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 2021/ 11/7 د. حذام جليل  د. حبيب راضي احمد عباس جاسم صياد 2

 2021/ 11/7 د. حذام جليل  د. حبيب راضي اسماعيل ماهر هادي محي 3

 2021/ 11/7 د. حذام جليل  د. حبيب راضي اكرم كمال كاظم خليف 4

 2021/ 11/7 د. حبيب راضي د. حذام جليل  انعام شريف جاسم ابراهيم 5

 2021/ 11/7 د. حبيب راضي د. حذام جليل  انوار كاظم جواد عباس 6

 2021/ 11/7 د. حبيب راضي د. حذام جليل  ايمان علي كريم عبيد 7

 2021/ 11/7 د. حبيب راضي د. حذام جليل  حاتم كريم نفيس علي 8
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 2021/ 11/7 د. وفاء  حسن  د. اياد عبد علي  حنين ثامر مهيدي ناهي 12

 2021/ 11/7 د. اياد عبد علي  د. وفاء  حسن  خالد عدنان خامان حمود 13

 2021/ 11/7 د. اياد عبد علي  د. وفاء  حسن  جابر طاهر ظاهررسول  14

 2021/ 7/ 11 د. اياد عبد علي  د. وفاء  حسن  رسول ساجت سوادي حسين 15

 2021/ 7/ 12 د. اياد عبد علي  د. وفاء  حسن  رونق كريم خضير عباس 16

 2021/ 7/ 12 م.م نجاح علوان د. علي حميد  زهراء عدنان هاشم جيجان 17

 2021/ 7/ 12 م.م نجاح علوان د. علي حميد زيدون محمد علوان شعالن 18

 2021/ 7/ 12 م.م نجاح علوان د. علي حميد سارة احمد راشد مزعل 19

 2021/ 7/ 12 م.م نجاح علوان د. علي حميد سجاد سفيح ساجت جودة 20

 2021/ 7/ 12 د. علي حميد م.م نجاح علوان سوالف ناطق عباس عبد اللطيف 21



 2021/ 7/ 12 د. علي حميد م.م نجاح علوان سيف رزاق محسن اجيرع 22

 2021/ 7/ 12 د. علي حميد م.م نجاح علوان شهد داود احمد عبد هللا 23

 2021/ 7/ 12 د. علي حميد م.م نجاح علوان صدام كاظم عبيد مطرود 24

 2021/ 7/ 12  زينب جواد م.م  حسنين علي د.  عباس حاشوش دريب كاظم 25

 2021/ 7/ 12  م.م زينب جواد د. حسنين علي   علي حميد سلوم حمود 26

 2021/ 7/ 12  م.م زينب جواد د. حسنين علي   علي عيدان حميد عبدهللا 27

 2021/ 7/ 12  م.م زينب جواد د. حسنين علي   علياء مصطفى عطية محمود 28

 2021/ 7/ 12 د. حسنين علي    زينب جواد م.م عمر عبيد حمزة مروح 29

 2021/ 7/ 13 د. حسنين علي    م.م زينب جواد فاطمة شكوري حربي حسن 30

 2021/ 7/ 13 د. حسنين علي    م.م زينب جواد فاطمة محمد عبد ثامر 31

 2021/ 7/ 13 د. حسنين علي    م.م زينب جواد فاطمة موحان فالح ضمد 32

 2021/ 7/ 13 د. بليغ حميد  د. ماجد راضي خضير حسينفردوس عباس  33

 2021/ 7/ 13 د. بليغ حميد  د. ماجد راضي كرار احمد خميس عبود 34

 2021/ 7/ 13 د. بليغ حميد  د. ماجد راضي كمال ناصر حسين لطيف 35

 2021/ 7/ 13 م.م طارق حامد  د. عمر حمدان  محمد سلمان جاسم محمد 36

 2021/ 7/ 13 م.م طارق حامد  د. عمر حمدان عبيد حسينمسلم ثامر  37

 2021/ 7/ 13 م.م طارق حامد  د. عمر حمدان مشتاق ثامر صباح حامد 38

 2021/ 7/ 13 م.م بهاء الدين  د. علي كريم  مصطفى عبدالكاظم مظلوم اعنيد 39

 2021/ 7/ 13 م.م بهاء الدين د. علي كريم نور اديب محسن خلف 40

 2021/ 7/ 13 م.م بهاء الدين د. علي كريم هارون رشيد فرج سلمان 41

 2021/ 7/ 13 د. فراس صالح  د. بليغ حميد  هدى زهير عبد حسين 42

 2021/ 7/ 13  د. فراس صالح    د. بليغ حميد ياسمين رياض موحان محمد 43

 2021 /7/ 13 م.م نشأت صالح  د. بليغ حميد ياسين عبد الكريم رحيم عبيد 44
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