعهد الطب 

سحر ايمن سببى

ي بغداد
ي التقبن رماح عدنان محمد عاشورالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ايه احمد عبد الحسن كلكةالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن جودةالمعهد الطب  رسل علي حسي 

ي بغداد
ي التقبن ن جعفر سهيل عبد هللاالمعهد الطب  بني 

ي بغداد
ي التقبن اري    ج عمار علي عبد سهيلالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رباب جمال عبد العزيز حموديالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن تبارك فالح شهاب احمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن فاطمة محمود محمد عليويالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن حمد شهابالمعهد الطب  رسى حسي 

ي بغداد
ي التقبن زهراء صفاء نارص حافظالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن عفاف عبد هللا ياس خضي المعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن نبا حايف رسحان عبادةالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سيناء عامر جواد كاظمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سح   حميد رشيد مرهجالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رسى عامر عبد ابراهيمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رسل صباح جيهان بخشالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن غدير عارف جعفر فعلالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن تبارك حافظ بريسم ضاجيالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حوراء ثامر حسن ساجتالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن يالمعهد الطب  ن ناج  صفاء عامر حسي 

ي بغداد
ي التقبن رسل طعمة علي عبد السادةالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن لينا بدري محمد عليالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سارة علي كاظم غيدانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن كرامة قاسم عجد مشجلالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زهراء عباس مبدر نايفالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مروة جعفر محمد عبد عليالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن طيبة احمد جاسم كاطعالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن نور حسن رحيم صكرالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن احالم محمد عبيد حماديالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن مريم وليد خلف ياسي 

ي بغداد
ي التقبن مريم حازم محمد طاهرالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن فاطمة نعمه حمزه جاسمالمعهد الطب 



ي بغداد
ي التقبن فاطمة نوري اسماعيل نصيفالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مجاهد علي اعبيس جاسمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سيف علي عبد عبودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن حماديالمعهد الطب  فاطمة احمد حسي 

ي بغداد
ي التقبن زينب عبد الرزاق محمد حسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن افنان نض هللا نعمه حسي 

ي بغداد
ي التقبن صدام ابراهيم فرحان كاطعالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مرتضن باسم حسن مريخانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن حميد طعمه سلمانالمعهد الطب  بني 

ي بغداد
ي التقبن رئ  هيثم عالوي جسامالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ندى باسم مجيد محمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ريام ليث طالب لطيفالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن صابرين جلود سليمان عوادالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن االء خالد حمزة ابراهيمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن روى هاشم وهيب عليالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن شهالء حسن محمد خلفالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن اسماء ماجد نارص حسي 

ي بغداد
ي التقبن فواطم عالء فالح حسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رسى محمود اسماعيل عاصيالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ازهار محمد مشمول عبدالحسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سارة طه محمود طهالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ابتهال قحطان محمد جاسمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن امي  مني  مرتضن محسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن كحالء حسن محمد خلفالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سارة عايد كاظم مخيف حسونالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ين خالد هليل وكيلالمعهد الطب  شي 

ي بغداد
ي التقبن عبدهللا علي هادي جوادالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زهراء محمد فرحان عيدانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن انفال عماد ابراهيم احمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن علي ليلو عطيه سطيحالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حيدر هادي كطن عوادالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن جاسم محمد غريبالمعهد الطب  يقي 

ي بغداد
ي التقبن تبارك نافع عواد لطيفالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن حمزة محمود جلوب حسي 

ي بغداد
ي التقبن عدنان محمد حميد جاسمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن نور طاهر حمادي حسي 

ي بغداد
ي التقبن فيصل خليل برهوم راشدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ارساء نعيم خضي  عباسالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن فاطمة مشتاق طالب احمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن اسيا عامر فرحان كاظمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حوراء ابراهيم عودة محيميدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن نبا هيثم كريمش عريبالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مريم بشي  حميد عبودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مروة مالك منصور مشتتالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مريم قضي حسن ابراهيمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن وسن حسن علوان روضانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مريم عراك جواد شارعالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن نور عزيز شحاذه محمودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رساب فاضل مهدي شناوةالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مريم حسن زامل حسنالمعهد الطب 



ي بغداد
ي التقبن علي ابراهيم تايه محسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مريم فالح محمود محمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن مهيديالمعهد الطب  جواد كاظم حسي 

ي بغداد
ي التقبن زهراء خضن عبد الواحد ابراهيمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن نادية عباس كاظم مزعلالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن  عبد الرزاق علي ذنونالمعهد الطب 

مصطفن

ي بغداد
ي التقبن دعاء نعيمة جي  رهيفالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن جاسم محمد غريبالمعهد الطب  يقي 

ي بغداد
ي التقبن نور عزيز شحاذه محمودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زهراء خضن عبد الواحد ابراهيمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن دعاء نعيمة جي  رهيفالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن بتول عماد عبد الجليل مزيدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن نادية كاظم حسن جاسمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن يالمعهد الطب  ي اسماعيل عبدالنب 

فاطمة حفى

ي بغداد
ي التقبن ايات نارص سلمان كاظمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن دنيا غانم حمزة فرعونالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن امال احمد هدو جوادالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن احمد كديمي حسنالمعهد الطب  ام البني 

ي بغداد
ي التقبن فرح علي حميد مخيفالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن  حميد عبد عليالمعهد الطب 

ن حسي 

ي بغداد
ي التقبن رقية فائز كريم نارصالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن  حميد عبد عليالمعهد الطب 

ن حسي 

ي بغداد
ي التقبن فاطمة كريم حسن رضاالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مريم علوان عوده حميدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ايات منعم كاظم ابراهيمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن عباس صالح ابراهيم خليلالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن  علي حسنالمعهد الطب 

ن مباهلة حسي 

ي بغداد
ي التقبن سجاد علي صباح عبد العزيزالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن حوراء ابراهيم حميد حسي 

ي بغداد
ي التقبن علي غانم عباس كاظمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ذوالفقار سعدون صادق حسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن حيدر خضي  حمزةالمعهد الطب  بني 

ي بغداد
ي التقبن حيدر سعد رحيم هاديالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زهراء محمد كاظم شنيورالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زينب لفتة طنش محسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن هناء شهاب احمد فرزاالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن  علي عيىس علوانالمعهد الطب 

ن حسي 

ي بغداد
ي التقبن ايات حاكم عبد زيد كريمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ي جي  بنيانالمعهد الطب  زهراء خي 

ي بغداد
ي التقبن ذرى عالء احمد كاظمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ي خليفةالمعهد الطب  زهراء ماجد ناج 

ي بغداد
ي التقبن حنان خضي  سبهان جابرالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حسن قاسم كريم عباسالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زهراء نعمان محسن تومانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن ريام محمد فالح حسي 

ي بغداد
ي التقبن كامل صباح محسن مهنهالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ي خلفالمعهد الطب  ن حسام مي  بني 

ي بغداد
ي التقبن وهج سلمان طارش سلمانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن محمد نسيم حاتم عبد الطيفالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زهراء عقيل فاضل محمدالمعهد الطب 



ي بغداد
ي التقبن ي جي المعهد الطب 

ابراهيم رسول شمحن

ي بغداد
ي التقبن حنان عواد هاشم بلوطالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن شمس مازن سلمان خضي المعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حسام محمد نجم عبد الواحدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن هبة سمي  سالم محمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مجتب  سعد طالب حسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن صفا محمد سعيد محمودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن صفا محمد سعيد محمودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حنان عالوي خفيف عبد السيدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن رسور قاسم علي حسي 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن نرسين كريم حسن حسي 

ي بغداد
ي التقبن شهد علي عيدان فليحالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ايه حسن كاظم عامرالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن اري    ج حماد عباس حسي 

ي بغداد
ي التقبن نور كريم محمد عليالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن كفاح براهيم مجيد الزمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ورود صادق عبار دفارالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن حيدر زامل خلف رمي 

ي بغداد
ي التقبن زهراء اسكندر حميد محسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ارساء عبد فرحان مطرالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حيدر علي كاظم عباسالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن فاطمة احمد سلطان حمديالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن  جي  غاسم عبدهللالمعهد الطب 

مصطفن

ي بغداد
ي التقبن نور الهدى احمد زباري سلمانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ايالف محمد محمود عطيةالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زينة عباس خضي  عباسالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن يالمعهد الطب 

ن
نور محمد عبد عوق

ي بغداد
ي التقبن هناء عباس محمد عبيدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حسن اياد عبد علي حمادالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ايات حيدر طالب محمودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زهراء خلف كزار مرزةالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زينب علي محسن مطلكالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن جاسم محمد كاظم جاسمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حسام احمد مهاوش زغي المعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ماجد عيدان سعد فعلالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رسى عباس خضي  عباسالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن عبدهللا حيدر عبد االمي  كاظمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سحر جبار شاطي بهيلوالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مصطفن اسعد محمد عبدهللاالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن محمد جاسم رحمةالمعهد الطب  حسني 

ي بغداد
ي التقبن احمد حمزة غافل خليفالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن دعاء جواد كاظم وحيدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن جابر عبد العباس ثامرالمعهد الطب  حني 

ي بغداد
ي التقبن  ماجد جبار عليالمعهد الطب 

مصطفن

ي بغداد
ي التقبن ن محمد هراطالمعهد الطب  زهراء ياسي 

ي بغداد
ي التقبن طيبه سعدي علي سالمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ناظم فري    ح شحاذه غضبانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن باقر سلمان عليوي عبدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن قاسم جمال محسن عبد االمي المعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مالك يحب  لطيف خزامالمعهد الطب 



ي بغداد
ي التقبن ن عالءكاظم صالحالمعهد الطب  حسي 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن احمد شاكر علي حسي 

ي بغداد
ي التقبن زينب ماجد حميد مجيدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن جبار موشالمعهد الطب  زهراء حسي 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن  حسي 
حوراء هادي مصطفن

ي بغداد
ي التقبن ن عودة محمدالمعهد الطب  زهراء حسي 

ي بغداد
ي التقبن وصال محمد عبد الحمزةفاضلالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن وصال محمد عبد الحمزةفاضلالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مريم مشتاق هادي اسدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زهراء ثامر احمد حمزةالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن  كوليالمعهد الطب 

اية عادل مطرس 

ي بغداد
ي التقبن براء حمزة هاشم عيدانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زينب جاسم خضي  عباسالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن بشار محمود ذنون نجيبالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رجاء عبد الرصن عبود سلمانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن امي  سعدون حمزة عبدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن غدير محمد زغي  ممدوحالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن يفالمعهد الطب  ن رس  فاطمة عبدالحسي 

ي بغداد
ي التقبن ارساء مهدي عطية رسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن كرار محمد سلمان كاظمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن علي محمد والي زويرالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن اسية احمد شمران موشالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن احمد حسن هادي رشيدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن منتىه غازي عبد الحمزة عبودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن غدير عماد جبار عليالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن عمران موشالمعهد الطب  زهراء عبدالحسي 

ي بغداد
ي التقبن ن جاسم دورس سلمانالمعهد الطب  حسي 

ي بغداد
ي التقبن شهد محمد حامد محسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن شهد محمد حامد محسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن اية صالح حسن ريحانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رنا موش مهدي حمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن فراس صادق جعفرالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن فاطمة محمد عباس صالحالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رغد حسن فاهم شعالنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن علي فاضل عودة شوكانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حسن هادي خوين حميديالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن غالب محمد علي عبد زيدالمعهد الطب  حسي 

ي بغداد
ي التقبن كرار مشتاق عبد الجبارالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن مريم قحطان زهي  حسي 

ي بغداد
ي التقبن مثبن محسن مردان ورودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن يوسف يعقوب هادي خضي المعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن فرحان حمدالمعهد الطب  هديل حسي 

ي بغداد
ي التقبن ي زنادالمعهد الطب 

ى
علي اكرم عبدالباق

ي بغداد
ي التقبن هبة عبدهللا اسماعيل مهيديالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن عبدهللا دحام كريم عباسالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ي حسنالمعهد الطب 

ميسم سمي  راصن

ي بغداد
ي التقبن زهراء قيض فليح عبدهللاالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن عبدهللا فرحان عوده فرحانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مجبل عبيد حسن سهيلالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن محمد خميس عباس عليالمعهد الطب 



ي بغداد
ي التقبن زهراء عبد مشعل خليفالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زهراء عبد مشعل خليفالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن نبا حكم هادي حسي 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن عناد نجم احمد حسي 

ي بغداد
ي التقبن ابتهال مظلوم احمد عبودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ماري عالء الدين عبدالرحمنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن يالمعهد الطب 

زهراء وسام كامل غبن

ي بغداد
ي التقبن رقية عامر جبار عبدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رنا مهدي صالح عبدهللاالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن عبدهللا نايف عودة سلمانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سيف سامي حمدان محمودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن امنة باسم عبد الحميد عبد المعبودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سجاد عبدالرزاق علي صالحالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مريم اسكندر كاظم عبدالحسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سجاد كاظم عبد صكبانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن سيدعبودالمعهد الطب  سح  عبدالحسي 

ي بغداد
ي التقبن  مكيالمعهد الطب 

ن فاطمة داخل حسي 

ي بغداد
ي التقبن حوراء محمد هادي مهديالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن يوسف رياض رحمان عدنانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حمود عيدان كريم عجلالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ميسم شامل كامل اكشاشالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن بشي  حسن قادر صخرالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن محمد بالل عبدالحميد حسي 

ي بغداد
ي التقبن محمد علي عبدهللا محمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن علي باسم عزيز حسي 

ي بغداد
ي التقبن حسن هادي حميد نايفالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن وئام صالح حسن يونسالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سجاد حسن جاسم عباسالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن كرار ذوالفقار علي هربودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن جوامي  كرمشالمعهد الطب  محمد حسي 

ي بغداد
ي التقبن نور محمد خضي  سلمانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن هدى محسن خلف طهي المعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن يحب  عهد عمران دخنهالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مروان احمد عجيل فياضالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مريم محمد طالب رضاالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن  عبد علي سلمانالمعهد الطب 

ن زهراء حسي 

ي بغداد
ي التقبن ن عبد الكريم عبد الحمزة عبيدالمعهد الطب  حني 

ي بغداد
ي التقبن سعد سالم خضي  عباسالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن اشجان حيدر حسون زغي المعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن ن ليث نارص حسي  حني 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن ي محمد ياسي 
رغد هائن

ي بغداد
ي التقبن زهراء علي كاظم عبدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن سح  محمد كاظم حسي 

ي بغداد
ي التقبن عباس صباح محمود احمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سجاد فاضل كطفان نعيمهالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زهراء لفتة هويش موشالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن نور عباس خضي  عباسالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن  فاخر مكيالمعهد الطب 

ن مجتب  حسي 

ي بغداد
ي التقبن ن حميد خض  رالمعهد الطب  ارساء حسي 

ي بغداد
ي التقبن ق عبد العظيم شعيب جاسمالمعهد الطب  استي 



ي بغداد
ي التقبن منار فاضل عباس سلوميالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سح  فريد ابراهيم محمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حسن عبد علي جريدي لفتةالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن نور الهدى عارف شهاب جاسمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن فاطمة الزهراء كاظم جبار قادرالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن اية احمد كريم سيدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن بتول احمد خلف يوسفالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

مريم عبدالرحمن لطيف مطرس 

ي بغداد
ي التقبن فاطمة نجم عبود عبدهللاالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زينب ميثم عبد عليالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن صبحي سلمان هنديالمعهد الطب  حني 

ي بغداد
ي التقبن ازهار لطيف شهاب حسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن بتول باسم نسيم ظاهرالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن منىسي يونسالمعهد الطب  ارساء حسي 

ي بغداد
ي التقبن ن منىسي يونسالمعهد الطب  ارساء حسي 

ي بغداد
ي التقبن ندى جميل نزال فرحانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن غدير عبيس جاسم محمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن منتظر جساب حمود مجهولالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن محمد عجيد طرفةالمعهد الطب  حني 

ي بغداد
ي التقبن رسى عدنان صبيح عيدانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن امال خالد  جسام حماديالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ي شاكر عبودالمعهد الطب   صي 

مصطفن

ي بغداد
ي التقبن  عليالمعهد الطب 

ن  علي حسي 
ن حسي 

ي بغداد
ي التقبن موج موفق محمد حسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن  فالح نارص صي المعهد الطب  يقي 

ي بغداد
ي التقبن ايرس شاكر محمود حتيتالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن احمد كاظم عوده عبيدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سجاد ناظم محمود مزبانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن علي موش نعمه جارهللاالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مروان علي جواد عودةالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن علي محمد فندي روضانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن محمد صاحب محسن لهوالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن أحمد عماد محمد خليلالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زهراء خالد جميل سلطانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن شهالء بديوي فيصل يازعالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن غسق هادي بري    ج صالحالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن عثمان عامر فاضل عضيبالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن علي فارس مجيد سايه خانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن آية محمد جي  ثابتالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن محمد كامل جاسم عبدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن رحيمهالمعهد الطب  نور كاظم حسي 

ي بغداد
ي التقبن شهد جواد كاظم جالبالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حسن باسم عبدالزهرة عبدالحسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن علي عزيز مبدر دواحالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ين عبدالزهرة جي  سالمالمعهد الطب  شي 

ي بغداد
ي التقبن ن كريدي سلمانالمعهد الطب  رسل عبدالحسي 

ي بغداد
ي التقبن  علي جويرالمعهد الطب 

ن ليث حسي 

ي بغداد
ي التقبن فاطمة سلمان أحمد مرادالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن اآلء محمد عبد محمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن علي فارس عبدالكاظم عطيةالمعهد الطب 



ي بغداد
ي التقبن نرجس هادي زامل حربالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن أيمن رشيد عدنان بديويالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن محمد كامل حسن عودةالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ياس عبدالصمد مخلف عبدالهاديالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن فاطمة شهاب أحمد كرزالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رواء فرحان عبيد حسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مريم كريم جي  لفتهالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن أديان عدنان صالح عليالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن عبدالجبار حميدالمعهد الطب  علي حسي 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن محمد أحمد رجا حسي 

ي بغداد
ي التقبن مصطفن حميد صالح حمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن محمد صالح غايب فهدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن أيمان نارص رحيم معيجلالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن فت يحب  شكر محمودالمعهد الطب  مي 

ي بغداد
ي التقبن ن مؤيد نجم الدين حسنالمعهد الطب  حسي 

ي بغداد
ي التقبن محمد رعد أكرم هاديالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن أبتهال بارق جبار بجايالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سح  أسماعيل مراد حسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مرتضن أركان حمود حطابالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رسل نبيل عبدالرزاق وهابالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن أرساء غالب كريم حمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ي فالح كامل حمودالمعهد الطب 

هائن

ي بغداد
ي التقبن سمي  كريم عداي عرمشالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن شهد رعد علي عبدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن هدى قاسم عبدالحسن غظيةالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن شهد منىسي سالم جار هللاالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن صفا هيثم أبراهيم سبعالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن يعقوب عبد القادر أبراهيم نايفالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سعد عباس عزيز رهكالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سلسبيل عيىس أكي  منصورالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن أمي  لؤي عبدالصاحب عبد الوهابالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن صادقالمعهد الطب  عباس جعفر عبدالحسي 

ي بغداد
ي التقبن مصطفن عالء الدين أسعد عبدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سالم عباس عطية روضانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن ثجيلالمعهد الطب  عالء عبدالحسي 

ي بغداد
ي التقبن سالي باسم سلمان زاهيالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن شيماء عبد الخالق حسن احمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حيدر نزار رضا رؤوف معلةالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سارة سعيد شايل شذرالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ي مرعيالمعهد الطب   حرئ 

ن قيض حسي 

ي بغداد
ي التقبن سمر عبد العباس جابر مجذابالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ازهار هادي عودة جي المعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن خالد عبد االله يونس محمد الدباغالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن يوسف مصطفن كاظم قاسمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن حسنالمعهد الطب  زهراء جبار عبد الحسي 

ي بغداد
ي التقبن عبد القيوم محمود حميد محمودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حسام رحيم صباح عبيدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن نبأ فاضل عباس حسي 

ي بغداد
ي التقبن ن زاملالمعهد الطب  علياء قاسم حسي 

ي بغداد
ي التقبن فاطمة علي حلو جابرالمعهد الطب 



ي بغداد
ي التقبن ن محمد يوسفالمعهد الطب  عالء حسي 

ي بغداد
ي التقبن صخر افتيخان حميد حمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن  عادل محمد حسي 
مصطفن

ي بغداد
ي التقبن يالمعهد الطب 

ى
ق ابراهيم  زاحم محمد رس 

ي بغداد
ي التقبن مجتب  حيدر وهاب محمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ايات جاسم جي  عباسالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سامر ماجد سعيد حاتمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رقية مثبن نوري عبد الكريمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن شيماء كريم عبود عوادالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن دعاء رحيم بندر عبيد عطيةالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن  زهي  هاتف سعيدالمعهد الطب 

مصطفن

ي بغداد
ي التقبن ي ثامر شنيهجالمعهد الطب 

محمد راصن

ي بغداد
ي التقبن رسل احمد صالح محمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن فاطمة حيدر كطان معلعلالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن محمود عباس داود خضي المعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زينب ستار محمد موشالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مصطفن جاسم محمد غازيالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن نورس سهيل كريم مهديالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مصطفن نعيم معواص خرموشالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زين العابدين باسم طالب معتوقالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سارة علي حاتم مهديالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن هانالمعهد الطب  كرار محمد ذاري رس 

ي بغداد
ي التقبن سجاد حيدر عبيد هريسالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن بالل عويد حمود محمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ريام ستار عبيد جويدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن غفران جبار دوي    ج ابراهيمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن عذراء جاسم محمد عطيةالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن احمد عبد هللا عيىس عبد هللاالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ي جمعةالمعهد الطب  يرس عبدالكريم صي 

ي بغداد
ي التقبن محمد سعد عبد كاظمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن يالمعهد الطب 

اثمار ظافر جبار تفى

ي بغداد
ي التقبن نور حاتم جي  محسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رنده حافظ عبد الرحمن عبد الرضاالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن عمر عادل عويد حامدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حوراء هادي الزم لوي    جالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن نور الهدى علي حميد حسي 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

رسل عدنان عباس مطرس 

ي بغداد
ي التقبن تمارة ثامر جاسم زينلالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن شهد عبدالقادر عبدهللا عبدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن آيات باسم سكر جعفرالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رشا جاسم محمد جعفر شاكرالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رانيا نارص مبدر عاشورالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ي عبدالرضاالمعهد الطب  رفل عالء عريب 

ي بغداد
ي التقبن لينا محمد علي هاديالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ريم فريد عبدالواحد جي المعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن جنان قيس حسن طاهرالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ي حموديالمعهد الطب 

ى
رؤى مثبن ارزوق

ي بغداد
ي التقبن شهد حميد مجيد جبارالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رسى أنيس خريبط ماجدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حسن أسعد علي جخيورالمعهد الطب 



ي بغداد
ي التقبن علي صالح حسن كاظمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رسى نبيل محمد علي عباسالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن عمر صالح سالم ربيعالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن محمد قاسم هاشم حميدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن غزوان محمد سعيد محمودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ليث كامل صالح ساطيالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن هند رعد وهيب كيالنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مصطفن صفاء نافع ابراهيمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حوراء جاسم عباس محمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن احمد خلف حمادي محمودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن معاذ عمار عبيد داوودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مصطفن محمد احمد ريحانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن غفران صباح سالم جاسمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن احمد عبد الحافظ بالل محمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن أحمد نوزات عبدالعزيز أحمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مرتضن جاسم صابط ثجيلالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زهراء عقيل جبار فليحالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن أحمد حميد عديل نايفالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن انمار نوري محمود روضانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ذاكر فالح حسن خلفالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن عباس رياض لطيف خزعلالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن لم جبار اليج فنجانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن احمد حسن جبارة بدرالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن منتظر حميد زامل شناوهالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن نور محمد نجم محمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن يوسف نارص محمود محمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن شناوه حسونالمعهد الطب  محمد علي حسي 

ي بغداد
ي التقبن محمد حسن شعبان طعمهالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ي لطيفالمعهد الطب  نور كاظم صي 

ي بغداد
ي التقبن ن محمد بريسمالمعهد الطب  فاطمة حسي 

ي بغداد
ي التقبن محمود احمد صالح حمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن عال أنيس خريبط ماجدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن يارس عامر ستار حسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن عباس محمد قاسم جمعهالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حيدر صدام جاسم محمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن علي فاخر كاظم حيدرالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رغد جواد كاظم زمامالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن يالمعهد الطب 

ى
ميرس علي أحسان عبدالباق

ي بغداد
ي التقبن عالء شهاب أحمد عايدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن أسعد ديمة خلفالمعهد الطب  حني 

ي بغداد
ي التقبن علي احمد شندي غضبالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن نجم عبد هللاالمعهد الطب  ديانا حسي 

ي بغداد
ي التقبن اثي  فالح عبد حسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن منعم خليل ابراهيمالمعهد الطب  حسي 

ي بغداد
ي التقبن محمد عباس محمد جابرالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ي سالم هويديالمعهد الطب 

علي راصن

ي بغداد
ي التقبن عمر شاكر صالح ابراهيمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حسن عدنان جواد كاظمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ي كاظمالمعهد الطب 

ى
دعاء كميل شوق

ي بغداد
ي التقبن الحر سعد محمود محمدالمعهد الطب 



ي بغداد
ي التقبن شفاء رعد علي حسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن منيب عبد السالم صفر سايه خانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن عبد محمد جاسم محمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حيدر ريسان جليل عزيزالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن موازيالمعهد الطب  احمد دخيل حسي 

ي بغداد
ي التقبن مهند صفاء مهدي موشالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن محمد مقدام طالب كمرالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن فاطمة احمد يارس سلمانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن يمطالمعهد الطب  ي محمد رس  زيد ناج 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن ن مهند كرم عبد الحسي  حور العي 

ي بغداد
ي التقبن سامر ثائر كالص مؤيدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن يارس عامر خلف حمودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن عز الدين عدنان كاظم جوادالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن خالد عناد عبيد محمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حيدر علي عبد الحسن نايفالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زينب ستار جبار هبسالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مرتضن كاطع شكاصي فليحالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن عبد هللا جاسم صناة ظعنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زهراء عماد عاشور حسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن أمي  علي قاسم شايعالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن كاظم احمد جليب هريرالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مرتضن خضي  جدوع حسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن عالء جميل حميد حسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن يونس شمران علي نجمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن رسى جاسم قاسم عبد هللاالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن أسعد ديمة خلفالمعهد الطب  حني 

ي بغداد
ي التقبن مرتضن كاظم عبد الحسن سلمانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن فاطمة عبد االمي  زويد شميلالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن اآلء علي عبدالعزيز كريمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن غيث علي كاظم جبارالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مهند جبار مثبن نعيسالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن محمد باقر اثي  كاظم خريبطالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ايمان عبد الرزاق حبيب كريمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن شعيب ماجد علي سلمانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن محمود صاحب محمود صخيلالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن منتظر مزهر عزيز شاطيالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن امنية عمر عباس عبد هللاالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن اسعد طالب عبيدالمعهد الطب  حسي 

ي بغداد
ي التقبن علي حسن جاسم سدخانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن علي توفيق جواد توفيقالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن احمد بشي  عبد اللطيف محمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن يالمعهد الطب 

علي ثامر ناظم راصن

ي بغداد
ي التقبن عمر ثائر صالح محمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن احمد شاكر حماد عبدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن ن كريم حسي  حسام حسي 

ي بغداد
ي التقبن نمي  صباح عساف عوادالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن هاجر عدنان دحام فهد حماديالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ي جاسمالمعهد الطب   محمد صي 

مصطفن

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن عبد هللا مقداد حسي 

ي بغداد
ي التقبن ن هاويالمعهد الطب  طه عبد الرزاق ياسي 



ي بغداد
ي التقبن غزوان احسان عبد هللا نعمةالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن نوران عامر كريم حسي 

ي بغداد
ي التقبن يالمعهد الطب  بالل سالم حمد صلب 

ي بغداد
ي التقبن احمد سلمان هاشم جاسمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ي علي حمزةالمعهد الطب  حامد ناج 

ي بغداد
ي التقبن يالمعهد الطب 

محمد عباس جبار جوئن

ي بغداد
ي التقبن هادي صباح كاظم فرهودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن طعمه صادق مهدي صالحالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن علي عبد الكريم سلمان حمدهللاالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زينب خالد احمد جاسمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن خضي  نعيم حطاب سمي المعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سجاد احمد علي ساعيالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن  تركيالمعهد الطب 

ن علي مسلم عبد الحسي 

ي بغداد
ي التقبن علي حامد حسون فرجالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن احمد علي ونيس نعيمهالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حسن هادي عليوي خضي المعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن بهاء كامل برهان جوهرالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن يالمعهد الطب 

ن حسائن رسل اسماعيل عبد الحسي 

ي بغداد
ي التقبن مرتضن حيدر فيصل كاظمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن حسن باهض موي    ح رخيضالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن سح  حكيم جايد نارصالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن عليويالمعهد الطب  علي عزيز حسي 

ي بغداد
ي التقبن حسن حيدر هادي كاظمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن نور فاضل نعمة محمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن يالمعهد الطب 

علي عبد ساجت كحوش 

ي بغداد
ي التقبن احمد مؤيد جاسم محمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن اسماعيل عبد السالم عبد الكريم رميضالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن علي كريم محمود هدهودالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن علي شاكر ازغي  عمرانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ارساء نعمة خضي  علوانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن محمد حسن تعيب قاسمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن محمد فالح حسن نورالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن عمار عماد كاظم حاشوشالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن خالد كريم خزعل عباسالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن عايد رجا جوعانالمعهد الطب  حسي 

ي بغداد
ي التقبن مريم ثامر حسون كاظمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن علي حويل عبد رفشالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ابتهال جهاد سوادي سابطالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن جنارالمعهد الطب  غفران طالب حسي 

ي بغداد
ي التقبن سجاد سامي سمي  مصيلالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن علي شمران علي نجمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن احمد عبد هللا عكله عبدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مصطفن ابراهيم عطية ابراهيمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن فؤاد حسن عزيز درويشالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن نارص عليوي نارص حيانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ي ايدامالمعهد الطب 

ن هادي تفى معيى

ي بغداد
ي التقبن امي  عقيل موحان توفيقالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زهراء محمد عبد عون عبد الحسنالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن علي فارس وشيل حبيبالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن بشار رشيد محمد مصلحالمعهد الطب 



ي بغداد
ي التقبن بسيم محمد مزعل حميدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن وسام فري    ح عبيد زغي المعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن جواد غلوم خريبط حمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن شهد نهاد محمود محمدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ثائر سالم جودة عبدهللاالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن هللا محمد حيدرالمعهد الطب  مريم خي 

ي بغداد
ي التقبن هان حميديالمعهد الطب  مصطفن عامر رس 

ي بغداد
ي التقبن سمي  سالم عيىس موشالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن نور محمد عبدهللا سبعالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ي غزايالمعهد الطب 

عصام عبد الرضا منائى

ي بغداد
ي التقبن آية عبدالكريم زيدانالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن زمن نجم عبد الرضا كرمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن عبد هللا حامد حبيب حميدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن  عليالمعهد الطب 

ن آية جليل حسي 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن أواب خالد أبراهيم حسي 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن رانيه أسماعيل فاضل حسي 

ي بغداد
ي التقبن جاسم علي عامر عبيدالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن المعهد الطب 

ن مريم يوسف محمد حسي 

ي بغداد
ي التقبن نور الهدى محمد نغماش جاسمالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن مروة وئام حميد وهابالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن يالمعهد الطب 

ن
هديل رزاق خلف رق

ي بغداد
ي التقبن أرساء عدنان عبدهللا دنفشالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن محمد خالد أسماعيل مخلفالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن محمد عبدهللا أحمد مرعيالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ف حمودالمعهد الطب  هاجر فرهود مرس 

ي بغداد
ي التقبن سيف محمد خلف هزاعالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن أرساء عبدالسالم كاظم جوادالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن أبراهيم عبدالمعهد الطب  تبارك عبدالحسي 

ي بغداد
ي التقبن أحمد عبدالوهاب عبدالجبار عبدهللاالمعهد الطب 

ي بغداد
ي التقبن ن قاسم ضيدانالمعهد الطب  أكرم حسي 

ي المنصور
ي التقبن طيبة خالد رسحان عبدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن أحسان عبدالكريم داود سلمانالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن بتول يعقوب شهد جي المعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن  عليالمعهد الطب 

ن تبارك عادل حسي 

ي المنصور
ي التقبن تبارك رفيق طالب عباسالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ي جابر حبيبالمعهد الطب   عريب 

ن حسي 

ي المنصور
ي التقبن ن نجم الدين عبد هللا مرزهالمعهد الطب  حني 

ي المنصور
ي التقبن ذكرى كريم جاسم محمودالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن رسل رشيد حميد صكب الصباحالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن رسل رشيد حميد صكب الصباحالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ن محمودالمعهد الطب  رقية محمد حسي 

ي المنصور
ي التقبن ن فارس غافل فلفلالمعهد الطب  حسي 

ي المنصور
ي التقبن المعهد الطب 

ن ي حسي  زهراء قاسم عبد النب 

ي المنصور
ي التقبن زهراء محمود شهاب احمدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن يالمعهد الطب 

زينب عماد علي كاظم السلطائن

ي المنصور
ي التقبن زينب طارق مرتضن اسماعيلالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن زينب يوسف عبد الواحد حمزةالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن عبدالملك حسن عبود حسنالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ضح ناهي كاظم كايم الكراديالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن فاطمة مهدي رحيم عطيةالمعهد الطب 



ي المنصور
ي التقبن المعهد الطب 

ن ن حطحوط حسي  فاطمه ياسي 

ي المنصور
ي التقبن فرح جواد كاظم بجايالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن محمد عامر رزاق نارصالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ن الكرويالمعهد الطب  مرسة فاضل علي حسي 

ي المنصور
ي التقبن محمد حسن علوان حسنالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن يالمعهد الطب 

ن عبدهللا الجحىس  مالك حيدر طاهر حسي 

ي المنصور
ي التقبن مريم زيدان عدنان حسنالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن هاشم محمد هاشم مجيد الدوريالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ن غضبان المياجيالمعهد الطب  وجدان محمد حسي 

ي المنصور
ي التقبن هادي عباس رشك سعدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن أمنه سمي  غانم عبد الكريمالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ام الحسن باقرعبد الحسن لطيفالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن احمد مجباس شهاب حمدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن انعام جواد عباس مرزةالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن المعهد الطب 

ن ن عادل عبد هللا ياسي  حني 

ي المنصور
ي التقبن ن كاظم كريمالمعهد الطب  حوراء حسي 

ي المنصور
ي التقبن زبيدة محمد عودة سلمانالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن زهراء محسن عباس جوادالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن زهراء مهند سهيل عبد هللاالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن المعهد الطب 

ن زينب كاظم عبد الحسي 

ي المنصور
ي التقبن المعهد الطب 

ن سعد حنون واجد حسي 

ي المنصور
ي التقبن ن زبالهالمعهد الطب  عباس حسي 

ي المنصور
ي التقبن علي جعفر هاشم عبد هللاالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن علي داخل واجد دحامالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن علي عباس شالن كاظمالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن يالمعهد الطب 

مروان عبد القادر هبن

ي المنصور
ي التقبن عمر عودة شهاب احمدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن مصطفن طه اسماعيل حمدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن نورس عامر نوري حمدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ي عليالمعهد الطب 

هاجر طاهر نائى

ي المنصور
ي التقبن المعهد الطب 

ن نور سعد عبيد حسي 

ي المنصور
ي التقبن نوال حمزه عبد عليالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ايه احمد خلف محمدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن حوراء ماجد سلمان مهديالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن بىس  ستار جبار محمدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ايه عبد الرزاق عبد الرحمن قدوريالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ن محمدالمعهد الطب  زهراء نار حسي 

ي المنصور
ي التقبن رسول عباس كاظم سلمانالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن جعفر محمد منىسي عطيهالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن محمد زيدون عمران خميسالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن سيف حسن عبد مذخورالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن محمد رحيم جليل فتاتالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن علي محمد محسن عبيسالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن عائشه عثمان ابراهيم خليلالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن  عليالمعهد الطب 

ن حسن محمد حسي 

ي المنصور
ي التقبن محمد عامر علوي نارصالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن محمد صبار كاظم شوانالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن احمد قضي مسلم يوسفالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن شغاف حامد عباس عبدهللاالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن مسلم عباس عطية مشايالمعهد الطب 



ي المنصور
ي التقبن ايوب محمد احمد فياضالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن فواز صالح كاظم محمدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن سالي علي رحومي رشيدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن  علي رحيم يارسالمعهد الطب 

ن حسي 

ي المنصور
ي التقبن عبد هللا مشتاق طالب عليالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن حسن عالء جياد ضعيفالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن حسام نوري خميس جاسمالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن كرار طالب عباس خلخالالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن سجاد محمد كريم شخي المعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن شكران طه عبد سلمانالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ايمان جواد كاظم خلفالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ن منصورالمعهد الطب  كاظم نعيم حسي 

ي المنصور
ي التقبن رغد سالم هالل كاظمالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن  علي عويش شطيبالمعهد الطب 

ن محمد حسي 

ي المنصور
ي التقبن عباس رزاق جبار محمدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن علي علي جميل عبدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن سجاد رياض مطلك حمودالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ايات كريم غالي لفتهالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن باسم اسماعيل حردان سعدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن رويده طه محمود احمدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن دعاء علي هادي كاظمالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن محمود شاكر حميد محسنالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ن كاظم سلمان مجيدالمعهد الطب  بني 

ي المنصور
ي التقبن عائشه عبد المجيد كاظم شهابالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن خديجه كاظم محمد جابرالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ميس خليل احمد صالحالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ايمن هادي عجيل جابرالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ي عبدالمعهد الطب  نبأ ثامر حاج 

ي المنصور
ي التقبن غدير حاكم فنيخ عليالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ريام عادل سعودي عبدالكريمالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن المعهد الطب 

ن نرجس جميل عواد حسي 

ي المنصور
ي التقبن طيبة اسعد كاظم شيحانالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن احمد فاضل مزيون مكطوفالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن نور الهدى احمد شاكر حسونالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن محمد حسام الدين جمعة حبيبالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن المعهد الطب 

ن سماهر غانم محمد حسي 

ي المنصور
ي التقبن محمد خضي  ساهي جاريالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن زينب عبدالجبار ستار احمدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ن عباسالمعهد الطب  نور عادل ياسي 

ي المنصور
ي التقبن  علي عبودالمعهد الطب 

ن مريم حسي 

ي المنصور
ي التقبن يالمعهد الطب  ي عالء سعدي صي  صي 

ي المنصور
ي التقبن محمد رائد حكمة نهارالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن سح  رحيم يونس فارسالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن رقية حيدر جبي  سلمانالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن اية محمد ابراهيم عبدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن نمارق ابراهيم جميل عليويالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ي هاشم حمزةالمعهد الطب 

ن
حوراء شاق

ي المنصور
ي التقبن ن علوان سلمانالمعهد الطب  عبدهللا حسي 

ي المنصور
ي التقبن حيدر محمد رضا عليالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن يوسف يعقوب يوسف محمدالمعهد الطب 



ي المنصور
ي التقبن تبارك ابراهيم نايف مانعالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن رسوة نوفل عبدالكريم لطيفالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن مريم طالب عاصي ثامرالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن نعمة صالح حسن سهيلالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن عبدهللا حسن سلمان خلفالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن سبأ عامر صالح ربيعالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن عبدهللا فرحان عبادي فرحانالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ابتهال فالح حسن زغي المعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن المعهد الطب 

ن رقية عباس فاضل حسي 

ي المنصور
ي التقبن احمد غازي محمد صالحالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن رقية جاسم محمد نصيفالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن نبأ سالم هللا ويريدي رضاالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن المعهد الطب 

ن اسحاق سعيد محسن حسي 

ي المنصور
ي التقبن يالمعهد الطب 

ى
طيبة محمد يحب  رزوق

ي المنصور
ي التقبن عذراء عدنان مطرس  عطيةالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ن عباس حميديالمعهد الطب  مريم عبدالحسي 

ي المنصور
ي التقبن زهراء كاظم جاسم عبدعليالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ن هادي فاضلالمعهد الطب  ن حسي  بني 

ي المنصور
ي التقبن محمد صفاء جمعة محمدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن المعهد الطب 

ن  احمد علي حسي 
تفى

ي المنصور
ي التقبن محمد علي ماجد حامدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن علي نهاد حميد حسنالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن حياة عبدهللا حمادي كاظمالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن عبدالرحمن محمد احمد محمدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن مصطفن جبار شاكر محمودالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن شعاوة احمد عبد محمودالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن عباس عبدالرزاق مجيد محمدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن نور الهدى عمار جبار جاسمالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن مؤمل حسن هاشم سلمانالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن سبأ فيصل متعب طعمةالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن عبدالخالق محمد لفتة سعدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن علي عبد القادر فنجان كريمالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن المعهد الطب 

ن نورالزهراء جهاد كاظم محسي 

ي المنصور
ي التقبن نافع علي عبدالمحسن سلطانالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن روان احسان وحيد جاسمالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ماهر محمود طالع زكريالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن هبة محمود مدلول سعدونالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن يفالمعهد الطب  جاسم محمد ابراهيم رس 

ي المنصور
ي التقبن علي عدنان عبد حداويالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن عبدالرحمن نواف كردي خليفةالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن مصطفن دريد محمد عباسالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن فاطمة عبد المحسن عليالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن االء محمد صالح خميسالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن باسم اسماعيل حردان سعدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن المعهد الطب 

ن ثراء خميس خليف حسي 

ي المنصور
ي التقبن زهراء احمد جاسم هاشمالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن فدك عبداالمي  غالب عمرالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن شهد سالم فيصل عودةالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن نور صباح مطر حمودالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن  عليالمعهد الطب 

ن ميس منذر حسي 



ي المنصور
ي التقبن عقيل كريم جودة زبونالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن عائشة لطيف خضي  نايفالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن سهاد خضي  رسن علوانالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ن محمدالمعهد الطب  بان عالء الدين حسي 

ي المنصور
ي التقبن عبدهللا احسان عبدهللاالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ن علوانالمعهد الطب  نور عماد ياسي 

ي المنصور
ي التقبن علي عماد خضي  عباسالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن سارة ستار جبار عيىسالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ي عكضالمعهد الطب  هند رزاق رس 

ي المنصور
ي التقبن يالمعهد الطب 

صهيب ثامر خليفة رديبن

ي المنصور
ي التقبن غفران فرج جوامي  نادرالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن رسل فيصل عبدالحسن هلوسالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن هالة رعد انور هاديالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن عبي  خضي  عباس عليالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن شهد سامي محمد شاللالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ضح احمد شاكر محمودالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن علي حيدر جاسم عطيةالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن براء صبيح مرزة حمزةالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ي سلمانالمعهد الطب 

امل وسام راصن

ي المنصور
ي التقبن عبدالرحمن محمد خالد سلمانالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن نور نارصن عاصم جمال الدينالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن شهد ديسم تركي صالحالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن علي عبدالكريم جاسم حمزةالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن رؤى طالب زيدان خلفالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن المعهد الطب 

ن عبد الحكيم صالح جي  حسي 

ي المنصور
ي التقبن ن كاظم محيبسالمعهد الطب  ابرار حسي 

ي المنصور
ي التقبن مصطفن احمد جبار مخلفالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن نور غسان عدنان ذاكرالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن مريم نبيل احمد عبدالرحمنالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ن ازاد حونر رحمانالمعهد الطب  افي 

ي المنصور
ي التقبن نور علي عبد المحسن ربيعالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن زينة فرحان حاتم ماجدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ي عليالمعهد الطب  مصطفن كاظم راج 

ي المنصور
ي التقبن تبارك عبدالصمد عكلةالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن نزار احمد نزار محمودالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ن هادي عبد محمدالمعهد الطب  حسي 

ي المنصور
ي التقبن هديل هاشم تركي عوادالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ايات ناظم داخل محسنالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن علي نارص جزل عبدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ن عيىسالمعهد الطب  لببن عبدالرزاق حسي 

ي المنصور
ي التقبن رويدة عصام كريم حمدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن عمر عبدالستار جبي  جفالالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن تبارك عبدالرزاق عبدالوهابالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ايمان عبداالمي  كرم سلمانالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ن حمزةالمعهد الطب  مينه ثامر حسي 

ي المنصور
ي التقبن زينب هاشم محمد غريبالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن مبنا زاهر حمزة صالحالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن كوثر عباس فرج ماهيالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن زهراء رزاق حميد سلمانالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن زهراء حميد عبدالصاحبالمعهد الطب 



ي المنصور
ي التقبن رانية كامل فاضل محمودالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن تبارك صباح طعمة سلطانالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن اية مصطفن طه جاسمالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن سارة كاظم جواد حسام الدينالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ن عيىسالمعهد الطب  سارة مكي حسي 

ي المنصور
ي التقبن المعهد الطب 

ن صابرين عادل ارحيم حسي 

ي المنصور
ي التقبن ى علي عبد جابرالمعهد الطب 

برس 

ي المنصور
ي التقبن محمد احمد عبيد رجةالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن جعفر حامد محسن خلفالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن نبأ محمد ثامر حمدانالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ن رجاالمعهد الطب  ن حافظ حسي  حسي 

ي المنصور
ي التقبن نبأ محمد عزيز كاظمالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن نبأ رحمن خلف محمدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن احمد عبدالرزاق عبدالستارالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن المعهد الطب 

محمد خضن الياس خضن

ي المنصور
ي التقبن ي محمدالمعهد الطب 

علي عبد مسلم تفى

ي المنصور
ي التقبن محمود جامل منصور ضعيفالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن خديجة حسن محمود مليىهيالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن مهند نجم عبد حمدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ن محمدالمعهد الطب  محمد فياض حسي 

ي المنصور
ي التقبن احمد علي نايف عطا هللاالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن حاتم  كريم عبدالخضن سلطانالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن نرجس خليل عنيد عذيبالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن حيدر شاكر كاظم كاطعالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ي لفتةالمعهد الطب   ماجد جبورئي

مصطفن

ي المنصور
ي التقبن محمد خميس جسام نصي المعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن المعهد الطب 

عالء سعد لطيف مطرس 

ي المنصور
ي التقبن المعهد الطب 

ن نور محمود منصور حسي 

ي المنصور
ي التقبن مالذ عبدالرزاق حسن عليالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن عباس جاسم محمد كاظمالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن عمر غازي عبد خلفالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن عمر علي عبد هللا خلفالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن زهراء عبد الهادي محمود عبدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن دعاء عباس محمد جاملالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن علي عبد هللا لفته جيادالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن مريم احمد محمد طارقالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن فاطمة جاسم جبار رضوانالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ي رضيوي خوينالمعهد الطب 

جيهان وصفن

ي المنصور
ي التقبن احمد لطيف حمزة ابراهيمالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ارساء داود اسماعيل شكرالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ن فارسالمعهد الطب  امي  علي حسي 

ي المنصور
ي التقبن ي سعيدالمعهد الطب 

منار غانم الغبن

ي المنصور
ي التقبن رنا مؤيد عبد هللا خضي المعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ي خلف كيطانالمعهد الطب 

ساره راصن

ي المنصور
ي التقبن مريم محمد كاظم عباسالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ي حسنالمعهد الطب 

فاطمة علي راصن

ي المنصور
ي التقبن محمد رحمان رضا عباسالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن المعهد الطب 

ن سارة حازم فرهود حسي 

ي المنصور
ي التقبن مريم حامد مهدي صالحالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ن ابراهيم صالحالمعهد الطب  يوسف امي 



ي المنصور
ي التقبن فاطمة نارص سالم الباجالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن زينب جبار سليمان عسلالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن فاطمة عبد الحمزة كزار حسنالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن المعهد الطب 

ن بتول جابر جالب حسي 

ي المنصور
ي التقبن ايه جبار ابراهيم صالح عيىسالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن زين العابدين غازي موشالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن زينب علي عبد الحميد عبد المهديالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن بدور محسن سالم حماديالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن زمن فاضل خشان علوانالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن حوراء يوسف خزعلالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن محمد حيدر فاضل عباسالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن حوراء ناظم جبار كاظمالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن عائشة جمال علي هذالالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن علي كريم خريبط كاطعالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن محمد شاكر رزي    ج محمدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن منار رحيم جابر شذرالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن لينا محمد فرج عبد السالمالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن جعفر حسن احمد يونسالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ايه جواد كاظم حسنالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن محمد فياض هالل معيديالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ايات محمد عبود واديالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ي محمد طالب يوسفالمعهد الطب 

امائن

ي المنصور
ي التقبن اساور محمد عباس كاظمالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن زينه قاسم محمد عباسالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن رقيه ضياء جعفر عبدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن اساور فاضل سويد ظاهرالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن رسل عبد السادة امصاويل عني المعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن سما لؤي مجيد صاحبالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ن جي المعهد الطب  محمد جبار حسي 

ي المنصور
ي التقبن تاج الدين صبيح عبد بريديالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن هاجر كريم ابراهيم محسنالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن موفق جاسم لطيف صالحالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ايه حسن حنظل عطيةالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن زينب محمد ثامر طاهرالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ريام محمد عاصي جيادالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن عبد هللا عبد القادر عبد هللا عباسالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن علي فاضل حميد عبودالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن كميل رضا صالح حسنالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن فاطمة حيدر محمد عبد بغدادالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن سالم حاكم هاشم كريمالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن شهد حميد محمود جاعدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن باسم محمد حميد دوشانالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن المعهد الطب 

فاطمة اسماعيل شنان درس 

ي المنصور
ي التقبن زينب خزعل مهدي خضي المعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن محمد حليم كريم عليالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن زينه علي عمران مهديالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن شاكر فاضل بدر عليالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن عبد هللا محمد عبد ياسالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن احمد علي ديلي كاظمالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن عمار هاشم ليلو عباسالمعهد الطب 



ي المنصور
ي التقبن سالم فوزي محمد صالحالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن منتض جاسم كركان راشدالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن محمد جاسم فرحان حسنالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ن ناجح هادي حسنالمعهد الطب  حسي 

ي المنصور
ي التقبن خالد عناد عباس عليالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن وئام ساجد كاظم خلفالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن محمد حسان جاسم حمزةالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن زينب مؤيد حامد عذارالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن يالمعهد الطب 

زهراء صالح رمضان جاسم الكنائن

ي المنصور
ي التقبن شيماء عاجل جياد مطي  المسي المعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن حسن حميد عبد علي الفيليالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ميرسة زياد احمد عبد الشمريالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن يالمعهد الطب  صفا محمد مكي عسل الجنائ 

ي المنصور
ي التقبن يالمعهد الطب  اسعد صادق عبد الرزاق صالح الجنائ 

ي المنصور
ي التقبن نبأ كريم مهدي صالح السعديالمعهد الطب 

ي المنصور
ي التقبن ن العيىسالمعهد الطب  ي جبار عبد الحسي  كرار ناج 

ي المنصور
ي التقبن ابراهيم حميد جاسم صنكورالمعهد الطب 
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التقنيات الميكانيكية

التقنيات الميكانيكية

التقنيات الميكانيكية

التقنيات الميكانيكية

التقنيات الميكانيكية

التقنيات الميكانيكية



التقنيات الميكانيكية

التقنيات الميكانيكية

التقنيات الميكانيكية

التقنيات الميكانيكية

التقنيات الميكانيكية

التقنيات الميكانيكية

التقنيات الميكانيكية

التقنيات الميكانيكية

التقنيات الميكانيكية

التقنيات الميكانيكية

التقنيات الميكانيكية

التقنيات الميكانيكية

التقنيات الميكانيكية

التقنيات الميكانيكية

التقنيات الميكانيكية

التكنلوجيا والمعلومات

التكنلوجيا والمعلومات

الحلي والمجوهرات

الحلي والمجوهرات

الحلي والمجوهرات

الحلي والمجوهرات

الحلي والمجوهرات

الحلي والمجوهرات

الحلي والمجوهرات

الحلي والمجوهرات

الحلي والمجوهرات

الحلي والمجوهرات

الحلي والمجوهرات

الحلي والمجوهرات

الحلي والمجوهرات

الحلي والمجوهرات

صناعة المالبس

صناعة المالبس

صناعة المالبس

صناعة المالبس

صناعة المالبس

صناعة المالبس

صناعة المالبس

صناعة المالبس

صناعة المالبس

صناعة المالبس

صناعة المالبس

صناعة المالبس

صناعة المالبس

صناعة المالبس

صناعة المالبس

صناعة المالبس

صناعة المالبس

صناعة المالبس

الخزف



تقنيات الخزف

تقنيات الخزف

تقنيات الخزف

تقنيات الخزف

تقنيات الخزف

تقنيات الخزف

تقنيات الخزف

تقنيات الخزف

تقنيات الخزف

تقنيات الخزف

تقنيات الخزف

تقنيات الخزف

تقنيات الخزف

تقنيات الخزف

تقنيات الخزف

تقنيات الخزف

تقنيات الخزف

تقنيات الخزف

تقنيات الخزف

تقنيات الخزف

تقنيات الخزف

تقنيات الخزف

تقنيات الخزف

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى



ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

ن المعماري يي  ن
تقنيات التصميم واليى

تقنيات تصميم االقمشة

تقنيات تصميم االقمشة

تقنيات تصميم االقمشة

تقنيات تصميم االقمشة

تقنيات تصميم االقمشة

تقنيات تصميم االقمشة

تقنيات تصميم االقمشة

تقنيات تصميم االقمشة

تقنيات تصميم االقمشة

تقنيات تصميم االقمشة

تقنيات تصميم االقمشة

تقنيات تصميم االقمشة

تقنيات تصميم االقمشة

تقنيات تصميم االقمشة

تقنيات تصميم االقمشة

تقنيات تصميم االقمشة

تقنيات تصميم االقمشة

تقنيات تصميم االقمشة

تقنيات تصميم االقمشة

تقنيات تصميم االقمشة

تقنيات تصميم االقمشة

تقنيات تصميم االقمشة

تقنيات تصميم االقمشة

تقنيات تصميم االقمشة

تقنيات تصميم االقمشة

ن معماري تصميم وتزيي 

ن معماري تصميم وتزيي 

ن معماري تصميم وتزيي 

ن معماري تصميم وتزيي 

ن معماري تصميم وتزيي 

ن معماري تصميم وتزيي 

ن معماري تصميم وتزيي 

ن معماري تصميم وتزيي 

ن معماري تصميم وتزيي 

ن معماري تصميم وتزيي 

ن معماري تصميم وتزيي 

ن معماري تصميم وتزيي 

ن معماري تصميم وتزيي 

ن معماري تصيم وتزيي 

ن معماري تصميم وتزيي 

ن معماري تصميم وتزيي 

ن معماري تصميم وتزيي 

ن معماري تصميم وتزيي 

ن معماري تصميم وتزيي 

ن معماري تصميم وتزيي 

ن معماري تصميم وتزيي 

ن معماري تصميم وتزيي 



ن معماري تصميم وتزيي 

تصميم وتززين معماري

ن معماري تصميم وتزيي 

ن معماري تصميم وتزيي 

ن معماري تصميم وتزيي 

ن معماري تصميم وتزيي 

ن معماري تصميم وتزيي 

ن معماري تصميم وتزيي 

ي والعالج الطبيعي تقنيات التاهيل الطب 

ي والعالج الطبيعي تقنيات التاهيل الطب 

ي والعالج الطبيعي تقنيات التاهيل الطب 

ي والعالج الطبيعي تقنيات التاهيل الطب 

ي والعالج الطبيعي تقنيات التاهيل الطب 

ي والعالج الطبيعي تقنيات التاهيل الطب 

ي والعالج الطبيعي تقنيات التاهيل الطب 

ي والعالج الطبيعي تقنيات التاهيل الطب 

ي والعالج الطبيعي تقنيات التاهيل الطب 

االشعة

االشعة

االشعة

االشعة

االشعة

االشعة

االشعة

االشعة

االشعة

االشعة

االشعة

االشعة

االشعة

االشعة

االشعة

االشعة

االشعة

االشعة

االشعة

االشعة

االشعة

االشعة

االشعة

االشعة

االشعة

االشعة

االشعة

االشعة

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع



صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صناعة االسنان

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

صحة المجتمع

تغذيه

تغذيه

تغذيه

تغذيه

تغذيه

تغذيه

تغذيه

تغذيه

تغذيه

تغذيه

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع



صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

صحه مجتمع

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض



تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض



تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التم     ري     ض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات وقايه االسنان

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات وقايه االسنان

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض



تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات وقايه االسنان

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات وقايه االسنان

تقنيات وقايه االسنان

تقنيات وقايه االسنان

تقنيات وقايه االسنان

تقنيات وقايه االسنان

تقنيات وقايه االسنان

تقنيات وقايه االسنان

تقنيات وقايه االسنان

تقنيات وقايه االسنان

تقنيات وقايه االسنان

تقنيات وقايه االسنان

تقنيات وقايه االسنان

تقنيات وقاية االسنان

ي تقنيات التاهيل الطب 

ي تقنيات التاهيل الطب 

ي تقنيات التاهيل الطب 

ي تقنيات التاهيل الطب 

ي تقنيات التاهيل الطب 

ي تقنيات التاهيل الطب 

ي تقنيات التاهيل الطب 

ي تقنيات التاهيل الطب 

ي تقنيات التاهيل الطب 

ي تقنيات التاهيل الطب 

ي تقنيات التاهيل الطب 

ي تقنيات التاهيل الطب 

ي تقنيات التاهيل الطب 

ي تقنيات التاهيل الطب 

ي تقنيات التاهيل الطب 

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

اشعه

اشعه

اشعه

اشعه

اشعه

تقنيات التمريض

اشعه

اشعه

اشعه

اشعه

اشعه

تقنيات التمريض

اشعه

اشعه



اشعه

تقنيات التمريض

اشعه

أشعه

أشعه

اشعه

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

فرع القبالة والتوليد/ تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

تقنيات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

تقنيات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

تقنيات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

تقنيات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

تقنيات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

تقنيات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

تقنيات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

تقنيات التمريض

تقنيات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

تقنيات التمريض

تقنيات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التغذية الصحية

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التغذية الصحية

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التغذية الصحية

تقنيات التغذية الصحية

تقنيات التغذية الصحية

تقنيات التغذية الصحية

تقنيات التغذية الصحية

تقنيات التغذية الصحية



تقنيات التغذية الصحية

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

75.6

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات صحة المجتمع

ي والعالج الطبيعي تقنيات التاهيل الطب 

ي والعالج الطبيعي تقنيات التاهيل الطب 

ي والعالج الطبيعي تقنيات التاهيل الطب 

ي والعالج الطبيعي فرع االطراف والمساند/تقنيات التاهيل الطب 

ي والعالج الطبيعي تقنيات التاهيل الطب 

ي والعالج الطبيعي تقنيات التاهيل الطب 

ي والعالج الطبيعي تقنيات التاهيل الطب 
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