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محمد عالء الدين يونس81أديب خالد أديب دراس41 مرح التركماني1

جيهان ماهر كاظم املقصوص ي82 آمال وائل محمد عبد القادر عبد اللطيف42اياس الياس سالم الحتاري2

 عماد الدين ابراهيم عثمان رمضان83 وليد علي سيف الواصلي43 هديزا أومتري ابراهيم3

 جواهر علي سعيد سالم الشامس ي84هاوتا عبدالكريم رشيد44 عائشه أحمد عبد هللا حاجى محمد الخوري4

 محمد نعيم عبد املنعم ياسين85 معتز محمد حسان كالس45 أحمد أشرف خميس محمد5

عصبية- احمد عبد العزيز حسين 86عادل امتياز جوماني  46 مها محمد محمود املنصور6

عصبية- زيبا نوران 87خلدون احمد عواد عواد47 ناجي هشام اسماعيل الحاج7

 لؤي هيسم حافظ عبد هللا88الوليد خالد عبدالوهاب48 ندى محمد عبد هللا الديلمي8

 عبد هللا ناصر اسحق حمامده89غدير باسم محمد49شيماء صالح أحمد ناصر9

 رشاد محمد أحمد قائد90حسن صباح جواد50 علي محمد ناصر الجبري10

 أصيلة محمود أحمد املوجري91سالم محمد خضير51 وائل عبد الواحد مهيوب الكامل11

احمد عبدهللا مصلح92سامان سمير اسحق52حيدر احمد رفيق مرجان12

عمر فاروق عزيز93لينا محمود قسم السيد محمد53 ليان اياد محمود عوده13

 وسيم وائل يحيى مهاني94صفاء الدين حسين54أسماء محمد راشد املسيعد النيادي14

عمر علي سلمان العماري95 النا غسان نديم عدرة55 عبد العزيز صالح عبد املولى باعيس ى15

نائل ياسين حسن الشمري96عصبية- أحمد عبد هللا مير 56 أحمد عبد الحافظ أحمد علي16

 محمد مفتاح عبد القادر عبد الجليل97 انطوان سهيل خرسا57 شريف أشرف ابراهيم مصطفى17

 هبة محمد الهاشمى عثمان98 حسام الدين فهيم الحصني58 زينب عبد هللا خليفة سالم18

 عفراء ابراهيم99 آية جنان قاسم قاسم59عصبية- اسراء زهير محمد التازي 19

مروة عبد السالم علولو100علي طالب محمود الجنابي60وفاء طالل عبد الرقيب الغوري20

 حواء صالح سالم الهروس101ريان محمد صديق أحمد  61 ايمان عيد محمود املصدر21

 يوسف طاهر هاني األسعد102مروه محمد فقير صبري62 رامي أمين محمد حسنين22

 حسين محمد علي كليس103 فرح بشار سوقيه63سماح عايد معيوف البدراني23

 سعيد هيثم محمد ناصر حاج حمدان104 أفنان نويد حسن طيب64عادل علي قاسم البشكاني24

رغده حسين اسماعيل105 أصاله نصر عبد الكريم عواده65عمر ناصر سليمان النعيمي25

 محمد بديع عبد الحليم علي106 إيلي موريس منصور موس ى66 محمد مصطفى حامد بشير26

 عبيده محمد مخلص عدي107 جو ميشال يوسف يونس67 أحمد مفتاح عبد السالم الطويل27

 نادية نديم108 معن عطا هللا محمد أبو محفوظ68 محمد زاهر سعيد الشيخ28

اسماعيل ميعاد اسماعيل شامية109 عالء الدين تيسير لطفي موس ى69خالد وجدي صادق  29

كاروخ احمد حسين110كنزا أحمد عثماني  70 نجوى علي محمد الحميري30

 عادل حمود حزام قائد111 حمزة محمد ناجي الهروش71 عبد التواب صالح الدين مصطفى درويش31

 ضحى عبد الرحمن سعيد محمد النقبي112 ابراهيم محمود حسن أبو زيد72 مؤمن أسعد ديب طبيل32

 اشواق فارع يوسف الوصابي113 دانيه سامر سمير ابو زهرة73 أحمد زهير أحمد كراك33

 بتول غسان يوسف عبد هللا114 فيتا ايريني سانجانا74 خالد صالح الدين مصطفى محمد الحسن34

محمد عبد الكريم عبد جبارة115ايمن عدنان عناد75 إدريس ناصر أحمد املساوى35

 صدام أحمد علي التركي116عبدهللا رعد شاهين76 أحمد حسين عبد الهادي زيارة36

 نوران رمزي شعبان شراب117مهند محمد ثامر الصبحه77علي ابراهيم شاكر الدليمي37

 شيماء عيس ى صالح عبد هللا العامري118 صفاء يحيى يحيى حسين الخيشني78جوان فؤاد بالل سبزچي38

ميسره زهير سعيد الوتار119عصبية- مصطفى كريم عليوي 79 مؤيد محمود بكري السقعان39

شهد عبد الرضا محمود120 وسام شاكر علي الواسطي80 طه محمد طه سيد أحمد40
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مهره سعيد خميس املهيري207لين محمد زياد مال164ناصر علي العنزي121

 غنى أحمد ابراهيم الفوط208فاطمة خالد قاسم165 أريج عبد الحميد يوسف عبد الحميد122

 أمال علي مسعود كريمة209أحمد محمد عمر عاليب166 وفاء محمود عقل خالد123

 سعد سمير210بهاء فريد أحمد ماض ى167 بشرى منير سيف راجح124

 محمد حسام الدين محمود الشاعر211 أريج عبد السالم سليمان أبو عائشة168 أسيد عاطف كامل نصار125

 مروة عبد الكريم صالح حسين212 رافع عبد املنصف رافع االسطى علي169 أحمد هاني محمد البيوك126

 رويدا عبد الرحمن صالح الغابري213 غابرييال اندريوس170 عفراء حمد غانم املهيري127

حيدر سهيل عبد جاسم214 عمرو فؤاد يحيى العنس ي171 عبد اللطيف محمد عبد اللطيف عباس128

 أميرة التيجاني أحمد زكري215محمد نورالدين قاسم172 هاجر عبدالرحمن راشد محمد عابد129

ليلى خوخي	 216 سمية عبد الحفيظ عبد الكريم حفيظ173 رغد مازن فائق ال عيس ى130

 مريم حسن أحمد على الحمادي217علي كريم رحيم174أسماء سالم عبد هللا باشعيب131

 هند سالم عمران الفيتوري218عقيل خالد صالح الحديثي175 محمد ناهد محمد برهان الغزال132

 أسماء محمد سعيد أحمد العبدولي219 فاطمة عثمان محمد فارس176 أسعد شحادة عبد املهدي أبو عواد133

 وليد خالد عبدالرحيم سبوه العوض ي220 سهى صالح نايف سليمان177 مريم عبد الرحمن السيد أحمد الهاشمي134

 نبوية ناصر محمد ناشر221 خديجة محمد يوسف يعقوب يوسف178حسين خضر طاهر االسماعيلي135

 رأفت أمين محمد الصبان222 هاجر عبدهللا خليفة خالد179سرى خضير عباس العاملي136

 مختار أحمد مرشد الخوالني223عصبية- مثنى اموازي مدلول 180 محمد كمال محمد أحمد137

 آية محمد أحمد املحجوب224 مهند ابراهيم عوده القواسمه181 أيلي حبيب بو صنايع138

 عصام عياد محمد الحاج225 نوف بدر عيدروس أحمد النقيب182 مهند عبد الحفيظ امحمد أبو عجيلة139

 يوسف محمد راشد ديب الجعبري226 حسام عبد الرؤف محمد عثمان املغازي183 جي اون كيم140

 سناء جبريل احمد بله227 عبير سالم عون ميالد184 حوراء علي أحمد ترحيني141

 محمد عبدهللا عتيق صالح الضبري228 محمد علي معيض الشاوش185 ابراهيم صبحي حماد زعرب142

ربيع الصادق حسين محمد  229ليث مصطفى تيسير الجمال  186 مروه عمر محمد الالفي143

يسرى عبد هللا عبيد خباز  187 نهى حمدي فتحي زكي144

معتز محمد أحمد سعيد الجشاعه188محمد حسن أحمد سالم145

 نجالء مصطفى حسين حماده189 أحمد جميل حسين علي146

 الحارث فتحي أحمد محمد190الرا احسان علي147

 سلمى فيصل الطيب مصطفى191 مرتض ى صائب عبد الجبارعبد الجبار148

 ضياء الحق محمد حسن العمري192علي عبد االمير كاظم العالق149

 محمد فراز محمد فيروز خان193 أية عاشور املهدي بشينة150

 محمد الجيلى عبد هللا محمد194 وجدان حامد سعيد خميس الزدجالى151

 محمود علي الطاهر الغرياني195 عبد الرحمن صالح علي سرور152

 شادى عدنان الشيبانى196 معمر الشارف عامر امحمد153

 شريرام دورايراج جوناسكاران197 ياسر عمار محمد محمد154

 عبير عصام عبد القادر حداد198 سليم علي عبد اللطيف بركات155

 سليمان كساب سليمان حمادنة199 حسام الدين امحمد أبوبريدعة156

 رشا اسالم على على مشعل200 جميل محمد علي الراجحي157

 محمد عمر ابراهيم القر201 أحمد يحيى حسين الويس ي158

حازم جمال أحمد جابر202 أمين سعيد أحمد محمد159

حسن حيدر صابر203 جواهر سليمان ابراهيم احمد160

 عبدالرحمن ناصر مقبل سالل204 آية محمد فرج الزليطني161

كلثوم املنجي حسن عبد السالم  205 إسراء عبد الحميد سالم الحاتمي162

نصرالدين صالح احمد ابراهيم206 بسمة إبراهيم سعيد العريبي163
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