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 أ.م.د. غالب شاكر 

 احمد كريم عبد علي جابر

 امير غانم محيسن رداد

 ايمن رفاء جليل داود 

 علياء جاسم عجيل عبود

0  
 أ.م.د. سالم منعم زامل 

ران نومي  ز  ايمن ستار خير

 ايناس صباح جباره دلي 

 عماد هاشم حران ثجيل

 غفران جميل عكار حسون

3  
 أ.م.د. ازهار شمران جبر

ي 
 حيدر حسن منصور راضز

 رحاب حميد حرز فتيل 

 لقاء دمحم صيهود عبد الكاظم

4  
 أ.م.د. حاتم كريم البلحاوي 

ي فرحان شكر
ز راضز  حسير

ز رحيم حسن حميدي  حسير

ز لفته    كاظم علي حسير

ز مصطفز دمحم علي مرزة  حسير

5  
 م.د. نوفل حسين

ز دمحم علي كاطع  حسير

 حمزة نارص صيوان زغير 

ز عدنان فرمان رحمن  حنير

 حوراء غالب جبار عبيد

6  
 م.د. شيماء فاضل دمحم

 ايات دمحم فنخير عايد

ز سعد مهدي  ايمان حسير

 ايمان نوري صالل علي 

ز   منال لفته عبيد عبد الحسير

7  
 م.د. اسراء عبد فرحان

 سجى شاكر محمود كاظم

 رسور عبد الرضا حسن عبد

 هجران هليل كريم عليوي

8  
 م. فاتن سعيد حميد

يف خيون خطار  جنان رسر

 جيهان ناظم دمحم لفته

 حسن صباح منكاش عنكوش

9  
 م.م. حيدر دمحم علي 

 دمحم فالح دمحم تايه

ي جبار داخل
 مرتضز شمجز

 هدى صالح هاشم لفته

22  
 م.م. عقيل سالم 

 رضا عزيز مزهر هيى 

 رغد غازي فيصل غباش

 زهراء سعدون دمحم سلمان

ي 
 زين العابدين محسن بقه حصينز

 سيف فارس ثجيل عبد   22

 عباس خالد عباس حجار



 علي مناف سكر فرحان م.م. مهدي دمحم تالي 

 علي هاشم نواص جعفر موىس

20  
 فياضم.م. اسراء كاطع 

 زينب رعد نارص حسن

 زينب دمحم عليوي محسن

 ميالد عباس خميس مطير 

 نورة ضياء حسون عبد علي 

23  
 م.م. سامي كامل 

 سجاد ستار زويد مطشر 

 سجاد عبد الحسن زامل

 علي مجيد موحان جالب

 منتظر رعد هاشم دمحم

24  
 م.م. مهدي علوان 

 عبد االله كمال براك عطاهلل

ز خير هللا جيى   عبد هللا حسير

ي رشيد خليف   علي صيى

 دمحم باقر رحمان سلمان موزان

25  
 م.م. عالء جاسم 

 عبد هللا عبد الكاظم خشان 

ز علي سعد  علي حسير

 علي رزاق مزعل غضبان

 رامي حاتم عواد علي 

 


