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191.5714احيائي2022مسلم نافع شاكر عباس1
191.5714احيائي2022غدير حيدر حسين خليف 2
191.5714احيائي2022زهراء قاسم كاظم شبيب3
191.5714احيائي2022هدير محمد عبد زيد حميدي4
191.5714احيائي2022حامد كوكان زعالن عبود5
291.5714علمي2010االء قاسم محمد اسماعيل6
191.5714احيائي2022زيد محمد عبيس عبد7
191.5714احيائي2022حسن علي مخيف حسين8
191.5714احيائي2022زينة عادل شدهان جاسم9

191.5714احيائي2022مصطفى توفيق حسوني هادي10
191.5714احيائي2022ياسر سليم كاظم بلو11
191.5714احيائي2022احمد مسعد محيسن بعير12
291.5714علمي2015فاطمه حسن صاحب عالج13
191.5714احيائي2022شمس عباس محمد علي14
291.5714احيائي2022تبارك رحيم محمد هندول15
291.5714احيائي2022فاطمة علي نوري محسن16
191.5714احيائي2022هادي سعد هادي حمزة17
291.5714احيائي2022ايات صادق جعفر رسول18
291.5714احيائي2022زهراء احمد علي محمد19
291.5714احيائي2022زهراء عبد الحكيم جعفر عذاب20
291.5714احيائي2022فاطمة الزهراء زاهر عبد الكاظم محمد 21
291.5714احيائي2022مصطفى محمد حسين مراد22
291.5714احيائي2022فاطمة رعد عواد حسن23
291.5714احيائي2022دانيا عماد كاظم جاسم24
291.5714احيائي2022نوران حيدر عليوي عبد25
291.5714احيائي2022صفا كرار علي حسين26
291.5714احيائي2022زينب عصام محمد حسن محمد27
291.5714احيائي2022محمد الباقر مسلم نعمة سعد28
291.5714احيائي2022صادق خزعل عبد السيد جبر 29
291.5714احيائي2022زهراء احمد علي محمد30
291.5714احيائي2022رقية حسن علي عبد الحسين31
291.5714احيائي2022زينب عالء عباس حسين32
291.5714احيائي2022غدير كاظم سعيد سلمان33
291.5714احيائي2022حسين كريم حسن مهدي 34
291.5714احيائي2022شهاب احمد شاكر كاظم35
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291.5714احيائي2022رقية جاسم محمد ذياب36
191.5714احيائي2022زهراء بوشي هاني جبر37
291.5714احيائي2022مهيمن احمد حمزة جهادي38
191.5714احيائي2022محمد صادق علي حميد عبد39
291.5714احيائي2022همام جاسم نعيمة اكزير 40
291.5714احيائي2022علي حسين علي كاظم41
291.5714احيائي2022زهراء برزان عويد فضيل 42
291.5714احيائي2022محمد ياسر محمد جنديل43
291.5714احيائي2022نبأ علي كاظم محمد44
291.5714احيائي2022رقية عبد الرضا هادي جواد45
291.5714احيائي2022حيدر صفاء احمد عباس46
291.5714احيائي2022زهراء عبد الحسين عبد الحسن منسي47
291.5714احيائي2022حسين علي كاظم ثامر48
291.5714احيائي2022زهراء حامد حاكم صعب49
291.5714احيائي2022زينب حيدر كامل عبد50
191.5714احيائي2022هيثم عزيز هاشم سكر51
191.5714احيائي2022مرتضى تغلب سعد عبد الجليل52
291.5714احيائي2022علي حسن عبد حسين 53
291.5714احيائي2022علي فاضل عبيد محمد54
291.5714احيائي2022رضا حليم عباس عبد الحسن55
191.5714احيائي2022بتول احمد حسين مجيد56
291.5714علمي2015هبة سعد مهدي حسين57
291.571احيائي2022تبارك عبد العالي شنباره علوص58
191.5احيائي2021اسماء منعم سمير خشان59
291.5احيائي2021ضحى امين حمد خضر60
291.4286احيائي2017ايات حيدر سالم لفته61
191.4286علمي2015سجاد ثامر حسين كاظم62
191.4286احيائي2022فالح علي دهن علوان63
191.4286احيائي2022غدير قاسم حمزه محل64
191.4286احيائي2022زينب ستار حسن زغير65
191.4286علمي2016عبير سمير حسين واوي66
191.4286احيائي2022زين العابدين علي عبد الوهاب هادي67
191.4286احيائي2022كرار حيدر عبد الكاظم حمزه68
191.4286احيائي2022حسن منصور حمزة ناصر69
191.4286احيائي2022بتول ليث رسول عبد70
191.4286احيائي2022زهراء حسن عبيد جليل71
191.4286احيائي2022كوثر سالم سعيد صاحب72
191.4286علمي2013حسنين صالح نوماس دحام73
191.4286احيائي2022عباس فالح حسن عبيد74
191.4286احيائي2022علي مصطفى عكموش وداعه75
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191.4286علمي2015زينب جواد كاظم عبيد76
191.4286علمي2014علي ابراهيم احمد مرعي77
191.4286احيائي2022سحر علي محمد حسين عبد الرضا78
291.4286احيائي2022زينب توفيق مرتضى عبد79
291.4286احيائي2022اية عبد الزهرة حسن كاظم80
291.4286احيائي2022علي اسعد فاضل عبد81
291.4286احيائي2022رغد عمار مسير هاشم82
291.4286احيائي2022ام البنين عبد االمير جبار علي83
291.4286احيائي2022هاجر عبد االمير محيسن بعير84
291.4286احيائي2022ايات علي فاهم عبد الزهرة85
291.4286احيائي2022ليث حمزه نور حسن 86
291.4286احيائي2022امير تركي عطية عبد87
291.4286احيائي2022نورالهدى غسان حسون عليوي88
291.4286احيائي2022حسن هاشم عدوان عبد الرضا89
291.4286احيائي2022محمد صادق رافد مالك عطيه90
291.4286احيائي2022جاسم محمد جبر حسين91
291.4286علمي2016غفران ناصر كحيط حسين92
291.4286احيائي2022حوراء ناصر عيه دخيل93
291.4286احيائي2022بنين ياسين طه صبي94
291.4286احيائي2022شهد احمد كاظم سلمان95
291.4286احيائي2022نبأ سليم جواد شعالن 96
291.4286احيائي2022يقين عدنان عبد الحسين علي97
291.4286احيائي2022بتول حسين كاظم محسن98
191.4286احيائي2022حوراء عصام عبيد سعد99

291.4286احيائي2022فاطمة هاشم محمد جواد100
291.4286احيائي2022نور الهدى تغلب كامل عبد101
291.4286احيائي2022سجى كفاح عبد المطلب ديكان102
191.4286علمي2013فرات غازي عاتي جابر103
291.4286احيائي2022محمد منير محمد عباس104
291.4286احيائي2022محمد عالء هادي جواد105
191.4286احيائي2022رقية حسن رحيم صبري 106
291.4286احيائي2022حسين عبد الرضا صالح هادي 107
291.4286احيائي2022حسين حمزة محمود عباس108
291.4286احيائي2022زهراء احمد علوان محمد109
291.3333احيائي2020انوار كريم عالوي حسن110
291.3333احيائي2021حسين عباس جبار عبد111
191.3333احيائي2020ناهض حيد ر عبد الرسول مقبر112
291.3333احيائي2020حسين علي طالب عباس113
291.3333احيائي2021زينب عبد الكريم ناجي بجاي114
191.3333احيائي2021مصطفى خليل ابراهيم جالب115
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191.3333احيائي2021مالك احمد هاني كريم116
191.3333احيائي2021فاطمة حميد كطل صايم117
291.286احيائي2022اية كاظم نايف حمزة118
191.2857احيائي2022امير محمد عبد االمير لفته119
191.2857علمي2015زهراء مؤيد محمد علي عبد الحسين120
291.2857علمي2015نور سرمد حسن جابر121
191.2857احيائي2018حسين سامي حسن محمود122
191.2857احيائي2022مهند سالم عبود محسن123
191.2857احيائي2022علي قاسم عبد الزهرة محسن124
291.2857علمي2016روان مهند عبد الجليل كاظم125
291.2857علمي2013اسراء سامي هادي كاظم126
291.2857احيائي2017زهراء صبحي نايف معاش127
191.2857احيائي2022عباس طالب شنشول حسب128
191.2857احيائي2022فاطمة رياض منصور حمزة129
191.2857احيائي2022حوراء حيدر سعيد عبيد 130
291.2857احيائي2022حسين عاصي نخيل عواد131
291.2857احيائي2022نور احمد شاكر موحان132
291.2857احيائي2022جاسم عماد جاسم شغيل 133
291.2857احيائي2022عذراء ماجد عبد الزهره صالح 134
291.2857احيائي2022حيدر حسن احمد مزهر135
291.2857احيائي2022عبد هللا ماهر ماجد عبد136
291.2857احيائي2022حسين حسن شندل عبيس137
291.2857احيائي2022فاطمة قاسم كنيدح سلمان138
291.2857احيائي2022غيث فارس كامل عبد139
291.2857احيائي2022محمد رضا اياد مهدي عبيد140
191.2857احيائي2022شهد فاضل عبد اليمه حنظل141
291.2857احيائي2022محمد باقراحمد نعمة صالح142
291.2857احيائي2022زينب عبد الحسين حسين درويش143
291.2857احيائي2022عذراء ناصر عليوي رشيد144
291.2857احيائي2022علي بشير كاظم جواد145
291.2857احيائي2022رحيم احمد رضا رحيم146
291.2857احيائي2022وسن يعرب عبد المحسن جبار147
291.2857احيائي2022سجاد احمد جاسب كاتب148
291.2857احيائي2022زيد سامر حسين علي149
291.2857احيائي2022زينب احمد حمزه 150
191.2857علمي2014رند حيدر عبد طاهر151
291.2857احيائي2022زهراء علي كاظم عبد هللا152
291.2857احيائي2022فاطمة حسين ضيول جالي153
291.2857احيائي2022بشير ميري عبد مظلوم154
291.2857احيائي2022حيدر محمد مسهر جواد 155
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291.2857احيائي2022اسراء ناجح جواد كاظم156
291.2857احيائي2022دعاء علي يوسف ماجان157
291.2857احيائي2018حنين جعفر عبد الحسين 158
291.2857احيائي2022رسل خضير عبيس حمادي 159
291.2857احيائي2022محمد عبد العباس محمد لطيف160
191.2857علمي2013حنين باسم هادي عبد161
291.2857احيائي2022منار علي عبدهللا عبيد 162
291.2857احيائي2022زينب فارس جبار صاحب163
291.1667احيائي2021حسين عالء جواد حسن 164
291.1667احيائي2021شيماء جاسم محمد مليحج165
191.1429احيائي2022محمد مصطفى قادر احمد166
191.1429علمي2015خالدة كريم عبد عون عبد هللا167
191.1429احيائي2022بنين باسم محمد مدلول168
191.1429احيائي2022سجاد فرحان شهد عبد169
191.1429احيائي2022ياسر حسين هادي حساني170
191.1429احيائي2022كوثر عبد هللا معيدي جابر171
191.1429احيائي2022زهراء سالم عبد الجبار عليوي172
191.1429احيائي2022نور صبيح سلمان عبود173
191.1429احيائي2022زينب عادل عبد الصاحب محمد 174
291.1429علمي2015زينب خليل حميد سدخان175
191.1429احيائي2022مؤمل مزبان كاطع مزعل 176
291.1429احيائي2022سنابل عالء حسين علي177
291.1429احيائي2022مرح محمد جواد محمود178
291.1429احيائي2022صابرين ثامر طالب عمران179
291.1429احيائي2022حسين توفيق عبد حمود180
291.1429احيائي2022علي صالح علي جبن181
291.1429احيائي2022نورس سراج سعيد محمود182
291.1429احيائي2022حنين فائق عبد الخضر غياض183
291.1429احيائي2022قيس نبيل فرحان عباس184
291.1429احيائي2022رقيدة رزاق عبيس علي185
191.1429احيائي2022فاطمة علي ستار صالح186
291.1429احيائي2022منا سعد حسين ناصر 187
291.1429احيائي2022مها حاكم حميد جبر188
291.1429احيائي2022مريم رزاق حبيب جبار189
291.1429علمي2015زهراء عباس علي عبد الرضا190
291.1429احيائي2022كرار حيدر جياد عبد191
291.1429احيائي2022مريم محمد عباس عبد192
291.1429احيائي2022غدير مطشر نعيم صبر 193
291.1429احيائي2022مقتدى هادي حمزه عبد صمد194
291.1429احيائي2022رتاج علي محمد محمد حسن 195
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291.1429احيائي2022يقين نجاح اركان خضير196
291.1429احيائي2022حسن هجرس هادي زغير197
291.1429احيائي2022كرار حيدر طارش جاسم198
291.1429احيائي2022ايه عباس حسين علي199
291.1429احيائي2022فاطمة فاضل كاظم عباس200
291.1429احيائي2022علي ستار كامل كاظم 201
291.1429احيائي2022نرجس عبدالزهرة طالل مرهون 202
191.1429احيائي2022نور فراس رزاق عبد الزهرة203
291.1429احيائي2022حوراء علي ياسين امين204
291.1429احيائي2022مسار محمد حسن حريز205
291.1429احيائي2022زهراء مطر سعدون حسن206
291.1429احيائي2022نور الهدى علي مهدي قاسم207
291.1429احيائي2022عيسى حمزه علي جبار208
291.1429احيائي2022فاطمة جواد كاظم فندي209
291.1429احيائي2022محمد باقر حيدر كوكب هادي210
291.1429احيائي2022مريم هيثم خماط حالوب211
291.1429احيائي2022جواهر احمد كريم صكبان212
291.1429احيائي2022نور البتول علي طاهر حبيب213
191.1429علمي2012عالء فخري سعيد خلف214
291.1429احيائي2022تكتم قاسم شاكر فاضل215
291.1429احيائي2022محمد عالوي حسين عبيد216
291.1429احيائي2022فاطمة عبد الباري شاكر عبد الحسين217
191.1429احيائي2022مؤمل يوسف شاكر محمد علي218
291.1429احيائي2022امير حميد سويد لفتة219
191.1429احيائي2022حسين هشام كاظم داخل220
191.1429احيائي2022زينب جاسم محمد عبيد221
291.1429احيائي2022محمد قاسم راضي عباس222
191.1429احيائي2022زهراء علي جار هللا عواد 223
291.1429احيائي2022فرقان سعد كاظم جواد 224
291.1429احيائي2022ملك حسين محمد علي رضا 225
291.1429احيائي2022تقى لؤي عبد االمير كريم 226
291.1429احيائي2022زهراء ريسان نعمة لطيف227
191احيائي2022محمد علي هاشم عبيد محمد228
191احيائي2022بيادر مصطفى محمد ظاهر229
191احيائي2021محمد عباس جواد كاظم230
291احيائي2020علي جاسم دبس عالوي231
191احيائي2022غدير سالم كريم داجد232
291علمي2015حوراء علي ناصر حسين233
191احيائي2022علي حسين علي خابط 234
191احيائي2022حيدر فاضل كاظم عبد235
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191احيائي2022زهراء سلمان حسن محمد236
191احيائي2022اية علي ابو شامة بردان237
191احيائي2022باقر هادي لويخ فهد238
191احيائي2022مؤمل صالح مهدي حاشوش 239
291علمي2016هيا جعفر محمد علي حرجان 240
291احيائي2022ايات علي عبد الزهره عبد 241
291احيائي2022زهراء بهاء ناصر جابر242
291احيائي2022ضحى علي عبد العباس كاظم243
291احيائي2022مسار رائد سهام كاظم244
191احيائي2022زهراء فاضل عبد هللا عبود245
291احيائي2022حيدر لطيف عبد الكاظم مالك246
191احيائي2022شهد عبدهللا نجم عبد247
291احيائي2022حسنين جليل حسن عبد العباس248
291احيائي2022حسين صادق كاظم خنياب 249
291احيائي2022علي حسين غانم حمزة250
291احيائي2022زهرة سعد راضي حسين251
291احيائي2022ايمن منتظر عبد الزهرة حسين252
291احيائي2022بنين مالك كريم عبدعلي253
291احيائي2022فاطمة محمد علي حسن254
291احيائي2022تبارك فالح رحيم عبد األمير 255
291احيائي2021هديل ناجح راوي سبع256
291احيائي2022حوراء صالح كاظم حسن 257
291احيائي2022رشا كريم عبدالحسين جواد 258
291احيائي2022احمد عذاب حطحوط عواد 259
291احيائي2022هبة هللا صدام جاسم محمد260
291احيائي2022سجاد عباس صالح كريدي261
291احيائي2022فرح خضير عباس سلمان262
291احيائي2022مقتدى قاسم زغير سعد263
291علمي2016محمد محسن هادي علي264
291احيائي2022زينب وليد صادق عداي265
191احيائي2022زهراء محمد حسين ديلي 266
191احيائي2022محمد علي كاظم خلف267
291احيائي2022حسين علي عبد األمير محمود268
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