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الطب الحٌاتًأشرقت عبدالمنعم اسماعٌل جاسم1

الطب الحٌاتًأٌه موفق فاضل الف2ً

التصنٌع المؤتمتابراهٌم خلٌل ابراهٌم حسٌن3

الكٌمٌاء االحٌائٌةابراهٌم خلٌل ابراهٌم رمل4

الطب الحٌاتًابراهٌم محمد بدر مهدي5

التصنٌع المؤتمتاثٌر جبار عبد الحر هادي6

المعلومات واالتصالتاحمد سنان عصام عبدالرزاق7

التصنٌع المؤتمتاحمد صالح مهدي محمد8

المعلومات واالتصالتاحمد عالء عباس شهاب9

التصنٌع المؤتمتاحمد عالء الدٌن محمد كامل حسن10

الطب الحٌاتًاحمد علً عبدهللا غٌدان11

التصنٌع المؤتمتاحمد مجٌد حمٌد فرحان12

الطب الحٌاتًاحمد محسن لهمود محٌل13

المعلومات واالتصالتاحمد محمد احمد صالح14

الكٌمٌاء االحٌائٌةاحمد مهدي محمود مهدي15

الكٌمٌاء االحٌائٌةاحمد نمٌر هادي عبد16

الكٌمٌاء االحٌائٌةادم صالح محمد عطٌه17

المعلومات واالتصالتادٌان ادٌب سعدون خلٌل18

الطب الحٌاتًاسامة محمد كاظم مهدي19

المعلومات واالتصالتاسامه ماجد حسن قربون20

الكٌمٌاء االحٌائٌةاسراء خلٌف لفته راه21ً

الكٌمٌاء االحٌائٌةاالء سعد صادق حسون22

الطب الحٌاتًاالء عبد المحسن حوٌش ربح23

الكٌمٌاء االحٌائٌةالحسن رائد سلٌم محسن24

الكٌمٌاء االحٌائٌةالفاروق مولود حسام الدٌن مولود25

الكٌمٌاء االحٌائٌةالق كاظم هاشم حسن26

المعلومات واالتصالتامجد عبدالرحمن ابراهٌم عباس27

التصنٌع المؤتمتامنه باقر عبدالواحد ماش28ً

الطب الحٌاتًامنه عبد االمٌر فنجان مهودر29

الكٌمٌاء االحٌائٌةامنه مهند عالء حمدهللا30

المعلومات واالتصالتامنٌة اكرم شاكر حمود31

المعلومات واالتصالتامٌر علً عبد الرسول كمال32

الطب الحٌاتًامٌن حٌدر عقٌل حسٌن33

الكٌمٌاء االحٌائٌةانس جمال عبٌس حمود34

الطب الحٌاتًاٌة جعفر محمد خضر35

الكٌمٌاء االحٌائٌةاٌة حسٌن رضا سلمان36

المعلومات واالتصالتاٌة محمد روضان عل37ً

الطب الحٌاتًاٌة محمد كلف مسامح38

المعلومات واالتصالتاٌسر قحطان عطٌه محمد39

التصنٌع المؤتمتاٌمن عمر عباس حسٌن40

الطب الحٌاتًاٌه سالم محٌسن محٌمٌد41

المعلومات واالتصالتاٌه طارق حمزه عبد الغفور42

التصنٌع المؤتمتاٌه عادل  محمد داود43

الكٌمٌاء االحٌائٌةاٌه عدي نصٌف محمد44

الطب الحٌاتًاٌه ولٌد خالد حمٌد45

الطب الحٌاتًاٌوب علً عبد الجبار منصور46

التصنٌع المؤتمتبراء باسم خمٌس علٌلن47
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الطب الحٌاتًبراء سالم فاضل عل48ً

الكٌمٌاء االحٌائٌةبراء ضاري جاسم محمد49

الطب الحٌاتًبسمه عدي ابراهٌم عل50ً

الطب الحٌاتًبنٌن منذر عباس محمد51

المعلومات واالتصالتبنٌن همام صادق جعفر52

المعلومات واالتصالتتاج الدٌن ابراهٌم عبد الرحمن سلمان53

الكٌمٌاء االحٌائٌةتبارك احمد علً عطٌه54

الطب الحٌاتًتبارك جمٌل جلٌل مهدي55

المعلومات واالتصالتتبارك حسن ضاري انغٌمش56

التصنٌع المؤتمتتبارك حسٌن خلٌل سالم57

المعلومات واالتصالتتبارك حٌدر عبد الصاحب  حمٌد58

الطب الحٌاتًتبارك عماد عبدالعظٌم احمد59

الكٌمٌاء االحٌائٌةتبارك مكً كاظم علوان60

الطب الحٌاتًتقوى ثائر عباس عطٌه61

الكٌمٌاء االحٌائٌةتقى قٌصر محسن خٌون62

الكٌمٌاء االحٌائٌةتقً محسن خلف جرو63

الطب الحٌاتًجعفر ربٌع مزهر محمود64

الكٌمٌاء االحٌائٌةجعفر عادل عبد الرسول جعفر65

التصنٌع المؤتمتجعفر مهدي حسن عفتان66

المعلومات واالتصالتجمال عبد الناصر عزٌز حاتم67

التصنٌع المؤتمتحارث اوس هالل جاسم68

المعلومات واالتصالتحارث محمد طه محمد69

المعلومات واالتصالتحسام سعد احمد حمادي70

الطب الحٌاتًحسن غرٌب عبدهللا حمو71

الكٌمٌاء االحٌائٌةحسن ماهر عبد الصاحب محمد72

التصنٌع المؤتمتحسٌن داود سلمان شرٌف73

الطب الحٌاتًحسٌن رضوان محمد وجٌه احمد74

الطب الحٌاتًحسٌن رعد جاسم محمد75

المعلومات واالتصالتحسٌن زهٌر زامل دراج76

التصنٌع المؤتمتحسٌن زٌاد طارق طاهر77

الطب الحٌاتًحسٌن عالء حمٌد صالح78

الطب الحٌاتًحسٌن علً حسٌن كرٌم79

المعلومات واالتصالتحسٌن علً حمٌد راض80ً

المعلومات واالتصالتحمزة ساطع فخري شاكر81

الكٌمٌاء االحٌائٌةحوراء زامل نعمة زوٌر82

الكٌمٌاء االحٌائٌةحٌدر كاظم عباس عبد83

الكٌمٌاء االحٌائٌةخدٌجه علً احسان عبدالرحمن جهانبخش84

التصنٌع المؤتمتدانٌه علً كاظم زاٌر85

الكٌمٌاء االحٌائٌةدٌار سمٌر عبد اللطٌف جمٌل86

المعلومات واالتصالترؤى عبدالكرٌم شراد الثان87ً

التصنٌع المؤتمترانٌا اٌاد ناصر ابراهٌم88

الكٌمٌاء االحٌائٌةرانٌه وسام عزاوي محً الدٌن89

الكٌمٌاء االحٌائٌةرسل محمد جعفر مجٌد90

المعلومات واالتصالترسل محمد ناجً عبدهللا91

الطب الحٌاتًرشا سعدي ردٌف داود92

المعلومات واالتصالترضا موسى عبد المرتضى حسن93

الطب الحٌاتًرقٌة عادل ادعٌر عرار94

الطب الحٌاتًرقٌه حٌدر علً طاهر95

الكٌمٌاء االحٌائٌةرال رعد عبد المجٌد سعٌد96

المعلومات واالتصالترواء عبدالحسٌن كاظم حنون97



الكٌمٌاء االحٌائٌةروسم محمد خضٌر عباس98

الطب الحٌاتًزهراء احمد داود صالح99

الكٌمٌاء االحٌائٌةزهراء اٌاد علً حسٌن100

الكٌمٌاء االحٌائٌةزهراء جواد عبدالخضر سحٌب101

الكٌمٌاء االحٌائٌةزهراء عبد الحمزة ثجٌل بدٌوي102

المعلومات واالتصالتزهراء عدنان علً كاظم103

الكٌمٌاء االحٌائٌةزهراء عدي حاتم خضٌر104

الطب الحٌاتًزهراء لؤي نجم عبود105

التصنٌع المؤتمتزهراء مصطفى كمال خضر106

المعلومات واالتصالتزٌن العابدٌن نبٌل عواد سعد107

الكٌمٌاء االحٌائٌةزٌنب حسن اسماعٌل حسان108ً

الطب الحٌاتًزٌنب رعد جاسم محمد109

الطب الحٌاتًزٌنب قاسم لفته شام110ً

التصنٌع المؤتمتزٌنب لٌث حسٌن جواد111

الطب الحٌاتًزٌنب محمد خضٌر عباس112

التصنٌع المؤتمتزٌنب نبٌل خلٌل اسناعٌل113

الطب الحٌاتًزٌنة احسان جواد ناٌف114

الطب الحٌاتًساره حسٌن حمزه شمخ115ً

التصنٌع المؤتمتسامر قاسم كرم عبد هللا116

الطب الحٌاتًسبأ ولٌد خالد حسٌن117

الكٌمٌاء االحٌائٌةسجاد جاسم عبدالحسٌن جلٌوي118

التصنٌع المؤتمتسجاد طالب صالح خلٌف119

المعلومات واالتصالتسجاد عامر عبداالمٌر شاكر120

الكٌمٌاء االحٌائٌةسجاد علً عبد الرضا جودي121

المعلومات واالتصالتسجاد محمد خلف كلوش122

الكٌمٌاء االحٌائٌةسجاد نمٌر وارد حسن123

الكٌمٌاء االحٌائٌةسجاد نون كاظم شٌاع124

التصنٌع المؤتمتسجى عبد حلحول وادي125

الكٌمٌاء االحٌائٌةسكٌنة علً جاسم محمد126

المعلومات واالتصالتسلوى حمٌد جواد كاظم127

المعلومات واالتصالتسوالف نبٌل عبد الدائم عباس128

الطب الحٌاتًسٌف حاتم سلمان زبار129

الطب الحٌاتًسٌف عدي صدام ابراهٌم130

الكٌمٌاء االحٌائٌةسٌف عمار ٌاسر عبود131

التصنٌع المؤتمتشاهندة احمد عباس حسٌن132

الطب الحٌاتًشمس نصٌر غضبان خلٌل133

المعلومات واالتصالتشمس هادي سوادي باهض134

الكٌمٌاء االحٌائٌةشهد احمد عباس حلواس135

الكٌمٌاء االحٌائٌةشهد احمد عطا ضاح136ً

الكٌمٌاء االحٌائٌةشهد جمال صبري محمد صالح137

الطب الحٌاتًشهد سعدون حسون صٌاح138

الطب الحٌاتًشهالء عالوي فاضل ناج139ً

الطب الحٌاتًشٌماء غسان عزٌز جواد140

الكٌمٌاء االحٌائٌةصبا رٌاض طعمه حواس141

الطب الحٌاتًصفا رٌاض مولد مصطفى142

الطب الحٌاتًضحى سعد طه احمد143

الطب الحٌاتًضحى شهاب صبحً غزال144

الطب الحٌاتًضحى علً كاظم عطٌه145

التصنٌع المؤتمتطه اركان طه محمد146

التصنٌع المؤتمتطٌف عادل عبد الرزاق احمد147



المعلومات واالتصالتعباس اٌاد هادي مطشر148

المعلومات واالتصالتعباس حٌدر نزار حسٌن149

الطب الحٌاتًعباس طالب صلٌبً صالح150

المعلومات واالتصالتعباس فاضل عباس عكظ151

المعلومات واالتصالتعباس وجدي غازي عل152ً

التصنٌع المؤتمتعبد العزٌز سعد محمود صالح153

الطب الحٌاتًعبد العزٌز محمد هادي صالح154

المعلومات واالتصالتعبد هللا احمد عبد الستار حمزه155

المعلومات واالتصالتعبد هللا حٌدر عبد كاظم156

الكٌمٌاء االحٌائٌةعبد هللا سعود صالح محمد157

الكٌمٌاء االحٌائٌةعبد هللا علً احسان عبد الرحمن158

الكٌمٌاء االحٌائٌةعبدالحافظ فارس عبدالحافظ حسن159ً

المعلومات واالتصالتعبدهللا احمد مصطفى علوان160

التصنٌع المؤتمتعبدهللا اٌاد عبد حسٌن161

الطب الحٌاتًعبدهللا صباح مهدي عبدالرحمن162

المعلومات واالتصالتعبدهللا عمر قاسم فالح163ً

التصنٌع المؤتمتعبدهللا فائز صالح احمد164

الطب الحٌاتًعبدهللا مهدي عبدالمجٌد مهدي165

الطب الحٌاتًعال علً حسن مهدي166

المعلومات واالتصالتعلً احمد هادي حسٌن167

الطب الحٌاتًعلً السجاد نوار حسن داود168

التصنٌع المؤتمتعلً المرتضى احمد شاكر كرم169

المعلومات واالتصالتعلً باسل عبد مري170

الكٌمٌاء االحٌائٌةعلً ثائر حسٌن خضٌر171

المعلومات واالتصالتعلً حاتم عبٌد كاظم172

المعلومات واالتصالتعلً حسام حسن حسٌن173

المعلومات واالتصالتعلً حسٌن خزعل رحٌمه174

المعلومات واالتصالتعلً خالد مصطفى عل175ً

المعلومات واالتصالتعلً رائد فؤاد طه176

الطب الحٌاتًعلً سمٌر رفٌق وفٌق177

الطب الحٌاتًعلً صبحً علً شهاب178

الطب الحٌاتًعلً صالح كرٌم حسٌن179

الكٌمٌاء االحٌائٌةعلً طالب خضٌر عباس180

الكٌمٌاء االحٌائٌةعلً عزٌز خرٌخش شناوه181

المعلومات واالتصالتعلً عقٌل نجم عبود182

المعلومات واالتصالتعلً عماد عواد كاظم183

المعلومات واالتصالتعلً غٌث احمد كاظم184

الطب الحٌاتًعلً لٌث فاضل عبد الحسٌن185

التصنٌع المؤتمتعلً ماجد محمد حسن186

المعلومات واالتصالتعلً مهند اكرم حسٌن187

المعلومات واالتصالتعلً نبٌل ناجً عل188ً

المعلومات واالتصالتعلً السجاد ابراهٌم علً حسٌن189

الطب الحٌاتًعلٌاء ٌاسر كوتً علٌج190

الطب الحٌاتًعمار انٌس محمد جمٌل191

الطب الحٌاتًعمر عبدالعزٌز عبدالوهاب خلٌل192

الكٌمٌاء االحٌائٌةعٌسى عالء ثامر خلف193

الكٌمٌاء االحٌائٌةغدٌر صبٌح هاشم محمد194

الطب الحٌاتًغروب محمد عدنان هاشم195

المعلومات واالتصالتغسق باسم خلف مشٌوح196

التصنٌع المؤتمتغٌث جاسم محمد كرحوت197



الطب الحٌاتًفادٌة ناظم نوري فٌروز198

الطب الحٌاتًفاطمة حٌدر بهجت محمدعل199ً

الطب الحٌاتًفاطمة سالم عباس مجذاب200

الكٌمٌاء االحٌائٌةفاطمة علً غالب جاسم201

المعلومات واالتصالتفاطمة محمد علً محمد202

التصنٌع المؤتمتفاطمة محمد مهدي جاسم203

المعلومات واالتصالتفاطمة ٌاسر هادي طعمة204

الكٌمٌاء االحٌائٌةفاطمة الزهراء سلطان عبد محمد205

التصنٌع المؤتمتفاطمة الزهراء صفاء حسٌن خضٌر206

الطب الحٌاتًفاطمه عبدالرحمن محمد جاسم207

الكٌمٌاء االحٌائٌةفاطمه علً حسٌن سلبوح208

المعلومات واالتصالتفاطمه مؤٌد عباس عداي209

الكٌمٌاء االحٌائٌةفاطمه محمد محمود محٌمٌد210

المعلومات واالتصالتفاطمه نصٌر قاسم حمودي211

الكٌمٌاء االحٌائٌةفدك وسام حكمت عل212ً

الكٌمٌاء االحٌائٌةفرقان حقً اسماعٌل ابراهٌم213

الكٌمٌاء االحٌائٌةفضل عبدالكرٌم فرحان حمزه214

المعلومات واالتصالتفضل هللا قٌس صاحب كرٌم215

المعلومات واالتصالتفهد احمد هادي بشار216

المعلومات واالتصالتفٌصل ساكن فلٌح صالح217

الكٌمٌاء االحٌائٌةقسور ولٌد عبد الوهاب عبد الرزاق218

الطب الحٌاتًقند جاسم علً كاظم219

الكٌمٌاء االحٌائٌةكاظم محمد صافً حبٌب220

التصنٌع المؤتمتكرار جمال عبد الرزاق عبٌد221

المعلومات واالتصالتكرار صالح مهدي احمد222

الطب الحٌاتًكرار صالح حسن كرٌم223

الطب الحٌاتًكرار علً حثاله زغٌر224

الطب الحٌاتًكوثر اٌاد كاظم عبد225

المعلومات واالتصالتلمٌس عادل اسدخان فرج226

الكٌمٌاء االحٌائٌةلٌلى احمد جواد كاظم227

الطب الحٌاتًلٌنة انمار عبد الرحمن عبد الستار228

الكٌمٌاء االحٌائٌةمؤٌد نامس حمٌدي رشٌد229

التصنٌع المؤتمتمحمد حازم علً شنٌتر230

الكٌمٌاء االحٌائٌةمحمد حازم غازي مٌرزا231

التصنٌع المؤتمتمحمد حكٌم مهدي عبدالحسن232

التصنٌع المؤتمتمحمد حٌدر محمد مهدي233

الطب الحٌاتًمحمد خالد جابر مطلق234

المعلومات واالتصالتمحمد رضا محسن بندر235

التصنٌع المؤتمتمحمد عادل حمد سالم236

الكٌمٌاء االحٌائٌةمحمد عباس علً غال237ً

التصنٌع المؤتمتمحمد عباس هامل محٌسن238

الطب الحٌاتًمحمد عبد الفتاح محمد علً عبد الفتاح239

الطب الحٌاتًمحمد عبد الكرٌم حسن ظاهر240

المعلومات واالتصالتمحمد عالء كامل عبدالساده241

التصنٌع المؤتمتمحمد علوان غازي علوان242

الطب الحٌاتًمحمد علً اسماعٌل محمود243

الكٌمٌاء االحٌائٌةمحمد علً حمود حسٌن244

الطب الحٌاتًمحمد علً محسن عباس245

الطب الحٌاتًمحمد فؤاد عبدهللا داود246

المعلومات واالتصالتمحمد كمال نعمه عٌاش247



الطب الحٌاتًمحمد مهند طه محمد248

الطب الحٌاتًمحمد الجواد حسٌن علً جواد249

المعلومات واالتصالتمحمد الجواد قاسم سلمان محسن250

المعلومات واالتصالتمحمود حمٌد محمود عزٌز251

الكٌمٌاء االحٌائٌةمرام مهدي صائب كرٌم252

المعلومات واالتصالتمرتضى سلمان علوان خلف253

الكٌمٌاء االحٌائٌةمرتضى قصً شكر شاواز254

الطب الحٌاتًمرتضى هٌثم سلطان عل255ً

الطب الحٌاتًمرٌم احمد حردان عبد256

الطب الحٌاتًمرٌم احمد رؤوف هادي257

الطب الحٌاتًمرٌم احمد نعمة عبد الجبار258

المعلومات واالتصالتمرٌم علً علوان عبدهللا259

الكٌمٌاء االحٌائٌةمرٌم محمد علٌوي احمد260

الطب الحٌاتًمرٌم نبٌل تركً عبد الحسٌن261

التصنٌع المؤتمتمصطفى  بسام محمود ندٌم  عل262ً

التصنٌع المؤتمتمصطفى جواد جاسم حمادي263

المعلومات واالتصالتمصطفى خالد حسن جٌاد264

المعلومات واالتصالتمصطفى علً عبد عبدالحسن265

الطب الحٌاتًمصطفى علً محمد حٌدر266

المعلومات واالتصالتمصطفى فراس عبد علً احمد267

المعلومات واالتصالتمصطفى لٌث حسٌن جواد268

الطب الحٌاتًمصطفى محمد عباس عطا269

المعلومات واالتصالتمصطفى محمود إبراهٌم عل270ً

الطب الحٌاتًمصطفى مهند عبدالعال عبود271

الطب الحٌاتًمصعب فارس خلٌل ابراهٌم272

الكٌمٌاء االحٌائٌةمقتدى هاشم حمٌد عل273ً

التصنٌع المؤتمتمنار حٌدر كاظم محسن274

المعلومات واالتصالتمنار لؤي كاظم هادي275

الطب الحٌاتًمنتظر باسم فاضل زٌدان276

المعلومات واالتصالتمنتظر بشٌر عباس طه277

التصنٌع المؤتمتمنتظر حسٌن علً الماس278

الكٌمٌاء االحٌائٌةمهند محمد عبد سعٌد279

المعلومات واالتصالتموده محمود عبدالرزاق محمد280

الطب الحٌاتًمً مثنى حسٌن احمد281

الكٌمٌاء االحٌائٌةمٌر محمد ضٌاء فاضل282

المعلومات واالتصالتمٌس محمد عبد الكرٌم محمد283

الكٌمٌاء االحٌائٌةمٌسر نافل ٌاس اسماعٌل284

الطب الحٌاتًمٌنا علً عبدهللا غٌدان285

المعلومات واالتصالتناظم عبد الرحمن جاسم محمد286

الكٌمٌاء االحٌائٌةنبأ حسٌن عبدهللا خماس287

الطب الحٌاتًنبـأ علً شلٌخ ناٌف288

الكٌمٌاء االحٌائٌةنرجس حسٌن علً حسٌن289

المعلومات واالتصالتنسرٌن عبدالحمٌد سالم سلمان290

الطب الحٌاتًنهى جواد موسى حسٌن291

الكٌمٌاء االحٌائٌةنور احمد غنً حسٌن292

الطب الحٌاتًنور اسامة محمود حسٌن293

المعلومات واالتصالتنور ثائر حامد صالح294

الكٌمٌاء االحٌائٌةنور الزهراء عبد الكرٌم مهدي حسون295ً

الكٌمٌاء االحٌائٌةنور الهدى عبد هللا جبر محمد عل296ً

الطب الحٌاتًنوران محمود حسٌن عل297ً



الكٌمٌاء االحٌائٌةهاشم احمد هاشم احمد298

الكٌمٌاء االحٌائٌةهبه عداي علً حسٌن299

المعلومات واالتصالتهمام تمٌم ٌعقوب محمد300

الطب الحٌاتًهمسة غزوان صالح عبدهللا301

المعلومات واالتصالتهٌام غنام خلف عباس302

الكٌمٌاء االحٌائٌةورود اٌاد اسماعٌل احمد303

الطب الحٌاتًٌاسٌن صادق جعفر محمود304

المعلومات واالتصالتٌحٌى صهٌب مؤٌد ثابت305

الطب الحٌاتًٌقٌن سلمان مهدي ناصر306

المعلومات واالتصالتٌقٌن محمد حمٌد سعٌد307

الطب الحٌاتًٌمام مهند احمد جاسم308

التصنٌع المؤتمتٌمامه احمد عزٌز نعمة309

المعلومات واالتصالتٌوسف حسان زكً حسٌن310

التصنٌع المؤتمتٌوسف سالم عبد الحسن جبارة311

المعلومات واالتصالتٌوسف قحطان قحطان عبدهللا312

الطب الحٌاتًٌوسف ماجد عباس مطلب313

الطب الحٌاتًٌوسف هاشًم سعدون سالم314


