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عامةانفال عادل حميد كاظمقسم اللغة الكرديةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةجامعة بغداد

عامةبنين هاشم محمد عبدقسم اللغة الكرديةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةجامعة بغداد

عامةتوفيق وجيه محمد توفيق محسنقسم اللغة الكرديةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةجامعة بغداد

عامةحسن عباس محسن موسىقسم اللغة الكرديةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةجامعة بغداد

عامةحوراء مهدي عبد الرضا محيسنقسم اللغة الكرديةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةجامعة بغداد

عامةدعاء حمزه مهدي لهواكقسم اللغة الكرديةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةجامعة بغداد

عامةرضا حسن ناجي عبد هللاقسم اللغة الكرديةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةجامعة بغداد

عامةرنده هيثم خالد ناجيقسم اللغة الكرديةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةجامعة بغداد

عامةزهراء زياد جبار بدعقسم اللغة الكرديةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةجامعة بغداد

عامةزينب قيس جواد عليقسم اللغة الكرديةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةجامعة بغداد

عامةساره عبد الحمزه فرار حسينقسم اللغة الكرديةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةجامعة بغداد

عامةعذراء محمود شاكر اهديدقسم اللغة الكرديةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةجامعة بغداد

عامةعلي حسن علي عبيدقسم اللغة الكرديةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةجامعة بغداد

عامةعلي محمد صالح هاديقسم اللغة الكرديةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةجامعة بغداد

عامةغفران قاسم هالل عبودقسم اللغة الكرديةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةجامعة بغداد

عامةمحمد باسم محمد عباسقسم اللغة الكرديةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةجامعة بغداد

عامةمصطفى وسام سلمان حسونقسم اللغة الكرديةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةجامعة بغداد

عامةنور فالح حسن عليقسم اللغة الكرديةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةجامعة بغداد

عامةهادي خالد نعيم طشطوشقسم اللغة الكرديةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةجامعة بغداد

عامةوقاص سعد حسين عبد هللاقسم اللغة الكرديةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةجامعة بغداد

عامةاثمار رعد لطيف جاسمقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةاحمد عدنان مطلب عباسقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةاحمد عواد حسن هادودقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةاحمد محمد نوري ممدوحقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةاحمد نجم عبد وهيبقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةازهر ثامر هجول ابراهيمقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةاستبرق عادل سلمان خزعلقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةاستبرق عبداللطيف عبدالعزيز حمدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةاسحاق فوزي كاظم احمدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةاسراء محمد ظاهر سعيدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةاسماء محمد خلف معلةقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةاسماء ياسين حمود سلمانقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةاسماعيل فلسطين عبدهللا محمدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةاسيا فاضل حسان محمدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةالزهراء حسين عبد حواسقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةامجد لطيف محمد جاسمقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد
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عامةامنة طه زيدان خلفقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةامنة عبدالرحمن احمد عبدالحميدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةامير فالح فرحان مسربتقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةانوار مهدي محمد عبدالصاحبقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةايات خالد مهدي صالحقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةبالل محسن علي خلفقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةبلسم محمد صالح عليويقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةبنين رياض يوسف سلمانقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةتبارك مهنا حسن عبدالمجيدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةتقوى محمد طه مهديقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةجمال حميد سحاب حميدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةحمزه فاضل عمر حمدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةحنين باسم صبري غايبقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةحوراء ضياء جلوب جاليقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةحيدر عدنان خليبص فيصلقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةدانية حسام محمد عليويقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةرضوان نوري راضي ياسقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةرغد مازن ناجي شاكرقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةرفيده صالح خلف محمودقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةرقية احمد عبدالحسين عبدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةرقية احمد عيدان دلفقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةرقية غسان داود محمدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةرقية وسام نوري رضاقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةروان عبدالخالق عودة ابراهيمقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةريتاج عبدهللا هاشم عبدالمطلبقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةزهراء شاكر سرحان حسينقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةزهراء نعمة حسين عبدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةزهراء وسام شاوي نعمةقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةزينب عامر شريف سهيلقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةزينة رائد خليل جاسمقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةساره عمار محمد محمودقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةساره مهدي محمد عبدالصاحبقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةسجى احمد جدعان جاسمقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةسعدية جاسم حسن عليقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةسناء فالح علي خلفقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةسيف  االسالم جمال عزيز خلفقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد
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عامةصفا خالد حسن محيسنقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةصفاء جواد كاظم عبودقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةصهيب عبدالسالم حنون حمدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةضحى شهاب احمد سليمانقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةضحى محمود جاسم حمزةقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةطيبة رعد سامي عليقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةطيبة مرشد خالد محمدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعبدالباسط طالب طالب روميقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعبدالحق كاظم صبر رفيققسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعبدالرحمن شاكر احمد حسينقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعبدهللا عدي سعد عوادقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعبدهللا عدي شهاب احمدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعبدهللا فيصل غازي خليلقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعثمان سعد معالي عبيدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعثمان موفق عبيد محمدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعثمان ياسر طالك حميدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعلي صادق عباس جاسمقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعلي عزيز محمد منصورقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعلي عمر كاظم عبدهللاقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعلي قصي وحيد حسنقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعلي محسن احمد عليقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعلي معن حمدي عزةقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعمار عبدالودود سلمان سبتيقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعمر ابراهيم عبدالحميد جاسمقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعمر صالح رحمان عبودقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةفاروق حسون علوان حسونقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةفاطمة جاسم محمد عليقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةفاطمة صادق جعفر حسنقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةفاطمة محمد ابراهيم فقيقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةفاطمة نوري عبد خلفقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةكرار وسام داود سلمانقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةكميل علي ذياب فيايقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمالك معد احمد عنادقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمحمد احمد بحيوس جالبقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمحمد ثامر كامل علوانقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمحمد رافد عبد الحمزة ابراهيمقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد
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عامةمحمد صالح محمد علوانقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمحمد عادل عبدالرزاق وهيبقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمحمد قاسم ذيبان داودقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمرتضى ياسين طه زيدانقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمروان عماد ماجد حميدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمريم حسين علي الكرخيقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمريم صباح نوري عبدالعزيزقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمريم عبدالرحمن صالح عباسقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمصطفى عبدالرحيم محمود خلفقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمعتز ماجد احمد منصورقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمقتدى محمد طه مهدىقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمنار مظفر سعيد محمدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمنى عدي عبدالرحيم باديقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمهند شمس هادي حسنقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمي سعد جميل كريمقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةندى احمد محسن عباسقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةنور عدي خزعل عبداالميرقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةنورس خيون ياسر عطيةقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةنورهان نزار جبار محسنقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةهبة كاظم عبد حموديقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةهبة نعمة كاظم عبودقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةيسر عمار ثامر عايدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةيسر معمر عبدالوهاب مرعيقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةيوسف احمد عذاب حميدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةيونس نيازي تركي هدابقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةابراهيم زياد عباس محسنقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةابو بكر فليح حسن عليقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةاحمد عدي فارس ناجيقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةاسماء ناظم كريم حسونقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةامنه رائد جمعه جيادقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةامين رعد محمود شهابقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةانتصار سعد عبادة عبودقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةانفال خالد عبيس عودةقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةاية علي عبدالوهاب حسنقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةبسمه قاسم محمد صالحقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةبهاء الدين ثاير ولي ياسقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد
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عامةتقى سرمد وهيب احمدقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةثائر حميد حامد عبدالحميدقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةحارث رحيم مزهر عبعوبقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةحذيفة محمد فاضل عباسقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

حسين حاتم داود سلمانقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد
قناة ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

المنحل

عامةحمزه ناظم حردان مطلققسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةحنين عمار حقي اسماعيلقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةحيدر عبدالمجيد حامد عبدالحميدقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةرسل حسين علي راضيقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةرقية بهاء محمد صادققسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةرونق احمد حسن عليقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةزين العابدين عباس عودة شاكرقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةزينب ابراهيم اسماعيل عبدالماجدقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةساره مثنى حسين عبدقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةسالم غانم سالم ناموسقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةسرى سالم علي حسينقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةطه احمد عاصم مهديقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعبدالتواب احمد محمود مطلكقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعبدالرحمن سالم عمران عبدالمجيدقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعبدالرحمن محمد عبد سلمانقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعبدالرحمن محمد عبيد المشهدانيقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعبدالعزيز حميد عبدالعزيز حماديقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعبدهللا حبيب عبدالحمزة حبيبقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعبدهللا حسين سعيد عودةقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعبدهللا كريم حسين جوريقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعبدهللا مثنى علي دلولقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعبدهللا يحيى خميس محمودقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعبدالهادي حسين علوان حمدقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعثمان عمر حمادة ابراهيمقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعذراء حسن كاظم سلمانقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعلي ابراهيم شدهان سليمانقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعمر ناصر احمد عليقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةفارس خالد فارس هجيجقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةفاطمة موفق جاسم احمدقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةفالح اركان عبدهللا حمدقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةلقين قيس احمد حسنقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد
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عامةمثنى سالم مضعن فياضقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمحمد احمد ولي رمضانقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمحمد اياد سلوم احمدقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمحمد سعد عباس حسينقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمحمد مروان صباح ياسينقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمريم عدنان مجيد عبد الصاحبقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمصطفى ثامر محمد عبيدقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمصطفى ضاري محمد احمدقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةميمونة يعرب خليل ابراهيمقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةنور الهدى حبيب حميد كاظمقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةهداية ريسان محمود احمدقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةهند نجم عبدهللا عيدانقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةوديان وليد عبيس عودةقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةابو بكر قاسم احمد ابراهيمقسم الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةابو بكر محمد خلف حسينقسم الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةايسر عدوان موسى فاضلقسم الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةايوب حامد شاكر محسنقسم الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةراقية عبدالرحمن حمادي حماديقسم الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةرقية محمد مغير شاريقسم الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةزيد طه عويد كاظمقسم الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةزينب محمد امين عبدالحسينقسم الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةسارة سلمان مراد حسينقسم الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعباس جمال احمد عليقسم الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعبدهللا فليح احمد فرجقسم الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعلي كاظم خلف شهابقسم الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعمار حميد احمد محمدقسم الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعمر محمود ابراهيم حميدقسم الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمجيد رشيد عبداللطيف عبدالجبارقسم الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمحمد ابراهيم حبيب محمدقسم الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمحمد سعد داود سلمانقسم الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمريم سعد يونس عبدهللاقسم الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةنواف مشعان احمد هاديقسم الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةاحمد عدنان شكر محمودقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةاحمد محمود رياض عبدالوهابقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةاحمد هالل جهاد جبرقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةاديان خالد نايف راشدقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد
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عامةاروى احمد علي فهدقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةاساور احمد محمود سالمقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةاساور حسن عبدالمحسن خميسقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةاكرم حميد احمد محمدقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةايه جودت قادر مجيدقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةحارث حسين علي ابراهيمقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةحسن علي حمد محسنقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةحكيم عبدهللا نهار عكلةقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةرؤى عماد سلمان يونسقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةسجاد حسين حويس عبدهللاقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةسهام سعيد فاضل صالحقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةصفا سامي نجم عبودقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةطيبة سامي عبد فهدقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةطيبة محمد توفيق نصيفقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعائشة ثائر عصام محمدقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعبدالسالم منعم نايف ابراهيمقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعبدالقادر يونس محمد عبودقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعثمان حاتم سعدهللا رحيمقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةعلي ابراهيم صادق شنينقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةغفران عزيز عبد التميميقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةقتيبه احمد علوان جاسمقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمالك كريم نعمة عبدقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةماهر خالد عبدهللا حسينقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمحمد يعرب زيد ابراهيمقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمروة سعد صالح الدين اسماعيلقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمصطفى احمد كريم محمدقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمصطفى سيامند شمس الدين محي الدينقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةمصطفى صادق كامل راهيقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةميثم احمد حسن غزالقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةنورا عصام سامي نافعقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةهاجر وليد كصاب فرحانقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةهدير صفاء عبدالجبار عبودقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةيعقوب محمد احمد بدرقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةيونس عدنان احمد بدرقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة بغداد

عامةاحمد امير علي احمدقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةاحمد غانم حميد كريمقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد
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عامةامنيه عادل هاشم عباسقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةثامر محمود عيدان مركبقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةحسن حامد رشك حميديقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةحسين علي عبود جاسمقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةذو النورين ابراهيم حسين ابراهيمقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةرفل مروان ماجد عبودقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةسؤدد نعمه محمود عطيهقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةسجاد رحمان عبد الحسين فاضلقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةسجاد عطا فخري عطيهقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةسجاد ماهر لطيف كزارقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةسيف مهند احمد حسينقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةشرف الدين هشام رويد حسنقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةطه فاروق رشيد ناصرقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةطيبة علي جبار حسنقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةعبد هللا عماد طارق ماجدقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةعدنان اكرم بديع يونانقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةعلي المرتضى مازن مهدي عليويقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةفرقان اسامة شحاذة جوادقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةكرار باسم هادي حسينقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمؤمل منتصر عبد الرزاق كاظمقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمتي سامر سامي الياسقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمحمد الباقر عالء الدين جواد هاشمقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمحمد جبار احمد جاسمقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمحمد صبيح عفوان حسينقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمرتضى اكرم صدام مدنفقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمرتضى ياسين اسماعيل خلفقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمصطفى عادل محسن عليقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمهدي محمود مهدي محمودقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

مينا سمير حسين علوانقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةاسيا طارق عبد الوهاب خلفقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةتبارك حسام فاهم محمدقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةضحى احمد فاضل عليقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةكوثر مجيد حميد محمدقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمروة نجاح عبد الجبار مجيدقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمنار عبد الرزاق العيبي موسىقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةنور الهدى علي ميران عباسقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد
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عامةعلي حارث محمد رحيمقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمؤمل خالد حميد كاظمقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةميسم اياد محمود عبد اللطيفقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةصادق خالد هزاع صالحقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمحمد حميد حسين عليويقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةاحمد سالم ياسر مجبولقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةاسد علي خشان عبد العباسقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةاالمير عباس عبد الحسين صالحقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةالحسين باسم محمد ابراهيمقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةحيدر ثائر علي فليحقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةساره علي فخري مهديقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةضرغام حكمت جاسم هليلقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمحمد حسين مرجاج شبيبقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمحمد نبيل ناظم كريمقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمنتظر همام جواد كاظمقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةنسور سليم رزوقي عبد الحسينقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةهبه محمد مجيد خليفهقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةتبارك حامد عبد الكاظم عوادقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةحسين محمد هادي ضايعقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

شاهين علي نصار داودقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةحسن محمد فاضل عليويقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةحسين علي محمد سيدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةعبد الوهاب عمر عبد اللطيف عبد الرحمنقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمحمد غازي عبد الواحد شنتهقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمصطفى ابراهيم محسن عليقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةابو الفضل حسين مرزه عبد المجيدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةاحمد عماد فوزي عليقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةاحمد كريم رهيف عبيدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةاسراء محمد عبد الرضا سلمانقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةامنية نبيل ابراهيم احمدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةحسن قاسم عبد الحسين جعفرقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةحسين محمد منعم رؤوفقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةزهراء طالب سليم زغيرقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةزهراء وليد علي جبرقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةسيف ليث شاكر محمودقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةشمس الدين اياد عبد اليمة حسنقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد
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عامةطه محمد عبد الواحد عليقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةعباس نعيم عبد االمير عبد الحسينقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةعذراء عادل مجبل كاظمقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةعلي سعد حسين سكرقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةعلي طارق جاسم محمدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةغدير محمد قاسم عبد جاسمقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةالرا سليم حنون عطيةقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةلمى عبد االمير عزيز فالحقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةليث مهدي علي حصينقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمنتظر يوسف حمودي ماهودقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةموج احمد مطر حميدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةأيات فراس عباس حسينقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةبتول ستار كريم رمضانقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةبسمله قاسم محمد عبدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةجيان سلمان داود بيريقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةزهراء سعد ناصر جاسمقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةزهراء سعدي نجم ياسينقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمريم عمار قدري عليقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةنور عقيل جمال ستارقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةورود محمد جلوب محسنقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةامير سعد داخل هاديقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةسارة هيثم صباح حميدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمينه زهير بن البشير بوهاللقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةفاطمه كاظم هاشم خلفقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

يوسف جبار عزيز طهمازقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةمصطفى قيس جواد عباسقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةبتول حسين ضياء جعفرقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةبراء احمد محمد علي صغيرقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةبشير فؤاد ازغيله شنتهقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةحسين عدي جبار تعبانقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةحسين كريم داود محسنقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةحنين ميثم مدلول ناجيقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةحيدر علي شاكر محمدقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةسجى نجيب علي حمودقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةعبد هللا عبد السالم ظاهر عليقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةعبد هللا علي عبد الحسين اشحيتقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد
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عامةعلي ثائر جيجان مذكورقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةعلي جاسم محمد مدهوشقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةكرار عبد هللا فهد عنجلقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةلجين عادل مزاحم محمدقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

مرتضى احمد خالد حسنقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةمصطفى زيد طارق عبد المجيدقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمنار عبد الجبار محي عليقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

يمامه سالم حسن عبدقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةابرار ناصر عرين عبدقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةاالء عدنان عبد االله صالحقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةاماني كريم حسين عبودقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةايثار مياح عبد الهادي محمودقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةتبارك زياد قادر صابرقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

حوراء مؤيد حاتم هويشمقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةحوراء ماجد حميد لطيفقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةربى صفاء توفيق نافعقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةرسل طاهر اكرم طاهرقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةزهراء غالب عبد الحسين صادققسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةزينب صالح رهيف اميرقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةزينب قصي محمد حسنقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةزينب محمد مسلم عبد الحسينقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

سارة  محمد عمران حسنقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد
قناة ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

المنحل

عامةسجى عماد حمد شهابقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةسمر وليد قيس عبدقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةسيماء عبد الرزاق محمد سلمانقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةفاطمة الزهراء باسم حميد خميسقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمريم عباس سالم حسنقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمريم عبد الكريم غالم رضاقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةميرفت صفاء حسين عليقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةهبه هللا ياسر راسم محمدقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةاية ياسر عبد الجبار جمعهقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةرحمه عبد الرزاق احمد والقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةشيرين يعقوب يوسف ناوفاسقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمحمد رسول علي حسينقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

مريم اسماعيل خليل ابراهيمقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةمنة هللا عقيل كاظم برهانقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد
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عامةاحمد هشام عبد هللا ارحيمقسم الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةبشار احمد فاروق محمدقسم الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةتبارك محمد ناجي امينقسم الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةحسين محمد محمود صالحقسم الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةحوراء بالسم جعفر صادققسم الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةحيدر حسين محمد جاسمقسم الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةزيد عامر جميل حناقسم الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةساره احسان خالد خليلقسم الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةسجاد صفاء محمد عبد الحسينقسم الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةعبد هللا عالء ناهي فجرقسم الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةعلي ثامر حسن حميدقسم الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةعلي رحيم خلف بندرقسم الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةماجد فوزي محمد كاظمقسم الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمصطفى حسن حيدر داودقسم الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمصطفى طالل هادي اسماعيلقسم الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمصطفى عباس فاروق حربيقسم الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةنسمه طه ياسين عبد الخضرقسم الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةاحمد محمد شاكر جاسمقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةايمن عباس عبيد عباسقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةتبارك ماهر حسين كافيقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةتبارك محمد يحيى مرعيقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةزكي عقيل مظفر زكيقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةسجاد قيس صادق فاضلقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةصفا عماد خلف كرديقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةعبد هللا جاسم خلف بخيتقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةعلي رياض مالح ناصرقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةعلي قاسم رزوكي عليقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةعلي مهدي جاري عليويقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةعهد جواد كاظم جبرقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةقدير جاسب شرشاب كاطعقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمؤمل حيدر صادق جعفرقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمحمد جاسم محمد حمودقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمصطفى عماد كاظم خضيرقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمهتدى باسم حسين لفتهقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةميس عبدهللا عواد علوانقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةيمام سيف حسين نجمقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد
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عامةبراء قاسم كاظم عباسقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

حوراء عالء حسين عليقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد
قناة ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

المنحل

عامةرقيه نبيل فاخر حسنقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةنور محمد حسن مظلومقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمحمد عامر عبد القادر مرادقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةابرار هاشم عبود عباسقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةتبارك نجم عبد زيد حمزهقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةحسين علي داود سلمانقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةرفل سعد عبد علي كريمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةزيد هاشم عبد هللا صوب هللاقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةسرى محمد شاكر محمودقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةعبد الوهاب عبد الرزاق حسون جيادقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةعالء الدين محمد علي صالحقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةعلي اثير رشيد جبرقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمحبه وسام علي جاسمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةمينا مؤيد عباس عليقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةبراء محمد فاضل سعيدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةزهراء سعد عبيد صالحقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةسلوان حسن سمير حسينقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةسماء قصي فوزي نجمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةفاطمه احمد محمد علي راضيقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةنجالء سالم امير عبد الواحدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد

عامةاحمد سعد عبد هللا مجيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةجنات خالد الزم دواسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحوراء محمد بداي جبارعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعباس حسين علي عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعبد هللا بشير عاصي خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلي احمد عبد الستار احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلي حسن علي حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلي داود سلمان سي ماميعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلي فيصل حسين زاملعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةغفران محمد محمود سليمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةفاطمه كريم عبد عطشانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةليث حيدر جمعه عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةماجد ساجد عطوان متعبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمحمد عدنان عبد القادر محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد
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عامةمحمد ماهر عبد الواحد اسماعيلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمريم سالم عادل جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمنتظر مؤيد امانه كيطانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةهاجر علي فياض حمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةوارث سلمان حبيب فرهودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةيسر محمد عبد عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةيوسف مهدي حسن ناصرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةيوسف موسى درويش حمزهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةاحمد فارس جاسم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةاحمد مجيد صديق حميدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةامير علي عبد الوهاب حموديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةجعفر صادق جبار علوانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحسن كاظم عواد زوريعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحسين احمد خالد اسماعيلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحمزه ادهم سلمان نجمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

حوراء حازم محي عبيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةحيدر صباح نور الدين رحيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةخالد جمال ناصر حسونعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةرند رامي بيتر بولصعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةزينب طه ياسين خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةسجاد موفق جبار عبد الكريمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةطه فائز مهدي محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعقيل محمد عبد زيد عنونعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلي خالد حميد عبيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلي عمار عبد الستار فاضلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةفاروق محمد شاكر شفيقعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمصعب صفاء داود احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

نبأ احمد قاسم الزمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةنبأ حاتم سعيد تويهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةهدى عبد هللا محمود محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةأشواق جمال عبد هللا عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةابراهيم جاسم محمد جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةابراهيم حسين محمد عبيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةابو بكر حيدر خليل ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةابو بكر ماجد عواد حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةاثير حامد عوده عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد
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عامةاحمد جاسم حسين ياسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةاحمد جواد عبد االمير كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

احمد حسين علي جدعانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةاحمد خليفة فالح سكرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةاحمد سالم جخيور خضيرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

احمد سالم صالح شذرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةاحمد صالح فندي منيرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةاحمد قاسم خضير فرحانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةاحمد محمد جاسم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةاحمد مهند بدر خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةاحمد نافع حسن احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةاحمد نبيل ظافر رياحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةاحمد وسام قاسم خشانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةاسحق صالح مهدي ساحلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

االء عماد صالح خضيرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةاالن اسو فخري معروفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةالشموس مهند ناصر رضاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةالمختار مفيد لعيبي سهمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةالمنتظر عامر مظهر فاضلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةامال احمد فوزي مجبلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةامجد عجاج كاظم مهاوشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةامير عدي اسماعيل عوادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةامير محمد سلمان مهوسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةاميرة عبد الكريم عبود مجيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةايمان عباس كاظم سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةايه ثائر عاشور كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةايه خالد حبيب عبيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةايوب نبيل فاضل عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةباقر صالح حسن عطيهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةبدور حسين عبد علي هاديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةبرهان عبود حمد عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةبالل سالم عداي خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةبلقيس رحيم احمد عبيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةبهاء صالح داود سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةتاج الدين احمد خضير عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةتبارك الرحمن عبد الجليل علي فرجعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد
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عامةثريا داود سلمان دروشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةجاسم محمد حسن حميدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةجعفر نصير فاضل محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةجنات حيدر صادق عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحارث جمال صافي عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحارث زكي حامد عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحذيفه سالم جمعه عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحسن جمعه سوادي حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحسن عقيل عزيز جوادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحسن محمد مصطفى طالبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحسن وليد ابراهيم محسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحسنين علي عباس عبد عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحسين احمد عبد عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحسين اياد صالل عوادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحسين ثائر عبد الرزاق حميدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

حسين حيدر كاظم عبد العباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةحسين سعيد جبار معيلوعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحسين صادق طرخان فاضلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحسين عالء حسين عزيزعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحسين محمد راهي فهدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحكم طارق فهمي حمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحمزة علي حسون ثابتعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحمزه عبد الرزاق فاضل عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحميد حسين عليوي جوادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحوراء سعد جالي جبلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحوراء ياسر عبد علي خليلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحيدر ابراهيم كريم رحيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحيدر جميل زعيط جازععامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحيدر حشمت خماس عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحيدر حميد جاسم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحيدر سعود احمد عطيةعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحيدر عبد الهادي اعرير سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحيدر علي حسين عبهولعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحيدر محمد كريم كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةحيدر محمد ناصر كاطععامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

حيدر هلول داغر ثامرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية
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عامةخالد نعمه خضير عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةدنيا علي ردام حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةدينا سعد عبد محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةذو الفقار فاضل راهي نهارعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةذوالفقار هيثم عباس محمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةرائد احمد فياض فرحانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةرسل عامر علي كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةرضا عماد هامل حاتمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةرغد نبيل ابراهيم كزارعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةرقية سعدي عودة عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةرند باسل محمد سعيد هاديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةروان عقيل كاظم مهديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةزهراء رعد عربي جوديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةزهراء عامر عسكر نامدارعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةزهراء محمود شاكر عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةزهراء محمود مهدي حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةزياد عقيل حمدي راضيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةزينب مهدي زيدان حمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةسجاد خلف حسن هراطةعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةسجاد راضي عبيد لفتهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةسجاد صباح حميد جبرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةسجاد عباس سعد شايععامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةسجاد عبد الحسين جابر داودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةسجاد عبد الوهاب نعمه محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةسجاد علي عبد الزهرة فجرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةسجاد هيثم عداي جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةسميه خضير عباس محسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

سهيل محسن اسماعيل ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةسيف الدين عالء الدين حسن رشيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةشهد احمد حسين خدامعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةشهد عباس عجمي هويديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةشهد محمد حسن عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةصدام هادي عبود عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

صدر الدين جياد كاظم زغيرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةصالح محسن حبيني هلولعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةضرغام عالوي عطيه جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد
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عامةضيغم حسين عبد علي علوانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةضيف سعد ربيع عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعباس احمد لطيف كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعباس حميد حمزة حسونعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعباس فرحان راضي شغيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعباس فالح ورور محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعباس مهدي سلمان ربيععامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعبد الباسط فرحان خليف عنيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعبد الحكيم نوري صباح محمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعبد الرحمن جمال لفته هاملعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعبد الرحمن كريم عباس حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعبد الرحمن هادي صالح كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعبد القادر سليم رزيج لفتةعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعبد هللا حازم خضير مطشرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعبد هللا حازم غضبان يوسفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعبد هللا حيدر داود حمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعبد هللا رعد عبد هللا ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعبد هللا سالم عيدان محسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعبد هللا غافل دريب غانمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعبد هللا فراس محمد كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعبد الهادي صابر عبد الهادي حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعبدهللا قاسم علي حتروشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعبير يحيى مبارك احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلي اسامه فلحي عبد الحسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلي بادي هاشم علوانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلي تحسين كريم مشتتعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلي جاسم محمد موسىعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلي جعفر محمود عويدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلي حسن سعد علكعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلي حسين عبيد حمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلي سالم داخل جريعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلي سلمان مزهر حمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلي ضياء عبد بدرانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلي عايد حسين حمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلي عبد الرزاق نعمة محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلي عبد الزهرة رحيم حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد
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عامةعلي عصام قاسم صادقعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلي فاضل عباس حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلي محمد رحيم سكرانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلي محمد مهدي مصلحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلي ناجح عبد الرزاق جوادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلي ناجي عبود ويسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلي نعيم كاظم خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

علي هادي تركي سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةعلي هادي حسين حبيبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلياء محمد كاظم هاشمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعماد حميد لطفي وهيبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعمار عباس عبد شبيبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعمر حسن محمد عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعمر حميد جاسم حماديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعمر عمار مظهر عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعمر فراس خميس جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعمر مهدي علي فياضعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعيسى عمار رزوقي حموديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةغسق هادي علي حمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةغفران كريم كاظم علوانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةغفران وليد فياض سليمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةغيث علي رجا فرحانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةفاتن غالب محمد جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةفاروق جاسم محمد احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةفاطمة مجيد جميل زنادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

فاطمة هيثم مراح محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةفاطمه الزهراء محمد مجيد عبودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةفاطمه حسن علي جايدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةفاطمه عدي محمد حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةفجر خليل بدر عكلةعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةفرح احمد شاكر محمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةفرح حيدر رحيم عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةقاسم عدنان قاسم ليلوعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةكرار ثامر فاضل لطيفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةكرار جعفر علي خشلوكعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةكرار حسن مهدي جبرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد
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عامةكرار حيدر اسد خان فرجعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةكرار حيدر عياده هنديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةكرار خالد نصيف فزيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةكرار صالح خلف زنادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةكرار كريم علوان طاهرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةكرار لطيف ضاحي مكطوفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةليث تحسين عبد معارزعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

مآب سعيد حسين عطيهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةمحمد جار هللا حمود صور هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمحمد جاسم محمد فرحانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمحمد جعفر سليمان عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمحمد حربي جواد محروثعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمحمد حسن عبد الرضا نعمهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمحمد حنون عبد الحسن عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمحمد خضير عباس جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمحمد خلف ارزوقي عبد الرضاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمحمد خميس عبد الساده دعينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمحمد رزاق عبود موينععامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمحمد سرمد علي محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمحمد عبد االمير كريم جدرانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمحمد عبد الخالق حمزه ناصرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمحمد عبد الكريم محمد علي كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمحمد عبد هللا عبد عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمحمد غانم عبد هللا عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمحمد قاسم جبار كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمحمد قاسم صالح حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمحمد قيس فوزي مهديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمحمد كريم لعيبي مساعدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمحمد معد سليم محسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمراد رائد حمزة عزاويعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمرتضى خير هللا حسن مال هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمريم رياض عبد الحسن توفيقعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمريم سعدون محسن نكوانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمريم علي كاظم كعيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمريم منعم عبد اللطيف ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمريم نامق نوري عبيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد
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عامةمصطفى احمد جبار عبد الرضاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمصطفى جعفر محمد احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمصطفى خالد ابراهيم مهاوشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمصطفى سليمان محمد دخيلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمصطفى عالء سعدون مهديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمصطفى محسن شامخ جبارعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمصطفى نعمان جاسم عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمقتدى ستار نعمت محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمقتدى مؤيد سالم ادويريجعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمنتضر سمير سوادي هاديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمنتظر جمعه علي عبد الرضاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمنتظر ضياء فاضل عبد الحسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمنتظر مؤيد سلمان حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمها عامر منجد جوادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمهدي أحمد سرتيب شيخليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمهدي عماد جبار شلشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمهدي فاضل هادي عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

مهيمن عالء الدين جوده سفيحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةمودة باسم نعمه ناصرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةموسى صفاء نعمه كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمياده اياد عبد الكريم خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةميثم عباس فيصل محيبسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةميالد لطيف حمودي مرعيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمينا عالء عبد الرحمن مجيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةنبأ سعد عبد مزهرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةنور الهدى خالد عبد علي كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةنور الهدى علي طالب مناتيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةنور ضياء عزيز كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةنورالدين شكر محمود محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةهبه رحيم عوده كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةهمام حسين علي عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةهمام حمد كاظم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةياسر احمد ياس مثكالعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةياسر عمار أحمد خضيرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةياسين احمد حامد صبرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةيمامه سعد جاسم رحيمهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد
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عامةيوسف ستار جاسم سعيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةيوسف صادق عبد الحسن مجيسرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةيوسف صالح مهدي ساحلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةيوسف عماد طارق مهديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةاحمد محمد صادق رمضانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةبدر علي بدر عبيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةتقوى سلمان محيميد جميلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةسرى اسامه عطا ياسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةشهد حيدر قاسم حموديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

شهد ياس خضير ناصرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةعبد هللا خالد رشيد جمعهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلي رياض ياسين نعيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةعلي ستار جبار نعيمهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

علي نصير شحاذة حسونعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد
قناة ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

المنحل

عمر الخطاب فاضل حمادي صيوانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةغفران احمد حميد غفوريعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةفاطمه مجيد جميل ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمحمد طارق عبد سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمصطفى انمار كامل علوانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةمصطفى عصام اسماعيل عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةنور عادل كامل حبيبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةيسر حيدر سفيان خليلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

عامةابتهال جبار علعول سريحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةبنين ضياء مجيد حميدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةرسل ضياء زيدان خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةزهراء عالء هادي عبودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةزهراء كاظم حمود رشيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةزينب صادق سعيد هاشمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةظفر ظالل مجيد حبيبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةغصون اكرم عبد هللا حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةمرام ماجد حميد عذافةعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةمروه رياض منصور حميدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةمريم قحطان عدنان فرجعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةمالك رحيم هادي تاجرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةميس محمد علي جبار عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةهمسه محمد مهدي ناجيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد
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عامةامنة عبد الجبار ستار خماسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةاية نصيب عز الدين عبد الرحمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةايه عادل عدنان حبترعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةسرى عالء كاظم راضيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةشهد عباس علي ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةغزوه علي ناجي فياضعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةفاطمه كريم حسن غشيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةفاطمه مجيد حميد عرارعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةمريم ابراهيم خضير عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةمريم العذراء علي عبد الخالق علوانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةمريم محمد ابراهيم منيرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةنجوى رشيد قاسم زاجيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةهبه هللا هاشم قاسم عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةهدى فرحان شاوي كاطععامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةهديل عبد الرزاق صالح داودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةوسن علي حسين نشميعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةاسماء حنون حسين ساجتعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةايات سعد حلواص عليويعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةايه عامر نصيف جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةايه منذر ابراهيم حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةزهراء حسين عباس عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةزهراء مجيد كامل عزيزعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةزينب علي حامد عراكعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةزينب ميثم علي محمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةطيبة احمد هاشم مجيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةعذراء حسن صادق مجيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةغدير مضر احمد ناجيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةفاطمه علي اسماعيل عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةلؤى كريم كاظم ناصرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةمريم رعد علي خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةمريم قصي اسماعيل عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةمها خليل ابراهيم حردانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةموج محمد جاسم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةميالد وسام حميد مطشرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةنبأ خالد فاضل محمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةنبأ ناهض حسن حمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد
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عامةهبة هللا فائز فالح احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةوسناء حسين عبيد درويشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةياسمين احمد جمعة ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةيقين جالل عوده محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةأسراء علي عبد الرضا محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةايه عبد الوهاب داود سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةبنين سالم علي محيمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةزينب عبد هللا فرج حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةزينب عماد فاضل رجبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةزينب والء حميد فليحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةسارة علي عبد الجبار لفتهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةسجى لؤي كريم حميدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةشهد مثنى ناجي عبد النبيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةفاطمه الزهراء فراس خليفه جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةمالك حسين كاظم مهديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةورود محمد عبد الحسين عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبناتجامعة بغداد

عامةآيات محمد حاتم محمودقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةآيه جعفر فائق عباسقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةاساور مصطفى حاتم محمودقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةامة هللا مهند عبد هللا عوادقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةامنيه عبد االمير سالم ناصرقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةبراء فالح حسن جبارقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

بنت الهدى حيدر نعمه كريمقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةبنين حسين عاشور ياسقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةتقى عبد الكريم ظاهر ناصرقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةحوراء أحمد جخيور كاظمقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةرقيه ابراهيم احمد جار هللاقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةرند حميد عوده صالحقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةزبيده خالد خميس عباسقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةزهراء جودت جميل مهديقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةزهراء زهير كاظم جوادقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةزهراء سعد كريم جبارقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةزهراء فالح حسن كاظمقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةزينب جميل شاكر مفتنقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةزينب عبد الرضا مجمان كاطعقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةساره عماد كاظم حسنقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية
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عامةسجى صباح نوري غريبقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةسجى علي حسن غضبانقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةسناء حيدر مهدي عبدقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةطيبة حسين محمد يونس محمدقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةطيبه علي حسين جميلقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةعال محمد اسامه قاسمقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةغفران توفيق محسن حسنقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةفاطمة عباس غالب عمرقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةفاطمه علي حميد صالحقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةفاطمه فارس كاظم سلمانقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةفاطمه كامل جلوب عبد الكريمقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةفرقان ياس خضر كريمقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمروه محمد عبيد حسينقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمريم جاسم محمد صالحقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةنبأ انور جاسم عفتانقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةنور الهدى علي جليل لعيبيقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةنورا صباح نوري ميرقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةهدى ظاهر راشد عبدقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةوهج وليد فاضل خماسقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةيقين كاظم حميدي منصورقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةايه احمد محسن تركيقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةباقر علي والي محمدقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةجنان فوزي كريم نفلقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةحوراء محمد حمزة سلمانقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةدعاء فالح مهدي عبد الكريمقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةسجاد حسين حمود داودقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةسلوان محمد حسين كاظمقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةشهاب عيسى محمد عبودقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةطيبة علي عثمان رشيدقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةعلي محمد جاسم سعيدقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةفاطمه علي عبد سلمانقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةكرار جبار راشد صلبوخقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمحمود فاضل خلف فاضلقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمصطفى حسين حامد خضيرقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةنبأ عادل لطيف محمدقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةطه غازي جواد حسنقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية
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عامةمحمد عادل حيدر شبيبقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمحمود شاكر محمد عباسقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةابرار هاشم عبود عباسقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةايمن قصي شريف نصيفقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةبشير فؤاد ازغيلة شنتةقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةحسين انيس خريبط ماجدقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةرتاج ماجد عباس عبدهللاقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةرنا محمود قاسم حسنقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةرنده صبيح محسن جبرقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةسجى ناجي اكرم عباسقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةعلي حسين علي مهديقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمنتظر ثامر دهش كاظمقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةأمنه علي درويش عباسقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةاسراء حسن عبود فحلقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةاسراء صالح حسن عبد الرزاققسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةام البنين طالب جعفر حسينقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةايات محمد محسن نعمهقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

اية عباس جمعه اسماعيلقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةايه ابراهيم كاظم سلطانقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةايه نجم عبود نجمقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةبتول صالح نوري كاظمقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةبراء صادق محمد موسىقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةبراء محمد اسماعيل دفارقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةبلسم مصطفى محمد توفيققسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةبنين مؤيد حسين نمامقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةتبارك صباح محمد عبد الحسنقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةتبارك محمد حسن حسينقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةتبارك نصير محمود ابراهيمقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةتقى فالح جاسم يونسقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةجمانه نزيه عدوان فليحقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةجنات بكر علي عوادقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةجنات حميد ضاري علوانقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةجنات حيدر محمد علي مولىقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةجنات صباح شاني مسلمقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةحفصه عمر طه عليقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةحنين صالح مهدي صلبيقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية
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عامةحوراء خالد جبار حموديقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةحوراء رمزي حسن محمدقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةحوراء عبد الجبار عبد الوهاب عبد الجبارقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةحوراء علي حسين ابراهيمقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةدانيه محمد عبد الواحد عبد الكاظمقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةدالل سرمد سعدي محمدقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةرانيه زيد خلف حسينقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةرسل محمد عون عمرانقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةرسل محمود غازي شاطيقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةرقيه علي ابراهيم جمعهقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةرقيه فراس سلمان كاظمقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةروان رعد محمد زكي مصطفىقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةريام خالد داود سليمقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةريام سيف خالد عباسقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةزهراء ستار جبار عباسقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةزهراء محمد حسن عليقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةزهراء موسى حسن خلفقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةزهراء يونس عباس عليقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةزينب عبد الجليل عبد الجبار عبدالقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةزينب عبد الوهاب عبد الرزاق عبد اللطيفقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةسارة سعد كامل احمدقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةساره نجم عبود نجمقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةسبأ قاسم صباح عبد النبيقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةسبأ محمد عبد الجبار محمودقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةسجى ثامر فرحان حسنقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةسجى حسين عبود كاظمقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةسجى سليم عبد الوهاب عبد الرزاققسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةسجى ضياء الدين حسن خلفقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةسجى علي زيدان عليقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

سجى علي عبد الكريم يونسقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةسديل محمد عدنان عبد المنعمقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةسراء ناهض محمد جبرقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةسرى لؤي ناجي منيرقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةسميحه عبد القادر سمير عبد القادرقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةسهر علي منير عبد االميرقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةشمس فراس سليم مهديقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية
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عامةشهد عباس خليفه عامرقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةصفا احمد بريهي تايهقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةصفا سعد طاهر خزعلقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةضحى زهير غازي جوادقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةطيبه رعد خزعل عباسقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةطيبه علي صالح مهديقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةطيبه غسان عبد األمير خضيرقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

طيبه محمود عادل جوادقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةطيبه هشام حامد يوسفقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةعبد الرحمن كاظم جوحي سلمانقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةغادة عمار جليل ابراهيمقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةغفران خلف علي عبد هللاقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةغفران عبد الستار شاكر فاضلقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةفاديه محمد عبد الحسين محمدقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةفاطمة عدنان هاشم عبد الرزاققسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةفاطمه الزهراء صالح حسن محيقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةفاطمه حسن صدام حنينقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةفاطمه عماد داود كشكولقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةفاطمه ماهر خضر خلفقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةفرح صباح حاتم جبارقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةفرح ليث محمد طهقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةقمر اياد عبد الحسين عليقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةكوثر عباس مهاوش غانمقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمريم  علي درويش عباسقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمريم حيدر قاسم عبدقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمريم ضياء خضر عباسقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمريم علي سبتي عبد النبيقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمريم عمر عزيز علوانقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمريم قصي فوزي خليلقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمريم هشام حامد يوسفقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةميار عامر علي جاسمقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةميس مظهر ابراهيم عبد الغفورقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةميمونة وليد سليم مهديقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمينا محمد عبد الحسن خلفقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةنبأ احمد حسن عليقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةنبأ حاتم كريم نايفقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية
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عامةنبأ عدنان حنون جاسمقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةندى فؤاد حسن جبارقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةنسرين جمعه كاظم سعدونقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةنمارق عقيل فاضل رمضانقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةنور اركان علي جبارقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةنور الهدى زهير عبد السالم عبد الرزاققسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةنور صالح فلك كاوشقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةنوره مصطفى علي نايفقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةهبه هللا مهدي عباس مهديقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةيسر احمد عبد جبارقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةحسن جابر محمد داودقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةكوثر صادق حبيب شبيبقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةلقاء خميس عباس محمدقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمصطفى احمد محمد رميضقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةأيناس فراس غازي محمدقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةاسيل محمد نصيف جاسمقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةدعاء فليح حسين جاسمقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةرؤيا عماد صالح زيدانقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةزينب سالم رشيد جاسمقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةسجى محمد جبار كريمقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةطيبه احمد حيال مهودرقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةطيبه ناصر حسن حمودقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةفاطمه سعد جاسم عباسقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةهويدا جاسم محمد عطيبقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةاثمار صفاء محمد صالحقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةاحمد محي الدين يوسف ماجدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةاحمد وسام محمد علي حسنقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةتبارك علي عبد سلمانقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةزيد فراس عبد الرحمن ابراهيمقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةشهد ميالد خالد احمدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةعبد القادر شوكت ابراهيم حماديقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةعمر طالب عبد حسنقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمؤمل طارق كاظم حسنقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمؤيد أبراهيم محمد ابراهيمقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمروى نذير محسن حسينقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمقتدى خميس احمد عباسقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية
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عامةهادي رضا هادي حيمدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةباقر سليم عبد علي جويقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةحسن كاظم جواد عبد هللاقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةزهراء حيدر محمد علوانقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةطيبه حيدر صادق حسنقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةعلي االكبر حيدر جبار عبد الرضاقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمجتبى نزار حسن حسينقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمصطفى علي يوسف رزوقيقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةأحمد علي كاظم عجرشقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةآيه حسام حسين علوانقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةابراهيم سلمان عباس محمدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةابراهيم يعقوب يوسف عليقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةاحمد صالح اسماعيل عبدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةاحمد عقيل كامل عبيدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةاحمد ماجد كاظم عوادقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةاحمد محمد عاشور حسينقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةاسيا سعد صباح غاليقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةامير جاسم محمد ابراهيمقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةايه ثامر حسين عزيزقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةبثينه فاضل عليوي زرارقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةجواد محمد جواد اسماعيلقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةحسام عالء عباس كاظمقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةحسن احمد خليل ابراهيمقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةحمزة صالح مهدي محمودقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةحيدر عباس خضير فياضقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةحيدر كاظم سعدون غضبقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةرضا عبود كاظم رسنقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةرويده عبيد حمود عودهقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةزامل ادريس عبد احمدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةزهراء خليل جبر رمليقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةزهراء عدي محمد سعيد سلمانقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةسجاد سامي كاظم عوادقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةسجاد فايق لطيف سلمانقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةسجاد ماجد حسين جوادقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةسيف سعد صخي سلمانقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةصدام داغر يوسف عبدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية
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عامةطيبه حسن علي ياسينقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةعبد الرحمن رعد حرموش علوانقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عبد الستار احمد هالل عباسقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةعبد هللا يوسف جبار نفلقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةعبد هللا يونس علي عباسقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةعبد الواحد سالم محسن محمودقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةعلي صادق هاشم هاللقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةعلي عباس صالح مهديقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةعلي عمار قاسم شندوخقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةعمار حسن عباس شكرقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةعمر احمد نايف ابراهيمقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةعمر فوزي محبوب فضيلقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةغدير خضر مشحوت رسنقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

غيث ماجد حميد فرحانقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةفدك سلمان محمد كوزينقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةكرار حيدر ستوري عليويقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةلينا سالم فهد نوحقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمحمد حازم مطر خدامقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمحمد رحيم عجيمي طعمهقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمحمد رعد محمد عليقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمحمد محمود محمد عودهقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمريم جبار كريم معنقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمريم محمد أحمد محسنقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمصطفى طه ياسين محمدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةمصطفى عالء دخيل خابطقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةوليد صدام حسين ثامرقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةيقين مصطفى محمود مطرقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةيوسف حازم ابراهيم محمودقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةاحمد بالل احمد مدحتقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةاحمد محمد مهدي عزيزقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةحسن أسهيل نجم عبدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةحسين علي عبد زيد جبارقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةزهراء عدي عباس حسونقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةشاهيناز سعد عنيد منصورقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةعبد الكريم منتظر طه عبد الكريمقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية

عامةهبه عباس جمعه جاسمقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية
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عامةالحر ميثم عبد السادة موسىعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةحسين كريم داخل بدععامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةحسين محمد حبيب ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةحسين ناهض خليبص كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةرسل جبار علي خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةعبد الرحمن محمد كاظم جوادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةعبد هللا حسين محسن حمزهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةعلي طه عطيه مشريعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةغسق غسان فخري يعقوبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمحمد عباس محمد راضيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمحمد فاخر عبد الحسين خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمصطفى سالم فرج كريمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةنشأت رياض علي خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةهاني محمد خلف محسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةحسن صباح جاسم لفنهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةحسن عماد هيار لطيفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةطيبه ياسين صغير فرجعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةعبد هللا احمد مظلوم سندالعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةعمر عماد عبد الهادي محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمحمد المهدي فؤاد سالم حربيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةابراهيم محمد موسى عبد الرضاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةاحمد ابراهيم احمد هاشمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةاحمد ثائر عبد القادر رديفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةاحمد حميد مجيد سعوديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةاحمد كوان حسين مطلقعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةالمصطفى إبراهيم عبد عالويعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةامير حميد مجيد حميدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةامير رعد شمخي رهلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

ايسر ذاكر محمود عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةايمن عبد الكريم علي نزالعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةباقر حامد خميس عبد نورعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةبراء ضياء بدر ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةبنين وصفي كاظم مختاضعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةتبارك قاسم رسن فرحانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةجعفر احمد فرج حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةجعفر عباس فاخر عبودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية
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عامةجعفر فيصل جالي صبحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةحارث حمدان فاضل حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةحسنين عبد الرحمن عبد هللا خميسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةحسنين وسام سليم شاكرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

حسين ارحيم سالم حماديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةحسين رزاق حسن جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةحسين محمد جبر مريانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةحسين محمد محرم صخيلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةحسين محمد هادي براكعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةحوراء زكي عباس فاضلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةرسل رضا كاظم سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةرسل قاسم عبد هللا مولودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةرسل كريم سعيد محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةزيد كريم عطيه شويريعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةساره فاضل شاوي حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةسجاد سعد دعير حمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةسجاد عبد كاظم مشحوتعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةسجاد عدنان ذفال مهيديلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةسجاد كاظم حامد فرحانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةسجاد وليد محسن عنادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةسرمد سالم عنيد جهادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةسماح شظيف مهوس مرعيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةصادق طالب قاسم صالحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةضياء صدام محمود حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةعباس عدي غالب جبارعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةعباس فاضل حسون سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةعبد هللا احسان عبد القادر باش اغهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةعلي حسن احمد جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةعلي حسين صالح حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةعلي رشيد حميد حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةعلي شاكر جواد زيدانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةعلي صالح مهدي كاطععامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةعلي عباس هليل حمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةعلي عبد الحسين ابراهيم عوادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةعمر حاتم محمد عزيزعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عمر كاظم فرهود حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية
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فاروق مزعل غانم مطلكعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةكرار جاسم حسين خانةعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

كرار عباس سليم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةكرار عدنان رشك مفشكعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةكرار كريم أرزيج سالمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةليث مهدي لهمود خليفةعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمؤمل محمد رحيمه لعيبيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمحمد احمد جاسب حمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمحمد احمد شيال غضيبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمحمد صباح عوده صاحبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمحمد عائد كريم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمحمد عادل عبد محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمحمد علي حيدر مجبل خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمحمد كريم نجم صكرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمحمود عبد الكريم ذياب سرحانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمرتضى جمعة سعدون سلطانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمريم خالد جبير عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمريم ياسين عبد الجبار شاكرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمصطفى احمد جدعان احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمصطفى ستار جبار نكالعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمصطفى صالح هويدي عصيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمصطفى صفاء نوح مصطفىعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمصطفى ضاري نواف عجيلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمصطفى محمد خلف حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمصطفى محمد فلحي سلطانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمصطفى محمد يوسف جهادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمنتظر حمزه علي لعيبيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمنتظر محمد جاسب عجيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمنتهى غالب طالب شاكرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمهيب محمد جاسم فارسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةنور هللا حازم عبد الحسين كمرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةنورالهدى كريم خليفة حسونعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةوسام عبد هللا عباس خضيرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةياسين طالل هادي جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةياسين مسلم جاسم عيادهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةيحيى عبد المهدي عبد الحسن مظلومعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

34
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عامةيوسف عبد الناصر محمد جمعهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةيوسف مؤيد خزعل عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةاحمد عبد الحسين محمد حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةاحمد عبد الرزاق عبد الكاظم سالمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

تبارك عبد الخالق علوان محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةحسين فارس فته عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةضحى محمد حسين شدهانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةعلي خضر عباس غضبانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمصطفى سالم عبد الرضا بنيانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةمالك عادل محمد رشيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةنور الدين عادل مرزه حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةهديل عماد نعيم ثاجبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

عامةحيدر كاظم حسن عليقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةاثير جواد كاظم محمودقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةسجاد حامد دواس عبدهللاقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةمحمد تقي احمد عبد اللطيف حبيبقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةمحمد مصطفى مجيد حبيبقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةسارة لطفي عبود كاظمقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةسجى حمدي صالح موسىقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةشهد عبد علي مناتي مزبانقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةفاطمة فيصل خضير بخيتقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةتقي محمد مرشد شهدقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةحسن صادق نتوش غضبانقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةسجاد سمير شري ناهيقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةابراهيم عبد الجبار محمد راضيقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةامال محمود شاكر مجيدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةايات سلمان محمد كاظم سلمانقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةبتول عبد االمير حسين دبلقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةرنا رائد داغر لفتهقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةزهراء خير هللا محمد عبد هللاقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةمريم اسعد صالح عبدالسيدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةاحالم ماجد كاظم محييقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةاحمد ربيع عدنان محمد جوادقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةاشرف شوقي عبد الرضا زبونقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةامير احمد قاسم حطيحطقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةجنان وليد محسن علوانقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة
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عامةحسن المجتبى علي عبد الرضا كاظمقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةحسين علي مجيد عيسىقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةحيدر ناصر عبد الكريم ابراهيمقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةزهراء عبد الكريم عباس محمدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةزينب حيدر عبد المحسن عباسقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةسرى نجم عبدهللا عبلقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةصادق قاسم عبد الحسين احمدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةظاهر صفاء عبد الكريم غضبانقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةعبد الرحمن محمد جاسم محمدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةعبدهللا ماجد عيسى عليقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةعلي حسين علي ثانيقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةعلي حسين علي عبيدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةعلي عباس طالب عباسقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةمحمد محمود سعيد مرزوققسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةمنصور رياض منصور يعقوبقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةاديان عالء شهد عليقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةافنان عمر عبد الوهاب بدرقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةامنه جواد عبد الجبار عباسقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةانوار علي قاسم محمدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةايه حيدر عبد االمام محمودقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةتبارك علي ياسين حماديقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةرانيا منير جاسم محمدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةرغد نجم الدين عبد هللا شيالقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةزهره سجاد فاخر هاشمقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةزينب عالء سعدون ناصرقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةسبأ ثائر نبيل يوسفقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةسجى عبد هللا جبار هاديقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةسعاد سعيد علي عبد هللاقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةشهد سامي جهاد جاسمقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةصفا عالء ذياب سعيدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةصفا علي عبد الحسين حسنقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةفاطمه محمد حسين مكطوفقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةمروه نعيم مبارك صنكورقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةمريم سليم عبد النبي عبد هللاقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةنور الهدى احمد بهلول نجمقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةحسين عبد الرزاق وهيب عبد الرزاققسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة
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عامةزينب كاظم جاسم إسماعيلقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةزينة عبد هللا نجم عبد هللاقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةصفا مصطفى عبد االمير منثرقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةغدير اذار جاسب الزمقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةمريم عبد الكريم موسى حمزهقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةام البنين طالب زامل عبد الحسينقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةديانا ماهر نعمه داودقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةباقر منعم قاسم نعمهقسم الموسيقىكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةابراهيم نادر داود سلمانقسم الموسيقىكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةاحمد رياض عبد الزهرة نعيمقسم الموسيقىكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةحسين نجم عبد حاجيقسم الموسيقىكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةرضا محمد ذياب عودهقسم الموسيقىكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةعباس شعبان ابراهيم طاهرقسم الموسيقىكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةعلي هاشم عبود شامخقسم الموسيقىكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةمحمد تقي علي هاشم منشدقسم الموسيقىكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةمحمد صادق محمد ثامر ناصرقسم الموسيقىكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةمرتضى مشتاق عبد علي محمدقسم الموسيقىكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةبنين عضيد عبد الهادي حفاتيقسم الموسيقىكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةزينب حسين علي حسينقسم الموسيقىكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةزينب شامي عبد الرضا زغيرقسم الموسيقىكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةمريم جمال ناظم فالحقسم الموسيقىكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةايمن عباس قاسم صالحقسم الموسيقىكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةحسين خالد حميد خصافقسم الموسيقىكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةاحمد محمد جاسم محمدقسم الموسيقىكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةابرار اسامه اسماعيل عثمانقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةايمان ستار جابر صباحقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةنور محمد خلف فياضقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةايات قدوري نعمة ياسرقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةتبارك فرات عباس باريقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةتيسير طارق عبد الجبار منصورقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةحنين رائد عبد الحميد شهابقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةدعاء مخلص مال هللا خلفقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةزهراء احمد عبد اللطيف عسكرقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةزهراء رزاق صدام مباركقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةزهراء وهاب رزوقي محييقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةسجى علي طالب عبد الزهرةقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة
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عامةشهد لؤي عبد الصاحب خضيرقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةضحى عبد الكريم عواد زاجيقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةعلي محمد مرزا حسينقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةغدير علي عبد الرضا كاظمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةفاطمة علي حسين محمدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةنور الهدى جبار حسين وهيبقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةاسماء عبد االله حمزة عباسقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةبتول سعيد محمد هادي علكقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةحوراء زهير حسين يوسفقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةحوراء عبد الكريم نجم عبودقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةزهراء احمد حبيب ابراهيمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةزهراء ناجي جبر شمخيقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةزينب عبد الهادي عبد العالي علكقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةساره احمد غازي حسنقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةسكينه ميثم نعيم صالحقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةسهير سمير فاضل موسىقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةصفاء جاسم بردان صندوكقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةضحى عقيل يوسف حديدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةٌعال عبد الرضا عكال معلهقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةعواطف ابراهيم عبد القادر عبد الواحدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةغدير خالد بخيت صابرقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةفاطمه مصطفى طالب عبد الكريمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةمريم طالب عبد االمير نجفقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةمريم وداد علي عبد الحسينقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةنبأ عالء عبد االمير كاظمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةنبأ غسان سلمان حسنقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةنور ضياء يحيى سلمانقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةنور محمد رياض سعدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةهدى صبري عبدالحسين شناوهقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةوجدان يحيى جبار مجيدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةزهراء أمين قاسم عبدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةصابرين علي مجدي موسىقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةعلي سعد عبد الرحمن عبد الرضاقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةمصطفى وحيد محمد لفتهقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةايه محمود قاسم حافظقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةبنين ميثم مطر خضيرقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة
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عامةمريم مصطفى نجم عبد هللاقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةحيدر مؤيد كريم راضيقسم الفنون السمعية والمرئيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةروان فراس عبد الوهاب خليلقسم الفنون السمعية والمرئيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةزينب عدنان خليل عبد القادرقسم الفنون السمعية والمرئيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةعباس محمد غازي عوادقسم الفنون السمعية والمرئيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةكرار احمد راضي جاسمقسم الفنون السمعية والمرئيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةايه عبد الجواد كاظم عباديقسم الفنون السمعية والمرئيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةحنين صالح مهدي صالحقسم الفنون السمعية والمرئيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةرؤى دريد احمد عبدقسم الفنون السمعية والمرئيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةزهراء احمد مجيد عبد هللاقسم الفنون السمعية والمرئيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةزهراء حامد عبد النبي جاسمقسم الفنون السمعية والمرئيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةزهراء سمير الزم مباركقسم الفنون السمعية والمرئيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةزينب احمد عبد الواحد عبودقسم الفنون السمعية والمرئيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةفاطمه عبد الكريم عبد الرضا عبيدقسم الفنون السمعية والمرئيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةفرح حيدر شاكر عبد الحسينقسم الفنون السمعية والمرئيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةمريم لمعي محسن داخلقسم الفنون السمعية والمرئيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةمنى غازي عبد الصمد يعقوبقسم الفنون السمعية والمرئيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةنورا رائد غازي هاشمقسم الفنون السمعية والمرئيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةدعاء بشير عبود كيطانقسم الفنون السمعية والمرئيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةكرار عبد السالم حيدر محيقسم الفنون السمعية والمرئيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةاستبرق علي قاسم عبيدقسم الفنون السمعية والمرئيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةعلي قدوري نعمه ياسرقسم الفنون السمعية والمرئيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةكرار علي خضير حسنقسم الفنون السمعية والمرئيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة

عامةاحمد عزيز عودة زبونعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةاديان ناهض ضمد كريمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةام البنين فالح حسن محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةتبارك جاسم محمد حسين سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةحسن ثاني خلف خضيرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةحسن رعد علي محسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةحسن سعد كاظم جميلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةحسين راجح هاشم منهلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةحسين كاظم طاهر حاجمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةرحاب زاجي قادر جيادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةرنا كمال كامل سالمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةزاهر سالم عوده هزاععامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةشهد حسن قاسم جبيشهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة
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عامةعباس حمزه ناظم شعالنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةعباس علي عباس كربولعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةعبد العزيز حمود سلمان طعمهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةعبد هللا حسين ثامر جعفرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةعبد هللا عبد الرزاق عبد اللطيف حبيبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةعلي احمد سالم عودةعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةعلي احمد فرحان علوانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةعلي صالح مهدي عبد الحسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةعلي هاني ظاهر ثامرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةقسور احمد جواد كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةكاظم عبد الكريم كاظم عبد الكريمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمجتبى احمد عاصي درويشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمحمد جبار عبد عون شاكرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمحمد ضمير عبد االمير محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمحمد علي عبد الحسين عبودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمحمد عماد شعبان حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمحمد مسلم محسن عاجبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمصطفى فوزي محمد عبد احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمنتظر احمد يعكوب يوسفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمنتظر كاظم معتوك غانمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمهدي لطيف عبد الباقر مهديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةهمام صفاء محمد عبد الكريمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةحسن زامل حبيب نصر هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةحسنين فالح ساجت دشرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةحسنين نعمه مرزوق خضيرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةحسين محمد جياد حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةحسين هاني كريم جبرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةحمزه عبد الساده كريم عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةرفعت نزار خضير عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةزياد طارق ثامر قاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةزينب جواد جمعة حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةشهد  حسين علي نعيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةعباس قيصر سالم يوسفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةعبد الحميد عبد المجيد عبد الحميد عبد الكريمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةعبد هللا ثامر علي حمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةعبد هللا عبد الحسين هواز طاهرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة
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عامةعلي حيدر حامد عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةعلي رياض نوري عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةعلي فايق مالك عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةعلي مسلم نعمه عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةعلي هشام مزهر ناصرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةفضل احمد شاوي ياسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةكرار حيدر طابور صابرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمرتضى عبد الكريم فالح عبد الهاديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمرتضى قحطان رعد كناصعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمنتظر فالح محسن عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةهاله يعكوب يوسف حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةاحمد حازم عبد القادر عبد الكريمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةاسيل باهض جمعه فداويعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةافراح وليد حمزة عودهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةثريا محمد رضيو عجهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةحسن محمد صابر حسونيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةحسنين عماد شعبان حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةحسين جميل جاسم صالحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةحسين حيدر أرحيم جهادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةحسين رحيم جاسم برديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةحسين رحيم راضي ياسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةحسين زاهي عناد سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةحسين فالح حسين خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةحمزه كاظم مال هللا عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةحيدر عبد الساده عبد الحسن محيسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةحيدر محمد جاسب خزعلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةزهراء حسين عباس غلومعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةزهراء عبد االمير محمد جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةزينب خالد طالب مطرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةشهد عبدالكريم علي معتوقعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةصبري عبد الوهاب صبري حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةعلي باسم كريم غميسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةعلي جالل عبد الجبار عبد الواحدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةعلي حميد خالف حاجمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةعلي رائد عبد الرضا علوانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةعلي سالم عبد الرضا شهيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة
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عامةفاطمة الزهراء مجيد عبد صادقعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةفاطمة باسم كامل وناسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةفاطمة علي محمد عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةفاطمه علي محمود مطشرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةفاطمه فالح حسن سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةفايد يوسف محمد حسونعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةقاسم جواد جاسم محسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمؤمل عبد الكريم طعمة حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمحمد جاسم محمد سعدونعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمحمد حاجم ماجد سلطانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمحمد شاكر عبد هللا ياسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمحمد عبد هللا فالح مزيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمحمد قاسم عاشور طارشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمسلم عقيل علوان حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمصطفى حسن ثامر جعفرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمالك عبد الحسن هادي فريحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمنتظر احمد جاسم عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمهند حمادي عبيد عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةنور ثائر محمد سويدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةوسن محمد قاسم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةاحمد سلمان كاظم جعفرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةاسراء جعفر عبد الكريم جبرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةجنه وارد مظلوم حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةحسين علي زكي مزيعلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةحسين قصي سلمان جابرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةرقيه محمد فزع عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

زينب عبد هللا ايدام شناوهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةسحر عماد شهاب حمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةعباس هشام مزهر ناصرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةعبد االمام طارق عبد االمام جريعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عبد الحسين محمد عبيد ملوحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة
قناة ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

المنحل

عامةعبد الهادي منذر علي ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةعقيل علي عبد الحسين محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةعقيل محمد عبد السيد حيدرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةعلي مشتت عبد الكريم عبد الرضاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةفرح توفيق جواد كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة
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عامةكاظم مرتضى عبد الزهره طاهرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمحمد جواد كاظم داودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمحمد صباح خضير حويسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمحمد عباس حسن بدرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمحمد علي عبد الجبار مهديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمحمد ماجد مزهر كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمحمد وصفي طاهر صبرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمختار عبد الجليل كاظم كاطععامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةمسلم محمد عبد السيد حيدرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

عامةشروق اسماعيل علي فرحانقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الموصل

عامةايه مروان محمود احمدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الموصل

عامةآالء عمار سالم يونسقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الموصل

عامةأية زهير علي عبد هللاقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الموصل

عامةاسراء فراس ادريس داودقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الموصل

عامةايه بسمان زهير محمد نجيبقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الموصل

عامةبراء عبد العزيز عبد الوهاب عطيهقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الموصل

عامةريام عبد الوهاب محمود سبعقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الموصل

عامةزينب حاجم سلطان محمودقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الموصل

عامةسارة علي محمود سواديقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الموصل

عامةشهد نزار احمد حسنقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الموصل

عامةصفية فتحي محمود عبد هللاقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الموصل

عامةعطاء ميسر حازم عبد هللاقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الموصل

عامةفرقان اكرم محمود سعيدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الموصل

عامةندى احمد حسن عليقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الموصل

عامةنور يونس مصطفى رضاقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الموصل

عامةرفاه رافع حازم مجيدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الموصل

عامةسارة محمود خلف اسودقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الموصل

عامةسارة ناظم محمود طهقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الموصل

عامةسبا نوفل غازي احمدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الموصل

عامةفرح منهل مشعل خليلقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الموصل

عامةزينب سهيل علي عبد هللاقسم اللغة التركيةكلية اآلدابجامعة الموصل

عامةساره اصغر علي اكبر خورشيدقسم اللغة التركيةكلية اآلدابجامعة الموصل

عامةسجاد مهدي طاهر محمدقسم اللغة التركيةكلية اآلدابجامعة الموصل

عامةسيف إبراهيم عيسى عبد هللاقسم اللغة التركيةكلية اآلدابجامعة الموصل

عامةشيماء احمد نجم احمدقسم اللغة التركيةكلية اآلدابجامعة الموصل

عامةعبيدة عبد الوهاب علي رجبقسم اللغة التركيةكلية اآلدابجامعة الموصل
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عامةعبيدة محسن يونس سميرقسم اللغة التركيةكلية اآلدابجامعة الموصل

عامةمحمد تغلب حازم عليقسم اللغة التركيةكلية اآلدابجامعة الموصل

عامةمريم صالح اسماعيل يوسفقسم اللغة التركيةكلية اآلدابجامعة الموصل

عامةانوار زكريا سلطان صالحقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةاية بسام ثابت شكرقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةاية علي خضر جمعهقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةايه رفعت ابراهيم معروفقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةتقى صفوان محمد شاكر محمودقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةرحاب خالد خلف احمدقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةرحمه زيدان عبد المجيد احمدقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةرسل زياد يونس عبد هللاقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةزهراء وعد هللا امين ابراهيمقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةزينب عدنان شهاب احمدقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةسهيله حسان حسن صالحقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةشذر وسام عبد الفتاح عبد الرحمنقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةشيماء وليد يحيى احمدقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةغادة علي جاسم محمدقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةغفران بشار محمد حسونقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةمروة زياد محمد احمدقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةمريم احمد فوزي محمودقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةمريم محمد عبد الغني محمدقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةمودة محمد طه داودقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةهيا دريد فوزي عبد هللاقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةابراهيم خالد ابراهيم احمدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةابراهيم نواف جاسم ابراهيمقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةاحمد محمد احمد رمضانقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةاحمد يونس خليل اسماعيلقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةطه حسين مصطفى حسينقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةعبد هللا بشار هادي جاسمقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةعبد هللا محمد علي احمدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةعبدالرحمن صدام صكر حامدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةعطا هللا نايف محمد احمدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةعلي شاكر غافل محمدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةعمار محمد جاسم حسنقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةفارس احمد يونس محمدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةفيصل حمد محمد درويشقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

44



2022-2021نتائج القبول المباشر للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي           

        دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

         قسم الحاسبة االلكترونية

النوعاسم الطالبالقسمالكليةالجامعة

عامةمحمد رائد نذير صابرقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةمحمد محمود علي خضرقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةنوران سفيان معجل رزيكقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةوائل حسين محمد عبد هللاقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةيوسف علي عبد هللا احمدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةانور عالوي خليف عمرقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةصالح عبد هللا خلف حسينقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةاحمد ابراهيم محمد حسينقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةايمان عبد هللا خلف جبلقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةايمن خضر جاسم محمدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةايه سالم امهيدي صالحقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةحواس سطام اسود عليقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةخليل عبد هللا خليل احمدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةسيف علي سعد محمودقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةضرار حاتم طه خليلقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةعبد الرحمن حميد حمزه عسكرقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةعبد الرحمن محمد شحاذه سلطانقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةعبد العزيز محمد نوح عبوديقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةعبد هللا ابراهيم عبد هللا احمدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةعلي عبد الجبار حسن عليقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةعلي يوسف محمود عبدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةفالح فيصل يوسف خليلقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةمحمد ابراهيم عواد خلفقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةمحمد صالح علي حسنقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةمحمد عبد الغفار حمود عبد هللاقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةمحمد محمود محسن محمودقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةمحمود يونس طه احمدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةمصطفى عواد جار هللا محمودقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةمصعب خليل فاروق محمودقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

منال عدنان سليمان عبد هللاقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةمياده جاسم محمد سعيدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةناصر فتحي احمد خلفقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةنواف حامد ادهام سويدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةوفاء رمضان حسن هاللقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةيوسف رياض عبد الوهاب خليلقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةيوسف محمد عبد عبد هللاقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل
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عامةاحمد فارس ابراهيم احمدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةاستبرق عبد الخالق احمد محمدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةانيس اياد عبد الستار سعدونقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةحمزه محمد جمعه مرتضىقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةزيد صفاء ابراهيم داودقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةزيد عبد هللا مصطفى ابراهيمقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةساره نجم يعقوب داودقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةصدام حسين علي حسينقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةعبد هللا عبد الخالق عمر ذنونقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةعمر وسيم محمد سعيدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةفاطمة ميزر حسين عيادةقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةمحمد فارس سالم ذنونقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةمحمد مبشر خضر داؤدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةمريم عمر فتح هللا محمودقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةمسرة وليد خليل اسماعيلقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةمصطفى كردو مصطفى حموقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةنور نوفل مصطفى توفيققسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة الموصل

عامةايمان عبدهللا غانم احمدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةرحمه فراس مشهد جهادقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةردوان محمد ابراهيم ايبوقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةساره اياد نوري احمدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةضحى احمد ابراهيم احمدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةعبدالرحمن صفوان جاسم محمد شيتقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةعبدالقادر مشير محمد سعيد فنديقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةعبداللطيف خالد علي خضرقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةعلي محمود جمعة نزالقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةعمر قصي عمر ابراهيمقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةمحمد احمد شكر احمدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةمحمد سعد احمد عبدهللاقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةمحمد عبدهللا عبدالحافظ احمدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةمحمود خالد خلف محمدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةوئام عادل ابراهيم عبدالغفورقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةاية ثائر يحيى مجيدقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةدعاء حسام قاسم احمدقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةسعيد صالح سعيد اهاللقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةعبيده ايمن عبد الحميد عليقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل
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عامةعبيده سفيان حسن شهابقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةغفران خالد محمد صوفيقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةفارس عبد صالح احمدقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةمحمد حسان صالل احمدقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةمحمد عبد االمير احمد محمودقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةمحمد هيثم خالد عبد هللاقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةمحمود يوسف محمد يونسقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةهند عمار محمد عليقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةاحمد وليد عبدالرحيم سعيدقسم السيرة والدراسات النبويةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةارقم خالد محمد جميلقسم السيرة والدراسات النبويةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةبراء بشار محمود مصطفىقسم السيرة والدراسات النبويةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةرامي ضياء علي صالحقسم السيرة والدراسات النبويةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةرضوان رعد ايوب سليمانقسم السيرة والدراسات النبويةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةصالح ناصر خضير جدوعقسم السيرة والدراسات النبويةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةعبدهللا عمار احمد عبدهللاقسم السيرة والدراسات النبويةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةعذار رعد نجم عبدهللاقسم السيرة والدراسات النبويةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةمحمد حسن حمو سليمانقسم السيرة والدراسات النبويةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةمحمد عثمان جاسم محمد هويديقسم السيرة والدراسات النبويةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةمحمد علي حسين احمودقسم السيرة والدراسات النبويةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةمريم حيدر زكر عبدهللاقسم السيرة والدراسات النبويةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةموج عوف عبدالرحمن كاملقسم السيرة والدراسات النبويةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةنجوى قيس حاجي محمدقسم السيرة والدراسات النبويةكلية العلوم االسالميةجامعة الموصل

عامةاحمد خيري احمد عليقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةانمار يوسف قاسم اسودقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةمحمد عبد قاسم محمدقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةتمارا نزار محمد عبدهللاقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةصفا مجيد سعيد احمدقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةضبيان فراس ناظم حسينقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةمحمود يحيى محمد شعبانقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةهبة خالد احمد حسونقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةسارة عامر اسحق منصورقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةمريم صباح بطرس دانيالقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةاحمد رياض عبد القادر محمودقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةسيف فارس رشيد دشتوقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةارشد مال هللا محمد حبيبقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةديفيد زكر توما يعقوبقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل
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عامةسان سمير خضر موسىقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةاحمد جاسم محمد عبد هللاقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةحنان علي ادور عليقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةمحمد عمار هاشم يحيىقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةابراهيم باسل محمد صالحقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةديانا زياد محمد سعيدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةزينة جمال حازم سليمانقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةعائشة يوسف محمد رزوقيقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةمحمد عمر فواز محمدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةمحمد يحيى محمد شعبانقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةمريم باسم زكي داؤدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةآمنة ابراهيم غانم حسينقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةريتا سعد عزيز بطرسقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةزينب ابراهيم غانم حسينقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةسارة فاروق حامد حماديقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةغفران قيس عزيز عليقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةفله فائز وريد اسماعيلقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةمريم عبد الباري يقين يعقوبقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةنور نبيل محمد حامدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةاماني وسام وجيه عليقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةبكر قيس شاكر محمودقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةدالل محمد حمود صايلقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةاهلة رياض مهدي صالحقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةرحمه عماد مرعي حسنقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةرحمه مزاحم حسين عبد هللاقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

طيبه عمر حسين اسماعيلقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةهدى احمد غانم حموديقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

ثريا اكثم عبد الجبار عبد القادرقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةاحمد ممتاز اسماعيل عبدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةدنيا احمد وسمي احمدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةالزم اسامة الزم عليقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةمحمد عمر علي زيوقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةالينا بشار متي توماقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةاية تحسين بشير عبد هللاقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةرغد بسام محمد احمدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةرفل يونس رمضان شاكرقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل
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عامةزمن غازي فيصل غضبانقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةزينب محمد قادر يوسفقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةسما طالل شاكر متيقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةشهد نشوان سالم فتحيقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةطيبه خالد حامد محمدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةغفران جاسم محمد شاكر يحيىقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةليلى عزيز محمد صالحقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةهبه محمد صالح الدين مصطفىقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةإيالف بهجت درسون رحوقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

تبارك عامر عبد زبيرقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةريم فائز ذنون حسينقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةزهراء قتيبه ابراهيم حسينقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةرشيد اسامه محمد رشيدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةمحمد رائد عزيز ابراهيمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةمصطفى ذنون عبد المعين ذنونقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل

عامةآمنه احمد مصطفى قاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةاحمد رضوان محمود حامدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةاحمد زياد احمد حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةاحمد طعمه الشحاذه مصيجيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةاحمد كريم عزيز حمزهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةاحمد محمد احمد حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةاحمد محمد حازم عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةاحمد مهند حميدي فهدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةادم هشام صالح محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةاالء احمد حمزه احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةامين عبد القادر امين عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةانفال ياسين حامد عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةاوس حسين عبد الستار بشيرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةبالل وليد عبد هللا قادرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةرامز مازن محمد رامز رؤوفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةرامي فواز عبد الغفور يونسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةساره محمد سعيد احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةسالم عمار سالم طهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةسفيان راكان حسين عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةسيزار خليل ابراهيم خضرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةسيف الدين علي مال هللا سعيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل
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عامةسيف بشار غانم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةشهم وعدهللا محمدعلي حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةصفوان فارس ادريس عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةطه عبد اللطيف جاسم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةعبد الرحمن فارس فاضل ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةعلي فارس ياسين قاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةعلي محمد علي ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةعلي يوسف فتحي عويدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةعمار هيثم محمد عبد الرحمنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةعمر ياسين طه ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةقمر عامر محمد صالحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةمحفوظ محمد احمدمحفوظ زيادةعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةمحمد ساير خطاب فاضلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةمحمد شامل نوفل صالحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةمحمد طالل خليل حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةمصطفى احمد غانم قاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةمصطفى رعد سعيد احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةمصطفى علي شيت عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةمصطفى مظفر وليد نافععامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةمهند مروان نعمان رؤوفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةموسى ربيع محمود عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةيزن صائب مهدي ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةيوسف ثامر قاسم احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةيونس سالم سلطان محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةابراهيم خالد ابراهيم حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةفهد سعد عبد هللا ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةمحمد رمزي سالم يوسفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةابراهيم خليل حسين علوكعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةابراهيم فخري خلف محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةاحمد سليمان احمد عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةاحمد صالح ناصر هويشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةاحمد عبد ابراهيم عمرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةاحمد محمد ميسر زيدانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةاحمد ناثر عبد المنعم فاضلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةاحمد ياسين علي ياسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةازهر جالل ايزدين الياسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل
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عامةاسامه طارق عبد الواحد رؤوفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةاكرم محمود نزال صالحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةالهام عبد السالم حميد يحيىعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةامجد فالح حسن عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةامير ذاكر خليل عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةامير سليم سليمان جمعةعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةانسام محمد فخري خسروعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةايفن ريزان سليم سليمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةايه حازم محمد طاهر أحمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةايهاب نشوان حكمت محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةبدر حاتم علي عبديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةبسام وعد احمد خليلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةبسمان حسن درويش حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةتبارك مروان عزيز عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةتقوى عبد الجبار احمد جتورعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةجاسم قحطان جاسم حمدونعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةحامد خلف محمد محمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةحسن ابراهيم حسن محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةحسن حميد قاسم يحيىعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةحسين احمد خليل ادريسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةحسين سالمة احمد سالمةعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةحنين بدران محمود محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةحيدر رافع جميل ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةخالد حجي بركات حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةخالد وعد سالم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةدالل حسين مجيد احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةدموع ماجد زيدان خليفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةراكان بشار صفوك مرادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةرحمة محمد حسن علوعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةرعد محمود حسين محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةرومي جوزيف زيا هارونعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةريان زيدان صالح اخضيرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةزهراء حاتم محمد صالحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةسارة علي خضير عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةساره هيثم ابراهيم داودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةسلمان اعشوي ابراهيم عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل
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عامةسنر سنان حازم محمد طاهرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةشالل طلب تركي رضاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةطعمة جاسم محمد طعمةعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامر حسن محمود محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةعبد احمد فتحي عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةعبد الجبار رشيد احمد نجمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةعبد الرحمن حسن يونس عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةعبد العزيز علي عبد ظاهرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةعبد القادر نزار ضائع حمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةعبد هللا أسامة علي محمد امينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةعبد هللا حميد علي جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةعبد هللا محمد احمد جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةعبد هللا محمد ضرار بدرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةعبيدة عصام عبدالقادر سعيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةعصماء محمد جاسم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةعلي اكبر باسل سالم جميلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةعلي فاضل عبد هللا عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةعلي يوسف عبدهللا ياسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةعماد تركي خشان حمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةعمار خليل ابراهيم احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عمر سالم ابراهيم عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةعمر ياسر جميل عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةفارس حميدي خلف سالمهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةقمر حسام عبد العزيز نجمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةكرار عادل عبدهللا محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةكنانه حسين محمد حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةماهر جمال مراد خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةمحمد رمزي علي اسماعيلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةمحمد عبد الستار فيصل خليلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةمحمد فخر الدين جمال احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةمحمد موفق شاكر عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةمحمود عبد الحكيم ثامر ناصرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةمروه خلف عاكوب عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةمصطفى رمضان محمد خضرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةمصطفى عبد االله عبد العزيز محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةنمير محمود علي خضرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل
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عامةنهله يونس محمد امين يونسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةنور الدين يونس عجيل حبيبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةوادي فرحان ليتون عوادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةيوسف موفق فرحان يوسفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةيوسف نوري ابراهيم كعودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةيونس صبحي داود سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

يونس علي احمد نوحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةاحمد عامر احمد عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةاحمد يوسف زهران داودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

الحمزة سعد عبد المحسن محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةاوس محمد انس ياسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةاياد احمد نزال هليلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةاية احمد رياض فاضلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةتبارك هيثم محمد عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةرامز رشو عمر عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةسناء حسن خضير جرادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةصهيب ضياء محمد سعيد اسماعيلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عبد الواحد يونس خلف جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةعبد الوهاب عبد الفتاح سعيد مهديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةالوس كوثر فرحان عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةمازن حازم محمد عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةمحمد عالء محمد يحيىعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةمحمد نشوان عباس فاضلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةنسيم فرحان حنون السوعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةنور هللا حكمت عبد الكريم محمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةنوران طالل حميد درويشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةيحيى رفعت سالم ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةيحيى ياسر خالد احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةيونس علي يونس توفيقعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل

عامةتبارك حسين جبر سلمانقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةتبارك سعد احمد ايوبقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

تقى ناصر حسين عليقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة
قناة ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

المنحل

عامةدعاء محمد عواد كاظمقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةزينب عالء كاظم عبودقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةسرى راضي عبد هللا حماديقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةفاطمه طالب جبار عباسقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة
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عامةكرار احمد نوري هرونقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةمصطفى مؤيد مهلهل جلوبقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةاسد هللا جاسم محمد سلطانقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةاسراء نبيل عبد االله عباسقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةامام علي عبود محمدقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةامير حسين خضير عباسقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةايمن سامر مهدي محمد صالحقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةايمن كهالن يوسف عباسقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةايه فؤاد جعفر حسنقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةبتول مهدي يعقوب مهديقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةبشار خزعل محمد حسينقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةتقى محمد فيصل صالحقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةحسين عبد هللا محمد عبد الر ضاقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةزهراء عمار كاظم عبد الكريمقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةضحى فاضل عوده سلمانقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةطيبه امير محمود سلمانقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةعباس حيدر فاضل عبد الحسينقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةفاطمه محمد محمود احمدقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةمرتضى فؤاد نجاح مهديقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةمريم كمال كامل توفيققسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةمصطفى رياض محمد عبدقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةاسراء محمد رسول فنغشقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةامنه صالح حسين مردانقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةايات محمد جواد كاظمقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةبتول صالح جاسور جبارقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةبنين حسين شهيد جاسمقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةتقى عادل سعيد ناجيقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةدعاء حاتم عبد العالي جمعهقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةدعاء عايد طارق يوسفقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةرقيه احمد عبد الصاحب محمودقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةرقيه حسنين لطيف عبد االميرقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةرقيه علي حسين عليقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةرقيه علي طالب جالبقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةزهراء زهير ناجي مهديقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةزهراء عبد الحسين خشان  نعمهقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةزهراء عقيل مسلم عبدقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة
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عامةزهراء مسافر جاسم كاظمقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةزينب عبد الكريم عاكول كاطعقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةزينب معين حسن جابرقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةسبأ فراس احمد كاظمقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةصابرين حسام يحيى سعيدقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

صفا عالء الدين عبد الرزاق عبد الجليلقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة
قناة ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

المنحل

عامةعروش فائق ناجي مجيدقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةفاطمه سمير محمد ناجيقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةفاطمه هيثم عبد االمير نعمهقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةنور الهدى رزاق كريم حسونقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةنور حيدر رمضان اسد هللاقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةنور محمد هادي عبيسقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةنوراء حسن عبد الهادي عليقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةنورجان حيدر جعفر عليقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةهدى سعد عبد هللا سعدونقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةرسل عماد يحيى صالحقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةزين العابدين عماد عباس عبدقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةمحمد باسم عبد هللا كاظمقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةندى ماجد عبد هللا جبارقسم التربية الفنيةكلية التربيةجامعة الكوفة

عامةبنين لواء نعمه عباسقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الكوفة

عامةزينب علي عزيز عبد األخوهقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الكوفة

عامةشيرين عدنان عناد مهديقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الكوفة

عامةطيبه عامر عبد زيد عيسىقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الكوفة

عامةنورس عبد الحسين كنبر واويقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الكوفة

عامةاسراء احمد راضي عليقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الكوفة

عامةبتول عمار موسى محمودقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الكوفة

عامةبنين محسن نبهار مردانقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الكوفة

عامةحميده عبد الرضا حاتم عبد الكاظمقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الكوفة

عامةحنان ستار جبار عباسقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الكوفة

عامةحوراء عمار سعد حسينقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الكوفة

عامةدنيا خالد عبود بديويقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الكوفة

عامةرقية محمد حسين حياويقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الكوفة

عامةرقيه احسان محمد بزونقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الكوفة

سكينه جليل جابر شاهرقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الكوفة
قناة ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

المنحل

عامةغدير طه رزاق حميديقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الكوفة

عامةمريم غزاون محمد ساجتقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الكوفة
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عامةنور الهدى سجاد عبد هللا شاكرقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الكوفة

عامةنور الهدى محمد حسن صالحقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الكوفة

عامةهبه عمار عبد جاسمقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الكوفة

عامةوالء ثامر نعمه سلومقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الكوفة

عامةانوار علي عبد المحسن جبرقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الكوفة

عامةحوراء سعدي نوري عليقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الكوفة

عامةزهراء توفيق كاظم واديقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الكوفة

زهراء محمد عطشان حسينقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الكوفة
قناة ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

المنحل

عامةعبير امجد عبد الحسن غازيقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الكوفة

عامةمريم حيدر محسن هاشمقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة الكوفة

عامةالزهراء عادل وذاح جبارقسم رياض االطفالكلية التربية االساسيةجامعة الكوفة

عامةامل حمزه نعمه كاظمقسم رياض االطفالكلية التربية االساسيةجامعة الكوفة

عامةتبارك عبد االمير محمد كريمقسم رياض االطفالكلية التربية االساسيةجامعة الكوفة

حنين ابراهيم حسين عليقسم رياض االطفالكلية التربية االساسيةجامعة الكوفة
قناة ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

المنحل

عامةحوراء عامر محمد مهديقسم رياض االطفالكلية التربية االساسيةجامعة الكوفة

عامةرسل فؤاد طالب كاظمقسم رياض االطفالكلية التربية االساسيةجامعة الكوفة

عامةزهراء علي عباس يونسقسم رياض االطفالكلية التربية االساسيةجامعة الكوفة

عامةزينب  ابراهيم حميد مطرقسم رياض االطفالكلية التربية االساسيةجامعة الكوفة

عامةغدير ثامر صالح كريمقسم رياض االطفالكلية التربية االساسيةجامعة الكوفة

عامةمنار صالح مهدي كاظمقسم رياض االطفالكلية التربية االساسيةجامعة الكوفة

عامةنور علي حسين حسونقسم رياض االطفالكلية التربية االساسيةجامعة الكوفة

عامةهدى عبد الكريم زاهي عبيدقسم رياض االطفالكلية التربية االساسيةجامعة الكوفة

عامةزهراء مصطفى فاضل جعفرقسم العقيدة والفكر االسالميكلية الفقهجامعة الكوفة

عامةفاطمه نصير شاكر كريمقسم العقيدة والفكر االسالميكلية الفقهجامعة الكوفة

عامةقمر عبد الحسن محسن محمد عليقسم العقيدة والفكر االسالميكلية الفقهجامعة الكوفة

عامةجعفر حازم مهدي طاللقسم الفقه االسالمي واصولهكلية الفقهجامعة الكوفة

عامةحوراء محمد علي عليوي ناصرقسم الفقه االسالمي واصولهكلية الفقهجامعة الكوفة

عامةرقيه ضياء داود حسنقسم الفقه االسالمي واصولهكلية الفقهجامعة الكوفة

عامةاستبرق حسين عبد الرضا حسينقسم علوم القرانكلية الفقهجامعة الكوفة

عامةغدير مسلم حسين بطيخقسم علوم القرانكلية الفقهجامعة الكوفة

عامةمالك حيدر سعيد كاظمقسم علوم القرانكلية الفقهجامعة الكوفة

عامةهدى فالح حسن هاديقسم علوم القرانكلية الفقهجامعة الكوفة

عامةاسراء عباس حسن جيادقسم علوم الحديثكلية الفقهجامعة الكوفة

عامةزهراء حيدر كاظم محمدقسم علوم الحديثكلية الفقهجامعة الكوفة

عامةنرمين محمد عبد الرضا سريعقسم علوم الحديثكلية الفقهجامعة الكوفة

عامةاحمد باسم حمودي كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة
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عامةبشار جبار هادي جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةحسنين علي يحيى رديفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةحمزه حيدر كطان عبد زيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةحيدر جواد عبد الزهرة بروشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةساهر علي جابر شنشولعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةسيف جاسم مهدي محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةعلي حسين علوان غياضعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةعلي عاد عليوي جوادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةعلي مسلم محمد جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةغيث عدي جواد كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةمسلم سليم فليح حافظعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةمصطفى عبد القادر طالب سوفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةيحيى زيد عالوي جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةحسين غانم احمد كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةحسين مضر عامر هاديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةاحمد عبد الخالق عبد الكريم مهديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةافراح احمد هادي مسيلمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةانصار خليل اسماعيل حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةايه حسن داخل كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةايه علي شاطي عوادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةحسن سلمان عبود سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةحسين عامر عبد الحسين جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةحيدر رياض سامي محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةحيدر محمد حسن سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةدعاء موسى كريم عذابعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةرضوان نزار محمد حسين محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةرغد عامر رحمان بطيطعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةزهراء عايد عباس سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةعلي عقيل هادي عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةعلي نوري مرزوك عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةمحمد حسن كاظم طعينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةمحمد حسين علوان هاديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةمحمد سعد عبد الكريم جبارعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةمحمد منتظر شمران مجارح جيادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةمحمد نصير حسين عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةمسلم احمد عبود كريمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة
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عامةمسلم عقيل ابراهيم عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةمقتدى محمد عبد مهديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةميثم فائز صالح مهديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةهديل رحيم عبد الكاظم عطيهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةأسد امير علوان مهديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةاحمد    احسان جليل جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةحسن حيدر فاهم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةحسنين قاسم صاحب حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةحسين عالء حسن عزيزعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةزهراء سامي عبيد دهشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةسجاد حامد شريف ساهيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

طاهر عقيل عبد مسلم عبد الحسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة
قناة ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

المنحل

عامةعبد هللا جميل طالب هاشمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةعلي حسين عبد علي سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةعلي رياض جليل إسماعيلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةعلي صالح محمد جعفر صادقعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةعماد جهاد محسن عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

غدير حميد محمد راضيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة
قناة ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

المنحل

عامةمحمد هادي ياسر جابرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةمرتضى محمد جواد محمد رضا إبراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

عامةاحمد زياد طارق عزتقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةادريس محمد دخيل عبدقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةداليا محمود عبد  الرزاق حسنقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةزمان ادريس جمعه عبد الرحمنقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةعباس محمد حسن بديويقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةعبد هللا جمعه طه عبودقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةعبد هللا خلف حسين محمدقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةعبد هللا سامي جمعة صالحقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةغفران شاكر احمد تماويقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةقبس نجيب حاضر عبد الجادرقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةوسام فاضل مطلك صالحقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةياسر احمد رمضان نجرسقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةاحمد حماده خلف سالمقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةاحمد مظهر شعالن ثامرقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةزيد اسامه لطيف عبودقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةسيف صباح صالح عليقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت
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عامةصكر نمير اسماعيل صيادقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةعبد الرحمن صالح حسن علي صالحقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةعبد الرحمن عامر حسين شاكرقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةعبد الرزاق محمد جبار توفيققسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةعبد القادر ايوب اكرم زيدقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةعبد المناف نزهان حماد هزاعقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةعبدهللا هاشم غانم شاكرقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةعلي نوفل عبد الكريم طهقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةعمار ياسر مسفر الطيفقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةفهد احمد شاكر محمودقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةماجد ناجي ابراهيم عثمانقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةمحمد حبيب علي زين العابدينقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةمحمد رسول كمال ارحيمقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةمحمد سعد بدر الدين مصطفىقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةمحمد عماد احمد عليقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةمحمد مجيد احمد خلفقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةمحمد وليد صالح عبد اللطيفقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةمروان فرقد صفاء صبريقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةمصطفى عالء جبار عليقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةمصطفى علي صباح ابراهيمقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةمصطفى يوسف سمير محمدقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةياسر عز الدين قادر عبد هللاقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةياسين عوف عبد الرحمن الطيفقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةيوسف حميد جاسم جلعوطقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةايناس  هيثم مرشد عبودقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةخنساء جاسم محمد مهوسقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةابرار علي دحام عليقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةزينة عزيز عباس عليقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةسهيله سفيان شبيب احمدقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةعقيل طارق ظاهر عليقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةعالء نصير كردي سكرانقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةفاضل علي احمد محمدقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةمحمد محمود خلف حنوشقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةهديل غائب فاضل عبد القادرقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةهيام محمد حمد جمعةقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت

عامةمحمد وائل نوري رحيمقسم التربية الفنيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة تكريت
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عامةحذيفة باسل ضيفي ناصرقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةحنين طالب محمود مهوسقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةرئام عيسى نجم عبدهللاقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةرضاب محمد موسى حاذورقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةعمر قيس ابراهيم حسنقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةنجم الدين محمد علي حميدقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةنور عماد خلف جاسمقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةوصال خيرهللا حلو عبدقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةحنين واثق نايف مجيدقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةشروق جمعة ذياب شاكرقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةصابرين ضرغام محمود مهديقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةطيبه غسان جاسم هاديقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةعائشة هشام فاروق محيقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةعبير عبد الهادي عبد القادر موسىقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةعدوية محمد جاسم محمدقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةفاطمة عبد السالم جمعة محمد امينقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةكوثر قيس تركي محمدقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةماريه مازن حميد خيرهللاقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةاسامة ساجد خزعل عليقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةبثينه عباس حمدان حمدقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةصالح داود شكر محمودقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةعبد الباري اراز عثمان احمدقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةعبد الحكيم محمد فزع عليقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةعبد الرحمن ازار عثمان احمدقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةعبد الرحمن خليل صالح خميسقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةعبد الرحمن سرمد محمد حسانيقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةعبد القادر شامل عبيد محمدقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةعبدهللا ثقيب جاسم محمدقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةمحمد جمال عواد حسينقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةمحمد جمعة صالح محمودقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةمرتضى خميس سلمان كاظمقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةمصعب صباح صابر عبد الرحمانقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةيوسف بيستون مجيد رشيدقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةابو بكر محمد خلف حسينقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةاحمد كريم توفيق صبحقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةبراق حاضر ضاحي طلبقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت
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عامةسجاد عبدهللا محمود سرحانقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةسدن احمد مدحت شريفقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةعمر لفته معروف لفتهقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةمريم محمد خضير كرينقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةنواف مشعان احمد هاديقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةنور ايدن عدنان رفيققسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةيوسف رقيب عبد الخالق اسماعيلقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةحمد عبد الرزاق جميل حمدقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةريم مثنى رشاد عطيهقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةسعد عبدهللا محمد حميدقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةعبد الكريم شعالن معروف لفتهقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةعثمان مولود محمود حامدقسم االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةجامعة تكريت

عامةاحمد محمد عبد هللا عيسىعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةامير فاروق محمد احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةحارث عيد محمد علوانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةحسين توفيق صالح محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةحمزة رائد محمد مطرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةحيدر عادل لطيف جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةزينب عنايت نامق توفيقعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةسعد خلف حسين عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةسفيان ظافر ابراهيم طهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةشاكر خليل ابراهيم حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةشهد ردام احمد معروفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةصالح غضبان شباط اكعيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةصدام حسين علي عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةعامر احمد عبد هللا صالحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةعباس عادل عباس امينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةعبد الرحمن بدري علي جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةعبد اللطيف احمد لطيف كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةعبد الملك محمود حماش خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةعلي نزهان كاظم جوادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةفارس قاسم حمادي خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةقتيبة مهدي عدنان مهديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةليث احمد عراك عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةمحمد ستار كريم عمرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةمحمد عسكر عبد هللا عميريعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت
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عامةمحمد مظفر عدنان عبد الرحمنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةمحمد يحيى عبد الكريم مطلكعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةمحمود عدنان سهيل نجمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةمصطفى جمال عبد ناصرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةمصطفى مبارك لفته مخلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةهشام ذنون رمضان عكلهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةهشام عبد احمد جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةيعقوب عبود عبد هللا عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةاسامه هيثم جبار حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةتوفيق محمود عبد الحميد سعيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةجسام حسن علي حاجمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةفاروق عمر منعم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةمنتظر علي جبار كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةأحمد صفاء كواد راهيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةأحمد قيس فرج عطوانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةاحمد جليل علي جلعوطعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةاحمد موسى عليوي شكرانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةاساور خالد عايد قدوريعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةاسحاق ابراهيم شذر حمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

اسيل ثاير جاسم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةايه علي سمير عدوانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةبارق أحمد ناهي حميدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةباشا حسن حميد احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةبالل عثمان عناد تايهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةتبارك فؤاد احمد عبد السالمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةحامد حمد زيدان خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةرانيا مصطفى حمودي محسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةروضان ادريس نايف عبد الرحمنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةزهو مولود ياسين زهوعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةسحاب سعد سحاب حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةسلسبيل جعفر عبد الكريم احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةسمر شاكر محمود دهامعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةسوزان حردان محمود عويدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةسيف عبد هللا جاسم صالحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةصباح عيدان صالح عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةصدام داود سليم سواديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

62



2022-2021نتائج القبول المباشر للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي           

        دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

         قسم الحاسبة االلكترونية

النوعاسم الطالبالقسمالكليةالجامعة

عامةصقر عزيز مشوح معروفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةعبد الرحمن طه مطر سليمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةعبد الرحمن عبد هللا عطيه حميدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةعبد الرحمن كوثر سعدي شهابعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةعبد القادر غازي علي خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةعبد هللا عدي وحادي سليمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةعبد هللا عماد وهيب عمرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةعهد صدام جمعه خضرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةفالح قادر حمد خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةفندي ابراهيم احمد عبودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةمحمد حسين عواد حردانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةمروان ابراهيم جاسم حميديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةمصطفى خضر محمود فتاحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةمهدي احمد جاسم حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةنجالء عجيل شالش حمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةهديل حسين مزهر مدبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةهيثم عامر عبد هللا أبهارعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةوسن غازي ياسين سالمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةيقين أحمد خليل ريمزانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةأوس حميد حمادي خليفهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةاحمد خلف محمد عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةاحمد علي رشيد خضرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةاستبرق شالل خلف نامسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةاياد طارق صالح حموديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

اياد محمد نوري خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةجمال مهدي صالح عدوانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةحسن عباس غضبان خضرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةحسين عماد خليل حدوعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

حماد حميد شالل عجيلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةرغد حمد كامل توفيقعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةرواد دحام احمد فارسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةزينب خضير مهدي صالحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةشذى حافظ صالح حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةعماد جليل محمود زهمرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةمحمد احمد مدحت شهابعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةمحمد داود ابراهيم عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت
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عامةمحمد راسم علي جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةمحمد مصطفى قنبر ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةمصطفى حامد عطيه محمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةمصطفى رعد خليل شكرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

مصطفى سليم حسن احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةنامس مزهر نوري ذيابعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةنوار رمضان عطيه عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةهمام فيصل عطيه عبودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةيوسف عبد هللا خلف غضبانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة تكريت

عامةحوراء هيثم كاظم عبد السادهقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة القادسية

عامةزهراء حسين ابراهيم مهديقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة القادسية

عامةسوسن محمد هاشم فهدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة القادسية

عامةضحى زياد عبد جبارقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة القادسية

عامةفاطمة غانم صيوان ختولقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة القادسية

عامةأسماء الدين صبار جواد حسينقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة القادسية

عامةاسراء مراد حسين لفتهقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة القادسية

عامةزهراء سعد حسن حمزةقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة القادسية

عامةغدير حسين مالك عبد العباسقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة القادسية

عامةفاتن سلمان مفتول نحيرقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة القادسية

عامةآيات نجاح جلوب صنكورقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة القادسية

عامةرشا يوسف مالك جودهقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة القادسية

عامةزهراء اسامه عبد الرزاق عبدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة القادسية

عامةزينب حمزه مجدي عبدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة القادسية

عامةفاطمه عالوي عباس محمد حسينقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية للبناتجامعة القادسية

عامةانمار طالب ابراهيم حسونقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةبارق عزيز جابر حمدقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةزهراء امجد فاضل خضيرقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةسيف علي حسين عوادقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةعباس سالم حاتم كاظمقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةعلي عبد الحليم علوان عبيسقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةعلي عبد العظيم عاصي محمدقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةفاطمة سمير عبد بيديقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةمؤمل ميثم حمد عبد هللاقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةمحمد فالح هادي عباسقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةمحمد قاسم عاشور عوفيقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةمحمد نجاح عودة كاظمقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية
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عامةمنتظر فريد عبد كاظمقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةاسراء مؤيد سعدون جاسورقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةزينب حازم فوزي محسنقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةزينب وزير لفته جيثومقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةضحى صالح فضاله رضيوقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةغسق احمد وحيد عليقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةمريم جبار موسى شعبانقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةنورا منعم حماده فجرقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةوديان فارس خنجر مناديقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةضي كاظم عبد جابرقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةزين العابدين سامر عبد الرضا عزيزقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةمنتهى عباس حمد رمحقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةابا القاسم علي يامر وناسقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةحسين مجيد حسن حسينقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةحوراء طالب حسن غاليقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةرغده حسن صكب هاديقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةزهراء نعيم موسى عليقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةزينب جالل خنطيل جبارقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةسجى حسين عبيد ناصرقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةنورس حليم محسن محمدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةاسالم ثامر يحيى عبد زيدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةاسماء عدنان شهيد طخاخقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةامنة صباح كاظم عبد العباسقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةاية سالم جاسم حسنقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةحسن علي غالي كريمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةحسن ماجد عبد الحسن منجيقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةحسين علي فليح جاسمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةحوراء رافد جواد كاظمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةسجاد سليم عباس ناصرقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةشهد حيدر جواد صبرقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةعبد الكاظم نيسان كاظم محمدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةعبد هللا حسين جمعة سلمانقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةعلي احمد حمزة كاظمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةعلي حسين شاكر جودةقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةفاطمة الزهراء ضياء وناس عطيةقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةفاطمة عدنان وحيد محمدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية
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عامةمرتضى محسن خرباط جيجانقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةمريم احسان علوان ذيابقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةمصطفى محمد غالب محمدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةنور كريم عجة حسينقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةهاجر رعد مطر حسنقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةهبة هللا عالوي عباس مظلومقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةبنين عبد الكريم جعيله عليقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةبنين عالء سعيد حمزهقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

بنين فاضل عباس حسنقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةتقى سالم حسين عبدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةخصام محمد شاكر عبد االميرقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةديانا عباس حبيب حسانقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةرضاب عبد الجليل عباس راضيقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةزينه حيدر جواد عمرانقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةساره كاظم صاحب خشمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةسكينه عبد الكريم نجم عبد الرضاقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةشهد ماجد هادي صالحقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةطيبه مهدي جاسم محمدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةفاطمه خضير عباس كاظمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

فاطمه مهدي علي برقيقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية
قناة ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

المنحل

عامةفاطمه نعمه ابو الشون ابو هديلهقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةمسرات احمد كعيد خلفقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةمفاز حيدر لؤي عبد المحمدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةنور الهدى صباح عبد زيد عزيزقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةهدى نجاح حسن شوينقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةورقاء عصمت عباس مرزهقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةتبارك علي عادل كريمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةزين العابدين حسام راغب عبد الهاديقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةفاطمه حسنين مهدي حسينقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةمريم علي عبد الحسين هاديقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

عامةاحمد رياض جبار كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةاحمد محمد دويج كزارعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةايات عباس هادي مجليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةحسن جابر حسن عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةحسين حيدر علي محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةحسين سعد لطيف طاهرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية
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عامةزينب هاشم شاكر شرماهيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةعباس عبد الزهرة لفته كزارعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةعلي جواد مظلوم حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةمحمد علي عباس كريم لفتهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةسجاد كاظم عبد الحسين هاشمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةعبد الرحمن عبد الكريم لطيف كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةمسار حيدر فاخر محسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

احمد رياض محمد سعدونعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية
قناة ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

المنحل

عامةاخالص طالب وناس عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةاسيل احمد حسن حافظعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةايات ستار جبير حمدانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةبتول علي هداوي صلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةبنين جبار محمد سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

حسين ضياء خضير علوانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةحسين علي محمد حسين عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةدنيا ناصر حايف محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةرباب محمد كريم شهدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةرسل عقيد حمود حمزهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةزيد نوري عبد زيد عبادهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةزين العابدين ماجد خنطيل جبارعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةزينب حمزه سعد كريمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةزينه صالح صليبي خماطعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةساهره فليح حسان بعيويعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةسجى سعيد شهيد طخاخعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةسرى فليح حسان بعيويعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةسهى يوسف عبد الرضا عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةشهد محمد فتحي كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةصفا مهدي مايع لطيفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةطيبه محمد جويد عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةعباس حيدر كريم كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةعباس كاظم جبار يوسفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةعباس محمد عواد كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةعذراء حسن عبد اليمه عيدانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةعلي امير طالب نورعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةعلي حسين علي كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةعلي حمزه غبين لهيمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية
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عامةعلي خضير عباس غافلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةعلي رسول عبد زبالهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةعلي ستار عبد الزهرة محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةعلي عباس جابر جونيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةعلي نعيم ضايف سلطانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةقاسم عباس فضل سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةمؤمل سالم عبد شلشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةمحمد جابر حيال وناسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةمحمد قاسم عطية ابو الدوفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةمحمد كاظم عبد هللا عبد السادهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةمريم جبار كوعي حمزةعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةمريم حاكم فضيح اليذعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةمسلم ماجد جواد كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةمصطفى حامد وناس حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةمصطفى عبد هللا حمزة خيرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةمصطفى علي عبد الكاظم علوانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةمقتدى احمد عبد االمام وردعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةهناء عزيز عبد الحسن كويرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةوهاب حسين حبيب محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةيعقوب احمد رهيط عبدانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةاحمد حكمت ناظم جبارعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةاحمد وسام عبد مهاوشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةامير حسين شاكر محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةامير رحيم  برع بوالنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةحيدر حسن تالي كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةسجاد حسين غازي خضورعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةسجود ناجي عبود عودةعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةعلي صفاء كاظم راضيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةمصطفى علي محمد ناصرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةمنتظر عبد الكريم صبري لطيفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةنبأ حسن عباس عبد عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةوسن محمد سالم عطيهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

عامةالنا رشيد احمد حنوشقسم العقيدة والدعوة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةمالك حازم محمد صالحقسم العقيدة والدعوة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةنبأ منعم محمود ابراهيمقسم العقيدة والدعوة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةابراهيم طالب خيري عيسىقسم العقيدة والدعوة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار
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عامةاثير هيثم عبدالستار مشعانقسم العقيدة والدعوة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةاحمد خالد نايف جاسمقسم العقيدة والدعوة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةاسماء عفات عودة حسانقسم العقيدة والدعوة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةثريا جمال عبد الجبار عطاهللقسم العقيدة والدعوة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةحسين رمضان حسن محمدقسم العقيدة والدعوة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةسارة جمعة حمود شيحانقسم العقيدة والدعوة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةسرور عدنان شاحوذ صالحقسم العقيدة والدعوة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةسعد عبد الباسط احمد حسينقسم العقيدة والدعوة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةسلمان حامد عبيد جعفرقسم العقيدة والدعوة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةشهد جمعة حميد صبارقسم العقيدة والدعوة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةصالح محسن صالح مخيبرقسم العقيدة والدعوة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةطه عبد الرحمن مهدي صالحقسم العقيدة والدعوة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةعلي سعدي كاطع برجسقسم العقيدة والدعوة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةمصطفى قيصر سعدهللا شترانقسم العقيدة والدعوة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةمنصور باسل خميس عليقسم العقيدة والدعوة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةندى عبد القادر مهدي صالحقسم العقيدة والدعوة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةهديل عمر جياد سبتيقسم العقيدة والدعوة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةوعد كريم كنوش عفاتقسم العقيدة والدعوة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةايه محمد تركي عبدقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةطيبة عامر عبيد عليقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةندى مطر هويدي عبدقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةاسماء خليفه صباح برديقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةانتظار فتحي عابد عليقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةجيهان محمد هاشم محمدقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةدعاء حسن فارس عبدقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةرعد احمد مدلل عليقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةزاهر عمر حمود احمدقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةزهرة سعد الدين عبد الستار محمدقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةسراء عبد العطا عبد القادر عبد الرزاققسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةسوالف عبد هللا عبد الحميد بديويقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةشرف الدين عثمان عادي حنشقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةضحى اسماعيل خليل فرحانقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةعبد هللا فالح شامي جبيرقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةعال ياسر عبد الهادي عبد الرزاققسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةعمر خالد وهيب حنشقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةعمر سعدي كاطع برجسقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار
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عامةماهر عمر حمود احمدقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةمحمد صالح عايش مطلكقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةهاجر محمد مهدي صالحقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةهدى جزاع حردان معيشقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةتمارا بهجت شعيب شاحوذقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةيوسف كريم احمد حمودقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةاحمد مازن محمد فتاحقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةاسامة صبحي نوري ارزيكقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةتماره وصال وائل مخلفقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةرقية حامد صالح محمدقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةشهد قاسم محمد عودةقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةشيماء شاكر حسين عليقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةعبد الحكيم محمد ابراهيم عبدقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةعبد الرزاق احمد عبد الرزاق احمدقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةعثمان حمد جاسم حمودقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةعلي خضير علي فهدقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةعلي غالب مخلف عبدقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةعمر حمد جاسم حمودقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةغفران عبد القادر حاتم حماديقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةماهر اسامة ناجح خطابقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةمحمد حازم صالح سويدقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةمحمد حميد محمد خليفةقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةمحمود طارق نفتان محمودقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةمحمود عبد السالم عبد القهار سرحانقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةمريم نهاد عبد اللطيف احمدقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةمصطفى سعد مصلح محمدقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةمهلي سبهان خليف حمودقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةهاجر محسن شاحوذ عبد هللاقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةورود سعدي ثامر حميدقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةوالء خالد زيدان خلفقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةيوسف محمد عبد هللا جار هللاقسم التفسير وعلوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةمحمد نور الدين زياد ناجي عوادقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةمريم عبد الحميد اسود حماديقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةامنة ادهم عارف عبد الهاديقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةايات عادل عطيوي جوادقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةايناس حسن عسكر حسنقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار
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عامةجنيد حميد مجيد فائزقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةرسول محمد مدلل عليقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةريام درع كرين درجقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةشهد ايوب منذر مزعلقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةصالح منذر رحيل حسنقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةعبير عادل عطيوي جوادقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةعثمان محمد سالم عبدقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةغادة احمد عباس سالمقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةمحمود عطية محمد محمودقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةهاجر سعد صابر ربيعقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةهبة كمال خير هللا محمودقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةهشام محمد مدلل عليقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةياسر جمعة خلف حمدقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةياسمين وليد قاسم ثابتقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةيحيى زهير عنون ابراهيمقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةيوسف حازم شريف خلفقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةيوسف ستير ربيع حماديقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة االنبار

عامةآيه ذاكر محمود حمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةآيه عدي وسمي محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةاحمد مصطفى احمد صالحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةبشار جمال ناصر حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةبالل عبد الرزاق حمد شاكرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةبالل عماد عبد خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةبالل يوسف زعيان ركينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةرونق محمد تركي مخلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةسيف فارس خلف عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةعبد الرحمن ماجد عكاب يوسفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةعبد العزيز طه عبد الحميد محسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةعثمان حازم هالل دبيسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةعمر صعب فياض محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةعمر عزيز شكير سرحانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةمحمود صالح محمد فهيم ثابتعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةمصطفى سعدون ياسين حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةمهند محسن عبد دخيلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةنذير صباح نوري بديويعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةوائل حيدر غنام حامدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار
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عامةياسر عمار موسى الزمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةياسين لؤي مسجت عزيزعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةاحمد صادق عبد ثامرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةمضر هاشم محمد عليويعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةمهيمن مؤيد احمد الفيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةيوسف يعكوب يوسف حموديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةابابيل نافع عبد الجبار جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةاحمد سالم محمد نايفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةاحمد عبد الرحمن عواد محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةاحمد علي جاسم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةاحمد ماجد محمد عوادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةباسم انور اليق عبد الكريمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةبلقيس منذر لطيف شريمطعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةثابت صالح خليل عوادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةريام محمد حسن مظهورعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةريام هالل محمد فيصلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةسراج كمال صبار عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةسماح خضير عباس غافلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةعبد الحميد عبد القادر حميد عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عبد الكريم سطام فتيخان فارسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةعبد الكريم محمد خليل ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةعبد اللطيف فارس لطيف ناصرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةعبد هللا اياد ياسين عبد الجبارعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةعثمان خالد حنظل حمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةعثمان عبدالرحمن محمد صالحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةعلي ريكان عبيد حمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةغيث محمود عبد حنتوشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةمحمد حماد رشيد عطيهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةمحمد سعدي صالح محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةمحمد نوفل قحطان محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةمحمود عبد الستار حميد حمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةمصطفى خالد ابراهيم جزاععامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةمهند مثنى جدوع صالحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةندى عبد الستار ثابت علوانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةهمام محمود جاسم مخلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةاحمد عمار سعد هللا محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار
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عامةاحمد نصير خميس غربيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةايمن عبد الرزاق محمد زوبععامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةسامر سعيد علي عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةشدن شاكر محمد هزيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةعمار شاكر شفيق مصلحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةفاطمه هندي حامد حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةقمر عباس فاضل عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةمحمد احمد صبار جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةمحمد ثامر محمود ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةمحمد عدنان فيصل خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةمصطفى خميس عبد مخلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةنبأ علي حماد محمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةهبه عطاف عبد الكريم جميلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةهناء محمد رمضان صالحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار

عامةابراهيم احمد ابراهيم حريشقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةاحمد ريسان مهدي خلفقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةاحمد نجم عبد وهيبقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةاساور حسن عبدالمحسن خميسقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةاستبرق عادل سلمان خزعلقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةاية خلدون عطا ياسينقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةاية عماد عباس شهابقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةبلسم محمد صالح عليويقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةجعفر ياسر احمد سلمانقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةحارث رحيم مزهر عبعوبقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةحسن علي حمد محسنقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةحسين صدام حسين حمزةقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةرضوان نوري راضي ياسقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةرغد مازن ناجي شاكرقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةرفيدة كاظم عبدهللا محمدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةرقية احمد عيدان دلفقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةسارة عمار محمد محمودقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةسالم غانم سالم ناموسقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةسجاد حسين حويس عبدهللاقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةسجاد عبدهللا محمود سرحانقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةسعد علي سعد حسنقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةسعدية جاسم حسن عليقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية
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عامةصفاء كامل عبد ياسينقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةصهيب عبد السالم حنون حمدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعباس اسماعيل لطيف حماديقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعبدالباسط طالب رومي ياسقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعبدالتواب احمد محمود مطلكقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعبدالحق كاظم صبر رفيققسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعبدهللا حبيب عبدالحمزة حبيبقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعبدهللا فيصل غازي خليلقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعبدهللا كريم حسين جوريقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعثمان عمر حمادة ابراهيمقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعثمان ياسر طالك حميدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعزالدين هيثم جاسم محمدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعلي حسن مانع سليمقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعلي عزيز محمد منصورقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعلي معن حمدي عزةقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعمار عبدالودود سلمان سبتيقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعمر محمد عبدالستار لطيفقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعمر نصر جليل ابراهيمقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةفاروق حسون علوان حسينقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةفاطمة جاسم محمد عليقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةفاطمة موفق حسين ابراهيمقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةقصي سالم صباح احميدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةكوثر عماد قاسم محمدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةلبنى مجيد حميد مجيدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمالك سعد احمد عنادقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمحمد حميد طالب محمودقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمحمد سعد عباس حسينقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمحمد قاسم ذيبان داودقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمحمود علي حسين حمزةقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمرتضى ياسين طه زيدانقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمروان عماد ماجد حميدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمريم طه علي شاللقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمريم عبدالرحمن صالح عباسقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمصطفى عبدالرحيم محمود خلفقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمصطفى عبداللطيف عبدالمجيد معروفقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمصطفى عمار خالد صالحقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية
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عامةمنار مظفر سعيد محمدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةندى احمد محسن عباسقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةنصيف ابراهيم طعمة محمدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةوئام حميد اسماعيل حنتوشقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةوهج حميد شياع عنادقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةياسر حيدر احمد سرايقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةيسر معمر عبدالوهاب مرعيقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةيوسف احمد عذاب حميدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةيونس اسماعيل مهدي صالحقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةابراهيم زياد عباس محسنقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةامنه رائد جمعه جيادقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةامين رعد محمود شهابقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةانور ياسين حميد عليقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةايسر عدوان موسى فاضلقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةتقى سرمد وهيب احمدقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةثائر حميد حامد عبدالحميدقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةحكيم عبدهللا شهار عكلهقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةحنين عمار حقي اسماعيلقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةحيدر عبدالمجيد حامد عبدالحميدقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةزيد علي سعيد حاديقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةزينه رائد خليل جاسمقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةسارة فطر علي محمدقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةساره سلمان مراد حسينقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعائشة عدنان عليوي ناصرقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعبدالرحمن محمد عبد سلمانقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعبدالرحمن محمد عبيد محمدقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعبدالرحمن محمد عبيد محمدقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعبدالعزيز حميد عبدالعزيز حماديقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعبدهللا حسين سعيد عودهقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعبدهللا سلمان محمود حمدقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعبدهللا محمد حميد خطابقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعبدالمهيمن هدير عبد شهابقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعلي حمدان نجم عبدهللاقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعلي كريم محمد ظاهرقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعمر صالح رحمن عبودقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعمر يوسف محمد كرموشقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية
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عامةفارس خالد فارس حجيجقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةفاطمه موفق جاسم احمدقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةفرح حميد عبدالعزيز حماديقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةليلى فارس رسول مرتضىقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمثنى سالم مضعن فياضقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمجيد رشيد عبداللطيف عبدالجبارقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمريم سعد يونس عبدهللاقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمصطفى سيامند شمس الدين محي الدينقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمصطفى ناظم نوري يوسفقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةميثم احمد حسن غزالقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةميمونه يعرب خليل ابراهيمقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةنازك حسين ابراهيم محمدقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةنور عالء جواد محيميدقسم العقيدة االسالميةكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةاحمد عدي فارس ناجيقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةاسماء ناظم كريم حسونقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةامنه احمد عبدالوهاب احمدقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةامنه طه زيدان خلفقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةانفال خالد عبيس عودهقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةايسر بركات منعم محمدقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةبسمه قاسم محمد صالحقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةبهاء الدين ثاير ولي ياسقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةثامر احمد خلف عثمانقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةحمزة حسن سهيل عبودقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةحيدر عدنان خليبص فيصلقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةرونق احمد حسن عليقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةزيد طه عويد كاظمقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةزينب ابراهيم اسماعيل عبدالماجدقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةزينب محمد عبدهللا حماديقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةساره طارق محمد سالمقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةساره علي ياسين داودقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةصالح داود شكر محمودقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةصفا سامي نجم عبودقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةضحى محمود جاسم حمزةقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةطه علي لطيف عبدالرحمنقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةطيبه رعد سامي عليقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعبد الهادي حسين علوان حمدقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية
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عامةعبدالرحمن علي احمد عبدهللاقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعبدالسالم ابراهيم جاسم محمدقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعبدالسالم منعم نايف ابراهيمقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعذراء عامر حميد عيسىقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعل عمر كاظم عبدهللاقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعلي حمزه مناتي محمدقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعلي محسن احمد عليقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعلي محمد حسين عصفورقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعمر حميد جميل خلفقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةفاطمه الزهراء علي قحطان عبد اللطيفقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةفاطمه طالب حسين كاظمقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةكيالن غازي حسين عليقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمحمد ابراهيم صالح موسىقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمحمد عدي فارس ناجيقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمحمد علي رجاء عبيدقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمصطفى لؤي نزيه صبريقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمصعب نزيه هويدي حموديقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمهند شمس هادي حسنقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمي سعد جميل كريمقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةنبا محمد داود حسنقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةنسرين محمد عبدالعزيز حريشقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةنورالهدى حبيب حميد كاظمقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةهدايه ريسان محمود احمدقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةوديان وليد عبيس عودهقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةيعقوب غزال صالح غزالقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةيمامه عدنان مطلك عبودقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةابراهيم موسى حسين احمدقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةاحمد حمود خلف حايفقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةاحمد مجول عبد حماديقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةاسراء ياسين حمود سلمانقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةامنه نجم عبدهللا ابراهيمقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةامير فالح فرحان مسربتقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةايات خالد مهدي صالحقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةايات صاحب عباس خضيرقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةبكر معتز رشيد حميدقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةتقى علي مجدي عالويقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية
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عامةحارث سعد معروف حميدقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةرسل حسام فاضل علوانقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةرسل محمد احمد حسنقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةرقية فاضل حمودي عليقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةزهراء طارق حمزة عبدالغفورقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةساره عبدالستار ابراهيم كاظمقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةشهاب محمد شهاب احمدقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةصفا خالد حسن محيسنقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةضحى رعد ابراهيم زيدانقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةطيبة جاسم محمد عبدهللاقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةطيف اسماعيل محمد خلفقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعلي طارق حسين عليويقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةفيصل ناظم محمد عربقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةكوثر عبدالحكيم صافي محمد امينقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةليلى محمد هادي حسونقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمحمد حسين عبد علي عبدالحسينقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمحمد رافد عبدالحمزة ابراهيمقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمحمد عالء عامر خضيرقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمريم علي محمود حمدانقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمسلم عقيل رحومي حسينقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمصطفى محمد فاضل ناصرقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمعتز ماجد احمد منصورقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمها اياد شاكر لطيفقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةنور مصطفى طالل عبدالجبارقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةهاجر صالح لطيف محمدقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةهبة كاظم عبد حموديقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةوليد حميد عباس جاسمقسم اصول الفقهكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةاحمد اسماعيل بحر فياضقسم مقارنة االديانكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةاحمد خلف احمد خلفقسم مقارنة االديانكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةاحمد فايق محمد عباسقسم مقارنة االديانكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةحارث حسين علي ابراهيمقسم مقارنة االديانكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةحذيفة محمود حاتم نصرقسم مقارنة االديانكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةحسين علي ماجد دحامقسم مقارنة االديانكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعبدالوهاب زيدان محيميد ناجيقسم مقارنة االديانكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعمر محمد سلمان حسينقسم مقارنة االديانكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةفيصل ماجد فيصل عبودقسم مقارنة االديانكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية
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عامةمحمد خليل علوان لطيفقسم مقارنة االديانكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمحمود عامر حايف ياسقسم مقارنة االديانكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمحمود عبدالرحيم محمود عبدهللاقسم مقارنة االديانكلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةاحمد راغب ابراهيم سرحانقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةاسامة اياد طارق عبيدقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةاسحاق اسماعيل عبدالهادي شهابقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةاسحاق فوزي كاظم احمدقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةاكرم حميد احمد محمدقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةاية جودت قادر مجيدقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةتبارك حازم اسماعيل لطيفقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةرحاب سعيد فحيمان معيوفقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةرقية عامر محمد عبدهللاقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةساره عبد احمد عالويقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةسالم قتيبة سلوم ظاهرقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةسلوى احمد محمد درعقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةصالح محسن صالح مخيبرقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعثمان سعد معالي عبيدقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةعمر وليد داود ابراهيمقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةفاطمه مقدام راغب احمدقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمحمد ابراهيم فاضل مسربتقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمحمد ثامر كامل علوانقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمحمد حسن عداي مطلكقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمحمد خليل مصلح سلمانقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمحمد مؤيد عبدهللا فرحانقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمريم ياسر محمود شهابقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمسره كريم كاظم عبدهللاقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمصطفى خالد جبل عبدقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمصطفى فارس عبود علوانقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمصطفى وليد خليل ابراهيمقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةمنصور باسل خميس عليقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةنبا سمير مجبل رجةقسم التفسيركلية العلوم االسالميةالجامعة العراقية

عامةامير نعمة عبداالمير شرهانقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةحسن كريم غالي راضيقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةعمار مهند محمد حسينقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةايات باسم محمد حسين ناصرقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةميس حيدر كاظم مسلمقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل
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عامةزينب رعد عبيس محسنقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةعلي محمد كامل شعالنقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةمحمد حسين شمران حسنقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةمحمد فاضل مظنون جاسمقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةذو الفقار فاضل عباس عبد الزهرهقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

فاطمه عبد الحكيم حسين عبد هللاقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل
قناة ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

المنحل

عامةمرتضى حيدر كاظم حبيبقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةامنة جليل نجم الزرفيقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةدره احمد عباس طاهرقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةرقيه ظافر عبد االمير الجبرقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةريام فاضل عباس سهلقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةزيد قصي رسول ابراهيمقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةسجاد حسين علي مرعبقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةضحى علي حميد سلمانقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةفضل عالء سالم السلطانقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةمؤمل عظيم كاظم عكايشيقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةمحمد فيصل عبد االله كبانقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةمحمد مصدق جعفر المحنىقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةمحمد موسى عبد النبي فاضلقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةمريم ميثاق عباس اليسارقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةآيات صالح محمد عباسقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةاسراء قيصر جبار عباسقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةاسراء مخلد حمودي كاظمقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةبنين خالد احمد جوادقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةتبارك جمال محمد حسن محمد هاديقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةتبارك عباس علي جمعهقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةتقى ثامر مهدي صالحقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

روز عبد هللا عبد االمير عبد هللاقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل
قناة ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

المنحل

عامةزهراء محمد كاظم مطرقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةزينب عبد الحسين خليل عنادقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةسدير جواد كاظم ابراهيمقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةشيماء فلح حسن جسامقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةفاطمه جاسم محمد عبد االميرقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةمروة اثير رحيم علوانقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةنهاد طالب زغير جاسمقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةنوران مهدي صالح طاهرقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل
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عامةمحمد علي صالح مهديقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةمريم عصام حاتم سعدونقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةنرجس صفاء شاكر عيدانقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةنورالهدى احمد محمد حسن عليقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةرؤى عبد الكريم محسن جاسمقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةرغد فاضل عباس صالحقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةابرار احمد كاظم حسينقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةتقى محمد فيصل صالحقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةزهراء عباس عزيز عباسقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةزينب غسان شاكر سلمانقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةعلي حميد رسول عباسقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةمسلم فراس عبد مسلم حموديقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةابتهال هاني درو جاسمقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

اسراء هادي محمد جاسمقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةالعذراء هادي نعمه عبودقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةانفال عالء نديم حسنقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةبدور سمير رزاق حمدقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةبنين عبد الوهاب عبد الرزاق عزيزقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةبنين محمد صادق محمد هاديقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةتبارك حسين جابر متعبقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةتبارك محمد علي مهدي جوديقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةثريا قاسم عبس حسينقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةرباب سعد احمد عبدقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةزهراء احمد رحيم حمدقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةزهراء سامر عبد الرحمن حسنقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةزهراء علي صبيح عبيدقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةزهراء محمد علي محمدقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةزينب احمد سعد رشيدقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةزينب عالء عبد االمير عبد الرسولقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةضحى حيدر محمود عبيسقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةضي رائد مهدي عباسقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةطيبه احمد زيدان حسينقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةعلياء حمودي مهدي صبارقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةفاطمه الزهراء حميد عبيد فضالهقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةفاطمه عظيم حسين موسىقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةفاطمه هاني غالب محمدقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل
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عامةفرح علي مالك كاظمقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةمريم منتظر ماهر صبارقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةنوارس احسان علي عبد االميرقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةنور الهدى عالء صيهود عبدقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةنور سليم جواد كاظمقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةنور قاسم عبس حسينقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةنورهان عبد االله سالم خير هللاقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةهديل حيدر علي طوسيقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةاالء احمد فضالة ثلجقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةبراق صارم حميد كاظمقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةقمر المثنى خيري ناجيقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةلبانه محمد طاهر محمد كاظم محمد جوادقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةحسين علي خزعل خلفقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةحيدر حسين علي عطشانقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةحسين رائد وهاب خضيرقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةستار رزاق رضا حسينقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةمؤمل عباس كامل ثابتقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةمسلم علي عبد الحسين عبد مسلمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةمصطفى صادق مهدي صادققسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةابرار جالل حسين عليويقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةايناس كاظم عبيس خضيرقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةبنين حسن نجم عبودقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةتبارك طارق جاسم محمدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةرؤى محمد ناصر حسنقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

رحاب علي امين عبد الزهرهقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةرسل قيس حسين كاظمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةرقيه جبار عبيد جاسمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةرقيه قاسم عبس حسينقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةريام  محمد منسي صافيقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةزهراء حيدر علي حسينقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

زهراء راجح سلمان دواحقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةزهراء رافد عبد الرؤوف حسينقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةزهراء عادل حمودي كاظمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةزهراء عطا هللا هادي راشدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةزينب صالح مهدي عبيدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةزينب محمد ابراهيم محمدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل
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عامةسجود جاسم مطشر عايدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةسوزان حسين جواد ميدانقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةضحى نصير حسين عبدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةطيبه زيد مهدي حسنقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةطيف سعد جاسم حسنقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

غفران هشام عباس بعيويقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةفاطمه احمد عبد االمير  منصورقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةفاطمه انور كاظم نصيفقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةفاطمه جاسم محمد جاسمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةفاطمه حيدر هادي عبد الوهابقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةفاطمه طاهر شنون عليقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةفاطمه فؤاد كاظم حبيبقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةفاطمه ماجد حمزه نجمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةفاطمه نزار حسن عباسقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةفاطمه هيثم عدنان مرادقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةمسره علي عبد عليقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةمالك باسم محمد حسنقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةملك مدحت محمد سلمانقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةميمونه علي فخري جاسمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةنبأ امين نعمه ركبانقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةنور سليم عباس جدوعقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةنورس عامر موجد امينقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةهاجر علي خلف عباسقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

هديل ابراهيم عبد االمير نجمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةايه حيدر عبد االمير سلمانقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةزهراء عدنان هاشم عاصيقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةفاطمه سالم حسن عمرانقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةهيام محمد حسن حمزهقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

حسنين فالح حسن كاظمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةعبد هللا علي عطية عيدانقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةيقين حيدر محمد كادوريقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل

عامةاسالم نجاح عبد زيد بعيويعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةتمار احمد راضي علوانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةحسين صباح خضير حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةحسين عماد عنون راضيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةحسين محمد عدنان محسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل
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عامةسيف سعد عبد الرزاق كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةشهد ناصر شراد ناصرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةصاحب عباس صاحب جيادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةضي علي حسن محيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةعلي ابراهيم جمعه سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةعلي حيدر عباس مهديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةعلي صدام حسن برديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةعلي صالح مهدي عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةعلي عصام جاسم نصيفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةفاضل حيدر هادي جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةمحمد حاتم قاسم هاشمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةمحمد عيسى عمران مغيرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةمحمد قاسم جلو فرجعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةأحمد محمد محمود مهديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةابراهيم خليف جواد طرادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةسرى حسن عبيد نوشيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةعبد هللا عامر عبد الزهره ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةعبد هللا محمد كاظم  الزمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةعلي جبار خليف كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةعلي محسن جاسم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةعلي محمود يوسف محمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةعلي هيثم ضاحي كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةكرار مصطفى محمد حسن هاديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةمحمد حسن حاكم صالل عبودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةمصطفى احمد عبد الحسين عبد الحمزهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةمنتظر علي جواد كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةنور الهدى حيدر صبحي عمرانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةأحمد ميثم ناجي مطلبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةآيه عمار تركي محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةاحمد احسان علي حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةاحمد بهاء عبدالحسين جمعهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةاسراء حكمت عبيد شهابعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةالمنتظر محمد ابراهيم علوانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةامير حيدر فالح عبد المهديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةامير محمد عباس حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةحسن غانم هالل كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل
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عامةحسن كاظم جاسم منصورعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةحسنين باسم سلمان مكاويعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةحسين حمزه جسام محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةحسين كامل داود سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةحسين وجدان شاكر ناجيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةحميد يونس عبد علي ناهيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةحوراء حسين عيدان كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةدينا نعمة علي مدلولعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةرقيه عامر عمران مدلولعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةزهراء باسم محمد نعمهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةزينب عباس حاكم نايفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةسجاد عادل علي فزععامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةسعد هللا سالم عمران محسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةصادق حسين مرزوق شعالنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةضحى فالح هادي كزارعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةعباس هيثم مرزه مردانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةعبد الكاظم هاشم عبد الكاظم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةعبد هللا حسين صاحب ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةعلي احمد جاسم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةعلي احمد عبد علي حمزهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةعلي منشد فضاله ثلجعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةعلي نائل فاضل مهديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةعلي نعمه شهد عسلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةفاطمه كاظم بشاره محسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةفيض حسيني ميثم حسين عبيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةكاظم احمد كاظم عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةكاظم عباس ياسر كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةمؤمل مهدي ناصر حسونعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةمحمد الباقر صفاء جاسم عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

محمد باقر عبد الزهره غانم مريعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل
قناة ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

المنحل

عامةمحمد عادل مزهر حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةمحمد عباس رشيد تركيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةمحمد قاسم رحيم حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةمحمد ميثم صاحب محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةمحمود ابراهيم عبد الحسين محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةمرتضى رائد كامل مبدرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل
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عامةمرتضى سعيد رحمان محسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةمصطفى انس مالك سرهيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةمصطفى عقيل عوده عطيةعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةمنتظر مهدي حسن محمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةمهتدى معين خليل ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

يوسف جياد يوسف علوانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةيونس عبد الحمزه حسين عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

ايوب مرتضى محمد شحاتهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةحبيب علي عبد الهادي عبيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

حفظي حسنين حفظي عبد اللطيفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةحمزه حسون عبيد سالمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةزهراء صادق فرهود كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةسجاد ثامر محمد سعيد حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

سيف عامر عباس عبيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةشهد رياض عبد االمير كتابعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عباس عامر عبد علي عيسىعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل
قناة ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

المنحل

عبد هللا احمد عباس عبيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةعصام عباس عبد هللا مهديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةعلي اكبر حسين جواد كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةعلي محمد محي  عيدانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةكرار حيدر ظاهر حبيبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةمحمد باقر فارس شدهان جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةمحمد حسن كاظم عبودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةمصطفى حسن علي عمرانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

قناة ذوي شهداء الحشد الشعبيمنتظر حميد عمران حاجمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةوائل صاحب ذياب حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل

عامةاحمد كنعان جميل عطيةقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةايفان عامر محمد حمودقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةحسين صالح علي هناوقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةخلود طارق محمد لفتةقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةمصطفى احمد صادق مهديقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةيونس احمد صالح احمدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةاحمد عبد الحسن جعفر حسينقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةانس ياس خضر خلفقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةايات زيد علي حسينقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةعبد هللا زهير ربيع محمدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى
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عامةعماد عامر عبد المحسن حكمتقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةنور  محمد منجي حسونقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةاحمد حسين احمد كيطانقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةاحمد ناظم حسين ناصرقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةاحمد ناظم عباس خلفقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةاسامة خالد سلمان ابراهيمقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةامواج قحطان مبارك حميدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةاميمة نبيل طه محمدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةتسنيم فؤاد عايش مخلفقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةرحاب حاتم جاسم حسينقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةرقية قيس طاهر حمدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةزكريا يحيى مجيد لطيفقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةزهراء احمد يحيى باش اغاقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةزهراء جالل كريم شهابقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةزهراء علي جليل سيودقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةصفاء تحسين حميد جاسمقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةعلي شهيد عبد الرحمن حميدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةعلي صبحي احمد محمودقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

علي صالح سبتي محمودقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةعلي ناظم ابراهيم وهيبقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةغيث عامر عبد الرحيم درويشقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةقصي نبيل سلمان حميدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةمرتضى احمد حسين خلفقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةمروه قحطان مطلك حمدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةمزاحم اياد حمد جاسمقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةمصطفى عبد الحليم خليل ابراهيمقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

مهدي سردال مهدي ابراهيمقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةنبأ حيدر صالح مجيدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةنوره حيدر محمد حسنقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةاثير مصعب عبد الغفور عبد اللطيفقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةاصاله عبد الجبار شهاب احمدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةزياد طارق احمد علوانقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةعلي قتيبه احمد فليحقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

مصطفى نصيف جاسم مباركقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةهدى عمار كريم محمودقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية األساسيةجامعة ديالى

عامةاحمد سلمان داود عبدقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى
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عامةايه حقي اسماعيل احمدقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةبكر حاتم عيسى حمدقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةحسين عصام عبد الهادي ذيابقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةحسين منصور حسين حسنقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةحمزة حيدر صالح مهديقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةرشيد حسين نوري حميدقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةسحر صالح قدوري محمدقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةطه عدي خالد علوانقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةعلي سالم طه اسماعيلقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةعلي محمود جاسم حميدقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةغسق جعفر حسين مهديقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةكرار جاسم محمد علوانقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةكمال حوني حسين رحيمةقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةيوسف ابراهيم احمد برتوقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةيوسف هالل شكور خضرقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةايه ابراهيم عبد الكريم جميلقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةزينب علي ابراهيم كروميقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةلينه فاضل عسكر سعيدقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةمريم سمير عبد الجبار رحيمقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةنور احسان جهاد حميدقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةنور زاهد عبد الحسن هاديقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةهدى جمال سعد هللا عزاويقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةهند فالح حسن عليقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةاسالم شوقي عاصم حموديقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةحسن سيروان علي جمعةقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةعباس هاشم عبد الكريم عبد هللاقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةمصطفى محمد احمد درويش محمدقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةحنين محمد قولي حسينقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةأسراء هاشم محمد جاسمقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةانسام جمال سعد هللا عزاويقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةتبارك محمد عبد هللا خلفقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةزينب خليل صالح خماسقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةزينب محمد حميد شمسقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةعمار علي طالب شاكرقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةاسامة فريد حميد حسينقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةاشجان شامل كامل شكيرقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى
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عامةتبارك قاسم محسن عبودقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةتقى كامل ابراهيم حسينقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةسجى سمير يونس بيجوقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةسهير وليد ابراهيم كريمقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةعلي مصطفى اسماعيل عليقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةعلياء صادق كريم اسماعيلقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةفاطمة يونس حميد منكوسقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةمريم عماد حسن احمدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةمها داود سالم ابراهيمقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةياسمين خالد محمد غنيقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةجنات صالح ابراهيم مهديقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةرنا محمد حسن عليقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةغفران غالب احمد حسينقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةنورا نبراس عدنان احمدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةمريم داود قدوري كريمقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةبيروت مصعب عبد الصاحب حموديقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةزينب ابراهيم عبد الستار ابراهيمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةغفران محمد طه عبدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةنور سعد جواد كاظمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةنور علي خلف حسينقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةايمان حميد عبد مهديقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةايه عامر عبود فليحقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةحيدر عامر عواد محمدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةسجاد عبدالجواد خورشيد مجيدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةسلطان هيثم سلطان عليقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةشهد مظفر جليل ابراهيمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةصفا عبدالسالم حسين مجيدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةصفاء نعمة عبدالعظيم عبدالعليقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةعلي عماد حسن حسينقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةعلي محمد طاهر محمدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةعمار علي محمد عيسىقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةغسق رعد احمد كاملقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةمحمد فالح كريم عيدانقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةمريم العذارى جمال احمد ابراهيمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةمالك زيدان جميل زيدانقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةميسره جاسم محمد عبدالرضاقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى
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عامةنبأ حازم شهاب احمدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةنبأ محمد علوان كاظمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةوئام علي لطيف جاسمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةاسراء رحيم فاضل ابراهيمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةبان كامل عبد الهادي محمودقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةتبارك حميد عبد المجيد مصطفىقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةرفل سالم محسن حمودقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةرنا ميثم علي محمودقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةزهراء باسم هتلر اسماعيلقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةزهراء خالد ابراهيم كريمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةزهراء سالم نوري احمدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةزهراء ياسين يوسف جبارقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةسهى سامي شكر ناجيقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةهاجر سمير غني مزبانقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةهاله فؤاد علي عباسقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةهبه هشام احمد عبدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةهند احمد طه مطلكقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةافنان عالء الدين تحسين ناصرقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةسارة سالم احمد كاظمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةنور الهدى نبيل وداي حمودقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةصفاء الدين برهان شاكر محمودقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى

عامةاسماعيل احمد محمود اسماعيلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةامجد عباس حسين علوانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةايثار عبد المحسن حكمت محمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةحسن محمد قاسم عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةسجاد خضير حميد كزارعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةسيف سعد خضير خميسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةشيماء شوكت حميد جرمطعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةعبد الرحمن احمد راضي نايفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةعبد هللا حجي محمود عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةعلي قحطان عدنان بيرامعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةفاطمة بسام محمد يعقوبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةقاسم حاتم كريم حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةمحمد حسين علي ياسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةمروه محمد محمود حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةهارون ستار عواد خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى
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عامةهاشم عباس فاضل ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةابراهيم عدنان كامل صالحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةاحمد صالح مهدي حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةاحمد محمد مجيد حميدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةاحمد محمود خماس عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةايه سلمان شهاب احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةحيدر علي حسين حمهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةرامي عبد السالم محمد علي حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةسحر قاسم محمد محمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةعبد القادر داود سلمان ذيابعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةعبد هللا محمود ولي عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةعبد هللا يونس محمد خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةعثمان علي خضير صالحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةعلي رمضان خليل ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةعلي عبد الكريم عبد الجبار خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةعلي مثنى محسن محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةمحمد قحطان عدنان شهابعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةابراهيم خليل ابراهيم محسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةاحمد ثجيل فرج رهيفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةاحمد رياض علوان زيدانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةاحمد عدنان خضر الياسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةاحمد وفاء كريم جعفرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةادريس هادي سلوم خليلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةاساور فالح نوري حاجمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةاسراء عدنان نصيف جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةاشرف مصطاف كامل مصطافعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةاماني ماجد عبد عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةانس عمار اسكندر سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةباقر عبد هللا حسين علوانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةبكر وليد جمال كمرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةتماره طارق ياسين عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةحذيفه صدام علي حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةحر سالم عدنان لفتةعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةحسن عبد هللا حمدي عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةحسن عدنان مهدي حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةحسن هادي لطيف علوانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى
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عامةحسين باسم موسى فليحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةحسين عبد هللا يحيى حمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةحسين علي قادر عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةحسين محمد جعفر عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةحمزة احمد زيدان خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةحمزه رعد سكران عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةحيدر اركان كريم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

حيدر سعد علي حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةحيدر مازن مظهر محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةخضير محمد علي عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةدعاء مفيد احمد زيدانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةرؤى رعد سليم عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةراضين عبد الزهرة حسن جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةرسل شهاب احمد باللعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةرفل خالص فهد خميسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةرقيه حسيب صالل جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةرقيه صاحب علي سعدونعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةزبيدة روكان صباح محجوبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةزياد اسماعيل احمد خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةزين العابدين احمد جويد كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةزينب شاكر محمود سلومعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةزينب قحطان انور وهيبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةزينب واثق كاظم عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةساره قاسم عبود كريمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةسعد مالك احمد اسعدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةسماح نوري محمود جبارهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةصالح ياسين جواد حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةصديق جمال حمد عوادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةصفا فالح حسن عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةطه خالد هراط محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةطه ياسين رمضان حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةطيبه صباح يوسف يعقوبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةعباس نهاد عبد الرحمان اسعدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةعبد الرحمن حسين علي حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةعبد هللا ثامر هالل كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةعبد هللا جمال مزيد خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى
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عبد هللا طه رشيد كصيرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةعبد هللا عبد الرزاق ابراهيم حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةعبد هللا نافع رحمان فرمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةعبد هللا وهاب خلف لطيفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةعبد الملك مزهر احمد رشيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةعبدالمهيمن عامر علي ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

علي ستار جبار حسونعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةعلي شاكر حسين كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةعلي صبار علي حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةعلي عماد عبد الواحد عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةعلي فالح حسن محمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةعلي قحطان ابراهيم عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

علي مجيد حميد عوادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةعلي مهند عباس محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عمار حسام محمود عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةغضنفر خالد محي محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةغيث صكبان سلمان عوادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

غيث مهند حسين محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةفاضل عباس مسعود مروحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةفاطمه حسن كاظم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةفاطمه مبدر جاسم حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةفاطمه محمد حسين ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةفرح يونس شاكر محمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةقاسم حسين علي صبرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةقتيبة علي حسين عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةقيصر وليد جمال كمرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةكاظم حسن دشر اسعيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةمحمد احمد مدحت محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةمحمد جاسم محمد غضبانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةمحمد حازم مقصود عارفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةمحمد زيدان خلف فهدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

محمد سلمان تركي سلطانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةمحمد علي حسن مظلومعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

محمد قيصر محمد محمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

محمد كريم حسين جوادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةمحمد مهند حميد ضاحيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى
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عامةمحمود عمار يحيى محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةمرتضى سرحان منيثر حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةمرتضى ماهر سامي عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةمريم بالل حسين عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةمصطفى محمد علي عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةمصطفى محمد هاشم عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةمعتز موفق هاتف عبودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةمالك حسن ثامر بوريعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةمنار سالم جبار منصورعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةمنتظر محمد شهاب احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

نافع امير حمود احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةنبا سالم داود مرزوقعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةنجف عواد حبيب شاللعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةنوال وليد احمد زيدانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةنوره محمد شوكت ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةنورهان عمار عايش حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةهبة غسان عبود يحيىعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةيعقوب محمد يوسف محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةيقين سامر دحام حايفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةيوسف عماد صالح عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

احمد باسم صالح جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

احمد صالح اسماعيل محبوبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةاديان رعد حميد واديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

ايمن قصي حسن هاديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةتبارك خالد رشيد حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةحسام هيثم غازي حوديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةحسين قيس احمد نعمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

حسين مجيد صابر حميدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى
قناة ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

المنحل

عامةزهراء محمد جاسم كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةزينب حسام حسين محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةسيف اثير ثعبان حسب هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةعطا ذر عطا هللا علوانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةعلي صالح كاظم عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةمحب علي مهدي شاكر حميدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةمحمد حواس طعان سعدونعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

محمد خزعل محمد عبد عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية
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عامةمصطفى عصام جاسم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى

عامةأحمد جاسم حسن جاسمقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة كربالء

عامةايمان ستار فرحان محيسنقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة كربالء

عامةبنين احمد هادي عبد الرضاقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة كربالء

عامةزهراء مسلم مطشر هاشمقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة كربالء

عامةعقيل فاضل عبد الزهره جاسمقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة كربالء

عامةعلي حسن جواد محمد عليقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة كربالء

عامةعلي عبد الرحمن عبود كاظمقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة كربالء

عامةعلي عنايه صالح عناية هللاقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة كربالء

عامةعلي قصي فاضل عباسقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة كربالء

عامةعلياء احمد هاشم عبدقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة كربالء

عامةمنتظر جاسم موسى فرحانقسم الفقه واصولهكلية العلوم االسالميةجامعة كربالء

عامةام البنين بهاء مهدي مظلومقسم الدراسات القرانيةكلية العلوم االسالميةجامعة كربالء

عامةتبارك احمد خضير عباسقسم الدراسات القرانيةكلية العلوم االسالميةجامعة كربالء

عامةجنات عباس كاظم حسونقسم الدراسات القرانيةكلية العلوم االسالميةجامعة كربالء

عامةحوراء رضا صباح داودقسم الدراسات القرانيةكلية العلوم االسالميةجامعة كربالء

عامةرقيه باسم مكطوف عدامهقسم الدراسات القرانيةكلية العلوم االسالميةجامعة كربالء

عامةزهراء حسن محمد عليويقسم الدراسات القرانيةكلية العلوم االسالميةجامعة كربالء

عامةزهراء عماد ناجي ابو الهيلقسم الدراسات القرانيةكلية العلوم االسالميةجامعة كربالء

عامةزهراء نجاح فاهم صابرقسم الدراسات القرانيةكلية العلوم االسالميةجامعة كربالء

عامةساره رياض سلمان داودقسم الدراسات القرانيةكلية العلوم االسالميةجامعة كربالء

عامةسليل هشام مطشر هاشمقسم الدراسات القرانيةكلية العلوم االسالميةجامعة كربالء

عامةطاهره محمود عبد الرضا عليقسم الدراسات القرانيةكلية العلوم االسالميةجامعة كربالء

عامةعلي المرتضى فائز حسين محمدقسم الدراسات القرانيةكلية العلوم االسالميةجامعة كربالء

عامةمحمد الباقر مكي عبود حسنقسم الدراسات القرانيةكلية العلوم االسالميةجامعة كربالء

عامةنور الهدى فدا غازي فيصلقسم الدراسات القرانيةكلية العلوم االسالميةجامعة كربالء

عامةهاجر محمد مجيد سلمانقسم الدراسات القرانيةكلية العلوم االسالميةجامعة كربالء

عامةأحمد عامر محمود حمزةعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةابراهيم لطيف نصيف جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةامين طالب مظهر حمزهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةايوب عوض خليل خضيرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةحاتم كريم عبيد حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةحسين ستار كاظم جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةحسين صباح شالش فهدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةزينب عامر كريم تاليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةطالب مشتاق طالب عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء
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عامةعباس حليم نوماس تكليفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةعباس فاضل مناتي ساجتعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةعباس قاسم خليبص عبودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةعباس محسن مهدي حمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةعبد الرزاق نزار علي هاديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةعلي رعد سعد نوريعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةعلي ناهض حسن حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةعيسى حيدر عبد االمير كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةمجتبى عباس كاظم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةمرتضى طالب كامل عبد الكاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةمصطفى احمد عبد االمير حسونيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةمنتظر عباس درويش حمزةعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةيعقوب يوسف نعمه هويتانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةانور يوسف عبد الصاحب عنونعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةجالل حسن عطيه حسونعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةحسين حمد محسن سليمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةزهره علي عوده كريمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةعلي حامد تايه عبيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةمصطفى عبد الحكيم عبد علي سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةمنتظر مكي عبد الحمزه غافلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةاباذر ناهض حسن عالويعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةاحمد كريم موسى مهديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةاحمد ياسر جودة ياسرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةالحسن المجتبى محمد مهدي عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةامجد علي حسين عبد عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةايه غالب داود رهيميعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةبنين فاضل خليف جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

حسن احمد رحمان جلدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةحسن علي جاسم هويشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةحسين عدنان علي طاهرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةحنين زهير عباس حمزهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةحوراء عقيل خضير عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةرقيه غافل تركي محسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةزهراء حيدر كاظم حسونعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةزهراء رحيم نعمه زنادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةزهراء عباس عبد شاهينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء
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عامةزهراء علي كاظم فرهودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةزينب حيدر جواد كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةسجاد مروان رضا عبد الحسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةسجى عادل كامل حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةسلطان عباس سويدان حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةسليم حسن سليم حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةطفوف صادق نعمه عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةعادل مهدي ياهن كايمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةعباس شاكر مكي حمزهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةعباس مهدي عبيد عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةعبد هللا باسم بنيان حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةعذراء صادق انور علي اكبرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةعلي ايمن يعسوب رضاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةعلي حسن كامل صكبانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةعلي حميد ابيه عكموشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةعلي حيدر طاهر باقرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةعلي يوسف حسين يوسفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةغصون مظفر غازي طاللعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةقنوت احمد جابر شيشخانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةكرار واثق جعفر موسىعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةكوثر سلمان حسن عبودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةمحمد قائد عبد الحسين شعلهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةمرتضى كريم مراد عبيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةمرسى علي خميس محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةمروه هادي حاصود عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةمريم زياد طارق خضيرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةمنار صالح محسن جداحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةمنتظر حمودي حمزة سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةموسى عبد العزيز موسى محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةنبأ علي شريف عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةنرجس جبار محمد جيادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةنور الهدى احمد تركي نعمهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةنور قيس عدنان عبد الكريمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةياسين حامد كاظم عبد النبيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةحسنين حيدر فاخر عبد المهديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةحسين عالء يوسف حمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء
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عامةحيدر حسين علي محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةريام قاسم جواد مهديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةزهراء علي قند ذخيرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةضرغام كريم نعمه جوديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةعباس عادل محمد عبد العزيزعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةعلي حسين علي حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

قاسم خالد حسون زيدانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةمحمد علي ابراهيم محمد علي مطيرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةمنتظر احمد محسن عبد عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةنصر حامد عجيل عريبيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةهدى صادق صالح مهديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء

عامةاسراء كريم لفته عبيدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة ذي قار

عامةزهراء حيدر غافل عليويقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة ذي قار

عامةزهراء عطيه خير هللا حماسقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة ذي قار

عامةزهراء كاظم نصيف جاسمقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة ذي قار

عامةزينب حيدر جواد عبد هللاقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة ذي قار

عامةزينب سامي شناوه جبرقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة ذي قار

عامةضاري وليد عبد محمدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة ذي قار

عامةمرتضى رياض مالك فهدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة ذي قار

عامةميس حيدر عباس شبيبقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة ذي قار

عامةبنين عبد الرضا جالب لفتهقسم علوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة ذي قار

عامةزهراء خالد مناحي جودهقسم علوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة ذي قار

عامةزهراء رياض كاظم عبدقسم علوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة ذي قار

عامةزهراء عادل عبد علي نجمقسم علوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة ذي قار

عامةصفاء حسن محمد صفوكقسم علوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة ذي قار

عامةمحمد مطشر ثجيل ياسينقسم علوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة ذي قار

عامةمرتضى عقيل عبد هللا محمدقسم علوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة ذي قار

عامةمنار نديم عبد حرجانقسم علوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة ذي قار

عامةنورين عالوي داود ثوينقسم علوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة ذي قار

عامةهدى عباس لواف صكبانقسم علوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة ذي قار

عامةيقين يوسف ابراهيم سميرقسم علوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة ذي قار

عامةيوسف طالب كاطع جابرقسم علوم القرانكلية العلوم االسالميةجامعة ذي قار

عامةاديان علي رشيد حميدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةحسين جاسم محمد ثجيلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةحسين حميد جبر خالدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةحيدر احسان عواد شندلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار
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عامةزمن عبد الرزاق عيدان اخبنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةزهراء عبدالحسين حسن خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةزهراء فاخر رزاق فجرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةسعد عصام محسن باجيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةشوق شهيد هاشم مدلولعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةعقيل لفته علي طالبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةعلي حسين جويد رحمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةعلي ستار فرهود محيسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةعلي مراد شالل حويلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةفاطمه عماد جاسم هاشمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةفالح حسن فيصل رويضيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةمحمد عبد الخالق فاضل عليويعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةمسلم عقيل حيال صالحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةمصطفى جبار صفر شميلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةحسين عمار عبد النبي معيبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةدنيا عماد ابراهيم كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةرحاب محمد حاتم عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةرمله علي ريسان مطشرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةزينب نعيم عباس كعيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةسجاد محمد عبود ملوحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةشهد محمد خضير راضيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةطيبه احمد خليف جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةعبد الرحمن علي ذياب عبد الواحدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةعلي عبيد امحيل اغونيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةعلي مجيد محي مليوخعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةفاطمه حيدر منجل سعيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةمحمد علي سامي شهيد فدعمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةمنتظر محمد عبد الرضا مريعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةاحمد جواد عنيد بريبرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةاحمد حسن ميس عوادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةاديان رياض نجم عنترعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةاديان عالء ثامر جبارعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةبراء عبد الحسن عبد علي حسونعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةبنين عبد الحسين عوده جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةتبارك علي كريم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةجعفر جبار جواد كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار
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عامةجواد كاظم كامل جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةحسين ثجيل دنوف نجمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةحوراء رسول جبر جابرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةحيدر جعفر عويد حمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةحيدر مرتضى ثامر عودةعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةرحمن كاظم مطرود غافلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةزهراء مزيد ناصر خليلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةزينب جواد عبد الجبار شهدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةزينب كريم حبتر فارسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةسبأ عبد هللا سالم سلطانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةعباس عبد االمير خلف محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةعباس يحيى حمد عثمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةعبد الحسين ربح أبو الهيل عجيلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةعذراء حسين سكلوك كريمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عقيل عويد حسن عيالعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار
قناة ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

المنحل

عامةعلي جبار ساهي فليحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةعلي حيدر علي ثجيلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةعلياء رياض عبيد بريسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

غفران حسين علي جابرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةغيث كريم حاتم كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةمحمد عبد الحسين عوده عذيبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةمحمد وليد ناصر حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةمصطفى فراس خزعل نجمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةمهند عوده داخل بدنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةيقين ادريس حميد مدكعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةيقين حيدر عليوي سعدونعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةبركات ستار جبار هليلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

جعفر فالح منصور رجابعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةحسن احمد مكطوف جويدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةحسن شديد مكطوف بكالعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةحسن ماجد حسين مكطوفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةحسين اركان عبد العزيز خزعلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةسند جاسم محمد كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةعلي مروح محسن جالبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةغدير باسم محمد حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةمحمد رحيم محسن نجمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار
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عامةمعاذ عبد علي حسين محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةنبا خلف نعيم حميدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةنور صالح عامر كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةنورا حمد عبد شبيبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ذي قار

عامةامنه محمد عبد هللا عزيزقسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك

عامةاية احسان صابر رشيدقسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك

عامةايالف ايوب صالح طاهرقسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك

عامةايالف فكرت نجم الدين مندانقسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك

عامةايه عباس خليل محمدقسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك

عامةحنين قاسم هاشم جاللقسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك

عامةدنيا حسين عبد الواحد خضرقسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك

زهراء علي فريق حسنقسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك
قناة ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

المنحل

عامةزينب عابدين عيسى غائبقسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك

عامةسارا احمد موسى عباسقسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك

عامةسدف عبد المناف اسماعيل سفرقسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك

عامةعبد السالم مصطفى خضر قادرقسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك

عامةعبد هللا عدنان عمر خورشيدقسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك

عامةعمر فتاح ناصح رفيققسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك

عامةفاطمه بكر غفور قادرقسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك

عامةفاطمه مؤيد هاشم سعد هللاقسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك

عامةفاطمه محمد صالح زين العابدينقسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك

عامةلمى عامر سليمان شكورقسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك

عامةمحمد باقر حيدر باقر احمدقسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك

عامةمحمد زلفقار بكر صديققسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك

عامةمروه وليد محمود سعيدقسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك

عامةمصطفى امين علي جاسمقسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك

عامةمالك محمد ياشار نجم الدينقسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك

عامةمالك نهاد حسيب فتح هللاقسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك

عامةملك مصطفى نامق فائققسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك

عامةنجاه نجاح جليل عمرقسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك

عامةنورجان عز الدين جالل كريمقسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك

عامةهاجر محمد علي خليلقسم اللغة التركيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة كركوك

عامةانوار محمود حمد فرحانقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةجامعة كركوك

عامةورود محمود حمد فرحانقسم رياض االطفالكلية التربية األساسيةجامعة كركوك

عامةاحمد جاسم محمد احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةاحمد خالد حميد احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك
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عامةاحمد عبد الكريم محمد عزيزعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةازاد عباس مجيد قادرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةجوان محمد عباس توفيقعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةحسين اسماعيل خليل جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةرحمه شيركو لطيف حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةزينب محمد أحمد نامقعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةسعد عبد الستار شاكر حميدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةسعيد صفوان غانم سعيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةسولين آيدين بهجت فتاحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عبد العزيز ثاني عليوي عودةعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةعبدهللا نزار خميس عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةمعد خالد عبد هللا يوسفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةهردي نوري صمد صالحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةواجد شهاب احمد ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةبراء ممدوح محمود عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةتاج الدين علي جعفر محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةغيث احمد جاسم صالحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةفردوس اشرف عثمان شاكرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةنهايه حسين حق ويردي امينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةاحمد اسماعيل فاتح قادرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةاحمد مظفر جاسم قاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةاسراء محمد يونس بكرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةاياد علي عطية خضرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةبارق حسن عطيه صالحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةبدر عبد الحميد مهدي عطاويعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةبيان بالل هياس عزيزعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةجوبى نجاة عباس كودرينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةحسن صالح الدين حسن عوادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةحسن عباس عز الدين حيدرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةحسين ابراهيم يونس شالشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةحسين محمد محمود عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةحنان عبد هللا خليل يونسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةخميس خزعل حسن عليويعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةديالن لقمان شكر صالحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةزهره بسام عبد الواحد سعيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةزيالن سالم حسين احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك
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عامةزينب صباح عبد الرزاق جميلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةسارا اكرم حسين عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةساره طلعت رفعت محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةسازان ستار عثمان حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةساكار سمين ياسين احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةسركول وليد خالد قادرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةسهيله ارجان غازي محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةشهين لقمان محمد احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةشيني عبد هللا حسيب حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةطه موسى ذياب احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةعباس بختيار محمد امين عبد القادرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةعبد الرحمن احمد محمد ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةعبد الرحمن محمد اسماعيل حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةعبد الستار شهاب احمد عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةعبد هللا نبيل عبد هللا وليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةعماد نجاه اكرم بكتاشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةعمار برزان كريم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةفاطمه عبد هللا سمين كريمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةفراس صالح مهيدي صالحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةكرار علي حسين مزعلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةمؤمن لقمان علي حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةمحمد جاسم محمد عاصيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةمحمد حسن علي حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةمحمد حمد عبد هللا حمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةمحمد محمود عارف محمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةمحمد مردان طالب قاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةمحمود عامر جاسم حمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةمريم رعد احمد خير هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةمضر عليوي محمد حمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةمنير لقمان عبد هللا محمد صالحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةمهند ئاسو حسن جبارعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةمهند محمد علو صالحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةناصر طالل ياسين ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةنوفل علي حمدان محمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةنيان عماد عبد الرحمن احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةهشام حسن حمد حمادةعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك
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عامةهه الله قادر ولي محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةهيرش جاسم احمد شريفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةوسام يونس احمد حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةأوس انور محمد دانوكعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةابراهيم احسان علي مردان رضاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةفاطمة حسين كاظم عوفيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةفاطمه علي مجيب محمد حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةمحمد فؤاد قادر مصطفىعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةمحمد متعب احمد غافلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةمصطفى فرحان مطرود محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةملك حسين فهد جهادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

عامةبنين زهير احمد حبيبقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةتيجان هيثم محمد جاسمقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةحوراء حسن كاظم حسينقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةزهراء علي صكر مطلكقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةمحمد القاسم هاشم شبرمقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةمنى محمد حميد محمدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةمها صالح عبد المهدي عليقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةنبأ لطيف كاظم عبدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةزينب عادل كاطع زبينقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةفاطمه حيدر جبار حسينقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةفاطمه عبد العباس كعيد مهديقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةفاطمه ميثم علوان بازلقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةقبس فالح الدين محسن عودهقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةنور الهدى عقيل عكار محمدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةهبه مصطفى حازم راضيقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةزهراء نبيل حسين جاسمقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةرسل خضير حمادي بندرقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةرقيه موفق عباس مجيدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةطيبه هاني رسن عذيبقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةحسن علي حسين مهديقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةحسين طارق حسين ساجتقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةرسل عالوي خشان عريبيقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةزهراء احمد محمد عباسقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةسماء صفاء لعيبي جناويقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةعال حسين نور حسنقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط
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عامةعلي ليث عبد هللا محمدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةغدير صالح داحس ناصرقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةمريم علي جبار كعيمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةمصطفى محمد كيطان عبد الرضاقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةمنتظر محمد خضير عباسقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةمنتظر يوسف عبد اللطيف حسينقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةمهند محسن لطيف شويلقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةبراء احمد عجيل عطيهقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

رحاب ناصر فالح وجرقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةزهراء اثير عبود عبد هللاقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةزهراء جالل فرحان كاظمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةطيبه عبد الحافظ يحيى محمد حسنقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةفاطمه حميد رخيص غانمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةكوثر حسين جليل ابراهيمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةمحمد صادق موسى عليقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةيقين علي عبد هللا عليقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةيمامه هاني كاظم جالبقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةابتهال علي نعمه مسلمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةامير نجم الدين عبد رحمن يوسفقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةزهراء حيدر عبيد خليلقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط

عامةاحمد محمد كامل مطرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةاكرام قيس عبيس محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةحسين عالء حسين عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةحسين علي محسن ناصرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةحسين محمد جري عنادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةحسين يوسف عبد رحمنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةحيدر عبدالرزاق ظاهر كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةحيدر كريم حسن كشاشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةزينب علي هادي فليحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةضي حيدر خميس حميديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةعباس حبيب يحيى رفشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةعباس عبد الحسين سيد سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةعباس واثق عبد الحسين محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةعقيل محسن خضير ياسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةعلي عباس خليفه عكارعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةمحسن هادي تفاح كاصدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط
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عامةمحمد جمعه عليوي حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةمحمد حسام طارق هاديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةمحمد نوري خضير سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةمرتضى سليم فيصل غباشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةمصطفى ماجد محمد محسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةمصطفى وسام كاظم محسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةمفاز عقيل ابراهيم حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةيقين اياد جاسم خضيرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةحسين سمير كاظم عبيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةحسين ضياء جواد كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةرقيه رياض كاطع كيفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةسامي حامد عبد كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةسجاد شهيد مطشر عبيسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةطاهر مسلم زاهي حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةعماد جاسم محمد حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةغفران يعقوب نجم عبودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةمحمد يحيى بدر عبد الرزاقعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةمريم رضا مهدي حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةمنتظر علي مطشر عبودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةاحمد عبد الحسين فرحان كريمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةامنه عمر تركي فرحانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

امير رحيم محمد احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةحسن رحمن حسن طاللعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةحسن فرحان سلومي فريحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةحسن محمد علوان سعيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةحسين صادق شالل رهيفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةحيدر فاضل مجلي سرحانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةرسل محمود عبيد عذوبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةزينب داود سلمان عبد الرزاقعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةزينب صايل وارد سيفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةسجاد صالح عباس هاللعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةسجاد مهدي فرحان شيالعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةسجاد ناصر ناجي خلفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةعلي خضير حمود رحيلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةالرا احمد عويد سلطانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةمؤمل سعيد رضو جنامعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط
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عامةمحمد فاضل عباس عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةمحمد قاسم محيسن عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةمنار نوري سرحان زيدانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةاحمد سليم راضي ذباحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةايه علي منعم مرتضىعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةحسين امين رجب حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةحنين حيدر نعيم كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةحنين كاطع علي ساهيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةخليل عامر خليل عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةزهراء جاسم محمد عبد السادهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةزهراء علي جواد حمزهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةسجاد اثير علي شاعلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةطيبه رعد شريده عبطانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةعباس عبد الكريم اسماعيل فرحانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةعلي باسم جبر كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

علي رائد نعيم سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط
قناة ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

المنحل

عامةعلي صالح مهدي جبرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةفاطمه عالء حسين بنيانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةفاطمه فاضل مهدي آينهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةفاطمه محسن هاشم عنادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةمحمد تحسين علي حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةمرتضى رياض عبد الرضا سمينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

مصطفى سالم فخري عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةمنتظر عبد العباس رحمان يعقوبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةمنتظر عالء حسين عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

عامةحسين فائق جويد خوينقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةسجاد عبد هللا شندوخ جابرقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةغدير الياس محمد عليقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةمصطفى جليب محيسن خريبطقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةوسام حامد لفته فليحقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةأماني عبد علي عبد الحسين كاظمقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةزهراء علي احسان فؤادقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةساره علي طه ياسينقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةفرقان محمد حسين عويزقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةمريم عبد محيبس كطانقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةمها باسل مهدي غليمقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان
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عامةتبارك سمير رحيم كباشقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةرقيه احمد عودة هاشمقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةزهراء جبار محمد رضاقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةزهراء عباس عبد الحسن محمدقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةزينب عبد الزهرة جبار طعمهقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةزينب علي شيحان عبودقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةشفاء شاكر فنجان عبيدقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةفاطمه تحسين علي كريديقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةكوثر حسين رهيف عبدقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةنبأ منشد صدام عبعوبقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةهدى جواد كاظم بركاتقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةهدى محمد جاسم محيميدقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةاسيا هادي صالح هاشمقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةبراء علي راضي معيجبقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةحسين علي مظلوم صالحقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةحوراء فاضل جبار داودقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةزهراء كريم جاسم ادعيرقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةزينب محمد جمعة حسينقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةسارة محمد جاسم غيالنقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةمريم علي سوادي فالحقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةجامعة ميسان

عامةابو السجاد حسن علوان حرفشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةاحمد راضي جنجر منشدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةالمنتظر عبد الحسين جبار حميدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةحيدر عباس رميح ثامرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةحيدر غالب حطاب وجرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةذو الفقار علي جاسم كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةرضا جاسم موسى حنونعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةرقية جمعة الزم قاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةسيف علي عبود محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةعبير جمال غازي قاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةقاسم محمد سعدون عوادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةمجتبى باسم محمد زبونعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةمحمد عبد الكريم كهو دحامعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةمسلم خالد حمدان ياسرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةمصطفى جمال علي يوسفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةابو الحسن سعدون فلحي حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان
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عامةاساور قصي ظاهر محسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةالمحسن نعمه ساهي حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةبشائر قتيبة رحيم رسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةحرير حسين حرير اسماعيلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةحسن محسن عبد النبي عطيويعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةذو الفقار علي ثابت فؤادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةسجاد علي داخل طاهرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةسيف الدين فارس سلمان حسب هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةعبد االمير مصطفى عبد االمير سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةعقيل خالد هاشم حمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةعلي حسن صاحب عبيدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةفاطمة لبيد محسن عبد السادةعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةمحمد عبد الحسين نهير هويرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةمسلم خالد هاشم حمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةمنتظر احمد سلمان حسب هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةمنتظر كاظم الياس خدادادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةنرجس عادل عبد االمير ناصرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةياسر عيسى عباس كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةاحمد كامل شالكه شغيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةاحمد محمد طاهر دهشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةاسراء محمد جلوب حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةجبار رزاق جبار عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةحسن ربيع قاسم عيسىعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةحسين حكيم لعيبي حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةحسين سعيد اسماعيل عبد المهديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةرؤى فالح محيسن طبيجعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةرقيه حميد عباس رجهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةرقيه زيد سبتي عجيلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةريهام حيدر عبد الرزاق جبارعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةزهراء علي داخل عريبيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةزهراء علي سعيد ياسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةسجاد جواد كاظم جابرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةسجاد عوده خلف فرجعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةعلي سليم قاسم زيدانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةليث جميل ابراهيم خيونعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةمحمد عبد هللا جبر ياسرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان
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عامةمروه عبد الحسين فليح حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةمصطفى جاسب جمعة جبرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةابو الفضل امين خميس زغيرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةاخالص محمد عبد الحسين جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةحسن حسين عبد المهدي جلوب محصرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةحسين علي محمد هاشمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

حيدر جاسب نعيم علكعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةحيدر رائد عزيز محمد عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةدعاء عباس رعد عبد الصاحبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةرغد عمار حسين نصيفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةرنا ماجد ياسين عذاريعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةسيف نعيم لعيبي حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةشهد جاسم محمد علي حسن عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةصفا حامد حميد سابطعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةعباس كاظم شمخي برهانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةعبد هللا حامد مهدي كريمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةفاطمة حسون عطوان مطرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةماجدة حسين جاسم  رحيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةمحمد باقر مهدي سلطانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةمرتضى حبيب زوير اعورعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةمصطفى احمد شريف كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

عامةمنتظر ساجد حميد كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

يوسف محمد عبد الرضا صالحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان
قناة ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

المنحل

عامةسجاد صاحب فنجان عطشانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةسالم جامل محل سواديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةعلي حسين عطيوي عطشانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةعلي رزاق كتاب حمزةعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةمحمد تقي عبد الكاظم عطيه حماديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةمحمد علي منشد جابرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةمساعد عيسى نظيف هديرسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةمصطفى حسين كاظم كحويشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةمنتظر عبد الحسين هادي عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةاحمد علي عبد الرضا مهديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةمنتظر كاظم عبد علي مهيديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةابراهيم احمد ابراهيم حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةافراح صالح هادي ديثانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى
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عامةايه ناجي كريم يوسفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةبركات لؤي محمد كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةبشير مبارك جابر محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةبنين سعد بعيوي سلطانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةتبارك ثامر حاشي عودهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةحسن فارس عبيس عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةحسين احمد جبار عليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةحسين جاسم علي سويرحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةحسين سعد عبدالحسين عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةحيدر حسين لفته حسونعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةحيدر عطية عالوي حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةحيدر مضر نزار عبد الصاحبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةدنيا محسن كريم مذبوبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةرقيه باسم جاسم عبودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةزهراء اسماري لصلوص إفنيخعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةزهراء حيدر كريم سعدونعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةزهراء عدنان جاسم مشكورعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةسجى جبر مطشر جبرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةشفاء زاهر حسين عامرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةشيماء محمد انعيم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةعذراء جابر ناصر حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةعذراء صاحب داشر راضيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةعقيل عبد الرضا فزاع ناهيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةعلي حسين ستار حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةعلي حسين فاضل داخلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةعلي خالد شعالن سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةعلي لزام زيرج محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةفائز عبود ضيدان شوجةعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةفاطمه ستار جبار بطوشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةفاطمه ماجد عبد االمير محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةفاطمه نايف شريف عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةكفاء عبادي جياد رسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةمحمد حسن سالم حمزه مطرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةمحمد كفاح جابر محسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةمحمد مسلم عبيد غازيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةمرتضى حسون راضي جيادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى
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عامةمريم برهان عبد الحسين سالمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةمريم جفات داعي خضيرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةمصطفى فهد عبد هللا حسانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةميثم جاسم شكير غاليعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةنوره شريف سلطان حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةهجران رئيس لصوص فنيخعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةهدى جميل رهل ظفيرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةجعفر احصار عاكول مالجيعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةجعفر يعرب حمزه مطرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةحسين تركي عزيز كسارعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةحسين علي حسين فرحانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةعبد االمير عبد الكريم جبار شريفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةمؤمل عبد هللا فرحان لفتهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةمحسن كاظم محمد حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةمالك حسين صليبي خليفةعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

عامةاحمد حميد جاسم محمدقسم الشريعة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةايمان سمير هاشم محمدقسم الشريعة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةدعاء عمر احمد كاملقسم الشريعة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةساره ياسر طه حسينقسم الشريعة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةسجى عبدالرحمن عبدالكريم عبدالرحمنقسم الشريعة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةسميه انس علي حسينقسم الشريعة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةشهد محمد وسام الدين قوامقسم الشريعة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةعبد الحكيم داود شعيب حسينقسم الشريعة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةعبد الرحمن صالح متعب عليقسم الشريعة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةعلي عبد القادر فوزي عبد المجيدقسم الشريعة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةفاطمه محمد حسين جمعهقسم الشريعة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةمحمد رسول محمد مهديقسم الشريعة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةمروة صبار عباس حسنقسم الشريعة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةميسره محمد عبد الكريم عباسقسم الشريعة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةنورس حسام طالل سعيدقسم الشريعة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةيونس حميد حسين هراطقسم الشريعة االسالميةكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةاحمد صباح امين علوانقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةاسامه احمد ياسين محمودقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةالحمزه حامد فليح حسنقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةايوب ضياء خليفه عليقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةتاج الدين اسماعيل حميد داودقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء
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عامةتبارك مجيد فاضل محمدقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةتقى عادل احمد محمدقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةحنان عزام رجب ياسينقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةرسول ارحيم معزب علوانقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةساره عماد مجيد محمدقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةشاكر عبد المنعم محمود عبد القهارقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةصفا اشرف علي محمدقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةضياء اخميس علوان محمدقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةعبد الرحمن فليح حسن علوانقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةعبدهللا محمد عزت اكريمقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةعقيل اسكندر صالح الطيفقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةعواطف عطا هللا احمد مهديقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةقحطان عدنان مجيد حميدقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةليث بشير يونس علوانقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةمحمد ذياب ابراهيم احمدقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةمحمد كاظم شامل وهيبقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةهاجر نزهان مطر صالحقسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةجامعة سامراء

عامةاحمد عبد العزيز علي عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عامةانس جاسم محمد حماديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عامةحاتم كريم جاسم سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عامةحذيفة رشيد حميد لطيفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عامةحميد رشيد حميد سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عامةرشيد محمد رشيد طعمةعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عامةشيبان مشتاق خميس ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عامةعبد الحميد غني جاسم علوانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عامةكرار اكرم جليل هاديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عامةمحمد شفيق حسن درويشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عامةمصطفى باسم حسين سلمانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عامةهمام حاتم ضرار شاكرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عامةآدم محمد جاسم حميديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عامةطالل اياد غني احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عامةفيصل حميد علوان لطيفعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عامةعبير ذاكر جاسم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عامةكرار بهلول شخير ياسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عامةمحمد ابراهيم كردي خليلعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عامةمروه مجيد حميد جمعهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء
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عامةهشام محمد عيفان خليفةعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عامةاحمد جمال حسين سليمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عامةاحمد محمد طه حميدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عامةاحمد مظهر مجبل شكرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عامةاحمد ناطق احمد صالحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عامةحسن فالح حسون ياسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عبد الصمد منعم ياسين احمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عبد هللا بكر حسام ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء
قناة ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

المنحل

عامةعبد هللا جاسم احمد علوانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عامةعلي رشيد ضاري محمودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عامةعلي صالح نوري عبد هللاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عامةمأمون كنعان اسماعيل ابراهيمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة سامراء

عامةجعفر صادق عبد الحسن حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةحسين عدي زيدان شمرانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةزهراء علي عبد النبي عبد االمامعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةزهراء كاظم جلعوط محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةعباس رعد ضاحي جيجانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عبد العظيم كاظم صديق دهيمشعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةعبد هللا محمد جبار جمعهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةعلي جواد كاظم حماديعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةعلي خلف جابر مطرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةغيث كفاح كاظم شبيبعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةكرار محيسن خليف حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةمحمد محمود عبد الجليل عبد الزهرهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةمرتضى كاظم محمد عبيسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةمصطفى حمزه غثوان فرحانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةمصطفى عبيد دايخ جبرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةجواد كاظم جواد كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةحسن رحمن كشاش عبيسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةحسين جاسم عبيدان جسومعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةعلي المرتضى احمد موسى جوادعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

محمد حسن عبد السجاد عذابعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةمحمد قاسم جابر جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةمصطفى حازم خلف عبد الحسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةتبارك حسين كاظم رضاعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةحسين كاظم حمزة عبودعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء
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عامةزهراء حيدر عبد الحمزه كريمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةزهراء مرتضى زايد عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةسارة سعيد كاظم عباسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةسجاد ابراهيم حنين حسنعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةسجاد ساهي جاسم حيدرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةعباس انيس سالم جبرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةعبد هللا حمزه عبد علي حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةعلي جيشي جاسم حيدرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةعلي عادل طالب كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةعلي ناظم داخل كاظمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةكرار صادق عبد الحسن حسينعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةمالك فليح حسن صديانعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةمحمد بهاء محمد جاسمعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةمرتضى لفته عطيه حلوعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةمريم عباس عاشور حمزهعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةهند اياد منديل عبيسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةحبيب هللا صبري عبيد عبيسعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةحسين عبد حمزة صالحعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةحمزه حليم جاسم محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةعبد هللا عامر يحيى محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةعلي رائد عبد الزهره جخمرعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةعلي غازي ابراهيم عبدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةمروه صباح هادي عليويعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةمسلم حامد عبد محمدعامكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القاسم الخضراء

عامةأحمد سالم جبار خضيرقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

عامةآيه علي عبد الغفور محمدقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

عامةحبيب سعدون حسين عليقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

عامةرقيه عمر حسين غزايقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

عامةصفاء كامل عبد ياسينقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

عامةعباس اسماعيل لطيف حماديقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

عامةعثمان الحياء نزال عباس فاضلقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

عامةفاروق بالل محمد محمودقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

عامةمريم خالد أسود كروطقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

عامةنور خوام أحمد عوادقسم الشريعةكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

عامةأحمد اسماعيل عواد ارحيمقسم القران الكريم وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

عامةابتسام قصي محمد محسنقسم القران الكريم وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة
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عامةاالء عبد الهادي محل صالحقسم القران الكريم وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

عامةتبارك وليد محمد مخلفقسم القران الكريم وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

عامةحيدر علي أحمد خليلقسم القران الكريم وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

عامةرسل خميس حمد شيحانقسم القران الكريم وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

عامةزينب أحمد محيسن شعبانقسم القران الكريم وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

عامةزينب محمد خالد عبد اللطيفقسم القران الكريم وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

عامةعبد السالم صباح حمد عباسقسم القران الكريم وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

عامةفاطمه رياض جلوب جاسمقسم القران الكريم وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

عامةمحمد حامد سليمان فريدقسم القران الكريم وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

عامةمروة فالح حسن عليقسم القران الكريم وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

نور صالح عبد الغني رجبقسم القران الكريم وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة
قناة ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء 

العسكرية والعمليات االرهابية

عامةنور هالل عودة حسانقسم القران الكريم وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

عامةأنمار حامد علي ابراهيمقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

عامةسارة سهيل عبيد حمودقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

عامةسجى يحيى فياض مطلكقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

عامةطه كمال شاكر محمودقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

عامةعبد الرحمن نواف عبد حسنقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

عامةمثنى ساهي خلف محيسنقسم الحديث وعلومهكلية العلوم االسالميةجامعة الفلوجة

عامةحنين يعقوب توما يعقوبقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية

عامةفادي اياد ميخائيل ايشوقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية

عامةمحمد امين جالل صالحقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية

عامةمزاحم حازم كريم عبد الجبارقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية

عامةموسى عمران عباس عبد هللاقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية

عامةإسماعيل فاروق محمد حميدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية

عامةاشواق سالم حبيب سمعانقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية

عامةافين هيثم متي يوسفقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية

عامةايدن هاني نوري متيقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية

عامةذو الفقار عاصي فجر حميدقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية

عامةسلفانه عماد سركيس ايشوعقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية

عامةسماح سعدى فاضل خضرقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية

عامةعبد هللا عباس فاضل حسنقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية

عامةعبد هللا فيصل خضر حاصودقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية

عامةعذراء اديب بحو ايشوعقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية

عامةعلي رمضان حسن عباسقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية

عامةعلي غازي محمود عبد هللاقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية

عامةفالنتينا جنان عبدال جندوقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية
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عامةمروه سلوان الياس درويشقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية

عامةمريم عماد دنحا شمعونقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية

عامةمصطفى يوسف حسن جاسمقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية

عامةمصعب موفق احمد ازغيرقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية

عامةيوسف عزيز ايشوع عزيزقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية

عامةرنا عامر حبيب يوحناقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية

عامةسرور  غسان شمعون داودقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية

عامةماتياس صباح متي الياسقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية

عامةموريانتس باسم شابا سمعانقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية

عامةنرمين زهير بهنام منصورقسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية التربيةجامعة الحمدانية

عامةابرار اياد عويد مهديقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةاريج حيدر هاشم شلشقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةاستبرق خالد احمد محمودقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةاسماء يحيى محمود محمدقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةاشواق حمزة حسن عبدقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةافنان جمال عبد الكريم سلمانقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةايات صباح محمد  عليقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةايمان جمال ثامر زمانقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةايمان حسن علي هاشمقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةايناس عبد الرزاق وهاب احمدقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةبتول عامر نعيثل عكلهقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةتبارك جالل كاظم عليقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةتبارك علي محمود شنانقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةتبارك محمد صالح فوزي هاشمقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةتقى حسين علي عجيلقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةجمانه علي عبد الحسين جليلقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةحسن رحيم حسن شناوهقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةحوراء عقيل علي فليحقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةحوراء علي شعيب خليلقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةحوراء عمر شكر محمودقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةدعاء ضياء عبد الحسن حماديقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةرسل محمد ماهر شيت حميدقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةزهراء حيدر حميد خماسقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةزهراء عبد النبي حسين جالبقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةزهراء هاشم حسن احمدقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةزينب حسين علي شريفقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى
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عامةزينب عالء عبد الحسين طعمهقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةساره احمد حسن محمدقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةسما فنار فكتور ناصرقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةسماء اسماعيل جليل عيدانقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةشمس احمد صبر فرجقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةضحى جعفر صادق شكرقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةضحى شعبان مسعد محمدقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةطيبه علي صالح علوانقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةفاطمه عالء شمخي جبرقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةفرح حمودي عبد زيد شعالنقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةقمر فاضل عباس عيسىقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةكوثر عالء حسين عليقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةلبنى حيدر احمد عبد هللاقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةلينا احمد طاهر عويدقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةمرام عماد علي زيارهقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةمروه رياض هاشم عبد الكريمقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةمياسه شاكر محمود حسنقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةميسره زهير محمد كامل حسونقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةنجالء أثير محمد علي جعفرقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةنور الهدى فاضل عناد موسىقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةنور بهاء حسين عبد هللاقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةنور صميم أنور عبد هللاقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةنور عبد الستار جبار كاظمقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةنور علي ناصر حسينقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةنوره عبد الرحمن سلمان عبدقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةهديل حسن كاظم داودقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةيقين كاظم جبار عذيبقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةآيه خالد فاهم شعالنقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةاحمد يونس ياسين مسلمقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةاستبرق علي مراد هجاويقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةاسراء مصطفى خليل توفيققسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةامنه  محمد مهدي محمودقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةاميره فاضل عبد جوديقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةانمار جمال عبد محمودقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةاية قاسم علي جاسمقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةايه وليد جبار عبدقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى
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عامةبنين ثائر محمد كاظمقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةتبارك بشير كاظم عبد الحسينقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةتسنيم بهاء عبود خميسقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةتقى جالل موسى ناجيقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةحوراء محمود مانع محمد باقرقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةدانيه محمد شيرخان عليقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةرتاج فراس محمد اسماعيلقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةرشا عدي عبد الرزاق ناجيقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةرقية جاسم فاضل جسامقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةروزان واثق صالح هاديقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةرويده رائد صالح محمد غريبقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةزهراء احمد صالح مهديقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةزهراء ياسر علي حسينقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةزينب طالب محسن رهيفقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةزينب كامل ياسر فزيعقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةشمس حيدر جبار احمدقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةشيماء علي عباس كريمقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةصفا مهند ابراهيم بريسمقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةصفاء رياض محمد علوانقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةطيبه جاسم محمد حسنقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةطيف فاضل عبد الزهره عبد هللاقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةعبد العزيز الزم محمد لعيبيقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةعلي حسين خليل مهديقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةعمار لؤي خليل مهديقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةعين اليقين هيثم هاشم عودهقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةغسق انور عباس فرحانقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةالرا حيدر مطير خليلقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةمحمد رسول لفته عبد عليقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةمحمد قيس درويش جوادقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةمروة حيدر عباس بجايقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةمريم بشار جابر عمرانقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةمريم حميد نايف حماديقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةمريم موسى محسن احمدقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةمقتدى محمد جاسم حمودقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةمنار عدنان شياع رحيمقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةندى سمير كامل ناصرقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى
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عامةنور ثائر مالك رؤوفقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةنور صباح عبد هللا جالبقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةنورس حازم هاشم دبيسقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةنورهان بيان احمد سعيدقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةهدير سلمان عبد سلمانقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةانوار الجنة حمزة حسن يونسقسم تقنيات التصميم الصناعيكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةايات قاسم كاظم عبدقسم تقنيات التصميم الصناعيكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةتبارك صباح حسين نصر هللاقسم تقنيات التصميم الصناعيكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةحنين يوسف كوان هاديقسم تقنيات التصميم الصناعيكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةحوراء صالح مهدي صالحقسم تقنيات التصميم الصناعيكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةديانا جاسم جليل مطيرقسم تقنيات التصميم الصناعيكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةرحمه ثامر عبد الرزاق عبد الوهابقسم تقنيات التصميم الصناعيكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةرفل مصطفى نزهت حسين صبريقسم تقنيات التصميم الصناعيكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةرقيه ماجد صفاء حسنقسم تقنيات التصميم الصناعيكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةزهراء حيدر مكي حسينقسم تقنيات التصميم الصناعيكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةزهراء مشتاق طالب كاظمقسم تقنيات التصميم الصناعيكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةطيبه طارق نعيمه كاظمقسم تقنيات التصميم الصناعيكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةغدير ناصر عكله عليقسم تقنيات التصميم الصناعيكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةقسورة قيصر سامي هاديقسم تقنيات التصميم الصناعيكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةلبنى حمزه علي جاسمقسم تقنيات التصميم الصناعيكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةمريم احمد حمد ياسينقسم تقنيات التصميم الصناعيكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةمريم اسامه اكرم محمد صالحقسم تقنيات التصميم الصناعيكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةمريم محمد محسن ضايعقسم تقنيات التصميم الصناعيكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةمريم ناصر عباس عبدقسم تقنيات التصميم الصناعيكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةنهله محمد عدنان حميدقسم تقنيات التصميم الصناعيكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

عامةنور محمد سرحان دوينقسم تقنيات التصميم الصناعيكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى

120




