
النتيجة النھائية لقسم العلوم المالية والصرفية (رغبة اولى ورغبة ثانية )
المعدلاألسم رقم التنسيقالرقم
88.87سارة منصور عبدالرحمن محمد145127
86.31روزا علي صالح عوض245338
86.06رنا نبيل علي محمد345234
85.51ليلى صالح عبدهللا صالح445134
84.87سمر عبدهللا قاسم سعيد524016
84.5خالد عبدالقادر عبدهللا فارع645210
84.25ساره محمد علي محمد745128
82.25ھبة باسل أحمد عبدهللا845105
81.43منار ايھاب ابوبكر صالح945271

80.68محمد عبدالعزيز محمد كرامه بن قفله1045057
80.5محمد أحمد عوض علي1145167
80.5سماح شوقي عوض علي1245166
80.37أشرف عبدالقوي محمد الھميس1345213
78.75اسرار عباس حسن علي1445249
78.43ھند يحيى مھدي أحمد1541497
78.18مھيب منصور حزام محمد1645211
77.81عروه محمد عوض ابوبكر العولقي1745012
77.5اماني محمد عبدهللا مقبل1812368
77.31محمد الطاف أحمد محمد شيخ1945191
77.12وليد عادل رشاد محمد2045011
77.12أكرم علي أحمد دبان2145200
77محمد أحمد حسن ناصر العولقي2245065
76.93عبد الستار محمد مانع حسن2345286
75.93ياسين الخضر حسين علي قنان2445351
75.68ايمن محمد صالح منصور2545269
75.62محمد حسين صالح الطيار2645034
75.43صالح محسن صالح عبدالقوي اليزيدي2745018
75.43فاطمة فضل علي محمد الزيدي2819031
75.31شروق ربيع ھارب سعيد2945130
75.18امجد كمال حسين منيعم3045048
75عسكر ثابت قاسم راشد3145009
75محمد وجيه جعفر حسن3245366
74.93الحارث يحيى قاسم عبيد3345005
74.87اعتماد ناصر سليمان سالم3445358
74.86اسماء عمر أحمد الزريقي3545292
74.62فيصل عبدالقادر محمد العزب3645349
74.5خلود الخضر عبدهللا حسين المجعلي3745164
74.43فيصل فيصل علي أحمد3845061
74.31محمد رشيد صالح سالم3942271
74.25صدام محمد عمر علي ھرھره4045350
74.18عبدهللا فضل علي جابر4145344
73.56وفية محمود عبدهللا محمد4245114
73.56سعيدة ابوبكر امين الغادر4345346
73.43فادية فيصل محمد عبدهللا4445163
73.43غسان فضل ناصر ثابت4541802
73.37اسامه وجيه جعفر حسن4645365



73.35ھيام حيدره رزق عوض4745121
73.14حنان عصام علي ناجي4810039
73.06رحمة الخضر علي عبدربه4945111
73.06عنود فضل انور صالح السلموني5045126
72.93حنان فارع قائد محمد5145131
72.81مريم منير حسين صالح5245097
72.62ايمن علي سعيد ابوبكر بادغيش5345332
72.43فاطمة محمد علي أحمد5445102
72.37رضوان حنش عاطف حسين5545006
72.18غالء محمد محمد صالح5619023
72.18مريم محمد علي محمد عوض5742034
72.12أحمد محمد أحمد ھادي5845039
71.93خلود خالد أحمد محمد5945120
71.75كارم صالح ثابت صالح6045069
71.75زينب فتحي أحمد عبدالرحمن6145084
71.68ارزاق حسن إبراھيم سليمان6245078
71.68اصالح حسين بن حسين علي6345230
71.56عھد محمد غالب محمد السامعي6445100
71.31محمد عبدهللا سعد علي عالن6545062
71.25معد محمد محمود محمد6645212
71.06ادھم أحمد محمد عباد6745060
70.93ياسر عائد محمد حيدره6840172
70.81امنية عادل حامد حسين6940893
70.77عائدة سمير علي يوسف السوداني7045125
70.75اصيل وديع محفوظ سعيد7145026
70.5محمد رسام غالب أحمد7241779
70.37عھد صالح صالح أحمد7345093
70.31منية ياسين محمد عبدهللا7445141
70.24ماجد مسعد صالح العمراني7545317
70.18عمرو علوي محمد علوي7645075
70.18ايمان عبدالوكيل عبدالحميد محمد7714007
70.06فھد كارم محمود الحاج7845063
69.87نصر ناصر مانع قاسم ابوبكر7945179
69.87إبتسام يسلم صالح علي8023013
69.62سحر عبده مھيوب سيف عبده8145118
69.62مازن محمد عبدالقادر أحمد8242018
69.18يمنت عبدالواحد عبدهللا محمد8345089
68.81عمر علوي سالم العبد علي8445181
68.62رانيا محمد أحمد عبدهللا8540554
68.37وائل سلطان محمد شمسان8645035
68فتحية محمد محمد أحمد صالح8745116
67.68نشوان عبدالقوي محمد قاسم8845043
67.68ھبة خالد عوض مبارك الجعدي8945231
67.62سبا محمد يحي سعيد9045082
67.62اعياد عدنان علي مرشد9145086
67.56امل فضل علي مبارك9245241
67.43حسين فريد حسين عبدالخالق9345076
67.43ھدى أحمد مسعود ناصر9445088



67.37محمد أحمد محمد عبادي9545041
67.31اسرار ھالل ثابت قائد9645157
67.18بلقيس صالح محمد صالح9741830
67.15نجاة مھدي محمد علي9845160
67.06رامي أحمد سالم بامھيد9945016

67منيا حسن خضر زعبل10045103
66.68يسلم حكيم مقبل عبدهللا10145070
66.56امينة انيس سالم شمالن10245298
66.5عالء عوض أحمد عوض10345348
66.43يسرى مختار عبود منصر10445296
66.31ازھار عبدهللا سالم صالح مبروك10545267
66.12أحمد زاھر علي قاسم10641626
66.1عمر سالم عمر بن مغيث10712499
66معاذ صايل صالح جعفر10845054
65.43اماني امتياز حسين إسماعيل10945244
65.31حاتم صالح عبدالرحمن عسيري11045019
65.31سميحة محمد ھائل راشد11145150
65.25حنان عبدالصمد أحمد نعمان11245353
65.12نارمين عبده نعمان سعيد محمد11345153
64.87ريما أحمد سالم عبدربه العيشي11445096
64.81أحمد عبدهللا محمد ھريب11545008
64.68علي محسن صالح علي11645001
64.5حنان محمد سالم صالح11745139
64.5نصر عبدهللا علوي ناصر السقاف11842267
64.31عھد علي ثابت عبيد11911020
64.25صامد علي مسعد أحمد الشعري12045196
64.18محمد عبدالستار محمد أحمد12145077
63.87علي جعفر عبده محمد12245002
63.56نسرين ناصر عبده سعيد الصبري12345091
63.5احالم وليد علي عبادي12445119
63.5والء علي محسن علي الجباري12542101
63.43عمار طالل أحمد سعيد12645013
63.37فائزة أحمد محسن أحمد12745364
62.81صابرين فضل علي عبادي12845123
62.75منى محمد شريف عبده سعيد12912053
62.6ھيام محمد صالح يونس13045109
62.56صالح ابوبكر عوض علي باھادي13145071
62.56بشرى أحمد قاسم فارع13245145
62.43خلود يوسف محمد حمود13345112
62.43يسرى نبيل علي صالح13445152
62.25ارزاق عثمان محمد حسين13545108
62.06نھى طارق محمد مھدي13645149
62.06نجوين علي محمد سرحان13745233
62.06صابرين عبدالملك عبدهللا محسن13812439
62اشرف عبدهللا علي سليم13945027
61.93غادة أحمد عبدهللا عبيد14045226
61.56محمد محفوظ عبدهللا أحمد14145044
61.56خديجةعلي عوض محمد14245229



61.25وحيد طاھر سفيان صالح14345004
61.25زينب أنور حسن الصوفي14445079
61.25طارق ابوبكر ردمان محمد غانم14542153
61.12صفاء محمد أحمد عبدهللا السويدي14645094
61.12احالم سيف حيدر محمد14745107
61.12انس ابوبكر عبدهللا الحداد14845220
60.81شائع عباس شائع ناجي14945059
60.56فاتن محمد سعيد فارع15045115
60.56بثينة سالل فاضل فارع15140561
60.31صادق عبدهللا محمد علي15245003
60.18مروة علي أحمد عبدربه15345135
60.18مجد محمد غالب عبدهللا15445265
60.12فايز فيصل محمد صالح العولقي15545195
60.12كفى أحمد ابوبكر عبدالرحمن15645239
60.06ھبه ھشام أحمد ناجي محسن15745142
60نھلة عوض صالح محمد عبدهللا15845355
59.81نسرين جعفر علي عبدهللا15945138
59.68عبدهللا أحمد فضل سنان16040281
59.56رنداء أحمد محسن فضل16145161
59.31رامي سيف مقبل عبدهللا16245072
59.31كوثر كمال محمد محمد االھدل16345132
59.25ايمان محمد سعيد بن سعيد16445099
59.06مسعود خالد مسعود ثابت16542008
58.93قاسم عبدهللا محمد المرزوقي16645052
58.87فواز جمال عبد أحمد16745010
58.81نورس علي عبدالفتاح أحمد16845148
58.68محمد سعد حسون ماطر16945047
58.68محمد منير عثمان مكرد17045172
58.68أحمد زكي أحمد علي مليكان17145204
58.37فاطمة عبدهللا حسن عبدهللا17245090
58.31ھدية حسين حسن حسين الناشري17312187
57.87ھدى حبيب عبدهللا يوسف17445101
57.87سارة سعيد سليمان الجداوي17512011
57.81عبدهللا أحمد محمد ثابت اليمني17641196
57.68عمرو محمد صالح سالم17745297
57.68تغريد ردفان محمد قائد17845299
57.56صالح صالح سعيد نعمان17945066
57.43أحمد ابوبكر عبدهللا محمد السيد18045051
57.37محمد مھدي علي محمد18145215
57.31عفاف سلطان أحمد عبدهللا18222173
57.18حسام ناصر قائد محمد18345015
57.18محمد قاسم محمد عبدهللا الباقري18445263
57.12اروى خالد ناصر صالح الكازمي18545235
57.06نھى إبراھيم أحمد الصليلي18640379
57أحمد خالد عمر عبدهللا18745359
56.93مھيب ناجي صالح مرشد18845064
56.87حمادة أحمد مھدي صالح18945023
56.87انسام عبدهللا سيف سعد غالب19045083



56.87نجوى خالد عبدهللا محمد عبده19145158
56.87وجدان ثابت عبدهللا ثابت19245221
56.81صدام نبيل عبدالجبار سالم19345028
56.81محمد حزام محمد عبادي19445360
56.62عرفات شائف عبدالرب عبدالحميد19545278
56.5أحمد عبدالمجيد نعمان مقبل19645261
56.46محمد زكريا محمد صالح19742244
56.43ردفان عبده حسين ناجي19845185
56.31مھيب مھدي عبدهللا علي19945073
56ماھر علي عبدربه صالح ابوبكر20045014
56فضل حسين مكيش مصعبين20145053
56ممدوح محمد أحمد جمعان20245362
55.93لؤي نورالدين علي إسماعيل20345046
55.75عمار عبدالسالم مقبل ناصر20445335
55.68مجد عبدالرحمن السيد يحي20541843
55.56ھشام حسين صالح أحمد20645032
55.5عبدالرزاق سامي عبدالخالق عبدهللا20745199
55.12أحمد عثمان أحمد عثمان علوي20845268
55.06حنان عارف عبدالرزاق محمد20945311
54.87ناصر محمد ناصر عبدهللا21042070
54.75أحمد سعيد رضوان أحمد21145187
54.75صالح عبدالسالم محمد عبدهللا21245202
54.62صدام حسين زين جابر21345067
54.62عماد علي محمد علي21445193
54.43صالح فيصل عبده حسين21545031
54.43رواء رياض حسين محمد21645129
54.43ميادة نجيب شمسان ثابت21745237
54.37صبري عبدالقادر مثنى قاسم21845042
54.37منصور أحمد محمد طاھش21945329
54.25محمد أحمد عبده علي22045339
54.06رشا إبراھيم محمد ايمانو22145308
54ايمن أحمد سالم حسين22240285
53.81محمد عبدالسالم محمد صالح22342245
53.68محمد أحمد الحاج علي22445000
53.56عدنان محسن محمد محمد الخالقي22545040
53.56غالية وسيل سعيد عبدهللا عريشي22645227
53.56فھد إقبال حسين عبدالرحمن22745303
53.43منى فيصل صالح الحاج22840563
53.31رجاء عثمان قائد مسعود22945324
53.18تامر كمال محمد محمد23045206
53.18أحمد ناصر محمد سالم اللبني23145357
53.12مھا حزام عبدربه حسن23245232
53.12عماد صالح محمد أحمد23345309
53.06محمد عمر عبدهللا السيادي23445318
53اصالح عبدالودود عبدالعزيز منصر23545085
52.56عيدروس صالح بوبك علوي المعمري23645287
52.37مروان محمد مرجع سالم23745168
52.37حمود نصر شايف عبدربه23845170



52.25سالي نجيب محمد قاسم23945224
52.18ايات عتاب عبدهللا سعيد24045240
52مجدي محمد عبدهللا عمر24145173
52حسام ثابت سالم السقلدي24245186
51.5عالء غالب مھدي عبدهللا24345198
51.25أنسجام خالد عبدهللا حسين24445140
51.12رغدة قيصر أحمد مقبل24523021
50.82ارحاب عمر سعيد عبد القادر باكثير24645151
50.81ماجد ھائل عبده نصر الحمودي24745038
50.81احسان حسين محمد ثابت24845266
50.81خلود جمال انور حسن24945302
50.68عافية عمر أحمد عمر25045283
50.37ايمن جميل محمد عبيد25145272
50.18مازن مطھر مثنى قاسم25245155
50.12منيف مسعد علي عبادي25345262
50علي نبيل حسن أحمد عليوه25445177
50زكريا عبد اللطيف أحمد علي25545190
49.93وديان شوقي أحمد صالح25645243
49.93مامون ھاشم سعيد ھاشم25741844
49.87دينا مقام أحمد فتيني25845242
49.81سونيا إبراھيم محمد سالم25945136
49.68يزيد فريد رويس محمد26045180
49.68سارة انور حسن الصوفي26145274
49.43عمار أحمد محمد سعيد26245068
49.43اماني عبدهللا علي محمد26345113
49.37محمد سعيد محمد مھيوب26445050
49.18خالد عمر محمد علي26545022
49وسام أحمد علي سعيد26645192
48.68ھشام سليم محمداحمد مقبل26745055
48.68ياسر سمير صالح علي26845222
48.62أحمد علي أحمد علي26945306
48.56محمد العبد فرج عبدهللا27045030
48.37عالء عبدهللا حمود علي27145293
48.25نائلة محمد أحمد محسن الشيبه27245080
48.03محمد علي عبدالاله شيخ27345255
48عفاف نجيب عبدهللا غانم27445087
48فھد محمد عمر سالم باحميش27545183
47.81عمرو عبدهللا حسين سالم27645194
47.75رامي انيس عبدالحميد عبده27745207
47.68مدرك محمد محمود جمال27845169
47.5رنا كمال الدين حسين علي27945095
47.5أكرم كمال جواد محمد28045336
47.37أحمد صالح سالم قرنح28145203
47.31صدام محمد ابوبكر علي28245321
47.31مروى علي أحمد منصور المنصب28312584
47.25معتز عمر رشيد عبدالمجيد28445020
47.12ذي يزن فريد رويس محمد28545171
47.12ارزاق عمر سيف مقبل28645264



47.12ايات أحمد محفوظ باوزير28745313
47ياسر محمد صالح العوسجي28845320
46.75رويدا جمال طارش عيسى الدبعي28945122
46.62سند محمد أحمد الشيباني29045330
46.6عزيزة محمد أحمد حسين29145110
46.43سارة محسن علي حماص29245098
46.31مھا نديم ياسين عبدالعزيز29345081
46.06محمد حسن علي صالح29445218
46.06عالء خالد عبادي صالح29545323
45.87عالء جميل أحمد عثمان سعيد29645037
45.81عبدالھادي علي عبدهللا فرج29745257
45.75محمد عبدالحكيم سعيد قائد29845058
45.62اسعد عبدالرب عوض صالح29945049
45.62مارينا علي سعيد ھيثم30045253
45.62أنار منير منصور حمود30145285
45.56والء علي سيف راجح30245117
45.56وليد محمد عبدالرب محمد30345326
45.5ھشام جمال سعيد صالح30445197
45.5محمد عارف سعيد عوض30545301
45.37أحمد عدنان أحمد محمد30645280
45.37سارة ھاني ابو بكر عبد الرحمن30745294
45.31شذوان شكيل ياسين مكي30845214
45.31اقليم ابوبكر أحمد علي30945247
45.31رافت محمد مقبل صالح31045325
45.25حسون ھاشم حسون ماطر31145174
45.06مشتاق محمد حسن العقربي31245033
45.06اثمار نصر علي صالح البيضاني31345165
45.06معمر محسن حسن ثابت31445363
44.93صالح محمد أحمد فيرح31545025
44.93محمد وليد علي محسن31645217
44.93نازك محمد علوي زين31745248
44.87اصيل عبدالفتاح أحمد عقالن31845356
44.85ناشر عبدهللا مثنى قاسم31945307
44.56بغداد عبدالقوي عبده حسن32045284
44.56صبري صالح علي محمد32145352
44.5حاتم عبيد صالح المنصب32245184
44.43وداد محمد صالح وادي32345159
44.43محمد صالح علوي أحمد32445300
44.37إسماعيل نبيل أحمد عبده32545029
44.31غزوان ردمان عبده علي32645223
44.25جالل سرور حيدره قرادي32745074
44.25امجد أحمد قاسم أحمد32845254
44.25نواف عبده عقيل مقبل32945275
44.25امان أحمد عبدربه امان33045305
44.06دنيا طالل عبد الرحمن محمد33145337
43.87سالم أحمد محمد ھدران33245056
43.87ھاني جمال عبيد علي باحشوان33345208
43.87منير عبدالرزاق عبادي صالح33445304



43.87علي علي مثنى قاسم33545327
43.81عالء ناصر محمد أحمد33645182
43.75اماني يسلم صالح عمر33745147
43.75عبدالرحمن ردفان منصور محمد33845176
43.68ھدى نعمان قاسم حسن33945259
43.68بكيل غازي بكيل مرشد34045277
43.62ارزاق فضل صالح جردم34145104
43.56محمدعبدهللا محمد ھريب34245178
43.5محمد طاھر حسين إسماعيل34345024
43.43امينة سالم صالح أحمد34445146
43.37عثمان عبد الحكيم علوي أحمد34545007
43.37محمد عبدهللا محمد صالح بارحيم34645036
43.37تمني عمر عبدالواحد حسن34745228
43.37عفان سعيد إسماعيل محمد الصوفي34845279
43.37ھنادي عبدالناصر شاھر عبدالكريم34945361
43.25سارية جعبل ھادي عبدهللا35045092
43.12رانيا محمد أحمد عبدهللا35145133
43.12مصطفى خالد عبدهللا علي35245205
42.93أحمد داؤود ھادي علي35345045
42.81إبراھيم وحيد صالح علي35445175
42.81وسيم محسن أحمد عبدهللا الساحر35545246
42.81وضاح ناصر صالح عليوه35645354
42.75حسين عبدالرحمن حسين السقاف35745282
42.68أحمد عبدالباري عبدالرزاق35845270
42.68وسام يحي أحمد سالم35942272
42.62ايمان عبدهللا صالح أحمد36045124
42.62ماھر علي يحي سالم36145188
42.62محمود فضل محمود عبدالباقي36245288
42.43سلوى عادل محمد عثمان36345143
42.37محمد إبراھيم محمد علي الشيباني36445334
42.12مديحة قائد علي حسن36545156
42.12إسماعيل رياض إسماعيل أحمد36645319
42.06أحمد أحمد فضل جامع36745250
42لبنى الياس عبدالرحيم جعفر36845331
41.93عالء رشاد مجاھد علي36945289
41.87نسرين راشد علي سالم37045369
41.81نھال علي عبدالكريم ثابت37145154
41.75عبدهللا عبدالدايم أحمد عبدالرحيم37245273
41.75محمد توفيق سعيد سيف37345314
41.75أحمد مختار عبدالسالم عبدة37445315
41.68سمر توفيق عبدالرب أحمد كليب37545144
41.68حماده عبد العزيز عبده محمد37645252
41.62عمار نجيب محمد سعيد ربان37745322
41.5عماد عبدالحكيم أحمد علي37845219
41.37اسيل فؤاد سيف أحمد37945290
41.18حنين عدنان محمد سعيد38045162
41.18افاق اختر أحمد محمد38145295
41.12علوي أحمد علوي كريسان السقاف38245251



41.12سمراء حامد ناجي محمد حسن الدياني38345345
41.06اثار عبدالحكيم صالح حسن38445137
41عبدالرحمن علي أحمد عامر38545342
40.87اماني عبدهللا أحمد سعيد38645106
40.81مراد علي علي البشري38745260
40.75محسن صالح محمد بن نعم38845256
40.68يونس محمد عبده ثابت38945189
40.25سمية أحمد علي عبدالوھاب39045245
40.18العباس عمر حامد الحبشي39145216
40.18سبا محمد علي عبدالجليل39245225
40.12عمرو عادل صالح علي عفاره39345281
40.12حسين محمد حسين يحيى أحمد39445347
40.06فاطمه محمد سالم عوتن39545291
39.93مھا توفيق سعيد سيف39645316
39.81أحمد سالم ثابت صالح39745328
39.75عمار طارق محمد حسن افندي39845258
39.68خضر محمد علي شيخ المحمدي39945017
39.68محمد عبدهللا محمد وادي40045340
39.62اعياد باسل معتوق عبدهللا بازھير40145236
39.5مروان محمد عبدالرحمن عابد40245310
39.43محمد جمال حسين علي مشرع40345209
39.37ارزاق ياسين عبدالرحيم عمر كتبي40445312
39.37ريان رياض سالم بكران40545341
39.31ماجد خالد ناصر حسن40645021
39.31رامي محمد صالح محمد40745201
39.25سحر محمد علي عبدهللا المنصوري40845238
38.81مايسه عبد القوي قائد قاسم الشھلي40945367
38.81نعمة محمد أحمد صالح عولقي41045368
38.75محمد غازي محمد انعم41145343
37.62صرواح محمد خالد مثنى41245276
37.12أحمد عمر محمد عبيد باسواقي41345333
0نور فضل عوض ابوبكر عولقي41410036
0نعمة حسين أحمد محمد41510037
0فاطمة يحيى صالح ناشر قايد41611016
0حنان عبدهللا أحمد سالم41711044
0منيرة غازي أحمد سالم41811096
0مسار عبدالرحمن ثابت فوز41911149
0مصطفى أحمد محمد باصلعه42011161
0افراح سعيد مبروك فرج42111169
0كريم محمد علي خان42212079
0فاطمة فھمي عبدهللا مقبل عزعزي42312108
0مريم عارف محمد أحمد شمسان42412135
0مريم عبدهللا سعيد علي42512144
0ايات فيصل صالح صالح42612176
0لمياء علي أحمد علي باقاضي42712189
0اسماء خليل سالم عبدهللا42812190
0سارة محمد عبد القادر محمد حسرت42912198
0أرزاق محمد أحمد األھدل43012213



0اسماء خالد أحمد سعيد بامرعي43112215
0والء  نزار  جعفر  علي عبده43212229
0نرمين طارق محسن ضيف هللا43312234
0حنين فؤاد أحمد عبدهللا ملھي43412248
0محمد شكري محمد راوح43512258
0ثابت منير محمد غازي43612264
0ايمان حمزه عبدهللا سعيد43712274
0سمية ياسر سعيد محمد43812282
0مروى جميل ناجي علي43912378
0سارة صقر محسن علي نورالدين44012383
0سحر عدنان محمود عبده الشيباني44112384
0انغام علي زيد علي44212386
0وديان معن عبدهللا سعيد44312424
0ارزاق امين عبدالحبيب شمسان44412435
0ازھار امين عبدالحبيب شمسان44512436
0جميلة عبدهللا مسعد أحمد44612437
0مادلين محمد عبدالرحمن عابد44712487
0عادل أحمد عبدهللا أحمد حمران44812508
0عبدهللا عبد الحكيم عبدهللا المشدلي44912509
0مريم يحي يحي أحمد45012525
0وديان عادل صالح عبدهللا45112533
0جيھان نوشاد إبراھيم صادق45212544
0خلود خالد عبدالعزيز ثابت45312556
0سمية سعد محسن محمد عبدهللا45412559
0امنية سعيد أحمد سعيد45512561
0ريام رياض أحمد محمد45612648
0مروى علي أحمد عبدهللا45712649
0سمر سامي سعيد سالم45812663
0سنا سعيد محمد ناصر45912670
0ريم محمد حسين صالح يحي البيضاني46012679
0ندى أحمد عبدهللا محمد46112681
0سمية محمد انور إبراھيم46212691
0عبيرمحمد علي أحمد46312692
0جالل محمد سالم حاجب46412693
0رشا رشدي صالح محمد46512697
0عبير شكيل عبدالغفور عبدهللا46612698
0سمر علي محمد ناصر عثمان46712701
0أحمد ابوبكر أحمد حسين46812712
0اماني عمر سعيد عوض46912746
0فوزية أحمد محمد مھدي47013042
0أحمد قاسم ناشر صالح47114050
0اروى محسن أحمد علي47215072
0محمد سعيد عبد الحق عبادي حلبوب47321007
0فاروق حيمد عبد رب النبي عوض47421008
0مشير عبدهللا مھيوب سعيد47522073
0خلود ناصر مھدي الشيبه47622075
0عائدة صالح سعيد أحمد47722081
0صالح عبدالحميد أحمد عبدهللا47822104



0اميمة عوض علي أحمد47922113
0عبدالسالم محمد أحمد حسين48022128
0سالم صالح عبدهللا عوض قشعر48122151
0عز الدين عبدالسالم أحمد ياسين48222153
0حسام عبدهللا محمد أحمد48322154
0نور علي حيمد حيدره48422172
0سليم ياسين غانم أحمد48522200
0رمزي محمد علي وطني48622244
0ھويدا محمد محسن الحداد48723010
0تمني زين محمد أحمد48823020
0ماجدة قاسم حسين سيف48923024
0سھام عبدهللا مسعد علي عقالن49023036
0رمسيس نجيب محفوظ جبل49140025
0عبدالمجيد محمد عوض زامر49240156
0صالح صالح محمد البجيري49340170
0محمد عبدهللا محمد حيدره الزامكي49440173
0أحمد عثمان أحمد عثمان علوي49540222
0عزام عبدهللا يسلم منصور باصراره49640233
0ليلى صالح عبدهللا صالح49740334
0بشرى عبده ناجي حسن49840367
0اقدار أحمد إسماعيل علي49940381
0شدى صالح محمد أحمد50040552
0جمال أحمد عبدهللا أحمد العاقل50140729
0أشرف صالح عبدالحافظ قائد50240735
0مسار سعيد عوض زين50340781
0نسيم حمادي قائد فرحان50440864
0نھال علي عبدالكريم ثابت50540866
0صدام حسن علي القطوي50641002
0محمد جمال أحمد شھاب50741093
0فضل عبدالكريم فضل علي50841095
0محمد منصور محمد عبدالرب50941179
0ناصر رمزي محمد سعيد51041184
0مشتاق سالم عبدهللا صالح51141212
0مصطفى محمد صالح يحي51241288
0معاذ صايل صالح جعفر51341323
0حسين عبدالملك حسين عبدالرب محمد51441458
0مروة انور علي إبراھيم51541509
0ھيام طارق محمد عبده الرباطي51641554
0سھير محمد قائد حمود51741555
0مرام لطفي حمود سالم السقاف51841577
0رشا محمد درويش يحي51941741
0سيما محمود عبده سعيد52041783
0رناء سعيد علي الشيبه52141806
0دينا حسين علي منصور52241836
0رنا نبيل علي محمد52341903
0علي محمد علي درويش52442004
0محمد محمد علي صالح52542005
0ھشام عبيد سعد هللا مرجان52642006



0ھشام جمال سعيد صالح52742007
0مختار عدنان علي عبدهللا52842023
0عمرو أحمد صالح أحمد52942024
0زينب أنور حسن الصوفي53042032
0فاطمة عبدهللا عبدالقادر محمد53142051
0منال عادل ياسين علي رمزو53242105
0ھبه فتحي عمر عبدهللا الديني53342108
0أحمد شعبان محمد عمر غانم53442145
0فلایر منصور صالح حيدره53542162
0خلود خالد أحمد محمد53642167
0يسرى فضل عبدهللا أحمد القديمي53742171
0أحمد جمال عبده محمد53842180
0سميره أحمد ناجي أحمد53942197
0سھير عبده حمود علي54042199
0محمد شكيل عبدالحميد عبدهللا54142200
0سارة أحمد سعيد صالح54242203
0دعاء انور محمد حنيف54342222
0أحمد حمود ثابت حسن54442226
0اثار سالم عبده صالح54542234
0مشير سالم عبدالرزاق سعيد54642247
0فاطمه محمد سالم عوتن54742257
0علي ھشام علي صادق54844969
0ريان رياض سالم بكران54944974
0عبدالرحمن عبدهللا أحمد عبده55058175
0وفاء علي عبدوه غالب55158204
0تمنى علي بن علي السيد55283039
0منى أحمد محمد حسين55390025
0احسان حسين محمد ثابت55491024
0شمس ماطر مانع عبدهللا55593016


