
المحافظةالجنساالسمرقم التقديم
الدائرة 

االنتخابية

رقم مركز 

التسجيل

اسم مركز 

التسجيل

التحصيل 

الدراسي
رقم القرعة

1دكتوراهالرمادي المركز21541االنبارذكرعالء عبدالكريم خلف314119

2ماجستيرالرمادي المركز21541االنبارذكرعبدهللا شيبوب عبدهللا333313

3ماجستيرالرمادي المركز21541االنبارذكرمروان نظمي عواد468400

هللا محسن367905 4ماجستيرالرمادي المركز21541االنبارذكرمحمد خير

5ماجستيرالرمادي المركز21541االنبارذكرطه انور طه545702

6ماجستيرالرمادي المركز21541االنبارذكرمحمد جاسم محمد311919

7بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرنافع رشيد مخلف545706

ن503543 ن عصام ياسير 8بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرياسير

ن489581 9بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرمنذر عبدالرزاق حسير

10بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرمهند جاسم محمد326091

11بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرسمير عبد محمد489584

12بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرسعدهللا عباس سليم333207

13بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرانس احمد رديف545667

14بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرعلي كامل خليل469009

15بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكريوسف طالب جاسم314148

16بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكررشيد احمد حنوش545676

17بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرماجد ضياء مظلوم489582

18بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرجاسم محمد مخيلف325519

19بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرعبدالرحمن سعدون احمد287823

20بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرصالح مهدي ربيع311913

ي اسماعيل عواد314114
21بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرحق 

22بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرمصطقن احمد مهدي320631

23بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرمشتاق طالب جاسم545673

24بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكركامل اسماعيل علي314101

25بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكررعد حمودي كريم325458

26بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرصباح مخلف نمر80672

27بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرعمار صباح سعيد319941

28بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرمولود فريد هادي314122

29بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرقاسم محمد مخيلف320098

ي يعقوب328905 30بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرعمار ناج 

31بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرعمر محسن علي325800

32بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرمحمد اسماعيل عواد325535

ن328678 33بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرصهيب محمود حسير

34بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرمحمد جالل جبير314155

35بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرعمار خليل يوسف313867

36بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكروليد خالد مبارك287868

ي شاحوذ328933
37بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرمحمد راضن

38بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرمحمد عاطف يوسف287830

39بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرسالم حمد مطلك287817

40بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرمحمد طارق عبدالجبار325771

41بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرعبدالقادر فواز حميد469007

42بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرمحمد فوزي اسماعيل333252

43بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرخالد وليد محمد313738

ي ابراهيم320000
44بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرمهند سبت 

45بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرعمار محمد نعمان468227



46بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكراحمد جالل جبير469010

47بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرمحمد عدنان عطيوي489575

ن320361 48بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرحذيفة محمود حسير

49بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرعواد نظمي عواد468395

هللا جميل332675 50بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرعمر خير

51بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكراحمد عبدالسالم عباس325765

52بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكريحتر جبوري عواد314150

53بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرصهيب محمود فرحان314129

54بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكراحمد سامي نارص314139

55بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكراحمد فؤاد فليح332614

56بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرفوزي نوري حماد489583

57بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرمصطقن محمد يوسف325757

58بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرعمر رزاق خلف333263

59بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرطالل عدنان عبدالرزاق333237

60بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرعمار خليل ابراهيم333296

61بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرليث طالع رديف325785

62دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكرمروان نوري حماد489591

63دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكرناطق نافع ديالن320430

64دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكرباسم رسمي وفيق328226

65دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكرعمر احمد عبد314066

66دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكراحمد عيدان جاسم320478

ن عليوي فياض469011 67دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكرحسير

68دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكريوسف نافع ديالن492817

69دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكرعمر عامر يحتر287870

70دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكرعلي ضياء مظلوم545669

71دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكرصباح جبار احمد320377

ي عيدان314138 72دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكرعمر خير

73دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكراحمد عبدالفتاح مهدي558832

74دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكرمحمد رعد محمود383063

75دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكررائد عزمي عطية545625

76دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكرنامق نافع ديالن320575

77دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكرعامر احمد عليوي314142

78دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكريارس محمود عطيوي325591

79دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكرخالد وليد خالد558768

80دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكرمعاذ ماجد حسن287812

81دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكرعمر عبدالكريم حسن287833

82دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكراحمد ثامر احمد558773

83دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكرسعد فائق هاشم314151

84دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكرمحمد علي نارص320538

85إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرابراهيم خليل ابراهيم320499

86إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكراحمد محمود خميس314156

87إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرعماد طالل طه314136

88إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرجاسم طالب جاسم320660

89إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرعبدالجبار علي محمد325439

90إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرمحمد محمود خميس314063

91إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرامجد ثامر احمد558771

92إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكراسامة احمد رديف545668



93إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرقيس عامر سليم325792

94إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرمصطقن شامل كامل558813

95إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرثائر سوعان تركي287882

96إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرعبدالقادر رائد رحيم476231

97إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرجاسم معاد جاسم545660

1ماجستيرالرمادي المركز21541االنبارذكراثير جمعة رسحان328955

2ماجستيرالرمادي المركز21541االنبارذكرمهند عبدالرحيم محمود320299

3ماجستيرالرمادي المركز21541االنبارذكرمروان علي مخلف320458

4بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرعبدهللا صبحي محمد287865

ي محيسن287879 5بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكراسامة خير

6بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكريحتر بشار محمد314031

 علي333220
ن 7بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكروسام حسير

8بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكركمال عدنان خلف325130

9بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرعبدالستار رياض علي314145

10بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكربراء ناطق نافع326107

ي محيسن287875 11بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرقتيبة خير

12بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرليث عماد عكلة325613

13بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرامجد حامد عبدالجبار325491

14بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرصباح نوري حماد489576

 محمد علي333345
15بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرمصطقن

16بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرحذيفة فؤاد مجيد469013

17بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكراوس حامد مطر545663

18بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرعبدالرحمن سالم رشيد469008

19بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرعالء فؤاد فليح332633

20بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرسامر احمد رديف545692

21بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرحذيفة كريم شاحوذ314153

22بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرعمر جمعة خلف312349

ن333192 23بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرسامح منذر ياسير

24بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرلؤي نعمة ابراهيم331599

25بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرعمر خليل عبود545698

26بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكريارس عدنان عطيوي489590

27بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرمحمد خالد عبدالغفور314060

28بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرعبدالرحمن محمود خضير312373

29بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرعمر مثتن محسن314055

30بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرمحمد حميد نيسان314152

ن313691 31بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرطه احمد حسير

32بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرعلي اسماعيل شوكة332646

ن311905 ن احمد حسير 33بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرحسير

ي325478 34بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرمحمد خالد تاج 

35بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكراحمد محمد خليفة545404

36بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرهمام عماد محمد287819

37بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرمحمد عبدالرسول محمد314130

38بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكراياد جبير حسن314128

39بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرعمر محمد مصلح325583

40بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرمحمد بشار محمد314037

41بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرمحمد حامد عبدالجبار325483

42بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرعلي شعبان علي333359



43بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرابوبكر نامق نافع325750

ي325779
 
ق 44بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرصفوك رافع رسر

45بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرخالد عبدهللا حسن287843

46بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرخالد عماد عكلة325717

47بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرعبدالجبار هادي جبير311904

48بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرعثمان علي مخلف314127

49بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكربالل طه نجم325794

هللا محسن367896 50بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرعبدالرحمن خير

51دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكراحمد نامق نافع320603

52دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكرعمر احمد عبيد325505

53دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكرمحمد عبدالكريم حسن287836

54دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكرمحمد هاشم جبير314041

ن333366 55دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكرعمار مازن ياسير

56دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكرعبدالرزاق معد عبدالرزاق325542

57دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكرزيد خالد عبدالغفور314154

58دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكرسالم موفق عبدالرحيم319955

59دبلومالرمادي المركز21541االنبارذكرمامون عبدالغفور ابراهيم545239

60إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرساري جاسم مصطقن314124

ي314052 61إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرعبدالقادر خالد تاج 

62إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرعقيل محمود مهدي314149

63إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرحماد نوري حماد489578

64إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرايهم جبار عباس333279

65إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكراوس فاضل كريم328753

66إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرمحمود مخلص محمد287814

67إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرعالء شامل عطاهللا287840

68إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرايرس جبار عباس332019

69إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرانور احمد حامد313706

70إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكريوسف معد عبدالرزاق325546

 محمد علي333351
71إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرمثتن

72إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرسمير محمد خضير314143

73إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرحسام قاسم محمد328917

ن332058 74إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرمحمد مازن ياسير

75إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكراحمد سالم حميد467631

76إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرعلي عدنان جبير469012

77إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرانور خالد ستار325606

ي محيسن287877 78إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرعبدالملك خير

ي314146
 
ق 79إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرسلطان رافع رسر

80إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرمصطقن احمد شهاب314049

81إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرعبدالقادر نظمي عواد468360

ن319981 82إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرسعد عارف ياسير

83إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرايمن حازم جسام314057

84إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكربشير باسم رسمي468993

85إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرمحمد اياد سعيد287827

86إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكربالل مجيد نايف333410

87إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرمعتصم ناطق نافع334476

88إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرحارث محمود دليمي335344

89إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكربهاء ناطق نافع334471



 شامي314116
ن 90إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكراحمد حسير

91إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرهمام مناف عدنان333335

92إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرحسام قاسم علي314026

93إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرعالء سلمان عباس489592

94إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرمهند ابراهيم زاوي314579

95بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرسعد تركي عناد314157

96بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرهيثم مطر زعيان326018

97بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارذكرفؤاد محمد خلف332718

98إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكراحمد اسماعيل عواد325527

99إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرايهاب نظمي عواد468381

100إعداديةالرمادي المركز21541االنبارذكرمحمد شيبوب عبدهللا333321

1ماجستيرالرمادي المركز21541االنبارأنتىرغد باتع ذنون545670

ى سحاب مصطقن325449 2بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارأنتىبرسر

3بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارأنتىنىه ابراهيم حسن333384

4بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارأنتىرؤى عثمان جوير314134

5بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارأنتىشيماء محمود دليمي343070

ن287873 افراح علي حسير
6بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارأنتى

7بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارأنتىامنة احمد عادي237378

8بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارأنتىسارة محمود عبداللطيف287862

9دبلومالرمادي المركز21541االنبارأنتىلبتن محمد مجيد325424

10دبلومالرمادي المركز21541االنبارأنتىهناء مهدي صالح314045

11دبلومالرمادي المركز21541االنبارأنتىشذى شعبان عبد314141

12دبلومالرمادي المركز21541االنبارأنتىنجوى اكرم محمود327168

13إعداديةالرمادي المركز21541االنبارأنتىوداد صبار ابراهيم320127

14إعداديةالرمادي المركز21541االنبارأنتىانوار عبدالوهاب سحاب476239

ي حمد325597 بتول هوب 
15إعداديةالرمادي المركز21541االنبارأنتى

1بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارأنتىميس رفعت سعدي313422

سارة قاسم علي545679
2بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارأنتى

3بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارأنتىزينب جمعة مروح320152

حسناء علي حماد548086
4بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارأنتى

5بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارأنتىسعاد عدنان خلف325152

6بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارأنتىدعاء مصطقن عز الدين337344

7بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارأنتىانوار احمد عودة335334

8بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارأنتىهاجر كريم شاحوذ332740

9بكالوريوسالرمادي المركز21541االنبارأنتىسارة احمد عادي237375

ن314144 10دبلومالرمادي المركز21541االنبارأنتىياسيمن عارف ياسير

11دبلومالرمادي المركز21541االنبارأنتىسارة معروف محسن545677

12دبلومالرمادي المركز21541االنبارأنتىرشا ابراهيم جسام314132

سالي سعدي عبدالرزاق332083
13دبلومالرمادي المركز21541االنبارأنتى

14إعداديةالرمادي المركز21541االنبارأنتىنبا فراس خلف287859

ي ابراهيم558830
15إعداديةالرمادي المركز21541االنبارأنتىرشا سبت 

16إعداديةالرمادي المركز21541االنبارأنتىعذراء جمعة مروح320139

17إعداديةالرمادي المركز21541االنبارأنتىرسى عبدهللا حسن287848

18إعداديةالرمادي المركز21541االنبارأنتىهدى معروف محسن314125

19إعداديةالرمادي المركز21541االنبارأنتىارساء عدنان خلف320333

20إعداديةالرمادي المركز21541االنبارأنتىهبة فراس خلف287852

ي469014
ن
ن لطوق 21إعداديةالرمادي المركز21541االنبارأنتىتبارك حسير



22إعداديةالرمادي المركز21541االنبارأنتىزينب عدنان خلف320312

23دبلومالرمادي المركز21541االنبارأنتىلميس طالب وادي468951

1دكتوراهاألندلس21542االنبارذكرسالم اسماعيل مصطقن312880

2دكتوراهاألندلس21542االنبارذكراياد ناظم جاسم312988

3ماجستيراألندلس21542االنبارذكرخالد فرج بديوي326078

4ماجستيراألندلس21542االنبارذكرعلي هاشم محمد328967

5ماجستيراألندلس21542االنبارذكرعثمان مصطقن عبدالمجيد323214

6ماجستيراألندلس21542االنبارذكرانس حامد مصلح547852

7ماجستيراألندلس21542االنبارذكرعبدهللا عبدالستار رائف312854

8ماجستيراألندلس21542االنبارذكرعلي خالد مخلف326098

9دبلوم عالياألندلس21542االنبارذكرخالد عطاهللا مخلف313339

ن عبدالرحمن312356 10بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرضياء ياسير

11بكالوريوساألندلس21542االنبارذكروجدي عبدالمجيد حميد323381

ي قدوي313401
12بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعبدالقادر سبت 

13بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمحمد فرج بديوي326069

ن نارص326083 اس امير 14بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرني 

 علي كريم330094
ن 15بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرحسير

16بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعمر عبدالجبار محمد467963

17بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمصطقن شكري نعمان288153

18بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرفالح حسن علي468351

19بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمحمد نوري فياض312838

20بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمصطقن حمد عبد323259

21بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمحمد محمود صالح312949

ن نارص332347 22بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمناف امير

23بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعمر محمود صالح467935

24بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرهيثم يونس رشيد561701

25بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعبدالفتاح سعود مطر558798

26بكالوريوساألندلس21542االنبارذكراوس احمد فرج332227

ن332334 27بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرحاتم احمد حسير

28بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرجمال خلف مهيدي468039

ن محمد467969 29بكالوريوساألندلس21542االنبارذكربسام حسير

30بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمحمد مشعان شندوخ323226

31بكالوريوساألندلس21542االنبارذكراياد مشعان شندوخ323320

32بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرايرس قيس ذنون332356

33بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمحمد حايف زبار331145

34بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعمر محمد جاسم468952

35بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعمر مخلف مهيدي313542

36بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرخليل اسماعيل خليل332395

37بكالوريوساألندلس21542االنبارذكراسماعيل عبدالواحد اسماعيل323740

ن مهند توفيق332258 38بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرحسير

39بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرنبهان عبدالواحد اسماعيل331506

40بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمحمد ساجد ضاجي313373

41بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعلي وليد هادي312919

42بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعصام راشد حمود312905

43بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمحمد صباح محمد332301

44بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعمر عبدهللا غزاي312908

45بكالوريوساألندلس21542االنبارذكراحمد ماجد رسحان323608



46بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعدنان صالل خليوي488961

47بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرزيد زياد حماد545628

48بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمصطقن زياد مرشد323661

49بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمحمد خلف مشعان334452

50بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمحمد احمد نارص312874

51بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمحمد ثابت خليل467974

52بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرطارق زياد حماد545613

53بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرحكمت عدنان محيسن332296

54بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرسيف كاتب احمد288297

55بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعمر خميس جاسم313388

56بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعمر يارس اسماعيل312844

57بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعلي فهمي عبدالجبار467964

58بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرحميد سالم سويد288326

59بكالوريوساألندلس21542االنبارذكراوس حامد مصلح312909

60بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمحمد طلك علي288337

61بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعبدالرزاق محمود مصلح312916

62بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعمر محمد عبد547843

63بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعمر عبدالعزيز عواد312893

64بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمحمد زياد حماد545631

65بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعلي باسم محمد288300

66بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمروان منذر زبن288138

67دبلوماألندلس21542االنبارذكروليد نافع عطاهللا334456

68دبلوماألندلس21542االنبارذكراحمد مهدي عبدهللا313684

69دبلوماألندلس21542االنبارذكرحذيفة عبدالجبار ستوري313701

70دبلوماألندلس21542االنبارذكرعماد ارحيم خليل312914

71دبلوماألندلس21542االنبارذكرعثمان عبدالستار رائف312851

72دبلوماألندلس21542االنبارذكرمحمد مهيدي صالح558805

 علي حماد323523
ن 73دبلوماألندلس21542االنبارذكرتحسير

74إعداديةاألندلس21542االنبارذكرثامر عبدالجبار موس323776

75إعداديةاألندلس21542االنبارذكرزيد فيصل مخلف288341

76إعداديةاألندلس21542االنبارذكرايمن نوري عايد323725

77إعداديةاألندلس21542االنبارذكرحسن حامد محمود334588

78إعداديةاألندلس21542االنبارذكرمحمد عماد سامي288305

79إعداديةاألندلس21542االنبارذكرعبدالقادر اياد صالح331296

80إعداديةاألندلس21542االنبارذكراحمد سالم جميل288338

81إعداديةاألندلس21542االنبارذكرغازي فيصل مخلف288288

ن سليمان288285 82إعداديةاألندلس21542االنبارذكررامي تحسير

83إعداديةاألندلس21542االنبارذكرمازن محمد صالل288345

84إعداديةاألندلس21542االنبارذكرمصطقن ستار محمد288329

1ماجستيراألندلس21542االنبارذكرعبدهللا عامر ريحان288342

2بكالوريوساألندلس21542االنبارذكربركات ساجد ضاجي323647

3بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرفهد صائب جاسم488964

4بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعبدالرحمن فايز عيادة288161

5بكالوريوساألندلس21542االنبارذكراحمد خلف مطر312903

6بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمحمد عبدالعزيز سعود332308

7بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعبدالرحمن غالب زيدان332244

8بكالوريوساألندلس21542االنبارذكروقاص سعد اسماعيل312994



9بكالوريوساألندلس21542االنبارذكراحمد تركي كريم313365

10بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعلي اياد علي547834

 علي عباس343047
ن 11بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرحسير

12بكالوريوساألندلس21542االنبارذكررداد رعد اسماعيل288332

13بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمحمد نجم عبدهللا467977

14بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرسالم حامد سالم288322

15بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمحمد جمال عواد326035

16بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرطارق زياد خلف467972

17بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمصطقن قيس ذنون288127

18بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمحمد حمد عبد323706

19بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمحمد فؤاد عبدالحافظ312898

20بكالوريوساألندلس21542االنبارذكراسامة حمدي احمد288216

21بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرليث عبدهللا صالح288130

22بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمروان مصطقن عبدالمجيد331264

 علي467954
ن 23بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعمر حسير

24بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعبدهللا فرحان خلف332232

25بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرسيف سعد عطاهللا545608

26بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرليث بشار محمود312889

27بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمحمد صالح خلف288144

28بكالوريوساألندلس21542االنبارذكررائد شاكر محمود323356

29بكالوريوساألندلس21542االنبارذكراحمد اياد جاسم312925

ن488962 30بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمحمد سعدي حسير

31بكالوريوساألندلس21542االنبارذكراحمد مرعب ضحوي323406

32بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمحمد سمير عبدالستار323959

33بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرصهيب احمد فرج332217

34بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمهند منذر نويديس288321

35بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرسيف عالء عسكر547836

36بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعباس فاضل ضاجي313046

37بكالوريوساألندلس21542االنبارذكراحمد ثابت خليل313017

ي احمد467940
38بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرسعد عبدالغتن

39بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرمهند تركي كريم288343

40بكالوريوساألندلس21542االنبارذكراوس نافع حافظ288333

41بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرسيف سعد اسماعيل313393

42بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعالء محمد عبد467980

43بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرايرس عبدالكريم صالح313029

44بكالوريوساألندلس21542االنبارذكراحمد مجيد احمد312900

45بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرفاضل ساجد ضاجي313035

ف312910 46بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرجارس حاتم مرسر

47بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعبدهللا فيصل سعود312842

48بكالوريوساألندلس21542االنبارذكررسمد قيس ذنون288334

49بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرسليم سعدون خلف323271

50بكالوريوساألندلس21542االنبارذكروسام شاكر عطاهللا313205

51بكالوريوساألندلس21542االنبارذكريوسف اياد طه312928

52بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعلي شاكر محمود334595

53بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعمر محمد محمود287595

54دبلوماألندلس21542االنبارذكرعبدهللا اسماعيل طه332321

ي312887
 
55دبلوماألندلس21542االنبارذكريوسف حافظ شوق



ي فدوي312923
56دبلوماألندلس21542االنبارذكرعبدالحميد سبت 

57دبلوماألندلس21542االنبارذكراحمد سليمان شالل323189

58دبلوماألندلس21542االنبارذكراحمد فتاح احمد323679

59دبلوماألندلس21542االنبارذكرصالح احمد عواد323479

60دبلوماألندلس21542االنبارذكرمحمود محمد عالوي288293

61دبلوماألندلس21542االنبارذكراياد رعد عبدالحليم328946

موط312983 62دبلوماألندلس21542االنبارذكراحمد سالم رسر

63إعداديةاألندلس21542االنبارذكراحمد محمد فاضل313368

ن313333 64إعداديةاألندلس21542االنبارذكرعبدهللا نجم حسير

65إعداديةاألندلس21542االنبارذكرمصطقن محمد عالوي288290

66إعداديةاألندلس21542االنبارذكربهاءالدين صادق عبدالكريم331254

67إعداديةاألندلس21542االنبارذكرمولود احمد مخلف323946

68إعداديةاألندلس21542االنبارذكرعبدالقادر ماجد محمود334552

ي فدوي323794
69إعداديةاألندلس21542االنبارذكرمجهد سبت 

70إعداديةاألندلس21542االنبارذكرصباح فرحان خلف331545

71إعداديةاألندلس21542االنبارذكريوسف عالء عسكر547833

ف312902 72إعداديةاألندلس21542االنبارذكرمحمد حاتم مرسر

73إعداديةاألندلس21542االنبارذكرسبع خميس جاسم488968

74إعداديةاألندلس21542االنبارذكرعبدهللا تركي محيميد331564

ف313024 75إعداديةاألندلس21542االنبارذكرهايل ناظم مرسر

ي فدوي323807
76إعداديةاألندلس21542االنبارذكرعبدهللا سبت 

77إعداديةاألندلس21542االنبارذكرمصطقن محمد عواد326024

78إعداديةاألندلس21542االنبارذكرمصطقن خالد صالح334487

79إعداديةاألندلس21542االنبارذكرحمادي خميس جاسم312911

80إعداديةاألندلس21542االنبارذكرعلي سالم جميل331324

81إعداديةاألندلس21542االنبارذكرمحمد شكر محمود288278

82إعداديةاألندلس21542االنبارذكراحمد عبدالفتاح سعود332238

83إعداديةاألندلس21542االنبارذكرخبيب عبدالستار رائف313167

84إعداديةاألندلس21542االنبارذكرعمر عامر عبدهللا313358

85إعداديةاألندلس21542االنبارذكرمحمد فضل ضاجي313193

86إعداديةاألندلس21542االنبارذكرعمر فضل ضاجي313158

87إعداديةاألندلس21542االنبارذكربراء مشعان شندوخ332287

88إعداديةاألندلس21542االنبارذكرعبدهللا عبدالستار صالح313381

89إعداديةاألندلس21542االنبارذكرمخلد فايق احمد313349

90إعداديةاألندلس21542االنبارذكرمحمد عامر عبدهللا313355

91إعداديةاألندلس21542االنبارذكرمحمد خليفة عبد313446

92إعداديةاألندلس21542االنبارذكرعبدهللا فخري احمد288336

93إعداديةاألندلس21542االنبارذكرمحمد شكري نعمان313199

94إعداديةاألندلس21542االنبارذكرمحمد فالح طلب312896

95إعداديةاألندلس21542االنبارذكرمحمد فالح حسن337258

96إعداديةاألندلس21542االنبارذكرمصطقن احمد مخلف323873

97إعداديةاألندلس21542االنبارذكرعمر ناظم زيدان328714

98إعداديةاألندلس21542االنبارذكروهب رائد علي312364

99إعداديةاألندلس21542االنبارذكراحمد صادق عبدالكريم331234

100بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرطاهر خلف صالح332404

101بكالوريوساألندلس21542االنبارذكرعدي محمد جاسم548077

102إعداديةاألندلس21542االنبارذكرجاسم محمد عودة323757



103إعداديةاألندلس21542االنبارذكرخالد يوسف عالوي288310

ن331198 104إعداديةاألندلس21542االنبارذكرباسم احمد حسير

105إعداديةاألندلس21542االنبارذكراحمد حمد مشعان547835

ن خليل343059 1ماجستيراألندلس21542االنبارأنتىماجدة ياسير

2دبلوم عالياألندلس21542االنبارأنتىلمياء نوري عايد313419

3بكالوريوساألندلس21542االنبارأنتىشذى زهير رؤوف313733

4بكالوريوساألندلس21542االنبارأنتىعبير احمد دليمي335347

5بكالوريوساألندلس21542االنبارأنتىنورالهدى شكر محمود547841

ى شاكر محمود332283 6دبلوماألندلس21542االنبارأنتىبرسر

7دبلوماألندلس21542االنبارأنتىايناس ياس خضير323631

8دبلوماألندلس21542االنبارأنتىفردوس فواز مهدي332372

9إعداديةاألندلس21542االنبارأنتىهند عبداللطيف عطية313336

1ماجستيراألندلس21542االنبارأنتىنور حمد عبد323694

2ماجستيراألندلس21542االنبارأنتىمتن سعدي كريم323241

3ماجستيراألندلس21542االنبارأنتىدينا احمد محمد331379

4بكالوريوساألندلس21542االنبارأنتىذكرى فواز مهدي323203

ي312922 5بكالوريوساألندلس21542االنبارأنتىهند نرصي ناج 

6بكالوريوساألندلس21542االنبارأنتىذكرى محمود عواد323453

7بكالوريوساألندلس21542االنبارأنتىساره حامد مصلح312934

ي شجاع عبدهللا323300
8بكالوريوساألندلس21542االنبارأنتىتهابن

9بكالوريوساألندلس21542االنبارأنتىشهد شكر محمود547849

10بكالوريوساألندلس21542االنبارأنتىشهد احمد محمد331457

11بكالوريوساألندلس21542االنبارأنتىثناء عامر عبدالمجيد332271

12بكالوريوساألندلس21542االنبارأنتىرشا عالء عسكر547838

13بكالوريوساألندلس21542االنبارأنتىدعاء محمد عبد467967

14بكالوريوساألندلس21542االنبارأنتىزبيدة عامر عبدالمجيد332277

15بكالوريوساألندلس21542االنبارأنتىرشا محمد درج288347

ن مصطقن عبدالمجيد332274 16بكالوريوساألندلس21542االنبارأنتىرياحير

17دبلوماألندلس21542االنبارأنتىسح  عبداللطيف عطية489861

ن خميس جاسم312939 18دبلوماألندلس21542االنبارأنتىياسمير

19إعداديةاألندلس21542االنبارأنتىعوف عبدالرحمن ستوري288330

1دكتوراهالملعب21543االنبارذكرشعبان عالوي عبد327329

2دكتوراهالملعب21543االنبارذكرجاسم محمد غازي311217

3ماجستيرالملعب21543االنبارذكرعبدالجليل ابراهيم سويد468752

4ماجستيرالملعب21543االنبارذكرهيثم علي حمد468740

5ماجستيرالملعب21543االنبارذكرمحمد مصلح شويش380553

6ماجستيرالملعب21543االنبارذكرمصطقن عبد صالح468754

7بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعمر حميد صالح311462

8بكالوريوسالملعب21543االنبارذكراوس عبدالرحيم عبدالهادي287747

9بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعالء حميد فرحان327591

10بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرحيدر شاكر شالل327579

11بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمصطقن اياد مخلف327238

12بكالوريوسالملعب21543االنبارذكررسمي ضاجي مخلف327203

13بكالوريوسالملعب21543االنبارذكربالل قاسم صبار311168

14بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرباسم عراك عباس311506

15بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرحذيفة عادل عبداللطيف312035

16بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعماد علي هزاع311522



17بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعبدالمناف حامد دريدح312245

18بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرخميس بزي    ع محمد311204

19بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرماجد كريم عبدهللا337698

20بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعماد عباس علي311370

21بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرزيد حميد محمد490028

22بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعثمان عدنان صالح380470

23بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرزياد خلف محمود311251

24بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرصباح خلف محمود311346

25بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرغسان عيادة احمد311509

26بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمحمد رمل احمد327356

27بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرباسم محمد ثميل380477

ي عبيد صالح311257
ن
28بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرصاق

29بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرحميد حمد صالح312056

30بكالوريوسالملعب21543االنبارذكراحمد عبدالرزاق احمد313203

31بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمصعب عبدالكريم عبدالحميد312158

32بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرثائر محمود علي327469

33بكالوريوسالملعب21543االنبارذكررائد خميس جهاد311307

34بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرقائد حميد مرزوك558753

35بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرسلمان عبداللطيف حريز312016

36بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعلي زيدان خلف312292

37بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرثائر خزعل صالح311338

38بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمنهل علي محمد493734

ي موس312337 39بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمثتن ناج 

40بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرقاسم عراك عباس311512

41بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرستار علي حمود312721

42بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرسعد جميل خلف312210

ي311493 43بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعمر ذياب صليت 

44بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمحمد مشعان عبد313216

45بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرثائر كامل كودي327379

 علي312117
ن 46بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمحمد حسير

47بكالوريوسالملعب21543االنبارذكررائد عمير عشوي311244

48بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعبدالحكيم عبدالرزاق عبدالحميد312197

49بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرضياء علي حمود312031

50بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرحكمت ضاري سبع327347

51بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعبدالغفار درج خليف312231

52بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرخالد زيدان خلف311210

53بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرماجد حميد احميد558759

54بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمعاذ احمد وال311264

55بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرفيصل فارس طليب312215

56بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمنعم فواز مخلف311485

57بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرحكمت رمضان مهدي545636

58بكالوريوسالملعب21543االنبارذكراحمد سالم نخيالن558762

59بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرضياء متعب محمود327288

60بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرايمن هاشم محمد326598

61بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرماهر غازي عفات380503

62بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرجاسم محمد ثميل312155

63بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعبدالرحمن كريم عليوي312048



ي موس312330 64بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمهند ناج 

65بكالوريوسالملعب21543االنبارذكراحمد طالب عبد327318

66بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرخليل زيدان خلف380572

67بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرحميد محل دعجيل327550

68بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمحمود خميس جاسم468731

69بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعمر عبدالرزاق عبدالحميد311595

70بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعمر طه علي380483

71بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمهند سليمان خلف312327

72بكالوريوسالملعب21543االنبارذكراحمد عامر حمد312223

73بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمحمد شاحوذ ابراهيم312148

74بكالوريوسالملعب21543االنبارذكروسام احمد معجل327363

75بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرايمن احمد معجل327585

76بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمحمد علي حمد312152

77بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمروان غازي عفات380495

78بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعلي صباح ذياب312106

79بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرحميد محمود كاظم327492

80بكالوريوسالملعب21543االنبارذكربالل صالح شهاب490033

81بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرحامد صالح عبدالحميد467864

82بكالوريوسالملعب21543االنبارذكريوسف محمد ثميل327595

83بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمحمد فوزي محسن380492

84بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعبدالسالم شوكت احمد312058

85دبلومالملعب21543االنبارذكرعبدالحليم شهاب احمد490030

86دبلومالملعب21543االنبارذكريوسف سلمان عبد312242

87دبلومالملعب21543االنبارذكرنهاد عباس علي380562

88دبلومالملعب21543االنبارذكركريم عبد محمد380540

89دبلومالملعب21543االنبارذكرصالح عبد حمادي327352

90دبلومالملعب21543االنبارذكريوسف علي خلف311407

91دبلومالملعب21543االنبارذكرسلمان جمال جبير312213

92دبلومالملعب21543االنبارذكراحمد علي حمد312020

93دبلومالملعب21543االنبارذكرثائر محمود مجيد327538

94دبلومالملعب21543االنبارذكرسعيد عبد خليفة545415

95دبلومالملعب21543االنبارذكرناجح علي ذير380580

96دبلومالملعب21543االنبارذكرعدي قيس عبدالجبار312113

97دبلومالملعب21543االنبارذكرمعن ابراهيم اسماعيل327234

98دبلومالملعب21543االنبارذكرابوبكر صباح ذياب312006

ن327534 99دبلومالملعب21543االنبارذكربهاء مصلح حسير

100دبلومالملعب21543االنبارذكرعلي مطر احمد331503

101دبلومالملعب21543االنبارذكرصادق مخلف حمد312262

102دبلومالملعب21543االنبارذكرالحج بحر غافل327605

103دبلومالملعب21543االنبارذكرطه حمزة بهجت311531

104دبلومالملعب21543االنبارذكرعمر سعدون حمادي380566

105دبلومالملعب21543االنبارذكرحمزة خالد خليل312249

106دبلومالملعب21543االنبارذكرعرفات مؤيد عبد287737

107إعداديةالملعب21543االنبارذكرعالء عبيد صالح311363

108إعداديةالملعب21543االنبارذكرمحمد اسماعيل عبد326745

ف دحام468734 109إعداديةالملعب21543االنبارذكرحميد مرسر

110إعداديةالملعب21543االنبارذكرباسم سنجار خلف327409



111إعداديةالملعب21543االنبارذكررائد ضاهد فالح468751

ن312013 112إعداديةالملعب21543االنبارذكرمجيد حمادي حسير

ي موس312346 113إعداديةالملعب21543االنبارذكرخالد ناج 

114إعداديةالملعب21543االنبارذكرذاكر محمد عبود327371

115إعداديةالملعب21543االنبارذكرفيصل صالح نايل312195

116إعداديةالملعب21543االنبارذكرايمن ابراهيم جلعوط327568

117إعداديةالملعب21543االنبارذكرنهاد شاكر صالح490009

118إعداديةالملعب21543االنبارذكراحمد حامد عودة327527

119إعداديةالملعب21543االنبارذكراحمد ماجد ريكان545609

120إعداديةالملعب21543االنبارذكرحسام شهاب احمد312286

121إعداديةالملعب21543االنبارذكرمحمد مالك رمضان545621

122إعداديةالملعب21543االنبارذكرعمار مصطقن جميل327496

123إعداديةالملعب21543االنبارذكريوسف حميد احميد558783

124إعداديةالملعب21543االنبارذكروسام اسماعيل عبد327337

ي محمد311176
125إعداديةالملعب21543االنبارذكرامجد سبت 

1دكتوراهالملعب21543االنبارذكرمحمد جاسم محمد380499

2ماجستيرالملعب21543االنبارذكررياض عبدالكريم حمد327388

ن380556 ن موفق حسير 3بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرحسير

4بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعبدالرحمن خليفة صكر312163

ي كردي380534
5بكالوريوسالملعب21543االنبارذكراحمد سبت 

6بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمثتن عادل عبداللطيف312081

7بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمحمد خزعل صالح312182

8بكالوريوسالملعب21543االنبارذكراحمد محمد حسن287745

9بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرحامد احمد عبيد327474

10بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعالء خليفة شيحان380531

 علي311939
ن 11بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرصفاء حسير

ن312045 12بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرخالد جمال حسير

13بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعبدالرحمن شهاب احمد311954

14بكالوريوسالملعب21543االنبارذكراحمد خلف مجبل467647

15بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرطارق حمد عبد312178

ف ذير312257 16بكالوريوسالملعب21543االنبارذكراكرم مرسر

17بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعمر احميد عبد469027

18بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعالء يوسف عبد311968

ن حميد312336 19بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمحمد امير

20بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعبدالسالم محمد احمد326043

21بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعمار جمعة شاحوذ335352

22بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمحمد فاضل محيميد337589

23بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرفراس اسماعيل جياد327313

24بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمصطقن فيصل شحاذة327210

25بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعلي نجم عبدهللا327181

26بكالوريوسالملعب21543االنبارذكراثير مطلوب عواد312030

27بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرخرصن خلف خضير558791

28بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمحمد حميد صالح312067

29بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعمار جاسم شهاب312066

30بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمحمود صالح عبدالحميد468730

31بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعالء عبيد مخلف493931

32بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعمر ابراهيم حسن287743



33بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمحمد مظفر صالح327498

34بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعبدالرحيم محمد خليل312269

35بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرحسام احمد معجل312307

36بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعبدالرحمن سليمان ابراهيم312299

ف ذير312255 37بكالوريوسالملعب21543االنبارذكروسام مرسر

38بكالوريوسالملعب21543االنبارذكراحمد عباس فاضل327222

39بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرسيف حماد عبد321116

40بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعمر طه جياد312085

41بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعمر صالح سمير327420

 علي جاسم312193
42بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمصطقن

43بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعبدالرحمن عبدالكريم عبدالحميد311957

44بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرماهر خميس خليفة327191

45بكالوريوسالملعب21543االنبارذكراثير احمد عبد380524

ن محمد حمد327227 46بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمعي 

47بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعباس فاضل مرعي312227

48بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعبدالرحمن منعم عبدهللا490050

49بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرسمير عبد حسن312063

50بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمحمود عبدالكريم صالح327599

ن380485 51بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمحمد موفق حسير

52بكالوريوسالملعب21543االنبارذكربهاء علي محمد493857

53بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرزينعابدين فؤاد فرحان312090

54بكالوريوسالملعب21543االنبارذكراحمد خميس حمد312187

55بكالوريوسالملعب21543االنبارذكروائل محمود علي312184

56بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمحمد هاشم محمد312217

57بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعمار خزعل صالح311285

58بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمحمد مهدي صالح311419

59بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرفؤاد خلف مطر380586

 سيدعلي311273
ن 60بكالوريوسالملعب21543االنبارذكراحمد حسير

61بكالوريوسالملعب21543االنبارذكررضا سويد دعيجل327547

62بكالوريوسالملعب21543االنبارذكراحمد جبير موس467473

63بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمحمد هادي علي312084

64بكالوريوسالملعب21543االنبارذكراحمد فؤاد فرحان312087

65بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرشاكر خالص علي312204

ي312134
66بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمهند هادي منقن

67بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرانمار جاسم شهاب311433

68بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرربيع محمد طارش311938

69بكالوريوسالملعب21543االنبارذكربشار احمد خلف337760

70بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرضياء عامر محمد312060

ي علي311375
ن
71بكالوريوسالملعب21543االنبارذكراحمد صاق

72بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمحمد غالب خليل312354

73بكالوريوسالملعب21543االنبارذكربكر زياد صالح380488

74بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرخالد مجيد حمادي312122

75بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرنورالدين فؤاد فرحان312102

76بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرطه عبد حسن313208

77بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرهيثم يوسف عبد312272

ن حمادي327323 78بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمحمد حسير

 علي490022
ن 79بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرعلي حسير



80بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرموس احمد عطاهللا468749

81دبلومالملعب21543االنبارذكربهاء ناجح علي312201

82دبلومالملعب21543االنبارذكراحمد حروش خلف312174

83دبلومالملعب21543االنبارذكرفؤاد حامد عبدهللا312138

84دبلومالملعب21543االنبارذكرعمر كريم عبدهللا380542

85دبلومالملعب21543االنبارذكرمصطقن عزيز سعود327451

86دبلومالملعب21543االنبارذكرمحمد ناظم جدوع313149

87دبلومالملعب21543االنبارذكرماهر جميل ابراهيم327442

88دبلومالملعب21543االنبارذكرعمار سامي جهاد311440

89دبلومالملعب21543االنبارذكرخالد ابراهيم خلف327302

90دبلومالملعب21543االنبارذكرمصطقن حمزة بهجت311579

91دبلومالملعب21543االنبارذكرصفاء حماد شديد380548

ف ذير312259 92دبلومالملعب21543االنبارذكراسامة مرسر

93دبلومالملعب21543االنبارذكروضاح عامر يحتر327197

94دبلومالملعب21543االنبارذكريارس هادي نجاد312190

95دبلومالملعب21543االنبارذكرعلي عبدالهادي حمد312322

96دبلومالملعب21543االنبارذكرمحمد حميد عنفوص326699

97إعداديةالملعب21543االنبارذكرصدام سهام عبد311948

98إعداديةالملعب21543االنبارذكرعبدهللا مجيد محمد490002

ف327530 99إعداديةالملعب21543االنبارذكرمصطقن رشيد مرسر

 سمير حامد311964
100إعداديةالملعب21543االنبارذكرمصطقن

101إعداديةالملعب21543االنبارذكراحمد سامي عبد312039

102إعداديةالملعب21543االنبارذكرعبدالرحمن احمد معجل312304

هان468744 103إعداديةالملعب21543االنبارذكرمظهر زيدان رسر

104إعداديةالملعب21543االنبارذكرقاسم حمزة بهجت311569

105إعداديةالملعب21543االنبارذكرمحمد خالد علي311189

106إعداديةالملعب21543االنبارذكرليث صباح حمادي312229

107إعداديةالملعب21543االنبارذكرمروان عبيد حماد467641

108إعداديةالملعب21543االنبارذكرساير قاسم جودة468747

109إعداديةالملعب21543االنبارذكرعمر صباح حمادي312290

ي311427 110إعداديةالملعب21543االنبارذكرانس ذياب صليت 

111إعداديةالملعب21543االنبارذكرسامر عادل هالل311451

112إعداديةالملعب21543االنبارذكرمحمد حميد علوان311296

113إعداديةالملعب21543االنبارذكرصفاء حافظ نايف312070

114إعداديةالملعب21543االنبارذكرمحمد عدنان شدهان468742

115إعداديةالملعب21543االنبارذكرغيث حاتم احمد327431

116إعداديةالملعب21543االنبارذكراسامة عدنان مصلح311326

117إعداديةالملعب21543االنبارذكرباسم رحيم حمد490016

118إعداديةالملعب21543االنبارذكرعثمان علي رشيد344461

119إعداديةالملعب21543االنبارذكرمحمد حميد عبد469016

120إعداديةالملعب21543االنبارذكرعمار شاكر حماد337617

121إعداديةالملعب21543االنبارذكراحمد عبيد صالح311386

122إعداديةالملعب21543االنبارذكرفالح حسن علي311470

123إعداديةالملعب21543االنبارذكرعلي اياد خلف312294

124إعداديةالملعب21543االنبارذكرمحمد سوري مشعان326666

125إعداديةالملعب21543االنبارذكرطارق زياد حامد312141

126إعداديةالملعب21543االنبارذكرابراهيم جاسم محمد337606



127إعداديةالملعب21543االنبارذكرعثمان حميد محيميد327574

128إعداديةالملعب21543االنبارذكرعلي قاسم ابراهيم327216

129إعداديةالملعب21543االنبارذكرعمر حمدي صبار327307

130إعداديةالملعب21543االنبارذكرليث فاضل مصلح327447

ن311478 ن محمد حسير 131إعداديةالملعب21543االنبارذكرحسير

132إعداديةالملعب21543االنبارذكرمحمد عواد خوير80852

133إعداديةالملعب21543االنبارذكراحمد مجيد حمادي380519

134إعداديةالملعب21543االنبارذكرراجح صبار علي337581

135إعداديةالملعب21543االنبارذكرزيد حمودي ابراهيم311970

136إعداديةالملعب21543االنبارذكرعالء شهاب حمد311979

137إعداديةالملعب21543االنبارذكرابراهيم ثامر مرزوك558789

ي عبد312109 138إعداديةالملعب21543االنبارذكرسفيان ناج 

139إعداديةالملعب21543االنبارذكرقتيبة شامل كامل81080

140إعداديةالملعب21543االنبارذكرفؤاد نعمان حمود311500

141إعداديةالملعب21543االنبارذكرعبدالرحمن عبدالكريم صالح311353

ن حمد311516 142إعداديةالملعب21543االنبارذكرمحمد حسير

143إعداديةالملعب21543االنبارذكرعمر مخلف مجبل558728

144إعداديةالملعب21543االنبارذكركريم محمود كاظم311319

ن فرات فاضل323063 145إعداديةالملعب21543االنبارذكرياسير

146إعداديةالملعب21543االنبارذكرسلطان محمد صالح327416

147إعداديةالملعب21543االنبارذكراحمد مظفر صالح327520

148إعداديةالملعب21543االنبارذكربالل عفان محمد380508

149إعداديةالملعب21543االنبارذكرعمر درع علي311526

150إعداديةالملعب21543االنبارذكراسيد حمودي ابراهيم380479

151إعداديةالملعب21543االنبارذكراحمد صالح خلف376463

152إعداديةالملعب21543االنبارذكرمحمد فؤاد فرحان312093

153إعداديةالملعب21543االنبارذكريارس سليمان ابراهيم312266

154إعداديةالملعب21543االنبارذكراحمد رمل احمد311958

155إعداديةالملعب21543االنبارذكرجمعة خالد جميل380577

156إعداديةالملعب21543االنبارذكررعد عامر حمد312224

ن311356 ن علوان حسير 157إعداديةالملعب21543االنبارذكرحسير

158إعداديةالملعب21543االنبارذكرمحمد عارف محمد337685

159إعداديةالملعب21543االنبارذكرعبدهللا خميس صالح312002

ن ثامر مرزوك558787 160إعداديةالملعب21543االنبارذكرحسير

161إعداديةالملعب21543االنبارذكرعبداالله عبداللطيف عبدالحميد311445

162إعداديةالملعب21543االنبارذكرعلي محمد مطر327542

163إعداديةالملعب21543االنبارذكرمنذر محمد عبد327438

164بكالوريوسالملعب21543االنبارذكربشار سامي جهاد312052

165بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرمحمد حميد حسن337642

166بكالوريوسالملعب21543االنبارذكربالل حميد عنفوص326722

ن312207 167بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرنزار عبيد حسير

168بكالوريوسالملعب21543االنبارذكرسعد كامل حمادي468735

169دبلومالملعب21543االنبارذكراحمد عبدالرزاق علي468341

170دبلومالملعب21543االنبارذكرعامر مظفر صالح327510

171دبلومالملعب21543االنبارذكرليث فخري احمد327341

172إعداديةالملعب21543االنبارذكرعبدالعليم عايد خلف558774

ن312241 173إعداديةالملعب21543االنبارذكرباسم محمد حسير



174إعداديةالملعب21543االنبارذكرعثمان عطية حمادي311197

ة عبد محمد327253 1بكالوريوسالملعب21543االنبارأنتىسمير

2بكالوريوسالملعب21543االنبارأنتىمروة قدوري خلوي311586

3بكالوريوسالملعب21543االنبارأنتىنىه جسام محمد380513

وق نعمان حمود312041 4بكالوريوسالملعب21543االنبارأنتىرسر

5دبلومالملعب21543االنبارأنتىاشواق جمعة حوران327515

6دبلومالملعب21543االنبارأنتىوسام عبد خليفة493878

ن311560 7دبلومالملعب21543االنبارأنتىباسمة محمد حسير

8دبلومالملعب21543االنبارأنتىرغد فهمي عبدالجبار312247

9دبلومالملعب21543االنبارأنتىزينب احمد حازم312111

10إعداديةالملعب21543االنبارأنتىعالية وهيب كريم327332

11إعداديةالملعب21543االنبارأنتىشذى خليفة مجبل467469

سلوى خليل علي326642
1ماجستيرالملعب21543االنبارأنتى

2بكالوريوسالملعب21543االنبارأنتىارساء عطية حمادي312072

3بكالوريوسالملعب21543االنبارأنتىنور كاظم محيميد327464

4بكالوريوسالملعب21543االنبارأنتىهوازن جسام محمد558816

5بكالوريوسالملعب21543االنبارأنتىسهير صالح ابراهيم490006

6بكالوريوسالملعب21543االنبارأنتىمروة عطية حمادي311193

7بكالوريوسالملعب21543االنبارأنتىعبير عادل عبد327260

8بكالوريوسالملعب21543االنبارأنتىهجران جبار هالل327269

9دبلومالملعب21543االنبارأنتىهبة كاظم محيميد327458

10دبلومالملعب21543االنبارأنتىصابرين حميد وردي80418

11دبلومالملعب21543االنبارأنتىاسيل نصير صبحي380475

ن دوالن468736 وز حسير 12دبلومالملعب21543االنبارأنتىتير

13دبلومالملعب21543االنبارأنتىسارة عبدهللا عفتان327273

ن311548 14إعداديةالملعب21543االنبارأنتىبان محمد حسير

15إعداديةالملعب21543االنبارأنتىشيماء عطية حمادي311184

16إعداديةالملعب21543االنبارأنتىرسى اسماعيل جياد326559

17إعداديةالملعب21543االنبارأنتىسهاد عادل فاضل490023

ن حمد327283 18بكالوريوسالملعب21543االنبارأنتىعلية حسير

19دبلومالملعب21543االنبارأنتىسعاد شالل شيحان327248

1دكتوراهالورار21544االنبارذكرمنترص عبدالواحد سلمان548071

2دكتوراهالورار21544االنبارذكرجاسم محمد علي328663

3دكتوراهالورار21544االنبارذكراحمد شاكر محمود327951

4دكتوراهالورار21544االنبارذكرعلي سليمان ارزيك331045

5دكتوراهالورار21544االنبارذكراحمد مخلف حسن327976

6دكتوراهالورار21544االنبارذكريرسي سعدون رشيد330056

7ماجستيرالورار21544االنبارذكرمحمد ابراهيم دلي32644

8ماجستيرالورار21544االنبارذكرعبدهللا طاهر محارب341504

9ماجستيرالورار21544االنبارذكرفكرت سعدون رشيد330067

10ماجستيرالورار21544االنبارذكراحمد مظفر احمد32738

11ماجستيرالورار21544االنبارذكراحمد فوزي شفيق327763

ن احمد سعيد32706 12ماجستيرالورار21544االنبارذكرتحسير

13ماجستيرالورار21544االنبارذكرهيثم خليل ابراهيم329250

14ماجستيرالورار21544االنبارذكروسام كريم ابراهيم32823

15ماجستيرالورار21544االنبارذكرجواد شاكر فري    ح32633

ن عودة330951 16ماجستيرالورار21544االنبارذكرعمار امير



17ماجستيرالورار21544االنبارذكراثير عبيد طلك32746

18ماجستيرالورار21544االنبارذكرعامر فاضل علي468936

19ماجستيرالورار21544االنبارذكراحمد عبدالقادر علوان32670

20ماجستيرالورار21544االنبارذكرعلي فاضل صالح468093

21بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعبدالحميد سليمان اسماعيل32752

22بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمفيد محمد صالح32732

23بكالوريوسالورار21544االنبارذكرخميس محمد زغير328139

24بكالوريوسالورار21544االنبارذكرسنان عادل حسن329218

ي329529 25بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمثتن وليد ناج 

26بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمهند كريم عبدهللا328353

27بكالوريوسالورار21544االنبارذكريوسف يعقوب يوسف328828

28بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمزاحم شاكر فري    ح328054

29بكالوريوسالورار21544االنبارذكرايوب يوسف موس468935

30بكالوريوسالورار21544االنبارذكرليث شاكر محمود468940

ي علي468929 31بكالوريوسالورار21544االنبارذكراسعد هوب 

32بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمصطقن ذاكر عبد32740

ف عبدالسالم38750 33بكالوريوسالورار21544االنبارذكرضياء مرسر

ن عبد328060 34بكالوريوسالورار21544االنبارذكريارس حسير

35بكالوريوسالورار21544االنبارذكراحمد ابراهيم دلي32663

36بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعمر عزمي جاسم32701

37بكالوريوسالورار21544االنبارذكرغسان عجاج عبدهللا488928

38بكالوريوسالورار21544االنبارذكراحمد سعيد حمد330114

39بكالوريوسالورار21544االنبارذكرصباح نوري عباس468918

40بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعدي حماد جاسم329417

41بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمهند خميس لطيف329312

42بكالوريوسالورار21544االنبارذكرنارص صالح خليل327455

ن خرصن عبدالرزاق488923 43بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمحمدامير

ف عبدالسالم32702 44بكالوريوسالورار21544االنبارذكربشار مرسر

45بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمحمد شبيب جليد32705

46بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمصطقن سعدون رشيد330166

47بكالوريوسالورار21544االنبارذكرانس مظفر احمد328384

48بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمحمد صبار جياد329320

49بكالوريوسالورار21544االنبارذكرضياء كريم عطية468938

ي اسماعيل329243
ن
50بكالوريوسالورار21544االنبارذكراحمد صاق

51بكالوريوسالورار21544االنبارذكررائد غضن صياح328070

52بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعلي موفق رشاد468944

53بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعلي شعبان مدهر45327

54بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعمار سعد فياض469005

55بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمحمد تركي عبد327968

56بكالوريوسالورار21544االنبارذكرزيد مجيد محسن32748

57بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعمر عبدالسميع عبدالرزاق328241

58بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعلي انور عبدالفتاح32689

59بكالوريوسالورار21544االنبارذكررائد طالل احمد32667

60بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعدي شاكر محمود468941

61بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمحمد وليد خليل468930

ن رمضان حسن329230 62بكالوريوسالورار21544االنبارذكرياسير

63بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعبدالرزاق خرصن عبدالرزاق330104



ف جاسم548091 64بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعمار مرسر

65بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمحمد شاكر محمود312361

66بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمصطقن اسماعيل ابراهيم32660

67بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمحمد فوزي هادي32733

68بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعمار مظفر احمد32743

69بكالوريوسالورار21544االنبارذكراحمد عبدالحميد فياض468922

70بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمصطقن عادل علوان328157

71بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعلي جمعة عكل327109

72بكالوريوسالورار21544االنبارذكرذاكر محمود موس334780

73بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمحمد جبير جدي328500

74بكالوريوسالورار21544االنبارذكراحمد مقبول خليل329336

75بكالوريوسالورار21544االنبارذكرهشام فاضل رزيك328445

76بكالوريوسالورار21544االنبارذكراحمد عبدالخالق احمد32634

77بكالوريوسالورار21544االنبارذكرنوري صباح صالح32713

78بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعمر محمد فاروق327308

79بكالوريوسالورار21544االنبارذكرانور جسام عبيد327779

80بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعلي نافع ابراهيم329258

81بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعبدهللا صفاء مسلم32674

82بكالوريوسالورار21544االنبارذكرامجد كامل نوار329975

83بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمحمد نوري عبدهللا328118

84بكالوريوسالورار21544االنبارذكرهشام صالح مهيدي32786

85بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمصطقن محمود طه327787

86بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمحمد حامد عبدهللا328856

ن طالل احمد32723 87بكالوريوسالورار21544االنبارذكرحسير

88بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمحمد صبحي حسن328031

89بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمصطقن طالل احمد32722

90بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعمر عبدالرحمن يوسف328024

91بكالوريوسالورار21544االنبارذكراوس عبدالحميد مجيد329297

92بكالوريوسالورار21544االنبارذكرخالد جمال نارص328542

93دبلومالورار21544االنبارذكررباح شندوخ سلوم45380

94دبلومالورار21544االنبارذكررائد يوسف ارحيم45431

95دبلومالورار21544االنبارذكرنوري مخلف حسن32699

96دبلومالورار21544االنبارذكرعوف عبدالرحمن احمد45509

97دبلومالورار21544االنبارذكرعمار فياض عطاهللا32745

98دبلومالورار21544االنبارذكربالل عبود مخلف328487

99دبلومالورار21544االنبارذكرمحمد ابراهيم محمد468919

100دبلومالورار21544االنبارذكرحذيفة خرصن عبدالرزاق32646

101دبلومالورار21544االنبارذكرعمار صالح صايل328552

102دبلومالورار21544االنبارذكرزياد محمد علي327918

103دبلومالورار21544االنبارذكرنارص عبدهللا توفيق328306

104دبلومالورار21544االنبارذكراحمد عبدالوهاب عسكر330082

105دبلومالورار21544االنبارذكرعمار رسحان خليل548070

106دبلومالورار21544االنبارذكرسالم شاكر فري    ح327802

ن468943 107دبلومالورار21544االنبارذكرعبدالقادر عواد امير

108دبلومالورار21544االنبارذكرجمال نارص سطام32788

109دبلومالورار21544االنبارذكرمصطقن نجيب علوان32795

110دبلومالورار21544االنبارذكرعلي فاروق عبدالقهار32793



111دبلومالورار21544االنبارذكرايمن شهاب حمد32672

112دبلومالورار21544االنبارذكرمحمد نجيب علوان32796

113دبلومالورار21544االنبارذكراسامة عطاهللا مطلوب327903

114دبلومالورار21544االنبارذكرمنصور رجب مشعل327943

115دبلومالورار21544االنبارذكرمحمد ثابت عبيد329622

116دبلومالورار21544االنبارذكرعبدالرحمن عوف عبدالرحمن313536

117دبلومالورار21544االنبارذكراحمد سالم عبدالرحمن327928

118إعداديةالورار21544االنبارذكرسداد طارق حسن45394

119إعداديةالورار21544االنبارذكرعلي عبداالله خضير32754

120إعداديةالورار21544االنبارذكرعلي مجيد محسن32751

121إعداديةالورار21544االنبارذكرمحمد مهيدي صالح328456

122إعداديةالورار21544االنبارذكررافع وسمي جديع329304

ف عبدالسالم328343 123إعداديةالورار21544االنبارذكرعالء مرسر

124إعداديةالورار21544االنبارذكرقيس كتيب شكار328341

125إعداديةالورار21544االنبارذكرمحمد موفق عبدهللا328869

126إعداديةالورار21544االنبارذكرمصعب عبدالغفور مرعي32801

127إعداديةالورار21544االنبارذكرحميد علي تاجر32666

128إعداديةالورار21544االنبارذكرحامد عبود كاظم334536

129إعداديةالورار21544االنبارذكرماهر جيجان نايف32669

130إعداديةالورار21544االنبارذكرستير شاكر فري    ح328150

131إعداديةالورار21544االنبارذكرصالح محمد زغير32668

132إعداديةالورار21544االنبارذكرطه عباس سويد328099

133إعداديةالورار21544االنبارذكررشيد حمود عدوان32664

ي شهاب حمد32763
134إعداديةالورار21544االنبارذكرهابن

135إعداديةالورار21544االنبارذكرذاكر فري    ح حراس488926

136إعداديةالورار21544االنبارذكروليد خالد ابراهيم327892

137إعداديةالورار21544االنبارذكرهيثم جمعة عكل328091

138إعداديةالورار21544االنبارذكرمزهر مران محمد327265

139إعداديةالورار21544االنبارذكرمحمد عالوي مخلف328086

ف330886 140إعداديةالورار21544االنبارذكرليث عالء مرسر

141إعداديةالورار21544االنبارذكربكر احمد خليل32762

142إعداديةالورار21544االنبارذكرمصطقن عبدالكريم الطيف32727

1ماجستيرالورار21544االنبارذكرصالح شهاب حمد330018

2ماجستيرالورار21544االنبارذكرمحمد ابراهيم محمد328047

3ماجستيرالورار21544االنبارذكرعبدالوهاب منذر عبدالوهاب32648

 علي خلف32734
ن 4ماجستيرالورار21544االنبارذكرحسير

5دبلوم عاليالورار21544االنبارذكراحمد عبد حماد328204

6دبلوم عاليالورار21544االنبارذكرسيف خميس اسود32714

7بكالوريوسالورار21544االنبارذكرارقم محمد احمد327991

8بكالوريوسالورار21544االنبارذكرايمن اسماعيل ابراهيم32658

9بكالوريوسالورار21544االنبارذكرسعدون شاكر فري    ح328042

10بكالوريوسالورار21544االنبارذكرزيد محمد ابراهيم32655

11بكالوريوسالورار21544االنبارذكراحمد عبدالرزاق دحام32691

12بكالوريوسالورار21544االنبارذكراحمد سالم وهب32710

13بكالوريوسالورار21544االنبارذكرايمن فؤاد نجم327812

14بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعمر منذر عبدالوهاب328367

15بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعثمان ابراهيم عودة328258



16بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعمرو سعدون رشيد32729

17بكالوريوسالورار21544االنبارذكراحمد عبد فياض32731

18بكالوريوسالورار21544االنبارذكرسيف وليد خالد328077

19بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعبدهللا اياد وادي39265

20بكالوريوسالورار21544االنبارذكرحمزة جمال عباس328056

21بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعثمان محمد عثمان32726

ن32635 22بكالوريوسالورار21544االنبارذكريونس حامد حسير

23بكالوريوسالورار21544االنبارذكراحمد عبدالقادر خليل328650

24بكالوريوسالورار21544االنبارذكراحمد مهيدي صالح328294

25بكالوريوسالورار21544االنبارذكرحسام خلف فرج328484

26بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعبدالرحمن عادل سحاب328035

27بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمحمد ابراهيم عودة328259

28بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعثمان ابراهيم لواح328029

29بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمحمد وادي جبير548064

30بكالوريوسالورار21544االنبارذكرصادق حسن مخلف32627

31بكالوريوسالورار21544االنبارذكرايهم مجيد حميد328019

32بكالوريوسالورار21544االنبارذكرحيدر نزار عبدالكريم328495

33بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمحمد شاكر محمود328409

 علي328327
ن 34بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعلي حسير

35بكالوريوسالورار21544االنبارذكراحمد يونس حماد328420

36بكالوريوسالورار21544االنبارذكررافع عايد احمد32673

37بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعمر حازم مصطقن32728

 علي328012
ن ن حسير 38بكالوريوسالورار21544االنبارذكرياسير

39بكالوريوسالورار21544االنبارذكرابراهيم حمد خليفة328229

40بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعمر ابراهيم محمد327830

41بكالوريوسالورار21544االنبارذكراحمد محمد سويد32720

42بكالوريوسالورار21544االنبارذكرليث محمد جاسم548067

43بكالوريوسالورار21544االنبارذكرخالد وليد خالد328179

44بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعبدالسالم صبحي عبدالجبار32678

45بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعبداللطيف خميس لطيف329277

46بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعمر جسام عبيد32628

ي جليوي32676 47بكالوريوسالورار21544االنبارذكروائل صي 

48بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعبدالقادر عبدالفتاح مهدي32765

49بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعمر ابراهيم لواح328081

50بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمحمود احمد حروش327932

51بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمصطقن شاكر محمود329282

52بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعمر محمد اسماعيل237381

53بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعالء اياد وادي328007

54بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعثمان فيصل محمود32665

55بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعالء كامل نوار329963

56بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمحمد عامر فاضل328289

57بكالوريوسالورار21544االنبارذكراثير رجب مشعل328601

58بكالوريوسالورار21544االنبارذكرسلمان داود سلمان327961

59بكالوريوسالورار21544االنبارذكرطاهر ابراهيم عودة328246

60بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمحمد ابراهيم عواد32688

61بكالوريوسالورار21544االنبارذكرسيف سعد شكار468934

62بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمروان عبد صالح32721



ن328431 63بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعمار عواد امير

64بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمروان محمد حميد32730

65بكالوريوسالورار21544االنبارذكراحمد عامر زيدان328236

ي327935
66بكالوريوسالورار21544االنبارذكرحسام حميد رديتن

67بكالوريوسالورار21544االنبارذكرحامد عبدالكريم حامد328588

68بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمروان نايف خزعل468921

69بكالوريوسالورار21544االنبارذكرخلدون شاكر فري    ح32641

70بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعمار عادل سحاب327775

71بكالوريوسالورار21544االنبارذكراسامة قحطان عدنان32647

72بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعبدالرحمن جيجان نايف327984

73بكالوريوسالورار21544االنبارذكريحتر عبدالحليم محسن32654

74بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعبدالمهيمن لؤي عبدالقادر328527

75بكالوريوسالورار21544االنبارذكرغسان خلف فرج328555

76بكالوريوسالورار21544االنبارذكريارس مهدي مسعود32804

ي حمد327783 77بكالوريوسالورار21544االنبارذكراثير صي 

78بكالوريوسالورار21544االنبارذكرحامد خليل خلف328593

79بكالوريوسالورار21544االنبارذكرانس احسان يوسف488924

80بكالوريوسالورار21544االنبارذكرايهاب فالح علي327907

81بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعمار جاسم مصلح32643

ن عودة327374 82بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمحمد امير

83بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعبدالكريم ابراهيم عواد32661

84بكالوريوسالورار21544االنبارذكرجمال فاضل عباس548074

ن شاكر محمود328414 85بكالوريوسالورار21544االنبارذكرياسير

86بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعبدهللا هشام محمد328465

87بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعمر عماد غازي327971

88بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمحمد فواز عبد328388

ي صبحي عبدالجبار328038
89بكالوريوسالورار21544االنبارذكرهابن

90بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمصطقن مجيد فياض328313

91بكالوريوسالورار21544االنبارذكرفارس ابراهيم عبد328333

ن32802 92بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمحمد كمال حسير

93بكالوريوسالورار21544االنبارذكررسول سامي خلف328616

94بكالوريوسالورار21544االنبارذكرايمن قحطان مجبل74225

95بكالوريوسالورار21544االنبارذكراحمد يوسف حمادي327953

96بكالوريوسالورار21544االنبارذكرخليل ابراهيم مخلف32657

ن عودة327397 97بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعبدهللا امير

98بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمصطقن نظام عبدالكاظم328568

99بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعبدالرحمن بالل قدوري32717

ن32677 100بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمحمود سوري ياسير

101بكالوريوسالورار21544االنبارذكرثامر احمد سعيد32693

102بكالوريوسالورار21544االنبارذكراسامة هادي عبد328147

103بكالوريوسالورار21544االنبارذكرايمن جاسم محمد328378

104بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمصطقن اسماعيل رسحان32685

105بكالوريوسالورار21544االنبارذكراحمد مال هللا مخلف32640

106بكالوريوسالورار21544االنبارذكراحمد هادي عبد328363

107بكالوريوسالورار21544االنبارذكراحمد رسحان خليل32803

ن328454 108بكالوريوسالورار21544االنبارذكرخالد جمال حسير

109بكالوريوسالورار21544االنبارذكروليد خالد سلمان328425



110بكالوريوسالورار21544االنبارذكراحمد محمد علي328549

111بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعمر انمار حامد32631

112بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعبدالكريم سفيان عبد الواحد32675

113بكالوريوسالورار21544االنبارذكراحمد عبدالكريم حامد328475

114بكالوريوسالورار21544االنبارذكربهاءالدين صباح شندوخ32792

115بكالوريوسالورار21544االنبارذكراحمد مظهر خلف32683

116بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمحمد حميد حمادي328182

117بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعبدالرزاق صالح مهيدي32662

118بكالوريوسالورار21544االنبارذكرلؤي حميد خلف237395

119بكالوريوسالورار21544االنبارذكراحمد فاضل محمد32696

120بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعلي ماجد خليل329588

ي جليوي32725 121بكالوريوسالورار21544االنبارذكربالل صي 

122بكالوريوسالورار21544االنبارذكرابراهيم خليل ابراهيم45077

123بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمهند صالح مهيدي32671

124بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمصطقن سعد وادي328537

125بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمحمود حازم محمد327094

126بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعمر محمد احمد32637

127بكالوريوسالورار21544االنبارذكروليد خالد سهوم32799

128بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمحمد حازم محمد32659

129بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمحمود محمد حميد32682

130بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعمر هادي احمد327564

131بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعلي خميس لطيف329269

132بكالوريوسالورار21544االنبارذكراحمد جادهللا محمد468927

133بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعثمان شعبان مدهر32781

134بكالوريوسالورار21544االنبارذكربهاء نواف عبدالهادي328001

135بكالوريوسالورار21544االنبارذكريارس صالح خليل32778

136بكالوريوسالورار21544االنبارذكرحيدر محمد فاروق327175

ن327996 137بكالوريوسالورار21544االنبارذكرعمر دلي عبدالحسير

138بكالوريوسالورار21544االنبارذكراحمد عبدالكريم الطيف32783

139دبلومالورار21544االنبارذكرابراهيم خليفة شهاب548069

140دبلومالورار21544االنبارذكرعلي عبيد صي 329987

141دبلومالورار21544االنبارذكرعمر نزار عبدالكريم488927

142دبلومالورار21544االنبارذكرانس احمد خليل45648

143دبلومالورار21544االنبارذكروضاح عماد عباس328084

144دبلومالورار21544االنبارذكرعماد عباس سويد32716

145دبلومالورار21544االنبارذكرعمر محمد عبد44998

146دبلومالورار21544االنبارذكراحمد هيثم احمد328582

147دبلومالورار21544االنبارذكرصهيب عطاهللا مطلوب32687

148دبلومالورار21544االنبارذكرعالء محمد خلف32768

149دبلومالورار21544االنبارذكرعمار عدنان شهاب468925

150دبلومالورار21544االنبارذكرارشد اسماعيل معروف32680

151إعداديةالورار21544االنبارذكرليث خالد سلمان328436

152إعداديةالورار21544االنبارذكراحمد محمد ابراهيم327043

153إعداديةالورار21544االنبارذكراحمد عبد شاحوذ32697

154إعداديةالورار21544االنبارذكراحمد عبدالستار خلف252128

155إعداديةالورار21544االنبارذكرمصطقن خليفة عواد43499

156إعداديةالورار21544االنبارذكرمحمد زياد ضيع38856



157إعداديةالورار21544االنبارذكرعالء مفيد محمد327771

158إعداديةالورار21544االنبارذكراحمد عبيد صي 330001

159إعداديةالورار21544االنبارذكرادهم بالل عدنان329289

160إعداديةالورار21544االنبارذكرفهد عمر مفلح328514

161إعداديةالورار21544االنبارذكررشيد حميد رشيد32735

162إعداديةالورار21544االنبارذكراحمد صباح شندوخ45036

163إعداديةالورار21544االنبارذكرسنان صالح فرحان38679

ي329384 164إعداديةالورار21544االنبارذكرمحمد وليد ناج 

165إعداديةالورار21544االنبارذكرمصطقن سعد جميل327242

166إعداديةالورار21544االنبارذكرمصطقن احمد جاسم328358

167إعداديةالورار21544االنبارذكراسامة محمد جاسم468947

168إعداديةالورار21544االنبارذكرعصام اسعد ابراهيم43517

169إعداديةالورار21544االنبارذكرنهاد خليل ابراهيم51479

170إعداديةالورار21544االنبارذكرطه ابراهيم عواد45572

171إعداديةالورار21544االنبارذكرجمال عبدالنارص محمدعلي38979

172إعداديةالورار21544االنبارذكرمحمد احمد عودة329143

173إعداديةالورار21544االنبارذكروسام نجم عبدالمحسن32709

174إعداديةالورار21544االنبارذكرابوبكر محمد مقداد330844

175إعداديةالورار21544االنبارذكرعبدهللا جسام عبيد51478

176إعداديةالورار21544االنبارذكرمصطقن احمد عواد328462

177إعداديةالورار21544االنبارذكراحمد كريم سويد328321

178إعداديةالورار21544االنبارذكرعبدالستار عبدالجبار قاسم51481

179إعداديةالورار21544االنبارذكرمحمد سالم شاكر39051

180إعداديةالورار21544االنبارذكراحمد شعبان مخلف32712

181إعداديةالورار21544االنبارذكرمحمد عبدالرحمن حماد468933

182إعداديةالورار21544االنبارذكراسامة فالح حسن45284

183إعداديةالورار21544االنبارذكرمحمد باسم صالح431076

184إعداديةالورار21544االنبارذكراحمد زيدان خلف45356

185إعداديةالورار21544االنبارذكرعمر كريم حماد51477

186إعداديةالورار21544االنبارذكرمجاهد عبدالرحمن حماد328402

187إعداديةالورار21544االنبارذكرمهيب ماجد عطاهللا32741

188إعداديةالورار21544االنبارذكراحمد عبدالسالم عبدالوهاب468946

189إعداديةالورار21544االنبارذكرزيد اسماعيل حمد328212

190إعداديةالورار21544االنبارذكرعبدالقادر فاضل محمد32757

191إعداديةالورار21544االنبارذكرحارث انور رافع331028

192إعداديةالورار21544االنبارذكرمهند عامر شوكت327187

193إعداديةالورار21544االنبارذكرعمر عبدالمنعم مصلح45055

194إعداديةالورار21544االنبارذكرعبدالنارص نوري عبدهللا328097

195إعداديةالورار21544االنبارذكراحمد خالد هاشم51482

196إعداديةالورار21544االنبارذكراحمد سالم شاكر328126

197إعداديةالورار21544االنبارذكرمحمد ناظم كاظم327412

198إعداديةالورار21544االنبارذكرمصطقن عبدالرزاق دحام39370

199إعداديةالورار21544االنبارذكروليد عبدالحميد اسود43474

200إعداديةالورار21544االنبارذكرعبدالكريم كاظم هالل327137

201إعداديةالورار21544االنبارذكراحمد جمال محمد328168

202إعداديةالورار21544االنبارذكرمحمد صفاء مسلم32650

203إعداديةالورار21544االنبارذكرعيىس ادهام علي330984



204إعداديةالورار21544االنبارذكرمحمد مشعل فرحان328122

205إعداديةالورار21544االنبارذكرمحمد صباح صالح38897

206إعداديةالورار21544االنبارذكرسمير صباح فرحان328163

207إعداديةالورار21544االنبارذكرزيد محمد فاضل328605

 يحتر اخضير328106
208إعداديةالورار21544االنبارذكرمصطقن

ن327789 209إعداديةالورار21544االنبارذكرزيد دلي عبدالحسير

210إعداديةالورار21544االنبارذكرصهيب ادهام علي331008

211إعداديةالورار21544االنبارذكرخالد فاضل رزيك327429

212إعداديةالورار21544االنبارذكرعلي حميد ابراهيم468948

213إعداديةالورار21544االنبارذكراحمد عبيد طلك45136

214إعداديةالورار21544االنبارذكراحمد قيس نجيب328154

215إعداديةالورار21544االنبارذكريوسف رحيم معيوف32760

216إعداديةالورار21544االنبارذكرمصطقن قيس كتيب329406

217إعداديةالورار21544االنبارذكربالل صادق جعفر328882

218إعداديةالورار21544االنبارذكراحمد توفيق عبدالحميد328686

219إعداديةالورار21544االنبارذكرهشام فاضل فندي38773

220إعداديةالورار21544االنبارذكراسيد سعدي ناجح548089

221إعداديةالورار21544االنبارذكرمحمود عبدالكريم محسن32630

222إعداديةالورار21544االنبارذكرمحمد خالد جاسم488925

223إعداديةالورار21544االنبارذكراحمد عبدالسالم دحام45599

224إعداديةالورار21544االنبارذكرعادل باسم صالح328283

225إعداديةالورار21544االنبارذكرعبدهللا محمد مقداد330860

226إعداديةالورار21544االنبارذكرمصطقن صبار جياد328395

227إعداديةالورار21544االنبارذكرعمر احمد عبدهللا327020

ن شهاب326946 228إعداديةالورار21544االنبارذكرعلي حسير

229إعداديةالورار21544االنبارذكرعمر فاضل رزيك327446

230إعداديةالورار21544االنبارذكربرهان الدين عماد عياش45617

231إعداديةالورار21544االنبارذكرامير عارف عودة327070

232إعداديةالورار21544االنبارذكرطه احمد عودة329132

233إعداديةالورار21544االنبارذكرعبدهللا جمال عبد32764

234إعداديةالورار21544االنبارذكراحمد خلف فرج328472

235إعداديةالورار21544االنبارذكرمصطقن ابراهيم محمد328064

236إعداديةالورار21544االنبارذكرمعاذ محمد احمد328175

ف عبدالكريم جبوري51480 237إعداديةالورار21544االنبارذكرارسر

238إعداديةالورار21544االنبارذكرطارق نجم عبيد328201

239إعداديةالورار21544االنبارذكرعلي عبد شاحوذ32774

240إعداديةالورار21544االنبارذكراحمد ستار جبوري32708

241إعداديةالورار21544االنبارذكرمحمد علي جدعان32736

242إعداديةالورار21544االنبارذكرمحمد خالد اسماعيل329423

243إعداديةالورار21544االنبارذكرمحمد ستار جبوري39394

244إعداديةالورار21544االنبارذكراحسان عبدالوهاب احمد334600

245إعداديةالورار21544االنبارذكرمحمد غازي كريم468916

ف فواز سالمة328643 246إعداديةالورار21544االنبارذكرارسر

247إعداديةالورار21544االنبارذكرمصطقن مؤيد مصلح45213

248إعداديةالورار21544االنبارذكرحذيفة مشتاق طالب488922

ن مؤيد مصلح45200 249إعداديةالورار21544االنبارذكرامير

ف32704 250إعداديةالورار21544االنبارذكرصالح الدين ضياء مرسر



251إعداديةالورار21544االنبارذكرحسام سمير رشيد328458

252بكالوريوسالورار21544االنبارذكرصادق صباح صالح32719

253بكالوريوسالورار21544االنبارذكرامجد صبحي عبدالجبار327796

254بكالوريوسالورار21544االنبارذكرمحمد جمال محمد328172

255دبلومالورار21544االنبارذكرصدام ابراهيم تركي32737

256دبلومالورار21544االنبارذكرمحمد خليفة شهاب468939

257دبلومالورار21544االنبارذكرمحمد ضاري الطيف328449

 علي ماجد32770
258دبلومالورار21544االنبارذكرمصطقن

259دبلومالورار21544االنبارذكرعلي محمد علي32645

260دبلومالورار21544االنبارذكرغانم شاكر فري    ح328137

 علي32749
ن 261دبلومالورار21544االنبارذكرعلي حسير

262دبلومالورار21544االنبارذكرزياد شاحوذ احمد32756

263دبلومالورار21544االنبارذكرنزار احمد سعيد32695

264دبلومالورار21544االنبارذكرخرصن جاسم محمد32776

265دبلومالورار21544االنبارذكرحازم جاسم محمد32759

266إعداديةالورار21544االنبارذكراحمد عباس سويد328131

267إعداديةالورار21544االنبارذكركريم سويد علي51483

268إعداديةالورار21544االنبارذكرحميد خلف عدوان488742

ن رمضان حسن327296 269إعداديةالورار21544االنبارذكرمعي 

270إعداديةالورار21544االنبارذكرعمر فؤاد محمود32771

1ماجستيرالورار21544االنبارأنتىزينب منذر عبدالوهاب328373

2ماجستيرالورار21544االنبارأنتىبراق صادق جعفر329208

3بكالوريوسالورار21544االنبارأنتىرغد احمد صالح327913

4بكالوريوسالورار21544االنبارأنتىمروة محمد حميد32784

5بكالوريوسالورار21544االنبارأنتىدعاء سعد جميل32638

6بكالوريوسالورار21544االنبارأنتىهالة احمد عودة329168

7دبلومالورار21544االنبارأنتىابتسام فارس فلفل327979

8دبلومالورار21544االنبارأنتىغيداء شكري سليم548073

اس حميد مبارك32679 9دبلومالورار21544االنبارأنتىني 

10دبلومالورار21544االنبارأنتىشيماء سعدي مهدي45487

11دبلومالورار21544االنبارأنتىبيداء نجم عبدهللا32652

12دبلومالورار21544االنبارأنتىرنا سعدي خليل39211

13إعداديةالورار21544االنبارأنتىعائشة ستار جبوري328274

14إعداديةالورار21544االنبارأنتىسهاد سعدي خليل32692

15إعداديةالورار21544االنبارأنتىاشواق فاضل رشيد287592

1بكالوريوسالورار21544االنبارأنتىاسماء فاضل رزيك328572

ين حامد خلف481233 2بكالوريوسالورار21544االنبارأنتىشير

3بكالوريوسالورار21544االنبارأنتىمريم باسم صالح328279

4بكالوريوسالورار21544االنبارأنتىاالء محمد نارص468042

5بكالوريوسالورار21544االنبارأنتىهدى مهدي صالح468924

ن داود سليمان39439 6بكالوريوسالورار21544االنبارأنتىحنير

7بكالوريوسالورار21544االنبارأنتىصابرين حامد خلف237393

8بكالوريوسالورار21544االنبارأنتىرسل عبد شاحوذ467514

رسى عزمي جاسم38947
9بكالوريوسالورار21544االنبارأنتى

10بكالوريوسالورار21544االنبارأنتىايناس علي جدعان32707

رشا حميد علي468945
11بكالوريوسالورار21544االنبارأنتى

12بكالوريوسالورار21544االنبارأنتىفاطمة ابراهيم عودة328254



13بكالوريوسالورار21544االنبارأنتىنور عبدالسالم شعبان341264

اسماء عمر علي327825
14بكالوريوسالورار21544االنبارأنتى

15بكالوريوسالورار21544االنبارأنتىدعاء مفيد محمد32686

16بكالوريوسالورار21544االنبارأنتىزينب سنجار فرهان328218

17بكالوريوسالورار21544االنبارأنتىهديل كاظم هالل327155

18بكالوريوسالورار21544االنبارأنتىسارة خطاب يعقوب329330

19بكالوريوسالورار21544االنبارأنتىبيداء ابراهيم عواد32715

20بكالوريوسالورار21544االنبارأنتىرندة صبحي عطيوي468931

21بكالوريوسالورار21544االنبارأنتىسح  صادق جعفر329199

22بكالوريوسالورار21544االنبارأنتىنور توفيق عبدالحميد328113

ن حميد مبارك32653 23بكالوريوسالورار21544االنبارأنتىحنير

ايمان علي جدعان32703
24بكالوريوسالورار21544االنبارأنتى

25دبلومالورار21544االنبارأنتىبراء عماد عياش326826

26دبلومالورار21544االنبارأنتىغفران خرصن عبدالرزاق330153

27إعداديةالورار21544االنبارأنتىسناء خليفة عواد38706

28إعداديةالورار21544االنبارأنتىدالية سمير داود327209

رسل احمد علي327899
29إعداديةالورار21544االنبارأنتى

30إعداديةالورار21544االنبارأنتىهدى احمد عودة329120

31إعداديةالورار21544االنبارأنتىشيماء اياد خلف327484

مروة فواز علي60413
32إعداديةالورار21544االنبارأنتى

33إعداديةالورار21544االنبارأنتىعائشة مفيد محمد327077

34إعداديةالورار21544االنبارأنتىشهد مفيد محمد39063

ن داود سليمان328348 35إعداديةالورار21544االنبارأنتىرنير

36إعداديةالورار21544االنبارأنتىرند يحتر اخضير39308

37إعداديةالورار21544االنبارأنتىنورس توفيق عبدالحميد328110

38إعداديةالورار21544االنبارأنتىرؤى محمود عفتان328301

39إعداديةالورار21544االنبارأنتىتق  كفاح طه39025

40ماجستيرالورار21544االنبارأنتىايثار منذر عبدالوهاب328492

41إعداديةالورار21544االنبارأنتىايمان عبدالسالم شعبان327362

1دكتوراهالشامية21545االنبارذكرعالء يوسف حماد310827

2ماجستيرالشامية21545االنبارذكرمحمد حسون خلف310639

ن صالح468625 3ماجستيرالشامية21545االنبارذكرصدام حسير

4دبلوم عاليالشامية21545االنبارذكراحمد عبدهللا مهدي310302

5بكالوريوسالشامية21545االنبارذكراسماعيل حماد تركي310842

6بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعلي عبد محمد489996

7بكالوريوسالشامية21545االنبارذكراحمد خلف مهيدي55634

8بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرباسم محمد صالح55788

ي مطر331658
9بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرسالم مطتن

10بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرجمال كامل فرحان490029

11بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرجواد عبود دايح310226

12بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرابراهيم حماد مهيدي309774

13بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمجيد حميد علي332180

14بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرسعدون رشيد مشوح310599

15بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعماد عجاج صالح545324

16بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرهيثم طالب علي468621

17بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرصالح مهدي صالح468617

18بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمد احمد عكلة55795



19بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرسعدي تركي احمد309788

ي محمد عبدهللا468599 20بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرراج 

 ابراهيم علي55751
21بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمصطقن

22بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرصالح خليفة نواف55755

23بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعبدالستار يوسف محمد310184

24بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرسالم حمود خلف331466

25بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمد عبد حمود331695

26بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمنير عبد عويد311191

27بكالوريوسالشامية21545االنبارذكررياض علي احمد545346

28بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمد خلف مهيدي309983

29بكالوريوسالشامية21545االنبارذكراحمد خليل ابراهيم309521

30بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرجمال كامل سعود310215

31بكالوريوسالشامية21545االنبارذكراياد عجاج صالح545322

32بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرسعد كريم حمود310209

33بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرحامد صبار محمد55700

34بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرراسم احميد خلف310907

35بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرسامي خميس صالح55797

36بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرخالد عواد شيحان55713

ي55560  علي حرب 
ن 37بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرحسير

38بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعمر شاكر جديع310767

39بكالوريوسالشامية21545االنبارذكراحمد عبود محمد331653

40بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرازهر عالوي محمد468636

41بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمثتن شاكر جديع309759

42بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمهند تركي عمير489999

43بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمد ابراهيم ضايع468607

44بكالوريوسالشامية21545االنبارذكراياد تركي حمود331720

ي490020 45بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرفرحان عبد حرب 

46بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعالء خلف عواد311240

ن مطر545334 47بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمد حسير

48بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعمر مطر كردي310727

49بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعلي محمد عبدهللا252184

50بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرخالد يوسف محمد252197

51بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعماد زبن خلف331539

52بكالوريوسالشامية21545االنبارذكربشار محمد كريم310222

53بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمد مصطقن سعيد55630

ي علي55623 54بكالوريوسالشامية21545االنبارذكراحمد ناج 

55بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعلي جاسم عبيد309916

56بكالوريوسالشامية21545االنبارذكراياد عايد اسليمان309545

57بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرجبار حميد ساير310499

58بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمود حاتم نوار310271

59بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرماجد عبيد مطلك309903

60بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعمر صالح حماد309888

61بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعلي فرج حمد310743

62بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرحيدر يوسف احمد252206

63بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمود محمد عبد55812

64دبلومالشامية21545االنبارذكرمصطقن فرج حمد309554

65دبلومالشامية21545االنبارذكريوسف تركي صالح309847



66دبلومالشامية21545االنبارذكرمحل شاحوذ خلف310262

67دبلومالشامية21545االنبارذكرتركي عبد سليم334582

ي55661 68دبلومالشامية21545االنبارذكرابراهيم حماد حرب 

69دبلومالشامية21545االنبارذكرصدام ابراهيم فرحان252178

70دبلومالشامية21545االنبارذكريارس حاتم عواد310738

71دبلومالشامية21545االنبارذكرعماد مهيدي صالح252112

72دبلومالشامية21545االنبارذكرجمال كريم حمود252170

73دبلومالشامية21545االنبارذكرانور حمد فرحان468589

74دبلومالشامية21545االنبارذكرخالد خشمان علي310195

75دبلومالشامية21545االنبارذكرجمعة جدوع دحام310238

76دبلومالشامية21545االنبارذكرابراهيم جدوع دحام310254

77دبلومالشامية21545االنبارذكرعمر صادق كريم331590

78دبلومالشامية21545االنبارذكرمحمود احمد عبدهللا252185

79دبلومالشامية21545االنبارذكرعمار فتيخان اسماعيل309590

80دبلومالشامية21545االنبارذكرمحمد احميد صالح310228

81دبلومالشامية21545االنبارذكرمحمد مخلف نمر310802

82دبلومالشامية21545االنبارذكروسام احمد فليح331576

ن عبد محمد311215 83دبلومالشامية21545االنبارذكرحسير

ي علي489983 84دبلومالشامية21545االنبارذكرحامد ناج 

85دبلومالشامية21545االنبارذكروسام صبار دحام545348

86دبلومالشامية21545االنبارذكرعالء جبار علي55728

87دبلومالشامية21545االنبارذكرمحمد خليفة نواف252108

88دبلومالشامية21545االنبارذكرسالم عبيد حمود490019

89دبلومالشامية21545االنبارذكراحمد مزبان خلف545342

90دبلومالشامية21545االنبارذكراحمد جاسم محمد309651

91دبلومالشامية21545االنبارذكرعبدهللا جاسم محمد309870

92إعداديةالشامية21545االنبارذكرمجيد خالد نوار331484

93إعداديةالشامية21545االنبارذكرخالد علي شيحان311256

94إعداديةالشامية21545االنبارذكرمؤيد خالد نوار331450

95إعداديةالشامية21545االنبارذكرمحمد زيدان خلف331634

96إعداديةالشامية21545االنبارذكرحاتم عواد نواف55769

97إعداديةالشامية21545االنبارذكرخلدون رشيد مشوح55762

98إعداديةالشامية21545االنبارذكرصباح عبد جهام383765

99إعداديةالشامية21545االنبارذكرعقيل حاتم عواد468578

100إعداديةالشامية21545االنبارذكرمصطقن عامر احمد55738

101إعداديةالشامية21545االنبارذكررياض زيدان خلف468499

102إعداديةالشامية21545االنبارذكرحسام عبود مرعي252195

103إعداديةالشامية21545االنبارذكرعثمان ابراهيم حماد309873

1بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرسيف مؤيد جديع310748

2بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعثمان انور محمد252106

3بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمد عجاج صالح55715

4بكالوريوسالشامية21545االنبارذكردريد محمد عودة55654

5بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرخالد جاسم محمد310134

6بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمد عويد عطوان311199

7بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعمر ستار علي309945

8بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرسفيان عبد محمد309493

9بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرانور عذاب تركي311236



10بكالوريوسالشامية21545االنبارذكراحمد جاسم محمد309743

11بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمد عبدهللا حماد311225

12بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرسيف ابراهيم علي55791

13بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمد عواد عبطان327275

14بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعلي زياد عودة55534

15بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرضياء خميس خلف55736

16بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعبدالقادر جمعة خليفة252205

17بكالوريوسالشامية21545االنبارذكريوسف حمد فرحان310250

18بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرسعيد احميد خلف310867

19بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعدنان داود سليمان310160

20بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمد كامل جاسم55583

21بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمد عبد مخلف310306

22بكالوريوسالشامية21545االنبارذكراحمد جمعة بردي55686

23بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعلي احمد سويد310770

24بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرايمن محمد سعود55692

25بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرصفاء ريحان خلف310871

 علي55617
ن 26بكالوريوسالشامية21545االنبارذكريوسف ياسير

27بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرهيثم صالح حماد55613

28بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرامير عبد جبير309994

29بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمود كريم فرحان287799

30بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعقيل مهدي صالح331676

31بكالوريوسالشامية21545االنبارذكراحمد سطام جبير309746

32بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعلي صبار سعيد310317

33بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمد خميس خلف55723

34بكالوريوسالشامية21545االنبارذكراثير عبد جبير309707

35بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرحسام جمعة طلفاح55726

36بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعمر تركي نايف310835

37بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرنمير سمير عبد383714

38بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعمر صالح فرحان287794

39بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرقتيبة عالوي خلف545323

40بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرزيد ثابت عبد309951

41بكالوريوسالشامية21545االنبارذكربرزان جاسم محمد309751

42بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمد كريم فرحان287797

43بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمد عبد فاضل310624

44بكالوريوسالشامية21545االنبارذكراكرم عبد مطلك310813

45بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمد خلف جدوع310756

46بكالوريوسالشامية21545االنبارذكربراء سعدي تركي310877

47بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرزياد خلف كامل55601

48بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرنبيل سمير عبد311248

49بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرضياء احمد جبير331753

50بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرضياء حامد عواد55586

51بكالوريوسالشامية21545االنبارذكراحمد خالد حسان310003

ن252179 52بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعمر اسماعيل حسير

53بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعلي عبد خليل55705

54بكالوريوسالشامية21545االنبارذكررياض اسماعيل كريم55722

55بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعماد عايد اسليمان490014

56بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمعزز عبود جاسم55682



57بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمصطقن محمد كريم55708

58بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرفراس محمد مهيدي309739

59بكالوريوسالشامية21545االنبارذكربراء خالد محمد252193

60بكالوريوسالشامية21545االنبارذكررائد نافع طالب55588

61بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعثمان عماد جبار55694

62بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمصطقن محمد سعيد309977

63بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعثمان محمد سعيد55581

64بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعمر صبار رميض309929

65بكالوريوسالشامية21545االنبارذكراكرم سعد عودة309821

66بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعالء عابر صالح310784

67بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعبدالرحمن عفتان عواد310212

68بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمد حميد خلف309966

69بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعبدالرحمن عبيد نايل331645

70بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمد صباح حمد309728

71بكالوريوسالشامية21545االنبارذكراكرم محسن مهنا80461

72بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرشاكر عبد حماد468632

73بكالوريوسالشامية21545االنبارذكررسول محمد نايف80673

74بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعلي احمد ضاجي287791

75بكالوريوسالشامية21545االنبارذكراحمد محمد عيد55567

76بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرحسام اسماعيل علي55697

 علي احمد55719
ن 77بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرحسير

ف حامد ثميل383767 78بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرارسر

ي310606
79بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمشتاق صالح مطتن

80بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعلي الطيف جاسم311245

81بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعمر جمعة خليفة55721

82بكالوريوسالشامية21545االنبارذكراحمد صالح حماد310742

83بكالوريوسالشامية21545االنبارذكررسمد صالح سويد309735

84بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرغانم مهدي صالح310831

85بكالوريوسالشامية21545االنبارذكررواد صالح جاسم287787

86بكالوريوسالشامية21545االنبارذكراحمد تركي حمود55638

87بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرسعد تركي حمود55648

88بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرفؤاد جمعة جياد490034

89بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرحسام رحيم مخلف309698

90بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمد تركي حمود468584

91بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعالء كريم فرحان310755

92بكالوريوسالشامية21545االنبارذكريارس احميد دحام252200

93بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرحسام عادل حاتم252190

94بكالوريوسالشامية21545االنبارذكريارس مخلف عواد331728

95بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرسالم عايد شيحان310579

96بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرسيف سعد عبدالستار252173

97بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعلي تركي عمير490035

98بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعبدالرحمن عماد جبار311263

99بكالوريوسالشامية21545االنبارذكراحمد نوري حامد80680

100بكالوريوسالشامية21545االنبارذكريوسف سطام جبير55572

101بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمزهر رجب كامل55597

102بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمروان عدنان نواف55606

103بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرزيدان محان زيدان287803



104بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعبدالكريم جمال محمد55696

105بكالوريوسالشامية21545االنبارذكررعد جدوع دحام55523

106بكالوريوسالشامية21545االنبارذكراحمد نصيف جاسم490017

107بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرقيرص خليفة جدوع545338

108بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرخالد خميس صالح55576

109بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرايمن حامد ثميل310732

110بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعلي احمد عبد55683

111بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرسالم محمود عيادة310875

112بكالوريوسالشامية21545االنبارذكراسماعيل ابراهيم عيدان310854

113بكالوريوسالشامية21545االنبارذكررعد عواد بردي252172

114بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرحسام علي جدوع310797

115بكالوريوسالشامية21545االنبارذكروليد خالد خلف55558

116بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمد عفتان عواد311278

117بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرصفاء ستار صبار55689

118بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعلي احميد عودة468573

119بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرازهر جبار مخلف55570

120بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمهند احميد دحام311282

121بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرنشات كاظم خليفة309773

122بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرفارس فيصل حمد331689

123بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعبدالقادر فيصل عبدهللا310084

124بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمد صالح علي309890

125بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعمار حميد صالح322977

126بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعلي سليمان صالح490055

127بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرفارس تركي نايف310761

128بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرهمام مهدي صالح310829

129بكالوريوسالشامية21545االنبارذكراكرم جبار مخلف55568

130بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمد خميس خلف309719

131بكالوريوسالشامية21545االنبارذكراحمد محمود صباح309844

132بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمصطقن عبيد حمود55716

133بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرخالد جمال حمود331596

134بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمد زيدان خلف309839

135بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرسمير خميس طلفاح309762

136بكالوريوسالشامية21545االنبارذكروسام خميس جاسم310171

137بكالوريوسالشامية21545االنبارذكراكرم عبد محمد310659

ي اسماعيل كريم55759
138بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرحق 

139بكالوريوسالشامية21545االنبارذكراكرم عدنان عودة331568

140بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعلي عبود جاسم310585

141دبلومالشامية21545االنبارذكرحسن سنجار سليمان310191

142دبلومالشامية21545االنبارذكرمحمد احمد نوري55517

143دبلومالشامية21545االنبارذكرلؤي حاتم رزي    ج55669

144دبلومالشامية21545االنبارذكرعبدالرحمن عباس فاضل311194

ن احمد310751 145دبلومالشامية21545االنبارذكرياس امير

146دبلومالشامية21545االنبارذكرشامل كامل عيد310824

147دبلومالشامية21545االنبارذكراكرم عزيز خلف490021

ي55579 148دبلومالشامية21545االنبارذكراحمد فؤاد ناج 

149دبلومالشامية21545االنبارذكرمحمد عبد محمد311275

150دبلومالشامية21545االنبارذكرمهند عبد فاضل310613



151دبلومالشامية21545االنبارذكرنسيم احمد مخلف310242

152دبلومالشامية21545االنبارذكرمصطقن قاسم محمد55591

153إعداديةالشامية21545االنبارذكرعلي محان زيدان545648

154إعداديةالشامية21545االنبارذكرعبدهللا فرحان حميد490040

155إعداديةالشامية21545االنبارذكرعبدالرزاق جبار خلف468487

156إعداديةالشامية21545االنبارذكرعبداللطيف محل شاحوذ311222

157إعداديةالشامية21545االنبارذكرعلي محمد عبدهللا310789

158إعداديةالشامية21545االنبارذكرحيدر عبد محمد490027

159إعداديةالشامية21545االنبارذكراحمد فتيخان عبدالحميد310808

160إعداديةالشامية21545االنبارذكرسيف مؤيد خالد309533

161إعداديةالشامية21545االنبارذكرمحمد هيثم مخلف252086

162إعداديةالشامية21545االنبارذكرمحمد جميل حسان310850

 مطر علي310749
163إعداديةالشامية21545االنبارذكرمصطقن

164إعداديةالشامية21545االنبارذكرزيد منير هالل252176

165إعداديةالشامية21545االنبارذكرعمر عادل عبد309606

166إعداديةالشامية21545االنبارذكرعثمان جمال كريم490011

167إعداديةالشامية21545االنبارذكرعلي عبيد صالح252071

168إعداديةالشامية21545االنبارذكرسعيد سعود حماد310291

169إعداديةالشامية21545االنبارذكراحمد مصطقن سعيد55781

170إعداديةالشامية21545االنبارذكرعبدهللا خالد الطيف309857

171إعداديةالشامية21545االنبارذكرمصطقن محمد فرج252141

172إعداديةالشامية21545االنبارذكرداود سليمان داود310079

173إعداديةالشامية21545االنبارذكروليد احميد خلف309633

174إعداديةالشامية21545االنبارذكرحسام فوزي محل55679

175إعداديةالشامية21545االنبارذكرمصطقن احميد خلف309479

176إعداديةالشامية21545االنبارذكرعمار مزبان عواد468463

177إعداديةالشامية21545االنبارذكرمصطقن مخلف عبد310110

178إعداديةالشامية21545االنبارذكرنعيم حسام الدين ابراهيم545356

179إعداديةالشامية21545االنبارذكرمصطقن محمد خليفة309980

180إعداديةالشامية21545االنبارذكرعبدالسالم زيدان خلف331621

181إعداديةالشامية21545االنبارذكرعمر ابراهيم خلف467558

182إعداديةالشامية21545االنبارذكرمحمد عادل فواز310069

183إعداديةالشامية21545االنبارذكرمحمد انور محمد252171

184إعداديةالشامية21545االنبارذكرسيف صالح محمد55773

185إعداديةالشامية21545االنبارذكرباسم محمد عودة310815

186إعداديةالشامية21545االنبارذكرعمر جاسم محمد309953

187إعداديةالشامية21545االنبارذكرمحمد عايد سليمان331524

188إعداديةالشامية21545االنبارذكرعبدالرحمن ابراهيم احمد309644

189إعداديةالشامية21545االنبارذكرعمر سعدي سليمان310048

190إعداديةالشامية21545االنبارذكرمصطقن هيثم حميد331583

191إعداديةالشامية21545االنبارذكرمحمد صالح حماد55585

192إعداديةالشامية21545االنبارذكرعبدهللا احمد عزيز310179

193إعداديةالشامية21545االنبارذكرعقيل جاسم محمد55857

194إعداديةالشامية21545االنبارذكراحمد برزان محمد252166

195إعداديةالشامية21545االنبارذكرمحمد عباس حمد55595

196إعداديةالشامية21545االنبارذكرخالد جمال كامل310762

197إعداديةالشامية21545االنبارذكرماهر عبد مخلف309703



198إعداديةالشامية21545االنبارذكرعبدهللا فاضل مخلف310801

199إعداديةالشامية21545االنبارذكرعمار حماد مطلك310787

200إعداديةالشامية21545االنبارذكرمحمد رجب كامل55731

201إعداديةالشامية21545االنبارذكراحمد صباح ضاجي490025

202إعداديةالشامية21545االنبارذكرسيف سعد جمعة331665

203إعداديةالشامية21545االنبارذكرسداد محمد عفتان310612

204إعداديةالشامية21545االنبارذكرمصطقن حاتم رميض310320

205إعداديةالشامية21545االنبارذكراحمد محل عواد252192

206إعداديةالشامية21545االنبارذكراحمد علي اسماعيل252182

207إعداديةالشامية21545االنبارذكررائد سليمان مهيدي252180

208إعداديةالشامية21545االنبارذكرمصطقن احمد مصلح489994

209إعداديةالشامية21545االنبارذكرسعد عبدهللا محمد55793

210إعداديةالشامية21545االنبارذكرعماد محمد عفتان545359

211إعداديةالشامية21545االنبارذكرمحمد عبيد صالح309579

212إعداديةالشامية21545االنبارذكريعقوب يوسف حميد310753

213إعداديةالشامية21545االنبارذكراحمد حماد عراك252728

214إعداديةالشامية21545االنبارذكرعلي عواد نواف310148

215إعداديةالشامية21545االنبارذكرعبدهللا شاكر خلف338799

216إعداديةالشامية21545االنبارذكرريسان بطاح مزبان310140

ي محمد جاسم490041 217إعداديةالشامية21545االنبارذكرخير

218إعداديةالشامية21545االنبارذكرمحمد حازم علي545349

219إعداديةالشامية21545االنبارذكرعمر فرج حمد309958

220إعداديةالشامية21545االنبارذكرعالء نصيف حليم309942

221إعداديةالشامية21545االنبارذكرعمر مجيد صبار252187

222إعداديةالشامية21545االنبارذكررعد خليفة نايف310849

223إعداديةالشامية21545االنبارذكرزيد حامد شيحان310878

224إعداديةالشامية21545االنبارذكرسيف الدين سعد محمد545355

225إعداديةالشامية21545االنبارذكرقيس مزهر شاحوذ309656

226إعداديةالشامية21545االنبارذكرسعد عبدالستار يوسف310932

227إعداديةالشامية21545االنبارذكرمحمد نهاد فواز331683

228إعداديةالشامية21545االنبارذكراحمد فيصل حمد468471

229إعداديةالشامية21545االنبارذكراحمد باسم مخلف252110

230إعداديةالشامية21545االنبارذكربالل عباس حمد311259

231إعداديةالشامية21545االنبارذكررفعت خليل ابراهيم252078

232إعداديةالشامية21545االنبارذكرايوب ستار عالوي545327

233إعداديةالشامية21545االنبارذكرهشام عبد محمد545646

234إعداديةالشامية21545االنبارذكرسيف صالح فرحان322993

235إعداديةالشامية21545االنبارذكرامجد ستار عالوي55805

236إعداديةالشامية21545االنبارذكرعبدالقادر عبد جبير252188

237إعداديةالشامية21545االنبارذكرعلي عمران غيالن55668

ن252168 238إعداديةالشامية21545االنبارذكرمصطقن عفيف حسير

239إعداديةالشامية21545االنبارذكرعلي خلف اسماعيل252175

240إعداديةالشامية21545االنبارذكرعبدالوهاب عبود محمد252109

 حميد تركي310592
241إعداديةالشامية21545االنبارذكرمصطقن

242إعداديةالشامية21545االنبارذكراحمد مجيد خالد309715

243إعداديةالشامية21545االنبارذكريحتر ستار عالوي55801

244إعداديةالشامية21545االنبارذكراحمد جمعة رسحان252203



245إعداديةالشامية21545االنبارذكراكرم جبار صالح309613

246إعداديةالشامية21545االنبارذكرعلي كريم جياد310014

247إعداديةالشامية21545االنبارذكرعبدهللا محمد ضاجي331702

248إعداديةالشامية21545االنبارذكراحمد عبد احمد468576

ي رشاد310032
 
ق 249إعداديةالشامية21545االنبارذكرمحمد رسر

250إعداديةالشامية21545االنبارذكربالل حامد عواد309681

 علي309665
ن 251إعداديةالشامية21545االنبارذكرجمال حسير

252إعداديةالشامية21545االنبارذكرعمر علي درج489863

ن حميد310198 253إعداديةالشامية21545االنبارذكرمحمد حسير

254إعداديةالشامية21545االنبارذكراحمد كريم فرحان468448

255إعداديةالشامية21545االنبارذكرعمر احمد عذاب309814

ن جاسم309804 256إعداديةالشامية21545االنبارذكرمحمد حسير

ن جاسم309786 257إعداديةالشامية21545االنبارذكرعلي حسير

258إعداديةالشامية21545االنبارذكراحمد رجب كامل55737

259إعداديةالشامية21545االنبارذكرمصطقن عبيد صالح310017

260إعداديةالشامية21545االنبارذكرسيف مطلب بداع331551

261بكالوريوسالشامية21545االنبارذكراركان حمد فرحان331510

262بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرسالم يونس بردي311220

263بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمد خليفة نايف55554

264بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرقيس عبد محمد55551

265بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرعبد سعيد عرميط331474

266بكالوريوسالشامية21545االنبارذكرمحمود خليفة نايف310847

267دبلومالشامية21545االنبارذكرباسم خلف رشيد310763

268دبلومالشامية21545االنبارذكرسعيد حامد طعس55604

269إعداديةالشامية21545االنبارذكررعد عواد نواف490013

270إعداديةالشامية21545االنبارذكرجمعة دهام زيدان310274

271إعداديةالشامية21545االنبارذكرعبد علي فرحان55710

1بكالوريوسالشامية21545االنبارأنتىنورية مصلح محمد310351

2دبلومالشامية21545االنبارأنتىغنية وهب صالح55784

3دبلومالشامية21545االنبارأنتىطيبة ناظم احمد490037

ريام خالد علي311252
4إعداديةالشامية21545االنبارأنتى

1بكالوريوسالشامية21545االنبارأنتىبيداء لطيف دفيش55609

2بكالوريوسالشامية21545االنبارأنتىحنان خميس خلف55744

3بكالوريوسالشامية21545االنبارأنتىسهاد محل شاحوذ55658

4بكالوريوسالشامية21545االنبارأنتىسحر مهدي صالح252201

5بكالوريوسالشامية21545االنبارأنتىهيام عويد عطوان311207

6بكالوريوسالشامية21545االنبارأنتىايناس باسم محمد55732

7دبلومالشامية21545االنبارأنتىوسام حاتم رميض545341

8إعداديةالشامية21545االنبارأنتىشهد صالح محمد55778

ن خالد عيادة55545 9إعداديةالشامية21545االنبارأنتىحنير

10إعداديةالشامية21545االنبارأنتىهبة محل شاحوذ309882

11إعداديةالشامية21545االنبارأنتىانس عبد سعيد311232

ة محمد خلف55542 12إعداديةالشامية21545االنبارأنتىسمير

ق خليل ابراهيم311268 13إعداديةالشامية21545االنبارأنتىاستي 

1دكتوراهالصوفية21546االنبارذكرعثمان عويد فاضل326630

2ماجستيرالصوفية21546االنبارذكرصالح صبار ثميل311738

ي صبار ثميل311520
3ماجستيرالصوفية21546االنبارذكرهابن



4ماجستيرالصوفية21546االنبارذكراحمد خليل علي326702

ي عبيد311281 5ماجستيرالصوفية21546االنبارذكرمحمد ناج 

6ماجستيرالصوفية21546االنبارذكربالل عبد فياض321735

7ماجستيرالصوفية21546االنبارذكرمصطقن وليد عواد311676

ي380877 8ماجستيرالصوفية21546االنبارذكرعبدالرحيم نوري حرب 

9بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرحمدي فرج فايز382142

10بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرخميس عوده مخلف311292

11بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرخالد اسماعيل محمود381898

12بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمحمد عبيد عجيل311697

13بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعلي زيدان خلف380879

14بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكريارس حميد شنيي 138619

15بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمشعل صالح درج311758

16بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرجمعة عبدالجبار مهدي380864

17بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرهادي عبدهللا هليبان468693

18بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرميثم محمد خلف337460

19بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعبدالرزاق محمد حبيي 382379

ن311502 20بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعبيد جوير حسير

21بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمجيد مخلف مطلك468683

ن فراس311656 22بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرخالد حسير

23بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرلؤي صالح علي334527

24بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرهيثم عالوي دري    ح252127

25بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرزياد اسماعيل هالل468716

26بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكررائد احميد عبد311572

27بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرصابر خلف جدعان311339

28بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمحمد عباس حمادي311640

29بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكركمال احمد عبد326695

30بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكراياد احمد شيحان311290

31بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرجاسم محمد صالح321582

32بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرسعدي خزعل عبطان326404

ن311421 33بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعبدالكريم مرعي حسير

34بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكررائد عبدالجبار مهدي382034

35بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرسماح حسن علي313775

36بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرزياد ابراهيم احمد311692

37بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكريارس محمد رشيد326340

38بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرنوري ذياب ضاجي311562

39بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمازن محمود مخلف326566

40بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكراكرم محمد حسن326471

41بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمجيد خلف حمود381976

42بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرفالح صبار ثميل311792

43بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرسليمان خضير فتيخان81120

44بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمهند عبد محمد311680

45بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمتعب سلمان خلف548080

46بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمنذر ابراهيم حمد311527

47بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرسالم علي حمادي311646

48بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعالء احمد جربوع311631

49بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمروان خالد عالوي321888

50بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكررائد راشد علي321557



51بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكراحمد عبد محمود311689

52بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعمار عبد شالل321516

53بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرزهير فواز حسان311288

54بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعبدالستار عبدالجبار شحاذة382342

ن فراس311749 55بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرجمال حسير

56بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرسعدي هالل عبد311776

57بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعمار حمد علي311255

58بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعمر عبدالرحمن علي545746

59بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرماهر مطر خلف311497

60بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرنذير اسماعيل صالح326217

61بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمحمد عجيل شالل252228

62بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمحمود عبد محمود311395

ي صالح326686 63بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعمر غرب 

64بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمحمد رميض محمد321904

65بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرهيثم عبدهللا خليل326311

66بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمروان عبد ياس311662

67بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرزياد خلف سميط380855

68بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمحمد محمود مهيدي326651

ن490116 69بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرهيثم كامل حسير

70بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعبدالجبار علي حمد311361

71بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرصهيب محمود مخلف326574

72بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكراسامة محمد خلف311224

73بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمحمد ردام حرج311306

74بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرانس خالد عيادة545747

 احمد علي381882
75بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمصطقن

ن ابراهيم490132 76بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكراحمد ياسير

77بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعيد صالح درج311317

ي خليفة محمد311511
78بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرراضن

79بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعالء كريم عفتان381910

80بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرسعد صباح حسن468685

81بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمحمد مصطقن ابراهيم380860

82بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعلي شكر حجاب335528

83بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرسعد محمد داود468702

84بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعبدالرحمن حميد عواد490129

85بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعصام درع عبد380844

86بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعبدهللا عبد شالل326665

87بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعماد حمدي فرج311416

88بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكراسكندر شاكر زكري311348

89بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكروليد خالد عبد490130

90بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكراحمد ايوب ناظم380890

91بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمحمد خالد جدعان380875

92بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكروليد جبار عبد380897

93بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرحسام خلف مهدي380849

94بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرامجد مخلف عبد321535

95بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرنورس محمد معيوف326293

96بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعبدهللا شكر حجاب331618

97بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعبدهللا عماد عواد326622



ف عبد326551 98بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمحمد مرسر

99بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعلي حمد علي326715

100بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعبدالرزاق حميد عبدالرزاق311258

101بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرحارث خالد عالوي321704

102بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرحيدر شكر حجاب332207

103دبلومالصوفية21546االنبارذكركامل احمد مهيدي382059

104دبلومالصوفية21546االنبارذكرمحمد حسن محمد383971

105دبلومالصوفية21546االنبارذكرجمال محمد مخلف382088

106دبلومالصوفية21546االنبارذكرعطية محمد عبدالوهاب311226

107دبلومالصوفية21546االنبارذكرعماد عواد بدوي321752

108دبلومالصوفية21546االنبارذكراحمد عواد عبطان311202

109دبلومالصوفية21546االنبارذكرقضي عدنان نجم311558

110دبلومالصوفية21546االنبارذكرمجيد داود مهيدي380874

111دبلومالصوفية21546االنبارذكرعبدالجبار احمد شيحان311667

112دبلومالصوفية21546االنبارذكراحمد يوسف جاسم468719

ف كردوش326328 113دبلومالصوفية21546االنبارذكرمهند مرسر

114دبلومالصوفية21546االنبارذكروجيه نوري محمد311270

115دبلومالصوفية21546االنبارذكريارس حامد مطر311241

116دبلومالصوفية21546االنبارذكرمحمد محمود صبار381890

117دبلومالصوفية21546االنبارذكرتوفيق عفش خليفة311300

118دبلومالصوفية21546االنبارذكررياض عبيد جوير382044

119دبلومالصوفية21546االنبارذكرحميد عبد خليل326481

120دبلومالصوفية21546االنبارذكرعماد شحاذة حمد311726

121دبلومالصوفية21546االنبارذكرمحمد عبد محمود382101

122دبلومالصوفية21546االنبارذكرغسان جبير غافل81029

123دبلومالصوفية21546االنبارذكرعمار فري    ح علي81070

124دبلومالصوفية21546االنبارذكرثائر جبار غافل81095

125دبلومالصوفية21546االنبارذكرذاكر منعم حمد380867

126دبلومالصوفية21546االنبارذكرخالد حميد شنيي 311708

127دبلومالصوفية21546االنبارذكرعمر عبد خلف382129

128دبلومالصوفية21546االنبارذكرمحمد شاكر خلف468711

129دبلومالصوفية21546االنبارذكررائد محمد حسن380886

130دبلومالصوفية21546االنبارذكرعبدالقادر خليفة محمد311756

131دبلومالصوفية21546االنبارذكرعماد جاسم محمد326558

132إعداديةالصوفية21546االنبارذكرسعد جبار عبد380899

133إعداديةالصوفية21546االنبارذكرخالد مبارك عبدهللا334515

134إعداديةالصوفية21546االنبارذكرابراهيم عبدالرحمن داود321805

135إعداديةالصوفية21546االنبارذكرنارص عبد حمادي380853

136إعداديةالصوفية21546االنبارذكرمحمد عبدالكريم رشيد326463

137إعداديةالصوفية21546االنبارذكرمروان حميد غافل311246

138إعداديةالصوفية21546االنبارذكرعمار جبير غافل81031

139إعداديةالصوفية21546االنبارذكرمحمد عياده هالل311379

140إعداديةالصوفية21546االنبارذكررائد اسماعيل فياض311790

141إعداديةالصوفية21546االنبارذكرطالب جمعة عباس311732

142إعداديةالصوفية21546االنبارذكرمحمد عبدالكريم شحاذة382134

143إعداديةالصوفية21546االنبارذكرجاسم محمد سليمان311432

144إعداديةالصوفية21546االنبارذكرفالح حمد خلف159377



145إعداديةالصوفية21546االنبارذكرستار فري    ح علي311704

146إعداديةالصوفية21546االنبارذكرحمزة فائق جميل468701

147إعداديةالصوفية21546االنبارذكرمحمد شكر حجاب331972

148إعداديةالصوفية21546االنبارذكرعمر حميد غافل326456

1دكتوراهالصوفية21546االنبارذكرعمر عواد كنوش545749

2دكتوراهالصوفية21546االنبارذكرمهند رعيد عزام311652

3ماجستيرالصوفية21546االنبارذكراحمد حازم برع326597

4ماجستيرالصوفية21546االنبارذكرنصيف جاسم عبد311294

5بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعمر محمد نجم326443

6بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكررباح كامل محمد326510

7بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرصميم سالم جالي311404

8بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعالءالدين علي حمادي326430

9بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعلي خليل ابراهيم311795

10بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمحمد وليد عواد490134

11بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمحمد عبدالجبار علي311364

12بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعمر خالد خلف311551

13بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمحمد عبد شالل311721

14بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعمر احمد علي311233

15بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكراسامة نهاد علي326318

16بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكراحمد محمد نجم326439

17بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرزياد قتيبة احميد326689

18بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمصطقن امجد مخلف326518

19بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكررسمد رعيد عزام311661

20بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرايمن محمد عفتان311214

21بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرضياء لطيف عبد311398

22بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكروليد ذنون مجيد311576

23بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكروعد احمد علي381965

24بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعبدالقادر صالح سليمان326492

25بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرشفاء اسود حسن380839

26بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرشهاب احمد عبد488743

27بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكراحمد سالم جمعة490121

28بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرايمن رافع الطيف287579

29بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعمار يارس فهد380882

30بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكراحمد مخلف رثيع326537

31بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرحذيفه حميد علي468706

32بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمثتن حافظ نصيف490127

33بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكراحمد عبد محسن311751

34بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرخالد مطلب خلف382012

35بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكركريم عطاهللا مشعان468707

36بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرايمن مخلف رثيع382118

ي326422 37بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعمر نوري حرب 

38بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرانمار داود سلمان311330

39بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكراحمد خالد جدعان468709

40بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرهادي حميد حريش381953

41بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمصطقن سعدي خزعل311673

42بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمروان حميد جاسم311209

43بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعلي محمد مخلف326678



44بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرطاهر محمد عودة311553

45بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعمر غالي فهد311635

46بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرقتيبة حميد علي468705

47بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعمر حمد مطر311391

48بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكراحمد مجيد فهد380893

49بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمحمد حازم برع326593

ن311341 50بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرزيد ابراهيم حسير

51بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمحمد باسم مهدي326636

52بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكريحتر عبدالجبار احمد81034

53بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمحمود عبد علوان287585

54بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكراحمد صباح شعبان311591

55بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكراحمد محمود صبار311763

56بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكراحسان محمد عفتان311205

ي سليمان380870
57بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرخطاب سبت 

58بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمحمد مهدي فري    ح326504

59بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمحمد سعدي خليفة311735

60بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرخالد صالح عبيد311320

61بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمحمد حامد علي490125

62بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرحامد محمود صبار311769

63بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعمر محمد خليفة311545

64بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعلي محمد عبيد311685

65بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرانمار محمد معيوف311284

66بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرفؤاد قاسم محمد326659

67بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرايهاب امجد مخلف326526

68بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعمر حميد عبدالرزاق311277

69بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعمر فواز حسان311483

70بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمحمد عدنان ثامر311486

71بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكراحمد خميس عواد311755

72بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرحميد محمد حسن326487

73بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرجاسم عكاب عبد468704

74بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكروسام عبيد جوير311711

75بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمحمد فاضل محمد287569

76بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمهند حمادة مصلح311532

77بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكركمال خلف جدعان326447

78بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمحمود خميس محمد326394

79بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرابراهيم محمد عبد488920

80بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرمشتاق علي زكري311627

81بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكررياض لطيف عبد311405

82بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرنبهان فواز عبدالعزيز326543

83بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكربركات محمد خلف326613

84بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعمر احمد مطر380887

85بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكريوسف محمود مخلف380858

86بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكروليد حميد خلف311334

87بكالوريوسالصوفية21546االنبارذكرعمر حازم برع326585

88دبلومالصوفية21546االنبارذكرمهند دحام عواد311344

89دبلومالصوفية21546االنبارذكراحمد فاضل محمد287571

90دبلومالصوفية21546االنبارذكرطيف سالم جالي311400



91دبلومالصوفية21546االنبارذكرمحمد رحيم جياد311700

92دبلومالصوفية21546االنبارذكرمحمد حميد حنتوش287583

93دبلومالصوفية21546االنبارذكراحمد جاسم محمد287582

94إعداديةالصوفية21546االنبارذكراسامة محمد جبير81090

95إعداديةالصوفية21546االنبارذكرعبدهللا محمد عجيل311309

96إعداديةالصوفية21546االنبارذكرمحمد ذنون مجيد311596

97إعداديةالصوفية21546االنبارذكرمحمد جبار عودة311324

98إعداديةالصوفية21546االنبارذكراحمد ابراهيم اسود380895

ي فتيخان311619
99إعداديةالصوفية21546االنبارذكرعبدهللا مرضن

100إعداديةالصوفية21546االنبارذكرمهند محمد عيادة311650

101إعداديةالصوفية21546االنبارذكرعبدهللا صالح سليمان326500

102إعداديةالصوفية21546االنبارذكراحمد عبدالرحمن حميد381979

103إعداديةالصوفية21546االنبارذكرمشتاق يوسف عبد311472

104إعداديةالصوفية21546االنبارذكرمحمد حميد عمر545750

105إعداديةالصوفية21546االنبارذكروليد خالد عالوي321792

106إعداديةالصوفية21546االنبارذكرمالك جمال عبد490018

107إعداديةالصوفية21546االنبارذكربكر صباح داود467531

108إعداديةالصوفية21546االنبارذكرمصطقن فيصل عبدهللا311328

109إعداديةالصوفية21546االنبارذكرمحمد علي مخلف382108

110إعداديةالصوفية21546االنبارذكرقحطان عدنان داود381917

111إعداديةالصوفية21546االنبارذكراحمد سالم زيدان326606

112إعداديةالصوفية21546االنبارذكربالل محمود محل337470

113إعداديةالصوفية21546االنبارذكرمحمد فاضل هادي311488

114إعداديةالصوفية21546االنبارذكراحمد رحيم جياد311274

115إعداديةالصوفية21546االنبارذكرمحمد ابراهيم اسود468714

116إعداديةالصوفية21546االنبارذكرمصطقن عبدهللا صالح311536

117إعداديةالصوفية21546االنبارذكركرم احمد مطر531820

118إعداديةالصوفية21546االنبارذكراحمد ردام حرج311351

119إعداديةالصوفية21546االنبارذكرعبدالرحمن كمال فتيخان287588

120إعداديةالصوفية21546االنبارذكرمصطقن عناد محمد326281

121إعداديةالصوفية21546االنبارذكراثير فؤاد احمد326708

122إعداديةالصوفية21546االنبارذكرحمزة عبد محسن337424

123إعداديةالصوفية21546االنبارذكرعبدالحكيم محمد حماد287575

124إعداديةالصوفية21546االنبارذكربشار منىسي عبدهللا311267

125إعداديةالصوفية21546االنبارذكرمحمد مخلص محمد311713

ف311357 126إعداديةالصوفية21546االنبارذكرليث زياد مرسر

127إعداديةالصوفية21546االنبارذكربالل محمد عواد311540

128إعداديةالصوفية21546االنبارذكرعزالدين عماد عواد337496

129إعداديةالصوفية21546االنبارذكرسيف عدنان درع311720

130إعداديةالصوفية21546االنبارذكرعمار عيد صالح311313

131إعداديةالصوفية21546االنبارذكرمحمد باسم علي468684

132إعداديةالصوفية21546االنبارذكرخالد احمد غافل81094

133إعداديةالصوفية21546االنبارذكرمحمد عبدالرحمن حميد381987

134إعداديةالصوفية21546االنبارذكرمحمود كامل صالح311742

ف381942 135إعداديةالصوفية21546االنبارذكرسلطان زياد مرسر

136إعداديةالصوفية21546االنبارذكرمثتن عبدهللا صالح382024

137إعداديةالصوفية21546االنبارذكرنبيل احمد عواد382137



138إعداديةالصوفية21546االنبارذكرمصطقن كمال فتيخان287574

139دبلومالصوفية21546االنبارذكرمؤيد حمد عبد311494

140دبلومالصوفية21546االنبارذكرعدي عبدالرحمن حمد311414

141دبلومالصوفية21546االنبارذكرمحمد زكعاب خضير81089

142دبلومالصوفية21546االنبارذكرفري    ح جاسم عبد311231

143إعداديةالصوفية21546االنبارذكرزياد خليل شباط311460

144إعداديةالصوفية21546االنبارذكربسام عجمي مخلف468717

145إعداديةالصوفية21546االنبارذكرعمار اسماعيل محمود311250

146إعداديةالصوفية21546االنبارذكرماهر خلف زيدان375110

1دبلوم عاليالصوفية21546االنبارأنتىزهره حميد حريش311453

2دبلوم عاليالصوفية21546االنبارأنتىهدى حميد حريش311447

3بكالوريوسالصوفية21546االنبارأنتىايمان علوان رمان311238

4بكالوريوسالصوفية21546االنبارأنتىميرس فرج محمد311463

5بكالوريوسالصوفية21546االنبارأنتىراوية حميد غافل311426

6بكالوريوسالصوفية21546االنبارأنتىنىه حميد حريش311799

7بكالوريوسالصوفية21546االنبارأنتىصمود سعدي زكري490122

8بكالوريوسالصوفية21546االنبارأنتىغصون محمد سالم335514

9بكالوريوسالصوفية21546االنبارأنتىرسل نوري ناطق380582

10بكالوريوسالصوفية21546االنبارأنتىرباح جهاد عبيد545638

11بكالوريوسالصوفية21546االنبارأنتىهاجر شاكر جبار311408

12دبلومالصوفية21546االنبارأنتىرغد طالب عبد311475

13دبلومالصوفية21546االنبارأنتىافتخار عواد كروت311621

14دبلومالصوفية21546االنبارأنتىشيماء عويد فاضل490120

15دبلومالصوفية21546االنبارأنتىهدى شاكر فرج311730

16دبلومالصوفية21546االنبارأنتىفاطمة يونس خليل311304

ف علي311456
17دبلومالصوفية21546االنبارأنتىابتهال مرسر

18دبلومالصوفية21546االنبارأنتىخلود جسام محمد468686

نهاد علي نجم311568
19دبلومالصوفية21546االنبارأنتى

20دبلومالصوفية21546االنبارأنتىايالم حمد رشيد311466

21دبلومالصوفية21546االنبارأنتىالهام حرج محمد311542

22دبلومالصوفية21546االنبارأنتىفرات محمود عواد468697

23إعداديةالصوفية21546االنبارأنتىناهدة جبير غافل81093

1ماجستيرالصوفية21546االنبارأنتىاخالص عبدالقادر سالم313860

2بكالوريوسالصوفية21546االنبارأنتىمتن محمد عواد382326

3بكالوريوسالصوفية21546االنبارأنتىداليا فاضل محمد468721

4بكالوريوسالصوفية21546االنبارأنتىسهيلة طارق مخلف311442

ن محمد اسود326384 5بكالوريوسالصوفية21546االنبارأنتىحنير

6بكالوريوسالصوفية21546االنبارأنتىرشا محمد عبد488921

7بكالوريوسالصوفية21546االنبارأنتىفاطمة كريم زكعاب81075

8بكالوريوسالصوفية21546االنبارأنتىتمارصن دحام عواد311354

9بكالوريوسالصوفية21546االنبارأنتىوقار عبدالكريم مخلف490124

10بكالوريوسالصوفية21546االنبارأنتىمىه حميد حريش311787

11بكالوريوسالصوفية21546االنبارأنتىسح  عبدالستار خلف548075

12بكالوريوسالصوفية21546االنبارأنتىوفاء اسود حسن380904

13بكالوريوسالصوفية21546االنبارأنتىمالك جمال عبد490118

ن حميد عبد287577 14بكالوريوسالصوفية21546االنبارأنتىسين

15بكالوريوسالصوفية21546االنبارأنتىرنا حامد عواد81054



بسعاد علي زكري81091
16بكالوريوسالصوفية21546االنبارأنتى

17بكالوريوسالصوفية21546االنبارأنتىسىه حميد حريش311436

امال علي زكري81097
18بكالوريوسالصوفية21546االنبارأنتى

19بكالوريوسالصوفية21546االنبارأنتىايناس ذاكر مطر311580

20دبلومالصوفية21546االنبارأنتىعذراء كريم صياح311643

21إعداديةالصوفية21546االنبارأنتىاسماء حسان عواد382337

22إعداديةالصوفية21546االنبارأنتىرقية كريم زكعاب81027

دعاء عبدالجبار علي311368
23إعداديةالصوفية21546االنبارأنتى

24إعداديةالصوفية21546االنبارأنتىمالك امجد مخلف311383

25إعداديةالصوفية21546االنبارأنتىايالف ذاكر مطر311262

26إعداديةالصوفية21546االنبارأنتىقبس محمد عارف311725

27إعداديةالصوفية21546االنبارأنتىزهراء ذاكر مطر311717

28إعداديةالصوفية21546االنبارأنتىامنة كريم زكعاب81028

29إعداديةالصوفية21546االنبارأنتىاميمة جبار عودة381997

30إعداديةالصوفية21546االنبارأنتىشيماء خليل ابراهيم381927

ي صالح عبيد326412
31إعداديةالصوفية21546االنبارأنتىامابن

هدى عبدالجبار علي311377
32إعداديةالصوفية21546االنبارأنتى

فاطمه محمد علي326532
33إعداديةالصوفية21546االنبارأنتى

1دكتوراهخالد بن الوليد21547االنبارذكرمهند حسن جاسم380069

2دكتوراهخالد بن الوليد21547االنبارذكرسعدون حامد وادي314616

3دكتوراهخالد بن الوليد21547االنبارذكرحسام ابراهيم حمد489937

4دكتوراهخالد بن الوليد21547االنبارذكرفيصل غازي فيصل314643

5دكتوراهخالد بن الوليد21547االنبارذكرسعدون ظاهر خلف74050

6دكتوراهخالد بن الوليد21547االنبارذكرطه مخلف عبدهللا80576

7ماجستيرخالد بن الوليد21547االنبارذكرسعدون ظاهر نجم74061

8ماجستيرخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد خميس سعد74530

9ماجستيرخالد بن الوليد21547االنبارذكرعمر حاتم هادي314671

10ماجستيرخالد بن الوليد21547االنبارذكرصالح فاضل مجحم375139

ن حبيب74424 11ماجستيرخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد حسير

12ماجستيرخالد بن الوليد21547االنبارذكروليد خالد هندي314755

13ماجستيرخالد بن الوليد21547االنبارذكرخالد اعبيد محمد78158

14بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرزياد حسن جاسم375092

15بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرحميد احميد صالح314628

16بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرنافع عزيز جاسم314749

17بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمهند جاسم محمد380782

18بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعبدالجبار خالد عواد468779

19بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرنهاد حميد شهاب314597

ي73160 ن 20بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرصائب طلب عين

21بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرسعد محمد نجم489942

ن عبد468910 22بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعالوي حسير

23بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد ابراهيم محمد380063

24بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعبد ابراهيم حبيب380004

25بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد مشعل عزيز379992

26بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرنقيب ثامر ابراهيم489950

27بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمود حسن جرو380793

28بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد هالل جرو78146

29بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرطالب خليل ابراهيم314664



ي314611 ن 30بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرحذيفة كريم عين

31بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد خميس فرحان74077

32بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرجاسم محمد نجم380341

33بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرزهير خالد زبار314574

34بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمجيد مشعل احمد314632

35بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرضياء حامد وادي314701

36بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرنرص نوار نشمي380366

37بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرجبير شالل عكاب545860

38بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكررائد حميد حمد380650

39بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرهيثم شكر حنتوش78009

40بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعبدالقادر حميد خلف380646

41بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد عبدالوهاب محمد314690

42بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعلي نجم عبدهللا545859

43بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرطارق فيصل محمد314739

44بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمود حميد مهدي375145

ن74166 45بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعلي محمد حسير

46بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكراركان لطيف محمد78140

47بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرصالح حمد حنوش380675

48بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكروسام عدنان حماد380651

49بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرزياد اكرم عفتان77981

50بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد جاسم محمد374698

51بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرحيدر محمد نجم380324

52بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد عودة ظاهر380670

53بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرثامر احميد نجم380024

54بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد رافع نواف80617

55بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعلي عكلة عليص314594

56بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكريارس محمد نجم314711

ي380284
57بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد عراك رديتن

58بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرصباح منيف صباح558735

59بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرنبيل صبار ادبيس489944

60بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرحميد عودة فرحان74018

61بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعايد خليفة صالح314640

62بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرجمال ابراهيم عبد80270

63بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرحاتم تركي فارس80866

64بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكراياد عواد محمد74281

65بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعلي عواد محمد78174

66بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرسالم عواد محمد78168

67بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعلي عراك تركي335631

68بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكربشار نوري رشيد74193

69بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعمر عودة فرحان80709

70بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكربشار حميد عبيد380659

ي راشد80566 71بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعماد كرج 

72بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكروليد ابراهيم بديوي314625

73بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكررعد ظاهر خلف78243

74بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكركريم عبد جسام80352

75بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد قاسم محمد380653

ن سهيل فرحان80260 76بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرحسير



77بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرباسم معيوف ابراهيم80827

78بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمجيد احميد حماد314631

79بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكررعد حميد جديع74117

80بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرحميد متعب فارس80549

ي راشد314634 81بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرتوفيق كرج 

82بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد عبدهللا خلف380668

83بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكروليد ابراهيم خلف380313

84بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرماجد حميد شيحان314752

85بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد عبدهللا حمد78423

86بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد عادل احمد380042

ي غضبان314586 ن 87دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرجبير عين

88دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد خلف ساجر314756

89دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد خليل ابراهيم314587

90دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرحسن علي خلف78180

91دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد عدنان جيجان380029

92دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكراياد صبار عبد74519

93دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرصالح منيف صباح314741

ي375134 ن 94دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرفراس عبدالكريم عين

95دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرهاشم محمد هايس375096

96دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرسفيان مظهر مشعل80371

97دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرانمار هادي حماد468764

98دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرسالم كريم نجم374485

ي ابراهيم74389 99دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد كرج 

100دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرخالد ابراهيم هالل380649

101دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرطالب خميس خلف380050

102دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرصباح حمد حنوش314720

103دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد فيصل محمد78094

104دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرحامد عامج كرحوت314726

105دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرادريس خميس علي343175

ن وهيب محمد78320 106دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرياسير

107دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد عبدهللا خلف78199

108دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكراياد خلف جاسم80246

109دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد خليل حمدان380059

110دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرعدنان حمد مجباس314663

ن73991 111دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرصعب حمد حسير

112دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرماجد حميد عبيد314672

 علي74323
ن 113دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرعلي حسير

114دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرهيثم محمد فرحان78217

115دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد مشعل احمد380032

116دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرناظم تركي فارس80750

117دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرمصطقن ابراهيم جاسم531796

118دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرجمعة رشيد عيادة314623

119دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد ابراهيم حماد468989

120دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد عودة ظاهر380666

121إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرعبد حمد جاسم468906

ي راشد80558 122إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكريارس كرج 

123إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرصادق علي عبد380679



124إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكررائد جمعة حمد78387

125إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرحامد شملون عبد380021

126إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد حميد عبيد314621

127إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكريارس سهيل فرحان531802

128إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكربالل نايف تركي531800

129إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد حميد نجم78226

130إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرقضي فاضل عبد314588

131إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكربالسم حازم محمد314258

132إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرسامي مخلف عبدهللا77994

133إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد مخلف محمد335586

134إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد محمود هويدي335504

1ماجستيرخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمود فاضل حمادي375100

2ماجستيرخالد بن الوليد21547االنبارذكراسماعيل عبدهللا حامد314659

3ماجستيرخالد بن الوليد21547االنبارذكريارس محمود حسن380790

4ماجستيرخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد طالب خميس80226

5دبلوم عاليخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد جمار نشمي80644

6دبلوم عاليخالد بن الوليد21547االنبارذكرمولود خالد زبار375162

7بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكربكر اكرم عفتان314753

ن مشعان عبود80653 8بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرحسير

9بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعبدهللا ابراهيم سليمان80203

10بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعامر مجبل جرو380331

11بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكربسام شالل فرحان80741

12بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرابراهيم حميد مهدي314696

13بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعالء هالل جرو73409

14بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرفؤاد احمد هالل380739

15بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد هادي حماد314747

16بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرايمن احميد حماد78373

ن عالوي كنش314657 17بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرحسير

18بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد ماجد حمود74205

19بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد جبار عبد331617

20بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعباس جبار ضاجي467518

21بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد عبدهللا مخلف380759

22بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرميالد عدنان حمد314723

23بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرصهيب كامل عطية314645

24بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرقتيبة محمد عفتان74274

25بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرابراهيم وليد ابراهيم314691

26بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد علي عبد78449

27بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرليث صالح خليف314666

28بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد مجيد عواد74476

29بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعثمان قيس محمد314689

30بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد علي محمد314712

31بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرحيدر مزهر عامج80303

32بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرنزار عايد احمد80625

33بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمثتن نجم عبدهللا73956

ي314725
34بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكريارس علي رديتن

35بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمصطقن خليل ابراهيم73887

36بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد حميد صالح335659



37بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرسعدون ابراهيم خلف314661

ي468770
38بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرجاسم محمد ارديتن

39بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعالء رعد ظاهر80477

40بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد عوض سليمان74294

41بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرسامر شاكر محمود380016

42بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد طارق كامل375116

ن379980 43بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرابراهيم علي حسير

44بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرضياء جاسم محمد375106

45بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمصطقن رافع نواف73379

ن80251 46بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعامر حمد حسير

47بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرزيد محمد حميد80876

48بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعماد محمد عرسان80761

ن80214 49بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرنبيل عبيد حسير

50بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعلي محمد خلف380309

51بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمصطقن جمار نشمي78209

ي صالح حسن314390
52بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرهابن

53بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد حامد وادي314703

54بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد جميل جبار374627

ي314759
55بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرزياد عراك رديتن

56بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرفراس حميد عواد80491

ف نجاد314676 57بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمعن مرسر

58بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعبدالصمد صباح مهدي314731

59بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرغازي فيصل عبود80873

60بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد اكرم عودة380355

61بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرايمن حميد طابور314639

62بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد طارق محمد468771

ي314716
63بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكروائل ساجد رديتن

 علي زيد380119
ن 64بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرحسير

65بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد معيوف ابراهيم380291

66بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد حميد طابور74375

67بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمناف محمد نايف489955

68بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرحسام شالل فرحان80863

ن حسن خلف380708 69بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرحسير

70بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعثمان حاتم هادي380730

71بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرزيد رسمي محمد380269

72بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد جمعة صالح314609

73بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد جبير عبد314717

ن73551 74بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرحسام مجهد حسير

75بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمصطقن حسام مجهد314610

76بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد علي مشوط314618

77بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد جمعة عطية80635

78بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعمار يارس عودة314592

79بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكريونس مخلف عبدهللا80725

ن مجباس314705 80بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكروليد حسير

81بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد عبد حميد314647

82بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد نهاد احميد74259

ي314727
83بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرهيثم احمد ارديتن



84بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكربكر ماجد سماح73331

85بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرقحطان عدنان فرحان314754

86بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكررائد حميد خلف468774

ف نجاد314683 87بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرفيصل مرسر

88بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكراحسان عالوي حمد314748

89بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرميرس جمعة عواد467527

90بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرحيدر محمد احمد80823

91بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعمر سامي خلف380745

92بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرزياد طارق محمد314624

93بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكراسامة ناظم هادي74267

ي عودة ظاهر74315
94بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرهابن

95بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمخلد علي فرحان74137

96بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكررسول ابراهيم فيصل379999

97بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرهمام خالد فيصل314565

98بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعثمان علي محمد314605

99بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكررياض عبود خلف80693

100بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعمر رحيم محمود468983

ي314658
101بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحسن علي منقن

102بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكراسامة نجم عبدهللا73794

103بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكراكرم دحام رسدي80594

104بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكررياض احمد خلف380304

105بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرهمام عدنان حماد380717

106بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرموفق فوزي فري    ح78080

107بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد جمعة عطية74332

108بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعبدالرزاق احمد خلف380300

109بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرخالد علي محمد314682

110بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد هاشم محمد80807

111بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمروان صباح مهدي314678

112بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد ماجد محمد314737

ن80535 113بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرهشام علي حسير

114بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمود شهاب احمد74416

115بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد حميد عبد314734

116بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرضياء قاسم حماد380095

ف314688 117بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمصطقن صالح مرسر

118بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمنير حامد محمود314702

119بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكروسام محمد عبدهللا375160

120بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرسالم سامي خلف380794

121بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرصدام نصيف جاسم74443

122بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكربالل باسم محمد380361

ن314653 123بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمود ابراهيم حسير

124بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد حميد خلف314709

125بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرحارث رسمي محمد380279

126بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعمر محمد عبد74360

127بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعلي عبدهللا حميد73079

128بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرقيرص مزهر عامج80335

129بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعدي عطاهللا احمد80886

130بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمود خميس سعد74103



131بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكراثير باسم محمد78219

132بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرفؤاد جاسم محمد314681

133بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرحامد خلف ساجر380799

134بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعلي احمد ارزي    ج78164

135بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرطارق عيدان كامل314573

136بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعلي عودة ظاهر80686

137بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكربهاء قاسم حماد380078

138بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعبدهللا عبدالحميد دريدح314654

139بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكروعد دلف عواد314694

140بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد ابراهيم محل343138

141بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرابراهيم ماجد ابراهيم314718

142بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرزيد محمد مخلف78318

143بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرحسام عبدهللا مخلف380755

144بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرانمار عبد احمد468982

145بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد حسن سهيل80676

146بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعمر يارس عودة314593

147بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد فواز خلف78444

148بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمنترص خليل هالل314695

149بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد فاضل عبد314655

150بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرامير عبدالستار محمود314713

151بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرحسام حميد عواد80220

152بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد ادهام نوار80841

153بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرانمار مظهر مشعل78435

154بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرابراهيم محمد يوسف74350

155بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعبدالملك صباح مهدي314724

156دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرمروان سعد ظاهر314697

157دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد جاسم صالح314735

158دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرعثمان علي عبود380683

159دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد علي محمد314714

160دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرزياد حميد حمد74309

ف314475 161دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد طالب مرسر

162دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد عادل احمد314642

163دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد عبدالكريم حماد379974

164دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد مطر عبدهللا80901

165دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكراياد محمد عرسان73262

166دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرعبدالرحمن مشعل فرحان314699

ن74510 167دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكررسمد هادي حسير

ن مجباس314707 168دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكروالء حسير

169دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرعلي احمد بطاح74287

 علي عبد78417
ن 170دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرحسير

171دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد كامل عطية314677

172إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرجمال عبد خلف374549

173إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد طالب احمد314641

174إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكروليد خالد محمد380742

175إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد ابراهيم جاسم314585

176إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرعبدالقادر جاسم محمد314744

177إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرشاكر هيثم شكر380261



178إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرسفيان عناد محمود314637

179إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكروسام سعدون ظاهر80544

180إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرعبدالرحيم صالح محمد314651

181إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد عامر حمدان380009

182إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد ابراهيم خلف314590

183إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد عادل محمد380102

184إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرعماد ستار محمود379966

185إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكررائد علي محمد314675

186إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكراسعد صالح مدهر80284

 علي محمد80704
ن 187إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرحسير

ي80877
188إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرفؤاد علي رديتن

189إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد عايد خليفة314667

190إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد شاكر محمود314607

191إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرانور لطيف محمد80291

192إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرستار احمد علي374574

193إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد محمد عبيد80501

194إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرمنير فواز محمد374660

195إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرمصطقن مشعل فرحان80962

196إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرسامر عبدالستار مشعل314606

197إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرسمير فاضل عبد314589

198إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرايرس محمود حسن314576

199إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكريارس عمار زيدان314599

ي314615 ن 200إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرحذام كريم عين

201إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد هالل خشان335636

202إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرمروان محمد يوسف314602

203إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد جبار ضاجي380115

204إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكررساج كمال صبار380656

205إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد ضياء طلب314591

206إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرسمير جهاد عيادة78441

207إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرعلي سعيد محمد380113

208إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد محمود مجيد80844

209إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرانس ضياء طلب314613

210إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرقاسم محمد جديع78454

211إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرايمن نجم عبد326052

 علي73203
ن 212إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد حسير

213إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرعبدالرحمن مهند جاسم489925

ن عفتان73187 214إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرعبدهللا حسير

ي379985
215إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرعمر محمود رديتن

216إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد نرص صالح314673

217إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرحارث خليل حمد314596

218إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد عمار مهيدي337808

219إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد محمد مخلف380805

220إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرعلي عبد حسن335581

221إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرنبيل محمد خلف74247

ي314662
ن حميد رديتن 222إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرتحسير

223إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد هيثم شكر74338

224إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرعبدالقادر محمد خلف314603



225إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرعمر عدنان ابراهيم380073

226إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد عبد نجم468902

227إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرعبدالرحمن حكمت رشيد74492

228إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرمصطقن نجم عبدهللا78431

229إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكررسول عايد خليفة489929

230إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرعالء احمد عبدهللا335509

231إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرعلي عبد حمد468905

232إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرعبدالرحمن عبدهللا مخلف380802

233إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد خميس سهو490060

234إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرساجد حميد كردي314660

235إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرصفاء رعد ظاهر314638

236إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكربكر جمعة كامل314568

237إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد طه عبد80221

ف80893 238إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكراسامة وليد مرسر

239إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرنبيل ابراهيم نوري314679

240إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرمروان عناد محمود80313

241إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرعمر عبد طابور73487

242إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرطيف جاسم محمد380690

243إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكررسول دحام جزاع80540

244إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرناظم حسن جاسم314570

245إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكريوسف عبدهللا حميد314728

246إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرامجد نوري عبد314619

247إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرجنيد خليل يوسف314629

248إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرمصطقن محمد عواد80519

249إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرعمر محمد متعب314633

250إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرمصطقن محمد اعبيد314670

251إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكريوسف شاكر خلف468903

252إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرسمير فواز محمد314674

 علي جدعان314656
ن 253إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرحسير

254إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرمصطقن غالب احمد380001

255إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرماجد خليل حمد314669

256إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكريوسف حامد عبد314648

257إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرمروان سعيد محمد73606

258إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد حسام مجهد78025

259إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكراحمد اياد صبار80211

260إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكربهاء حميد عبد380108

ي314598 ن 261إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكريارس طلب عين

262إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرعثمان مظهر مشعل74230

263بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرقحطان لطيف محمد380122

264بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعبد انجاد نواف73307

265بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرهالل خلف جدوع73115

266بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرجمعة جمة جاسم335575

267بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعماد هادي حماد314758

268بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكررزاق حمد عبد468773

ي314626
269بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرلؤي ساجد رديتن

270بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرباسم ابراهيم عبد74464

271بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرفؤاد حميد حمد77963



272بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرسالم حاتم محمد335644

273بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعلي انجاد نواف78385

274بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعادل حمد مجباس314740

275بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرعبدهللا وردي حماد80375

276بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارذكرساجد شاحوذ سعد80327

 علي حماد314708
ن 277دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرحسير

278دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرصدام محمد فري    ح314706

279دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكررعيد علي عبد314686

ن314742 280دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرمحمد جبار حسير

281دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرليث مهدي صالح314738

282دبلومخالد بن الوليد21547االنبارذكرعماد محمد مخلف314692

283إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكررياض ابراهيم عبد73429

284إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرنهاد عبد خلف314732

285إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرابراهيم احمد بطاح80228

286إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارذكرعلي جاسم محمد80605

1بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىاسيل عبد احمد468986

2بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىشيماء محمود وادي314583

3بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىرحاب عبدالجبار مشحن74397

4بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىسعدية حامد وادي314608

5بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىنسيبة عباس فاضل314652

6بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىشيماء حاتم هادي380726

7دبلومخالد بن الوليد21547االنبارأنتىايناس مهدي صالح380715

8دبلومخالد بن الوليد21547االنبارأنتىاسماء محمود وادي314644

9دبلومخالد بن الوليد21547االنبارأنتىزينة محمد حامد80907

10إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارأنتىوسام عبدهللا حماد74175

11إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارأنتىسارة طارق محمد374598

12إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارأنتىسارة فيصل محمد314751

1ماجستيرخالد بن الوليد21547االنبارأنتىدعاء حاتم هادي380734

ن80881 2بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىغزوان محمد حسير

3بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىسوالف طه عبد467523

ن314622 4بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىمروة محمد حسير

ان علي حماد489945 نير
5بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتى

6بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىعذراء عبدالنارص هليل73019

7بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىدعاء باسم محمد314685

8بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىعبير مخلف رسحان314715

9بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىهدى هاشم محمد314757

10بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىرندا خميس سعد78038

ن عودة ظاهر314700 11بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىحنير

12بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىزينب عبدهللا حميد468767

 علي380809
ن 13بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىاالء حسير

14بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىبشائر جمعة محمد314743

15بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىهبة هاشم محمد380722

16بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىعبير عبدالجبار رسدي314668

17بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىسوالف نجم عبد326062

18بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىمريم حامد وادي314687

19بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىسناء عبد احمد468981

20بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىهند جبير عبد314721



21بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىرواء محمود وادي314693

22بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىابتهاج ريكان مخلف314569

23بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىسىه احمد حمادي545861

اس حامد وادي314684 24بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىني 

هيام حاتم تركي74384
25بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتى

26بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىرماح وليد عبدالهادي314646

27بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىمروة محمد عودة314627

28بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتىزينب محمود زين العابدين314761

الهام حاتم تركي80277
29بكالوريوسخالد بن الوليد21547االنبارأنتى

30دبلومخالد بن الوليد21547االنبارأنتىهاجر عيدان كامل314595

ن عدنان عجاج314736 31إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارأنتىحنير

32إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارأنتىصفا محمد ابراهيم468988

33إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارأنتىاطياف محمد متعب74303

34إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارأنتىنبا شاكر شكر380128

35إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارأنتىدعاء دحام جزاع74453

36إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارأنتىدعاء حميد نجم314719

37إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارأنتىعبير محمد متعب73455

38إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارأنتىشهد كامل عبد78400

39إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارأنتىزينب حميد نجم314600

وديان حسن علي314650
40إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارأنتى

 علي73919
ن 41إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارأنتىعلياء حسير

42إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارأنتىمروة محمد ابراهيم468987

43إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارأنتىايناس سعدون ظاهر73246

سارة علي محمد374522
44إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارأنتى

ن مخلف314630 45إعداديةخالد بن الوليد21547االنبارأنتىمتن ياسير

1دكتوراهالفلوجة المركز11548االنبارذكرموفق كامل خلف282730

2ماجستيرالفلوجة المركز11548االنبارذكرغسان عذاب عطية332007

3ماجستيرالفلوجة المركز11548االنبارذكرمنار هاشم نمر460402

4بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرسعد ماجد احمد235456

5بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكراحمد نجيب فياض235282

6بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكراياد احمد خلف235465

7بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمصطقن كامل سويدان53078

8بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد جبير حمدان235455

9بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرعبد الستار عبدالجبار حمدي235287

10بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمعن سعدون عبد235489

11بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرعماد مشعل محمد235486

12بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد هاشم نمر350901

13بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرنصير عبدالجبار حمدي235417

14بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكراثير هاشم نمر460376

15بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرخالد حامد حديد30844

ي اسماعيل محمد30822
16بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرحق 

17بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرسفيان عذاب عطيه332011

18بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرعبدهللا حمد محمد235439

19بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكروجدي اطراد احمد235354

20بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكراحمد عواد فرحان331990

21بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرفواز محمد جبار30842

22بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرنبيل ابراهيم خليفة159098



23بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكريارس عواد فرحان331870

24بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمثتن حمد عل هللا31268

25بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكراحمد كاظم فرج30709

26بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمود فين مطلك30821

27بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكروائل خالد فياض86137

28بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكررائد محمود خضير490258

29بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكراحمد حمد عل هللا86141

30بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمصطقن ربيع جدوع159286

31دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرهشام عبداللطيف فياض531983

32دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرعثمان عناد خلف331203

33دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرعباس عليوي مجباس235349

34دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرسعد مجيد خلف30712

35دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرعبدالرحمن محمد فيصل235284

36دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرخضير محمود فاضل331292

37دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرنارص مصطقن حمادي490251

38دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرحسن علي صالح30740

39دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرمصطقن ابراهيم خليفة159266

ن235356 40دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرحامد محمد حسير

41دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرصفاء خليف مصيخ235269

42دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرداود فوزي داود86158

43دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرسفيان سامي عبدهللا235479

44دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكريحتر احمد عواد30930

45دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرشامل كامل سويدان86163

46إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكركريم مطلك اسود235471

47إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرعمر مالك علوان53042

48إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكراحمد عبدالرحيم احمد331282

49إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرعبدالجبار عطاهللا مخلف235482

50إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرعادل عبدالرزاق عباس53050

51إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكراحمد جمعة احمد235463

52إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمود جمعة احمد235461

53إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرسفيان سعدون شياع53072

1ماجستيرالفلوجة المركز11548االنبارذكرسيف ممدوح خضير331978

ن جاسم53119 2ماجستيرالفلوجة المركز11548االنبارذكرعبدالخالق حسير

3بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد شاكر محمد235385

4بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد احمد عبدهللا235588

5بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرعثمان ثامر عليوي53133

6بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمصعب ماجد طلب53695

7بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرذر حميد صفر490260

8بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكراحمد فالح عباس330321

9بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمثتن فائز دلف331917

10بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد شاكر محمود30716

11بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرعبدالقادر داود عبيد235584

12بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكراحمد غازي هراط235551

13بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرعقيل كريم سهيل31232

14بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكروسام مطلوب عبيد331276

15بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرعباس حمدان محمود30868

16بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمروان مصلح خليفة490253



ي235563 17بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرحيدر فيصل ناج 

18بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد ممدوح خضير331195

19بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكركمال احمد خلف235358

20بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرعمر عباس شهاب30892

21بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرعبدهللا خالد احمد30693

22بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرعمار هيثم علي53080

23بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد رزاق رشيد490246

ن سليمان53121 24بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد حسير

25بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد ابراهيم عالوي235320

26بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرعمر حميد شهاب30724

27بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرايمن حماد فياض235366

28بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكربكر عباس فاضل235481

29بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمصطقن خميس حسن53125

30بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرليث محمود كريم235469

31بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرعالء جمال كريم331997

32بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكراحمد شاكر محمود30888

33بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد علي فرحان53110

34بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرعامر حسون حمادي331398

35بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرايمن احمد نواف235447

36بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرعلي ابراهيم محمد331912

37بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكررسمد عبدالسالم دهام30835

38بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد خالد فياض53105

39بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكربركات كاظم شيحان331841

40بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمود عواد عبد331387

41بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرعمار يارس سليمان235382

ي ابراهيم235553 42بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد ناج 

43بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرفارس فاضل جاسم30881

44بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرابوبكر ايمن محمد331897

45بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرهشام خالد عباس235557

ي159153 46بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكربراء فيصل ناج 

ي159318 47بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرعبدالقادر اسماعيل ناج 

ي حنفيش235258
48بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرصفاء ماضن

49بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمصطقن غانم فيحان31245

50بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرثامر خميس عباس331368

ي خلف235586 51بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرسيف ناج 

52بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكروائل حماد عايد490249

53بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرانيس محمد عجاج53088

54بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد خميس حسن53128

 محمود تركي331273
ن 55بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرامير

56بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرعالء حامد خليفة30893

ي159340 57بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرخضير اسماعيل ناج 

58بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكروسام حامد فرحان30838

59بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرعامر خميس عباس331375

60بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمصطقن سعد نجم31238

61بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكراحمد جمال صالح30829

62بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمروان محمد طه159083

63بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد فوزي خليفة30890



64بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكريوسف مخلف حسن235316

65بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرعبدهللا مهند سعدي332045

66بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد كامل خليفة333983

67بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد كامل عبود30186

68بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرعثمان عباس ضايع331361

ن حامد86178 69بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرعبدالكريم ياسير

70بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرماجد حميد حمادي331904

71بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرقاسم معروف احمد235567

72بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكربكر كريم خضير159330

73دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكربدر كريم خضير159279

74دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرفهد فاضل حسن53100

ن159312 75دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكراحمد لطيف ياسير

76دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرايرس حماد فياض235361

77دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرمصطقن عالءالدين محمد235252

78دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرمصطقن نصيف جاسم53140

79دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرصهيب محمود مطلك86161

80دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكراحمد صالح حرحوش31242

81دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرمروان صباح محمود30843

82دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد فاضل حسن53103

83دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرمروان جهاد فالح235346

84دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكراحمد عادل عبدهللا331347

85دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكراحمد حمدان محمود30879

86دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكراركان محمد خلف235552

87دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكررسول عبدالرحيم احمد331965

88دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكروليد خالد اسماهيل235458

89دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكراحمد صالح عبدالرحمن30956

ن331382 90دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكررعد احمد حسير

91دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكراحمد مهاوش عبيد235384

92دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرلؤي هاشم شتوي30719

93إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرعبداللطيف حامد فرحان30722

94إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد يونس محمد490256

95إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمود اسامة حماد235491

96إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد محسن عليوي235355

97إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرليث عبدالهادي ابراهيم235378

98إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد كامل فرحان331222

ن جمال ابراهيم86174 99إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرامير

100إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرعبدهللا جمال كريم331983

101إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمود عبدالعزيز لفته235475

102إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد حميد عبيد159075

103إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد كاظم شيحان331850

104إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد عايد مطلب333021

105إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرسفيان محمد شعالن235280

106إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرليث فائز دلف331246

107إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد باسم محمد86166

ي ابراهيم235369 108إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد ناج 

109إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرحذيفة عباس عليوي235276

 داود ملوكي86172
110إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرمصطقن



111إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرايمن حامد مطلك53058

112إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرزيد طارق وسمي30819

113إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرصفاء حامد خليفة31240

114إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكريوسف يونس محمد490254

115إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرعماد غدير عباس31236

116إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرعمر حبيب سليمان235380

117إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرمصطقن محمود جدعان31244

118إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكراحمد حسن عليوي235262

119إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرعمار عادل عبدهللا331350

ن331826 ن محمد امير 120إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرياسير

121إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكربشير صباح محمود30883

122إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد نجم عبدهللا235279

123إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرعثمان صالح عواد30832

124إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرعلي عبيد مهدي235566

125إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرعبدالمهيمن فالح عباس235340

126إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرطه كامل فرحان331231

127إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكريوسف احمد عواد30831

128إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرهيثم كامل خليفة335463

129إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرزيد حسن محمد235376

130إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرايمن محمود عواد30833

ن235337 131إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد لطيف ياسير

132إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد حسن علي30733

133إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرعلي عثمان احمد235416

134إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد عدنان احمد30886

135إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكررسمد يونس جاسم235470

136إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد حامد فرحان30730

137إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد يونس جاسم235255

138إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرغسان عدنان علي237386

139إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد قاسم جابر331878

140إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكراحمد شالل عبد331958

141إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمود حسن علي235590

142إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرمرصن اياد صالح235371

143إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرحذيفة محمد عايش53063

144إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرعبدالرحمن جمال حمد30700

145بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرستار فاضل محسن30739

146بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرسعدي محمد مضحي30825

147بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارذكرمحمد مجيد عزيز30744

148دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرميثاق اسماعيل جدوع330326

149دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكراحمد محمد تركي235466

150دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكريحتر فليح حسن331886

ن235375 151دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرحميد محمد حسير

152دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرهيثم حماد زيدان158394

153دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرعبد خلف فياض235484

ن235250 154دبلومالفلوجة المركز11548االنبارذكرعبدالرزاق محمد حسير

155إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارذكرعمار خزعل فهد30746

1ماجستيرالفلوجة المركز11548االنبارأنتىلمياء حميد عبدهللا531982

2بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارأنتىلقاء عبدالحق محمد332029



ى علي فرحان235246
3بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارأنتىبرسر

4بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارأنتىشيماء جسام محمد53115

فائزة علي بديوي30729
5دبلومالفلوجة المركز11548االنبارأنتى

لقاء علي فرحان235247
6دبلومالفلوجة المركز11548االنبارأنتى

7دبلومالفلوجة المركز11548االنبارأنتىبثينة كامل فرج109738

8دبلومالفلوجة المركز11548االنبارأنتىرنا جمال طه331331

9دبلومالفلوجة المركز11548االنبارأنتىندى ابراهيم عالوي332865

ى محمد محمود30718 10دبلومالفلوجة المركز11548االنبارأنتىبرسر

11إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارأنتىمنيار صالح محمد235290

12إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارأنتىعال شهاب احمد53096

عذراء علي مطر331318
13إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارأنتى

1بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارأنتىشيماء جاسم كريمان86181

االء علي محمد332038
2بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارأنتى

عبير علي هالل332020
3بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارأنتى

4بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارأنتىتغريد اياد صالح235373

 جميل سامي331336
ن 5بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارأنتىياسمير

6بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارأنتىرسل شهاب احمد531978

ان ابراهيم سالم331356 7بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارأنتىنير

8بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارأنتىنبا حاتم طارق53046

9بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارأنتىاية كامل سويدان53054

ن فالح ابراهيم331322 10بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارأنتىرنير

ن30827 11بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارأنتىساره فراس حسير

12بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارأنتىضح حسن علي30742

13بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارأنتىايناس رسحان عواد235251

14بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارأنتىرقية عامر عبدالكريم30732

ن فالح ابراهيم331392 15بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارأنتىحنير

16بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارأنتىندى جاسم محمد53145

17بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارأنتىزينب خالد عبدهللا30909

18بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارأنتىدعاء دهام عبد357714

ي235561 19بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارأنتىضح فيصل ناج 

20بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارأنتىامنة حامد مطلك86185

21بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارأنتىسىه جاسم محمد53135

22بكالوريوسالفلوجة المركز11548االنبارأنتىغفران نصيف جسام53068

23دبلومالفلوجة المركز11548االنبارأنتىريم فائز دلف331240

24إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارأنتىضح حامد عبيد30839

ق محمد حسن331922 25إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارأنتىاستي 

26إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارأنتىوسام حماد فياض235363

27إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارأنتىبسعاد رشيد مطلك53148

28إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارأنتىسارة نصيف جسام53662

29إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارأنتىعائشة شهاب احمد53721

30إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارأنتىوالء مهدي اسماعيل331265

31إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارأنتىايات فائز دلف331260

32إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارأنتىسهام احمد محمد235424

33إعداديةالفلوجة المركز11548االنبارأنتىرسل دحام عواد235352

1دكتوراهالخلفاء11549االنبارذكرمصطقن عبدالجبار عبدالكريم30450

2ماجستيرالخلفاء11549االنبارذكراحمد تاج الدين يوسف عبدهللا109206

3ماجستيرالخلفاء11549االنبارذكرمحمد سامي عبدهللا109341



ن30456 4بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعالءالدين فياض حسير

ن109486 5بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرسعد محمود حسير

6بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمؤيد عبدالرحيم مشحن30475

7بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرسيف حاتم سمير30468

8بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرسامر محمد عبد335835

9بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعمار علي ضباب335461

10بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكراحمد شكر عبدهللا109482

11بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكربالل شكر عبدهللا335974

12بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكركمال محمد حمد335861

13بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمحمد اسماعيل صباح336295

14بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعمر حاتم سمير30470

15بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعبدالرزاق احمد عسكر30493

16بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكردريد مجيد مطر336445

17بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرسمير درع سمير30473

18بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكراحمد محمد صبحي335934

ي عامر109653 19بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعدنان ناج 

20بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرحاتم عبدالكريم كركز109450

21بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعلي فيصل علي109647

ن فياض فرحان30911 22بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرياسير

23بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكررافع عكاب مطلك109358

24بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمحمد محمود عيىس335852

ن ابراهيم109288 25بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمحمد امير

26بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرخالد عبدهللا مهدي30481

ر30466 ن 27بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعالء حميد مير

28بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرغزوان صبحي سالم109246

29بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرلبيد شاكر عبدالصمد109607

30بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرسنان مجيد مطر30518

31بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمحمد عبدالسالم نارص30497

32بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرحامد طلب محمد335927

33بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمحمد فتيخان حامد109466

34بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرضياء جاسم عبيد513658

35بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكراحمد عبدهللا احمد109265

ن30446 36بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعلي عبد حسير

37بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعمر سامي عبدهللا109332

38بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعبدالحكيم عالء فياض30736

39بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكراثير صباح خضير109326

40بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعبدهللا سليمان عبدهللا335873

41بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعماد خلف عبد335842

 عدنان خضير109685
42بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمصطقن

43بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمحمد جمعة عمار109723

ن محمد335947 44بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكررياض حسير

45بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعمر كامل جواد109311

46بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرسامر سالم حمد335702

ن109299 47بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعمار مظفر حسير

48بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمروان داود جسام109500

49بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرثائر محمود عيىس30484

50بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكراحمد صالح عيفان109268



 حاتم سمير30471
51بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمصطقن

52بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكراحمد باسم محمود109322

53بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعلي شكر عبدهللا109221

ي محسن109422
54بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكراسماعيل عوبن

55بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرطيف عباس خضير109347

56بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرسعيد شاكر عبدالصمد109405

57بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرنذير كامل جواد109302

58دبلومالخلفاء11549االنبارذكرمحمد عبداالله عبدهللا109659

59دبلومالخلفاء11549االنبارذكراسعد كاظم يعقوب335942

60دبلومالخلفاء11549االنبارذكرعبدالهادي مخلف عبيد335797

61دبلومالخلفاء11549االنبارذكرعارف جاسم حمادي30524

62دبلومالخلفاء11549االنبارذكرعامر كامل حمدان30477

63دبلومالخلفاء11549االنبارذكراياد خلف عبد335722

ي محسن109223
64دبلومالخلفاء11549االنبارذكرعبدالرحمن عوبن

65دبلومالخلفاء11549االنبارذكرحاتم فياض احمد109276

66دبلومالخلفاء11549االنبارذكراركان خميس محمد109317

67دبلومالخلفاء11549االنبارذكرمحمد قيس كاظم30492

68دبلومالخلفاء11549االنبارذكرايهاب زهير محمد335951

69دبلومالخلفاء11549االنبارذكرشامل حميد مهنا109350

70دبلومالخلفاء11549االنبارذكربكر داود جسام109502

71دبلومالخلفاء11549االنبارذكررسول اسماعيل ابراهيم30474

72دبلومالخلفاء11549االنبارذكرحيدر كامل جواد109314

73دبلومالخلفاء11549االنبارذكراحمد عليوي حردان109279

74دبلومالخلفاء11549االنبارذكراحمد مالك جديع335827

75دبلومالخلفاء11549االنبارذكريارس صالح عبدهللا109413

76دبلومالخلفاء11549االنبارذكرحازم باسم محمود109609

77دبلومالخلفاء11549االنبارذكرمحمد اسماعيل ابراهيم235503

78دبلومالخلفاء11549االنبارذكرفراس عبداالله عبدهللا109453

79دبلومالخلفاء11549االنبارذكرسالم محمد اسماعيل109498

80دبلومالخلفاء11549االنبارذكريوسف عبدهللا احمد235502

81دبلومالخلفاء11549االنبارذكرمحمد اياد احمد109360

82دبلومالخلفاء11549االنبارذكرريام يحتر سمير109305

83إعداديةالخلفاء11549االنبارذكربارق سعدون مرهام109297

84إعداديةالخلفاء11549االنبارذكراسهل محمد جاسم235056

85إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعمر اسماعيل محمود30517

86إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعباس حسن فليح109282

87إعداديةالخلفاء11549االنبارذكررؤوف محمد جهاد109581

ن109290 88إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرقدوري احمد امير

ن ضامر مصطقن109457 89إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرتحسير

ن335777 90إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرنهاد جمال حسير

91إعداديةالخلفاء11549االنبارذكراحمد مهيدي صالح109333

ن335714 92إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعبدهللا رياض حسير

93إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعالء دهام صالح235508

94إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرمصطقن باسم محمود109593

95إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرمحمد عبدالرزاق خضير109345

 علي109243
ن 96إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعلي حسير

ف علي235509
97إعداديةالخلفاء11549االنبارذكراسعد مرسر



1دبلوم عاليالخلفاء11549االنبارذكراحسان عبدهللا عبد109493

 علي336432
ن 2بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرسيف حسير

3بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكراحمد عبدالمجيد طه235295

4بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمحمد طه سمير336048

5بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرليث جمعة احمد336098

6بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكراثير جمعة حماد109409

7بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكربالل عزمي علي109431

8بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرايهاب خضير خميس109727

9بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعالء عبد محسن513684

10بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكروسام جمعة محمد109318

هللا محمد336077 11بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعمر خير

12بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمصطقن قيس كاظم30491

13بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرسامر عماد احمد30498

14بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكراحمد عبدالرحمن قاسم109690

15بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكراثير درع سويدان109724

16بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعلي احمد علي109461

17بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعلي كريم خلف31209

18بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرسيف اعبيد محمود335749

19بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمحمود عادل موس30448

20بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمحمد وديع هاشم336064

21بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعبدالعزيز خالد محسن109218

22بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرابراهيم محمد ابراهيم109255

23بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرغيث عباس خضير335968

24بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكروليد سالم سعود109698

25بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعمر شاكر حماد30495

ي شاكر عبيد109455
26بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرهابن

27بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمحمد عادل علوان109344

28بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمصطقن سالم سعود109262

ن جاسم109420 29بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرحارث ياسير

30بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعبدالسالم عارف جاسم109419

31بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرتيسير محمد سعيد109615

32بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرشاكر باسم محمود109306

33بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمحمد درع سمير30514

34بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمحمد حميد مهنا109230

35بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكروسام خضير عبود109352

36بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكريوسف ابراهيم محمد109702

37بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعايد محمد عبد109250

ن جاسم109417 38بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكربشير ياسير

39بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكريارس مكي فياض109258

40بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرسالم محمد عبد109602

ن عطية30444 41بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعبدالرحمن حسير

42بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرسالم عبدهللا سالم30494

43بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكراحمد زهير محمد335916

ن مطرود31176 44بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمحمد حسير

45بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكررسمد عباس فاضل109586

46بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعبدالرحمن محمد عزيز336165

 علي235505
ن ي حسير 47بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمنح 



48بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرحذيفة شاكر عبدالصمد109396

49بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرشامان عبدالباسط عبيد31194

50بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرليث شاكر حماد335753

51بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمنذر حميد يونس109704

52بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرفالح مهدي صالح235511

53بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمحمد ستار عبدالحميد335742

54بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعبدهللا خلف عبدهللا235347

55بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمحمد خضير خلف109323

56بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكريونس احمد علي109578

57بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكراحمد فيصل احمد109330

58بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكروليد اياد علي109363

59بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمروان اياد احمد109720

60بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكراكرم نجيب سليمان331284

61بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمهند خضير خميس109212

62بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمروان عادل عبد109240

63بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرسيف سالم حمد335697

64بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرسنار كامل عبدالرزاق30478

65بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعثمان محمود حمد30509

66بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرصالح نوري محيسن30502

67بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمهند جاسم عبد336213

68بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرفراس شاكر عبيد109428

69بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرطيف حاتم هادي336068

70بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمحمد عبدالعزيز سلمان235501

71بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكراحمد صباح نوري109669

ي فياض109308
72بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرسيف مرضن

 علي235451
ن 73بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكراحمد حسير

ي عامر109439 74بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمصطقن ناج 

75بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرخالد نرصي حسن109463

76بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكروسام خليل ابراهيم109236

77بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكربالل عبدالعزيز سلمان109657

78دبلومالخلفاء11549االنبارذكرمحمد يوسف اسماعيل109707

79دبلومالخلفاء11549االنبارذكرقتيبه عدنان عبود109232

80دبلومالخلفاء11549االنبارذكراحمد اسهل احمد30500

81دبلومالخلفاء11549االنبارذكرسامر عصام عبد335806

82دبلومالخلفاء11549االنبارذكرعلي طالب عباس336028

83دبلومالخلفاء11549االنبارذكرمصطقن قاسم عبد336187

84دبلومالخلفاء11549االنبارذكراحمد عبدالهادي صالح30452

85دبلومالخلفاء11549االنبارذكرمدثر عبدالكريم قاسم109613

86دبلومالخلفاء11549االنبارذكرمحمد قاسم عبد336180

ن331856 87دبلومالخلفاء11549االنبارذكراحمد وادي حسير

88دبلومالخلفاء11549االنبارذكررسمد عبود حمادي336086

89دبلومالخلفاء11549االنبارذكرثامر عبدهللا سالم30511

90دبلومالخلفاء11549االنبارذكرمروان طه يوسف336300

91دبلومالخلفاء11549االنبارذكراحمد نافع خلف336154

92دبلومالخلفاء11549االنبارذكرامير قيس سامي235397

93دبلومالخلفاء11549االنبارذكرمهند خميس صفوك30463

94دبلومالخلفاء11549االنبارذكرعبدهللا عبدالرحمن قاسم109681



95دبلومالخلفاء11549االنبارذكرعمر نجم عبدالكريم30453

96دبلومالخلفاء11549االنبارذكربارق خالد مطرسر336083

97دبلومالخلفاء11549االنبارذكراسامة جعفر علي235510

98دبلومالخلفاء11549االنبارذكرعمر صباح نوري109214

99دبلومالخلفاء11549االنبارذكركريم مجيد حميد109339

يف30487 100دبلومالخلفاء11549االنبارذكرعمر فاروق رسر

101دبلومالخلفاء11549االنبارذكرعمر جسام محمد31202

102دبلومالخلفاء11549االنبارذكرحسن خالد مطرسر30896

103دبلومالخلفاء11549االنبارذكرمحمد خليل ابراهيم109425

104دبلومالخلفاء11549االنبارذكرايمن ابراهيم احمد109711

105دبلومالخلفاء11549االنبارذكرمصطقن نعمة عباس109694

106دبلومالخلفاء11549االنبارذكرزهير عبد محسن513671

107دبلومالخلفاء11549االنبارذكرقيرص سعدون مخيلف30459

108دبلومالخلفاء11549االنبارذكرمحمد باسل خليل30489

109دبلومالخلفاء11549االنبارذكرسيف عبدالجبار عجاج109415

110دبلومالخلفاء11549االنبارذكرمحمود يوسف محمد335963

111دبلومالخلفاء11549االنبارذكرعقيل عدنان عبود109231

112دبلومالخلفاء11549االنبارذكراحمد نوري محمود109368

هللا محمد336071 113إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعثمان خير

114إعداديةالخلفاء11549االنبارذكراثير شاكر علي86094

115إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرمحمد صفاء فاروق109328

116إعداديةالخلفاء11549االنبارذكراثير محمد راشد109435

117إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعبدالرحمن صالح عبد235453

118إعداديةالخلفاء11549االنبارذكربالل عالء عبد235472

119إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعمر خليل يوسف336327

120إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعلي صالح الدين عبد335818

121إعداديةالخلفاء11549االنبارذكراحمد جميل جاسم109254

122إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرمحمد حسان حمود333249

123إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعبدهللا خالد محسن109635

124إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرمصطقن حسان محمود109301

ن جاسم30467 125إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعلي حسير

126إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرفرقد ماجد اسماعيل331301

127إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرمحمد قيس بحر333134

128إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعبيدة عباس حسن109686

129إعداديةالخلفاء11549االنبارذكروالء جاسم حمود336115

130إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرابراهيم حمودي حسن109248

131إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرمحمد عبدالوهاب عبدالرزاق31186

132إعداديةالخلفاء11549االنبارذكراحمد اسماعيل ابراهيم109373

133إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعلي زياد حميد235396

134إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعمر احمد عيدان336263

135إعداديةالخلفاء11549االنبارذكررسول ناظم جواد235512

136إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعمر ابراهيم محمد335426

ن اسماعيل محمد336200 137إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرحسير

138إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعلي عبدالسالم نارص30483

139إعداديةالخلفاء11549االنبارذكراحمد محمد جواد30521

ن109294 140إعداديةالخلفاء11549االنبارذكراحمد عبدالمنعم حسير

141إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعلي طالب فتيحان336333



142إعداديةالخلفاء11549االنبارذكراحمد مجيد خلف109209

143إعداديةالخلفاء11549االنبارذكراحمد طه عفان235474

144إعداديةالخلفاء11549االنبارذكراحمد رسحان ذياب334893

145إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرحسن عباس حسن109386

146إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرجعفر محمد عبدهللا30513

147إعداديةالخلفاء11549االنبارذكراحمد عمر عزيز336255

148إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرمصطقن محمد جواد30523

149إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرمصطقن عبدالستار سعود30543

150إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعبدالعزيز ماجد عبدالعزيز109252

151إعداديةالخلفاء11549االنبارذكردحام شاكر محمود109414

152إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرمهند محمد اسماعيل30445

153إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعالء نعمة عباس109320

154إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعبدالهادي خالد محسن109227

155إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعلي صالح عيفان109213

156إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعمر قيس بحر333079

157إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرصباح مهدي عزيز335470

158إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرمصطقن محمود شهاب109504

159إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرمهند كمال هالل336134

160إعداديةالخلفاء11549االنبارذكراحمد حاتم فياض109237

161إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعبدالرحمن ماجد محمد30691

ي336140
162إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرمحمد جمال غتن

163إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعمر عبدالقادر حنشل109624

164إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرمشتاق عبدالرحمن محمد335847

165إعداديةالخلفاء11549االنبارذكربشار صالح محمد109296

166إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرانمار اياد حماد331834

167إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرليث قيس ابراهيم334749

168إعداديةالخلفاء11549االنبارذكراحمد ناظم ارحيم333213

169إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرمحمد عبدالرزاق جاسم335487

170إعداديةالخلفاء11549االنبارذكراحمد خلف عبدهللا235007

171إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرمحمد حاتم فياض109239

172إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعبدالرحمن مهدي صالح235504

173إعداديةالخلفاء11549االنبارذكراحمد مظهر محمد109728

174إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرخالد خليل ابراهيم109491

175إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعبدالحليم عبدالباسط عبيد109340

176إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرزيد انور فاضل109310

177إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرزيد خلف خليفة30898

178إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرمحمد نجم عبدهللا109238

179إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرسجاد عبدالهادي حنشل30504

180إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعلي احمد خلف335881

181إعداديةالخلفاء11549االنبارذكراحمد سعدون عبيد336102

182إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعمر احمد سمير314581

183إعداديةالخلفاء11549االنبارذكراحمد حازم عبدالحميد109316

184إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرمحمد خالد حمادي235399

185إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعلي قيس كاظم30486

186إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرمثتن يحتر سمير333199

187إعداديةالخلفاء11549االنبارذكراحمد نبيل حماد109259

188إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرعثمان عبود حمادي336207



189بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرعصام حمود عبد336054

190بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمهند جمعة محمد109729

191بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمحمد كريم علوان109327

192بكالوريوسالخلفاء11549االنبارذكرمحمد اسماعيل فياض109271

193دبلومالخلفاء11549االنبارذكرعصام صالح سهيل335735

194إعداديةالخلفاء11549االنبارذكرضياء نعمة عباس109354

1بكالوريوسالخلفاء11549االنبارأنتىسىه علي زهر30503

2بكالوريوسالخلفاء11549االنبارأنتىانتصار درع سمير30515

ن عليوي335868 3بكالوريوسالخلفاء11549االنبارأنتىمروة حسير

4بكالوريوسالخلفاء11549االنبارأنتىخولة مهدي محمد333107

5بكالوريوسالخلفاء11549االنبارأنتىمروج شكر عبدهللا109507

6دبلومالخلفاء11549االنبارأنتىشيماء عبدالعزيز طالع109285

7دبلومالخلفاء11549االنبارأنتىلمياء عباس جديع30507

8دبلومالخلفاء11549االنبارأنتىسناء خميس رسحان336287

ي جاسم30510 9دبلومالخلفاء11549االنبارأنتىكريمة ناج 

10دبلومالخلفاء11549االنبارأنتىوسن عبدهللا مطر30488

ن30508 11دبلومالخلفاء11549االنبارأنتىمنتىه احمد حسير

12دبلومالخلفاء11549االنبارأنتىسح  درع سمير30516

13إعداديةالخلفاء11549االنبارأنتىندى عبدالرزاق خضير109303

14إعداديةالخلفاء11549االنبارأنتىارساء مهدي سمرمد109242

15إعداديةالخلفاء11549االنبارأنتىعذراء اياد حسن235498

1بكالوريوسالخلفاء11549االنبارأنتىمتن نعمة عباس30506

2بكالوريوسالخلفاء11549االنبارأنتىاسماء جاسم عبد335758

براء محمد علي30877
3بكالوريوسالخلفاء11549االنبارأنتى

4بكالوريوسالخلفاء11549االنبارأنتىميسم نجم عبدالكريم30457

5بكالوريوسالخلفاء11549االنبارأنتىسارة جاسم محمد335689

6بكالوريوسالخلفاء11549االنبارأنتىتقوى فالح رشيد235452

7بكالوريوسالخلفاء11549االنبارأنتىهدى عبدالرزاق جاسم30441

8بكالوريوسالخلفاء11549االنبارأنتىرونق زياد لطيف31201

9بكالوريوسالخلفاء11549االنبارأنتىهديل جاسم محمد336235

اس فوزي مرعي109235 10بكالوريوسالخلفاء11549االنبارأنتىني 

ي عامر109479 11بكالوريوسالخلفاء11549االنبارأنتىاالء ناج 

12بكالوريوسالخلفاء11549االنبارأنتىريام احمد شكر235507

13بكالوريوسالخلفاء11549االنبارأنتىدعاء عبدالرزاق جاسم30505

رقية فوزي مرعي109324
14بكالوريوسالخلفاء11549االنبارأنتى

15بكالوريوسالخلفاء11549االنبارأنتىرسى خليل يوسف336270

16بكالوريوسالخلفاء11549االنبارأنتىاسماء فرحان عبد30499

17بكالوريوسالخلفاء11549االنبارأنتىاشواق عبدالرحمن محمد335890

18بكالوريوسالخلفاء11549االنبارأنتىارساء اياد حسن235506

19بكالوريوسالخلفاء11549االنبارأنتىمروة صالح حسن109716

20بكالوريوسالخلفاء11549االنبارأنتىمواهب سعدون مرهام109663

ن عماد كاظم109424 21بكالوريوسالخلفاء11549االنبارأنتىحنير

22دبلومالخلفاء11549االنبارأنتىطيبة صالح احمد109411

23دبلومالخلفاء11549االنبارأنتىنرسين طه يوسف336159

24دبلومالخلفاء11549االنبارأنتىصبا عبدالقادر خماس30485

25دبلومالخلفاء11549االنبارأنتىشيماء مهدي سمرمد109291

26دبلومالخلفاء11549االنبارأنتىهويدة عبدالرزاق جاسم335480



27دبلومالخلفاء11549االنبارأنتىحنان اسماعيل محمد109468

28دبلومالخلفاء11549االنبارأنتىنهلة درع سمير30434

29دبلومالخلفاء11549االنبارأنتىدعاء زياد لطيف31192

30دبلومالخلفاء11549االنبارأنتىميسون هادي عبود30464

وق سليمان احمد109400 31دبلومالخلفاء11549االنبارأنتىرسر

ن يوسف335792 32دبلومالخلفاء11549االنبارأنتىسح  ياسير

33دبلومالخلفاء11549االنبارأنتىري  هان فوزي فتيخان109399

34دبلومالخلفاء11549االنبارأنتىساره ابراهيم حمد109496

35إعداديةالخلفاء11549االنبارأنتىهبة نعمة عباس30512

36إعداديةالخلفاء11549االنبارأنتىرفل سعدون دهام109295

37إعداديةالخلفاء11549االنبارأنتىغفران محمد زعيل109365

38إعداديةالخلفاء11549االنبارأنتىوسام صالح عبيد333178

39إعداديةالخلفاء11549االنبارأنتىسوزان قحطان مظهر109446

40إعداديةالخلفاء11549االنبارأنتىعبير محمد سعيد109489

41إعداديةالخلفاء11549االنبارأنتىمريم زياد لطيف31198

ن محمد زعيل109629 42إعداديةالخلفاء11549االنبارأنتىحنير

43إعداديةالخلفاء11549االنبارأنتىميمونة صالح احمد109264

44إعداديةالخلفاء11549االنبارأنتىنور محمد زعيل109627

45إعداديةالخلفاء11549االنبارأنتىهدى رحيم عبدهللا336125

ن30460 46بكالوريوسالخلفاء11549االنبارأنتىابتسام احمد حسير

1دكتوراهالشهداء11550االنبارذكرعماد محمود علي490424

2ماجستيرالشهداء11550االنبارذكرواثق محمد عبدالكريم32407

3ماجستيرالشهداء11550االنبارذكراحمد سالم ابراهيم490423

4ماجستيرالشهداء11550االنبارذكريارس عبدهللا عودة52011

5ماجستيرالشهداء11550االنبارذكرمصطقن عبدالرزاق حردان330149

6ماجستيرالشهداء11550االنبارذكرهارون رشيد خلف14305

7بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرصهيب قيس هاشم235651

 علي صالح330041
8بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمثتن

9بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرعمادالدين استير احمد235664

10بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرسعدون جاسم نصير513835

11بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرثامر سلطان محمد330134

12بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرخالد صبحي عليوي548009

13بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرجمال اسماعيل عبدالحميد330047

14بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرشاكر خليل محمود52003

15بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرغانم خليل ابراهيم330197

16بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمحمد شاكر حمد330036

17بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمحمد خليل محمود51997

18بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكراسامة اسماعيل ابراهيم490581

19بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكريارس منير حمود489488

20بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمؤيد نايف احمد330058

توح32485 21بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكراياد خلف رسر

22بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرصباح محمد محمود51980

23بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكراحمد حميد ابراهيم32295

 علي235653
ن 24بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرحامد حسير

25بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكريارس محمد رسحان330123

26بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرايهاب سامي حميد32422

27بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمحمد خميس محمد490419



28بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكررسمد فوزي جمعة32425

29بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمصطقن نوري محمود32392

30بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكررسول عباس علي51983

31بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمحمد فاضل سالم109750

32بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكررعد ربيع عباس330095

33بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمحمد حمدي عبداللطيف51965

34بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكربشير احمد حميد30010

35بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمحمد عبدالرزاق شعالن32477

36بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرغيث عبدالستار عبدهللا490431

37بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمصطقن صباح محمدسعيد32309

ن32483 38بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرعبدالرحمن محمد حسير

39بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكربركات عبدالحميد عباس235660

40بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرعالء طالب شهاب109739

ن330087 41بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكربالل اسماعيل حسير

42بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكراحمد زياد غالب32381

43بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكروحيد ردام علوان32470

44بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرعمر حسان مجباس32312

45بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكراحمد ابراهيم احمد52019

46دبلومالشهداء11550االنبارذكراحمد محمد صالح32294

47دبلومالشهداء11550االنبارذكرحامد مناجد صالح490433

48دبلومالشهداء11550االنبارذكرصفاء عبد عمران52095

49دبلومالشهداء11550االنبارذكرسامي سعدي مجباس52000

50دبلومالشهداء11550االنبارذكرفالح عبدالمجيد هندي32386

ن عبد محمود32479 51دبلومالشهداء11550االنبارذكرحسير

52دبلومالشهداء11550االنبارذكرعمر محمد عودة52024

53دبلومالشهداء11550االنبارذكرعلي طارق محمد52006

54دبلومالشهداء11550االنبارذكرقتيبة علي شفيق30056

55دبلومالشهداء11550االنبارذكرمحمد قاسم محمد330054

56دبلومالشهداء11550االنبارذكرسيف سالم فوزي490454

57دبلومالشهداء11550االنبارذكرحمزة عبدالرحيم نارص109753

58دبلومالشهداء11550االنبارذكرمحمد عادل شكر330154

59دبلومالشهداء11550االنبارذكرصهيب مظفر نوري330158

60دبلومالشهداء11550االنبارذكرنورالدين نوري محيسن235649

61إعداديةالشهداء11550االنبارذكرمحمد معيوف زيدان109745

62إعداديةالشهداء11550االنبارذكرضياء عبدعمران عبيد52098

63إعداديةالشهداء11550االنبارذكرعثمان طارق محمد52008

ن52039 64إعداديةالشهداء11550االنبارذكرضياء ثامر حسير

65إعداديةالشهداء11550االنبارذكرماهر خليل ابراهيم32397

ي جمعة330228
66إعداديةالشهداء11550االنبارذكرعلي سبت 

67إعداديةالشهداء11550االنبارذكرخلدون منير حمود381199

68إعداديةالشهداء11550االنبارذكرعبدالمجيد حميد فياض235645

69إعداديةالشهداء11550االنبارذكرعبدالملك مروان محمود490450

70إعداديةالشهداء11550االنبارذكرمازن عادل علي331970

1ماجستيرالشهداء11550االنبارذكرعمر حسناوي حمدي330170

2ماجستيرالشهداء11550االنبارذكرايمن احمد حميد30016

3بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمحمد حميد فياض32466

4بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرسعد فاروق عبود330108



5بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرعلي محمد سليمان158349

6بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرامير حامد صداع30017

7بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرجاسم عبدالكريم جاسم32413

8بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمحمد ماجد عبيد32456

9بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرداود عبد خليفة30064

10بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمحمد بسام عبدالعزيز32241

11بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرطارق زياد حامد30087

12بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكراسامة محمود خضير38426

13بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرصهيب محمد سعيد جسام38213

14بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرجمال الدين جمال عبدهللا51988

15بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرحسام سعدي مجباس51862

16بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمصطقن وليد عبدالسالم52023

17بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرشامل عبدالستار جليل30014

18بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرقتيبة سفيان وجيد51995

19بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرابراهيم عبدالكريم جاسم32318

20بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكراحمد محمد جاسم30040

21بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرسفيان حمود مولود109740

ي خضير52085 22بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمحمد ناج 

ي ابراهيم158360 23بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرعبدالرحمن ناج 

24بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرعزالدين نوري محيسن32476

25بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكروسام خالد سليمان110278

26بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرعبدالرحمن محمد جاسم30043

27بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرعصام علي حمادي32411

28بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرجمال احمد جوير51978

29بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمحمد عذاب ساجت158354

30بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكراحمد ثامر عيادة32291

31بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرعمر محمد سليمان52033

32بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكربالل قاسم محمد490445

33بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرحارث عبدالجبار احمد32420

34بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرحيدر خميس جسام37937

ي ابراهيم330024 35بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرعمر ناج 

36بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرباهر لطيف ابراهيم37892

37بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمصطقن محمد فري    ح158341

38بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمحمد حميد حردان158323

39بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمحمود فاروق عبود109756

40بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكراحمد فزع ابراهيم30051

ن252052  محمد حسير
41بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمصطقن

42بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرعماد علوان هزاع332857

43بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرساري عبود مولود30059

44بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرسعد محمد ابراهيم32398

45بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكريونس صالح يونس110338

ن53508 46بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمحمود ابراهيم حسير

47بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرعقيل جبار علي32383

48بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمازن طه محمد235473

49بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكراحمد عبدالسالم فاضل235655

50بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمثتن طارق شفيق32417

51بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكريعقوب ابراهيم محمد330247



52بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكربكر محمد عبدهللا52072

53بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرعبدالرحمن جميل عبد329096

54بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكروليد خالد مطر109757

55بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمحمد ابراهيم فرحان330162

56بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمحمود نوري محمود30031

57بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرماهر خميس دحل32484

58بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرسمير علي حسن330221

59بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمحمد مطر مضعن30053

60بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكراحمد محمد احمد235431

ن اسود513737 61بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرماهر حسير

62بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرعمر احمد عبدهللا51985

63بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمصطقن عبدالستار جليل30083

64بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرعلي عادل علي235449

ي30061 65بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرعمر عامر ناج 

66بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرابراهيم يوسف علوان52080

67بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرعيىس سعدي صالح30862

68بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرزيد احمد علي30054

69بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرميثم حامد عواد52028

70بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرعبدالرحمن محمد عبدهللا52077

71بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرحاتم عبد حمد330143

72بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرابراهيم مظفر نوري32462

73بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرحذيفة محمد فرحان30085

 عبدالكريم سلومي235647
74بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمصطقن

75بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمحمد عماد عبدالجليل52025

76بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرنوفل علي هادي32239

77بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمؤيد خميس دحل38027

ن اسود513805 78بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرنذير حسير

79بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمحمد جمال عبدهللا51990

80بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرجاسم نصيف جاسم32464

81بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكراحمد زياد حامد30034

82بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرحيدر سمير ابراهيم52036

83بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكروليد خالد نايف32472

84بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكراحمد جمال محمد30037

85بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرسفير علي حسن330233

86بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكروليد عبدالرزاق نايف158311

87بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمحمد اسماعيل محميد109736

88بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمحمد زبن خضير30080

89بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرامجد عبدالحميد مخلف32317

ي عبدعمران عبيد52063
90دبلومالشهداء11550االنبارذكرحق 

91دبلومالشهداء11550االنبارذكرمصطقن محمد صالح53472

92دبلومالشهداء11550االنبارذكربالل فزع ابراهيم30048

93دبلومالشهداء11550االنبارذكراحمد محمود فرحان52043

94دبلومالشهداء11550االنبارذكرمحمد هادي رهيب52060

95دبلومالشهداء11550االنبارذكرسعد ربيع حمادي332393

96دبلومالشهداء11550االنبارذكرفؤاد ابراهيم عليوي32304

97دبلومالشهداء11550االنبارذكرمصطقن بكر اسماعيل30008

98دبلومالشهداء11550االنبارذكرمهند حميد مصلح32315



99دبلومالشهداء11550االنبارذكرعلي عماد عبدالجليل51865

100دبلومالشهداء11550االنبارذكرخالد ابراهيم عباس513847

101دبلومالشهداء11550االنبارذكرمحمد صادق محمود109755

102دبلومالشهداء11550االنبارذكرمثتن احمد مطر109748

103دبلومالشهداء11550االنبارذكرصفاء خليل ابراهيم51863

 طه علي52057
104دبلومالشهداء11550االنبارذكرمصطقن

105دبلومالشهداء11550االنبارذكرقيس خليل مصطاف30023

106دبلومالشهداء11550االنبارذكرحذيفة خالد عبد30025

107دبلومالشهداء11550االنبارذكرطه روكان منصور30027

108دبلومالشهداء11550االنبارذكريزن ماجد حمود490448

109إعداديةالشهداء11550االنبارذكرانس محمد ابراهيم109315

110إعداديةالشهداء11550االنبارذكراحمد غالب بركات32320

111إعداديةالشهداء11550االنبارذكرثائر صباح عبود37739

ن عليوي158140 112إعداديةالشهداء11550االنبارذكرعمر حسير

113إعداديةالشهداء11550االنبارذكراحمد محمد خلف513782

114إعداديةالشهداء11550االنبارذكرابراهيم خالد احمد51953

115إعداديةالشهداء11550االنبارذكرمصطقن رياض احمد109749

116إعداديةالشهداء11550االنبارذكرانس خليل طه330216

117إعداديةالشهداء11550االنبارذكرعمر علي عواد109742

118إعداديةالشهداء11550االنبارذكركمال عمادالدين استير235658

119إعداديةالشهداء11550االنبارذكرمحمد عبدالحميد مخلف32481

120إعداديةالشهداء11550االنبارذكرصالح سعدي كريدي335280

121إعداديةالشهداء11550االنبارذكراحمد محمود عبدالرزاق37811

122إعداديةالشهداء11550االنبارذكرمهند محمد جاسم37978

123إعداديةالشهداء11550االنبارذكرمعاذ عصام ابراهيم30007

124إعداديةالشهداء11550االنبارذكرزيد طارق فواز52046

125إعداديةالشهداء11550االنبارذكرمجيد عبد سالم14297

126إعداديةالشهداء11550االنبارذكراكرم عبدالكريم جاسم32243

127إعداديةالشهداء11550االنبارذكردريد جوهر عائد490360

128إعداديةالشهداء11550االنبارذكرسعد حميد فرحان32380

129إعداديةالشهداء11550االنبارذكرنافع غازي حميدي53488

130إعداديةالشهداء11550االنبارذكراسامة خالد احمد51961

ن330077 131إعداديةالشهداء11550االنبارذكرهمام محمد حسير

132إعداديةالشهداء11550االنبارذكرمصطقن سهيل عباس32430

133إعداديةالشهداء11550االنبارذكرعبدالواحد جاسم محمد30022

134إعداديةالشهداء11550االنبارذكرمحمد صباح عبود37854

135إعداديةالشهداء11550االنبارذكرانمار لطيف ابراهيم30020

136إعداديةالشهداء11550االنبارذكرمحمد خالد عفتان53455

137إعداديةالشهداء11550االنبارذكرعبدالسالم احمد حميد30203

138إعداديةالشهداء11550االنبارذكرمحمد قيس هاشم14272

139إعداديةالشهداء11550االنبارذكرمحمد غالب بركات32235

ن32238  مازن ياسير
140إعداديةالشهداء11550االنبارذكرمصطقن

141إعداديةالشهداء11550االنبارذكرطه عبدالمجيد طه32316

142إعداديةالشهداء11550االنبارذكرمحمد خليل يوسف38282

143إعداديةالشهداء11550االنبارذكرفراس فالح حسن30067

144إعداديةالشهداء11550االنبارذكراحمد نايف احمد328938

145إعداديةالشهداء11550االنبارذكرسفيان صبار محمد53498



146إعداديةالشهداء11550االنبارذكرحكم كريم اسماعيل490458

147إعداديةالشهداء11550االنبارذكرمولود حاتم شكر330069

148إعداديةالشهداء11550االنبارذكرحسن هادي احمد30057

 وليد علي38574
ن 149إعداديةالشهداء11550االنبارذكرالحسير

150إعداديةالشهداء11550االنبارذكرمحمد حازم مبارك32404

151إعداديةالشهداء11550االنبارذكرجهاد اسماعيل محمد14276

152إعداديةالشهداء11550االنبارذكرهيثم خالد حمدي490442

153إعداديةالشهداء11550االنبارذكراحمد حميد طه330210

154إعداديةالشهداء11550االنبارذكرثامر صباح عبود37449

155إعداديةالشهداء11550االنبارذكرمصطقن محمد نوار30045

156إعداديةالشهداء11550االنبارذكراسعد اسماعيل يوسف490421

157إعداديةالشهداء11550االنبارذكرحارث هدوان مجباس52220

158إعداديةالشهداء11550االنبارذكراحمد سامي عبيد38178

159إعداديةالشهداء11550االنبارذكرعثمان فؤاد نوار14263

160إعداديةالشهداء11550االنبارذكراياد احمد حميد30192

161إعداديةالشهداء11550االنبارذكرمحمد كريم علي235445

ن32475  علي عبدالحسير
162إعداديةالشهداء11550االنبارذكرمصطقن

163إعداديةالشهداء11550االنبارذكرمصطقن ايوب عبدالحافظ32314

164إعداديةالشهداء11550االنبارذكرعماد سليمان نايف513815

165إعداديةالشهداء11550االنبارذكرعبدالقادر محمد عبدهللا14249

166إعداديةالشهداء11550االنبارذكريارس محمد ظاهر330063

167إعداديةالشهداء11550االنبارذكرعلي خميس ابراهيم30081

168إعداديةالشهداء11550االنبارذكراحمد صبحي عليوي14252

169إعداديةالشهداء11550االنبارذكربركات عبد شهاب32379

ن32237 170إعداديةالشهداء11550االنبارذكرمحمود مازن ياسير

171إعداديةالشهداء11550االنبارذكرعبدالرحمن خليل ابراهيم158315

ن14266 172إعداديةالشهداء11550االنبارذكرخلدون خليل حسير

173إعداديةالشهداء11550االنبارذكرمعن سعدون عبد32240

174إعداديةالشهداء11550االنبارذكرمحمد ضياء رجب235662

175إعداديةالشهداء11550االنبارذكرسعيد نوري سعيد14291

176دكتوراهالشهداء11550االنبارذكرمصطقن عدنان عبدالغفور32431

177بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرمحمد طه عبود330207

178بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرفاضل عباس سعود330113

179بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرخالد وكاع عبد32457

180بكالوريوسالشهداء11550االنبارذكرخالد نايف بكر109760

181دبلومالشهداء11550االنبارذكرحازم عبد فرحان51872

182دبلومالشهداء11550االنبارذكرجاسم محمد علي158330

183إعداديةالشهداء11550االنبارذكرهشام عالوي مشعل52091

1بكالوريوسالشهداء11550االنبارأنتىمتن دحام فرحان32414

2بكالوريوسالشهداء11550االنبارأنتىرنا سليمان عبدالرزاق490437

3بكالوريوسالشهداء11550االنبارأنتىدينا فواز اسود52013

4بكالوريوسالشهداء11550االنبارأنتىرسل زياد غالب32486

5بكالوريوسالشهداء11550االنبارأنتىعذراء احمد كامل51950

6بكالوريوسالشهداء11550االنبارأنتىامامة مثتن عبدالحميد490429

7بكالوريوسالشهداء11550االنبارأنتىسعاد حسان مجباس330186

8دبلومالشهداء11550االنبارأنتىهناء عبد عودة329902

9دبلومالشهداء11550االنبارأنتىمها عادل شكر330127



10دبلومالشهداء11550االنبارأنتىسامية امحان حمد32302

11دبلومالشهداء11550االنبارأنتىنور شعبان عالوي31265

12دبلومالشهداء11550االنبارأنتىليل عبدالرزاق احمد32298

13دبلومالشهداء11550االنبارأنتىزينب عطية علي30018

14دبلومالشهداء11550االنبارأنتىانس محمد عباس30012

15إعداديةالشهداء11550االنبارأنتىنرسين جاسم محمد489596

16إعداديةالشهداء11550االنبارأنتىفاتن حمد محمد32299

1بكالوريوسالشهداء11550االنبارأنتىدعاء محمد عباس32459

ان32474 2بكالوريوسالشهداء11550االنبارأنتىاساور مجيد شي 

3بكالوريوسالشهداء11550االنبارأنتىانفال عصام ابراهيم30032

4بكالوريوسالشهداء11550االنبارأنتىترتيل مصطقن عزالدين490435

5بكالوريوسالشهداء11550االنبارأنتىرقية مجيد حسن330202

6بكالوريوسالشهداء11550االنبارأنتىاطياف محمد سعيد جسام38131

7بكالوريوسالشهداء11550االنبارأنتىبتول احمد عبد32427

نور عادل علي531760
8بكالوريوسالشهداء11550االنبارأنتى

ق عدنان ابراهيم30076 9بكالوريوسالشهداء11550االنبارأنتىاستي 

10بكالوريوسالشهداء11550االنبارأنتىسارة عارف جودة52015

11بكالوريوسالشهداء11550االنبارأنتىرؤى ابراهيم عبدهللا109751

12بكالوريوسالشهداء11550االنبارأنتىضفاف يعرب حامد329960

13بكالوريوسالشهداء11550االنبارأنتىسح  فالح عبدهللا330192

14بكالوريوسالشهداء11550االنبارأنتىندى حميد خليفة51875

ي ابراهيم158123 15بكالوريوسالشهداء11550االنبارأنتىهدى ناج 

16بكالوريوسالشهداء11550االنبارأنتىافراح سلطان محمد329966

17دبلومالشهداء11550االنبارأنتىهناء سلطان محمد329976

18دبلومالشهداء11550االنبارأنتىمريم داود سلمان52067

ن32401 19دبلومالشهداء11550االنبارأنتىزهراء علوان حسير

20دبلومالشهداء11550االنبارأنتىشيماء نبيل نجيب235900

21دبلومالشهداء11550االنبارأنتىريم حسان ثابت277002

ن حكمت عبد490457 22دبلومالشهداء11550االنبارأنتىيقير

23إعداديةالشهداء11550االنبارأنتىنور جسام مجباس330176

24إعداديةالشهداء11550االنبارأنتىدعاء ممدوح عبدهللا38110

25إعداديةالشهداء11550االنبارأنتىشيماء جمال نارص30864

26إعداديةالشهداء11550االنبارأنتىسلوى مجيد عبدهللا37551

27إعداديةالشهداء11550االنبارأنتىاصالة عباس عبدالمالك14282

28إعداديةالشهداء11550االنبارأنتىاميمة فالح عبدهللا32400

29إعداديةالشهداء11550االنبارأنتىحنان رزاق احمد51957

ن32289 30إعداديةالشهداء11550االنبارأنتىجنان هاشم ياسير

زهراء عطية علي14258
31إعداديةالشهداء11550االنبارأنتى

32إعداديةالشهداء11550االنبارأنتىشيماء عباس خليفة32388

33إعداديةالشهداء11550االنبارأنتىخنساء عباس خليفة32390

34إعداديةالشهداء11550االنبارأنتىمريم عدنان ابراهيم30071

35إعداديةالشهداء11550االنبارأنتىانسام فالح حمود30013

ن صباح سالم329912 36دبلومالشهداء11550االنبارأنتىهيلير

37دبلومالشهداء11550االنبارأنتىاري    ج طارق كاظم52050

38دبلومالشهداء11550االنبارأنتىاروى لطيف صالح52053

ي علي513086 1ماجستيرالعادل11551االنبارذكرعبدالقادر ناج 

2ماجستيرالعادل11551االنبارذكرعمر بندر علي51632



ن يوسف ظاهر51588 3ماجستيرالعادل11551االنبارذكرحسير

4دبلوم عاليالعادل11551االنبارذكروليد ابراهيم جاسم30626

5بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرجمال محمد فرحان51590

6بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمهدي نجم عبيد52202

7بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرابراهيم خلف جي 51610

8بكالوريوسالعادل11551االنبارذكراثير محمد فرحان51600

9بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرضياء عدنان محمد329595

10بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرفرحان عبد ساير30604

11بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمحمد سليمان شنان330007

12بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمهند نجم جسام51599

13بكالوريوسالعادل11551االنبارذكريارس محمد عليوي51587

14بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرحامد مطر صالح51720

15بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرزياد ادهام خضير329691

16بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمحمود فرحان احمد51578

17بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرعالء فزع مياح52243

18بكالوريوسالعادل11551االنبارذكراحمد رشيد عالوي51630

ن51715 19بكالوريوسالعادل11551االنبارذكراحمد علي حسير

ي329731 20بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرجاسم محمد صلت 

21بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرهادي احمد سلوم51672

22بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرعالء سعدي عباس51702

23بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمحمد فالح جانون51609

24بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرجمال فزع مياح52362

25بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرضياء خلف بردي51653

26بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرعالء كامل رشيد51656

ي51651
27بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمهند جياد حتن

28بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرخالد فزع مياح52242

29بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرهاشم عبد نصيف51739

30بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمحمد جاسم حمادي52271

ي52267 31بكالوريوسالعادل11551االنبارذكراحمد عبدالمنعم خير

32بكالوريوسالعادل11551االنبارذكراثير صالح حمد30655

33بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرامجد حمدان عبود51714

34بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرسعيد عبد نصيف51742

35بكالوريوسالعادل11551االنبارذكربالل محمود عالوي51668

36بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمهند فرج عبدهللا52289

37بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرعبدهللا عليوي محمد30590

38بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرعمار محمد عباس30620

39بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرعبدالقادر فاضل ضيدان490345

40بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرماهر رشيد عالوي51629

41بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرعبدالرحمن اسماعيل خليل30607

42بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمروان احمد دايح30610

43دبلومالعادل11551االنبارذكرسيف حسن محمد51589

44دبلومالعادل11551االنبارذكرفالح محمد عبدالهادي329813

45دبلومالعادل11551االنبارذكرطه عيدان عبيد30708

46دبلومالعادل11551االنبارذكرمحمد حمدان عبود51705

47دبلومالعادل11551االنبارذكرفاضل حنضل صباح51716

48دبلومالعادل11551االنبارذكرعمار عليوي جاسم51712

49دبلومالعادل11551االنبارذكرسالم علوان مهدي51733



50دبلومالعادل11551االنبارذكرسعد خلف محمد51643

51دبلومالعادل11551االنبارذكرمحمد عباس علي30652

52دبلومالعادل11551االنبارذكرجاسم محمد عالوي51612

53دبلومالعادل11551االنبارذكرعمر محمود عالوي51691

54دبلومالعادل11551االنبارذكرعلي حميد علي30587

55دبلومالعادل11551االنبارذكرعبدهللا كفاح محيميد52200

56دبلومالعادل11551االنبارذكرمحمد قاسم محمد330308

57دبلومالعادل11551االنبارذكراسماعيل نجم جسام51595

58إعداديةالعادل11551االنبارذكرجاسم حمادي ماش51689

59إعداديةالعادل11551االنبارذكرخالد حامد عباس51675

60إعداديةالعادل11551االنبارذكرخالد حمادي فياض329986

61إعداديةالعادل11551االنبارذكرعدنان جاسم محمد329702

62إعداديةالعادل11551االنبارذكراحمد محمد جياد548005

63إعداديةالعادل11551االنبارذكرمحمد احمد علي51596

64إعداديةالعادل11551االنبارذكروليد خالد عبدهللا52253

ن حمود30661 65إعداديةالعادل11551االنبارذكرعالء حسير

66إعداديةالعادل11551االنبارذكراحمد عبدهللا عليوي30619

ن عبد الرزاق51709 1ماجستيرالعادل11551االنبارذكراحمد االمير

2بكالوريوسالعادل11551االنبارذكراحمد محمد عباس51568

3بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمحمد منهل جسام52216

4بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرعمر محمود خلف51613

5بكالوريوسالعادل11551االنبارذكريارس احمد بندر329919

ن52273 ن عبدالهادي ياسير 6بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرياسير

7بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرجمال نعمة خميس30608

8بكالوريوسالعادل11551االنبارذكراحمد خضير احمد51718

9بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمحمد فهد كريمان30611

10بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرعثمان محمد تركي51744

 سامي محميد51692
11بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمصطقن

12بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرعبدالرحمن محمود خضير51611

13بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرنزار سعدي حنضل52212

14بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرابراهيم انور حمود52300

15بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرصهيب احمد صالح329822

16بكالوريوسالعادل11551االنبارذكراحمد علي كريم30638

17بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمعن محمد عباس30568

18بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرخرصن عبدالستار ابراهيم51592

19بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرعلي هاشم وردي490207

20بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرعثمان عبدالرحمن سالم51616

21بكالوريوسالعادل11551االنبارذكراحمد صباح كاظم52213

22بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمروان خضير عباس51605

23بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمصطقن جاسم محمد30663

24بكالوريوسالعادل11551االنبارذكراركان خميس محمد329755

25بكالوريوسالعادل11551االنبارذكراحمد فالح جانون51606

26بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرطاهر يحتر جاسم329634

27بكالوريوسالعادل11551االنبارذكروسام خليل ابراهيم329206

28بكالوريوسالعادل11551االنبارذكراحمد سعدي عباس51707

29بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمصطقن احمد عبود51649

30بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرعالء احمد دحام329830



31بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمهند علي كريم52318

32بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرحازم محمد ابراهيم51678

ي نواف51573 33بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمحمد ناج 

34بكالوريوسالعادل11551االنبارذكراحمد صايل عبود30616

35بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمحمد محيميد جاسم51566

36بكالوريوسالعادل11551االنبارذكربرهان الدين سامي محمد51567

37بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرعادل خليل ابراهيم52280

38بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرصاحب محمد ريسم30599

39بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرعبدالستار داود سلمان51686

ن هزاع51634 40بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرخالد ياسير

41بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرصهيب احمد عبد51585

42بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرصالحالدين عبد محمد52210

ي51726
43بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمصطقن جياد حتن

44بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرصباح فرحان عبود51593

45بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرزياد طارق محمد51580

46بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرقتيبة جاسم محمد329666

47بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمصطقن احمد عوض329656

48بكالوريوسالعادل11551االنبارذكراحمد خالد حامد51676

49بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرانس محمود عبود51681

50بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرحسام مصعب طلب329771

51بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمحمود شاكر فزع330319

52بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرحكم سامي حسن51577

53بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمحمد سامي محمد51658

54بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمحمد سعدهللا علي329294

55بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمحمد سامي فرج51688

56بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرانور نواف عبد51684

ن سعدي عباس51721 57بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرياسير

58بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرايمن عبد خلف329674

59بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرعلي نجم عبدهللا30602

60بكالوريوسالعادل11551االنبارذكراحمد عبدالسالم ابراهيم329307

61بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرسعد محمد عبد51730

62بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمصطقن محمد فرحان30621

63بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرواثق احمد مطر30577

64بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرفاضل سعدي حنضل52355

65بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمروان حسن محمد51728

66بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرعلي عبيد دخيل51563

67بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرعلي صالح حمود51586

68بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمحمد احمد ذياب513127

ن51666 69بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرعلي ناهي حسير

70بكالوريوسالعادل11551االنبارذكراياد جاسم عبد51584

71بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرعبدالرحمن احمد عبد51583

72بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرابراهيم حبيب دايح30659

73بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمهند محمد عالوي51601

74بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرعالء محسن عبود51645

75بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمحمد حميد خضير51640

76بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرعمر مجبل عبدهللا329709

77بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرحسن احمد عبود51647



78بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرحسام خليل ابراهيم329187

79بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرعبدالعزيز زيدان خلف52285

80بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمحمد جاسم محمد329682

81بكالوريوسالعادل11551االنبارذكراحمد نجم عبدهللا51608

82بكالوريوسالعادل11551االنبارذكررائد سعدي احمد329725

83بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرحسام جسام حمادي51604

84بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرايمن طه رمل51679

ن51724 85بكالوريوسالعادل11551االنبارذكراوس يحتر حسير

86بكالوريوسالعادل11551االنبارذكراحمد حميد خضير51680

87بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرعبدالحميد جمال عبدالحميد52328

88بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرعبدهللا علي عبدهللا51607

89دبلومالعادل11551االنبارذكرعباس حاتم عباس52295

90دبلومالعادل11551االنبارذكربهاء عبدالرحمن عبدهللا52340

91دبلومالعادل11551االنبارذكرمحمد سعدي حنظل52305

92دبلومالعادل11551االنبارذكراحمد حامد عباس52308

93دبلومالعادل11551االنبارذكرمهند وليد جاسم51727

94دبلومالعادل11551االنبارذكرمحمد سعدي عباس51598

95دبلومالعادل11551االنبارذكراندرياس رافع نجم30906

96دبلومالعادل11551االنبارذكراحمد ماشاهللا عباس51697

97دبلومالعادل11551االنبارذكرزياد صباح عباس51564

98دبلومالعادل11551االنبارذكرعمر احمد عناد51614

99دبلومالعادل11551االنبارذكرمثتن حاتم شاكر51731

100دبلومالعادل11551االنبارذكرعالء محمد عبد51570

101دبلومالعادل11551االنبارذكرمصطقن نعمة خميس52266

102دبلومالعادل11551االنبارذكراحمد محمد عبد51670

103دبلومالعادل11551االنبارذكرعلي سعدي حنضل52208

104دبلومالعادل11551االنبارذكرليث علي عبد329838

105دبلومالعادل11551االنبارذكرمصطقن خليل احمد31307

106دبلومالعادل11551االنبارذكرمصطقن ابراهيم عبدهللا30585

107دبلومالعادل11551االنبارذكراركان حاتم شاكر51694

108دبلومالعادل11551االنبارذكربكر جاسم محمد30656

109دبلومالعادل11551االنبارذكراياد احمد فرحان329605

110دبلومالعادل11551االنبارذكرمحمد محمود كاظم30583

111دبلومالعادل11551االنبارذكراوس جميل خليل52276

112دبلومالعادل11551االنبارذكرمجيد ماشاهللا عباس51671

113إعداديةالعادل11551االنبارذكرالمنترصباهلل جاسم محمد52269

114إعداديةالعادل11551االنبارذكرمحمد قيس اسماعيل53571

115إعداديةالعادل11551االنبارذكرعمر بركات برغش30628

116إعداديةالعادل11551االنبارذكرمحمد رافع نجم30919

117إعداديةالعادل11551االنبارذكرحارث احمد علي329235

118إعداديةالعادل11551االنبارذكرسلوان حاتم عباس52313

119إعداديةالعادل11551االنبارذكرنوري فراس نوري52261

120إعداديةالعادل11551االنبارذكرعلي محمود فرحان30615

121إعداديةالعادل11551االنبارذكرمحمد رافع احمد51574

122إعداديةالعادل11551االنبارذكرابوبكر نجم عبدهللا51603

123إعداديةالعادل11551االنبارذكرمحمد احمد عبدهللا53563

124إعداديةالعادل11551االنبارذكرعبدالرحمن رزاق سعيد330312



ن عليوي329616 125إعداديةالعادل11551االنبارذكرخالد حسير

126إعداديةالعادل11551االنبارذكرمحمد وليد خالد52350

127إعداديةالعادل11551االنبارذكرمروان صالح جوزي51565

128إعداديةالعادل11551االنبارذكرمصطقن سعدي عباس51572

129إعداديةالعادل11551االنبارذكرعبدالجبار محمد عاضي51696

130إعداديةالعادل11551االنبارذكرمحمود انور حمود52263

131إعداديةالعادل11551االنبارذكرقتيبة عبدالقادر عبيد53602

132إعداديةالعادل11551االنبارذكرقتيبة بشير عبدالعزيز51662

133إعداديةالعادل11551االنبارذكراحمد يوسف زاوي329783

134إعداديةالعادل11551االنبارذكرايمن حميد حسن329792

135إعداديةالعادل11551االنبارذكرايمن جمال محيميد51736

136إعداديةالعادل11551االنبارذكراسامة جمال نارص30566

ن51618 137إعداديةالعادل11551االنبارذكراحمد صالح حسير

138إعداديةالعادل11551االنبارذكراكرام ساهي عطوان30573

139إعداديةالعادل11551االنبارذكرعمر نجم عبدهللا53626

140إعداديةالعادل11551االنبارذكرزياد هاشم مطلوب53590

141إعداديةالعادل11551االنبارذكرثامر بشير قدوري53592

142إعداديةالعادل11551االنبارذكرخليل جمال خليل329738

143إعداديةالعادل11551االنبارذكرمصطقن جاسم خماش51673

144إعداديةالعادل11551االنبارذكرعقيل حسن علي30574

145إعداديةالعادل11551االنبارذكربكر محمد عناد30586

146إعداديةالعادل11551االنبارذكرقاسم محمد عبدهللا329264

147إعداديةالعادل11551االنبارذكرعلي عبد عون30580

148إعداديةالعادل11551االنبارذكرصالح خلف محمد51660

149إعداديةالعادل11551االنبارذكرعبدهللا صباح علي53630

150إعداديةالعادل11551االنبارذكرهيثم حاتم شاكر51571

151إعداديةالعادل11551االنبارذكرصالح مهدي جدوع52205

152إعداديةالعادل11551االنبارذكرمصطقن حميد مطر53632

153إعداديةالعادل11551االنبارذكريونس صباح جاسم329801

154إعداديةالعادل11551االنبارذكرحميد فرحان علي52251

155إعداديةالعادل11551االنبارذكرمصطقن حاتم جاسم52324

ن51664  منصور حسير
156إعداديةالعادل11551االنبارذكرمصطقن

157إعداديةالعادل11551االنبارذكرعمر حميد علي52249

 علي كريم30627
ن 158إعداديةالعادل11551االنبارذكرامير

159إعداديةالعادل11551االنبارذكرعبدهللا حامد عبد53599

160إعداديةالعادل11551االنبارذكرضيف محمد عباس53635

ي30623
ن
161إعداديةالعادل11551االنبارذكرصيتان محمد شاق

162إعداديةالعادل11551االنبارذكرمحمود عبد عباس52336

163إعداديةالعادل11551االنبارذكرمصطقن موفق خليل51638

164إعداديةالعادل11551االنبارذكرعمر خالد جاسم52365

165إعداديةالعادل11551االنبارذكررعد خلف دهش52321

166إعداديةالعادل11551االنبارذكرمحمد حامد حميدي51723

ي53585
167إعداديةالعادل11551االنبارذكرعمر جياد حتن

168إعداديةالعادل11551االنبارذكرعمر حميد رسحان53588

169إعداديةالعادل11551االنبارذكرطه حامد عباس52218

170إعداديةالعادل11551االنبارذكررياض حاتم شاكر51569

171إعداديةالعادل11551االنبارذكررائد محمد جهاد52353



172إعداديةالعادل11551االنبارذكرمصطقن حسن طلب52314

173إعداديةالعادل11551االنبارذكرعماد صباح كاظم52292

174إعداديةالعادل11551االنبارذكرعلي فري    ح عبود30612

175إعداديةالعادل11551االنبارذكرمصطقن صالح مناوي52332

176إعداديةالعادل11551االنبارذكرحمزة محمد دهام235582

177إعداديةالعادل11551االنبارذكرصالح صباح كاظم329580

178إعداديةالعادل11551االنبارذكراحمد عبدالقادر حاتم329626

179إعداديةالعادل11551االنبارذكرانس حسن علي329746

180إعداديةالعادل11551االنبارذكرمصطقن محمد عاضي51699

ن51734 181إعداديةالعادل11551االنبارذكرميثم يحتر حسير

182إعداديةالعادل11551االنبارذكرعمار حمد محمود53647

183إعداديةالعادل11551االنبارذكرعبدالرحمن يوسف زاوي329283

184إعداديةالعادل11551االنبارذكرمزهر محمد عالوي51711

185إعداديةالعادل11551االنبارذكرعباس محمد عباس53577

186إعداديةالعادل11551االنبارذكرعلي محسن علي53593

187بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرجاسم محمد عبدهللا51674

188بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمحمد احمد فياض51740

189بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرعماد زيدان خلف52282

190بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرعالء عدنان محمد30614

191بكالوريوسالعادل11551االنبارذكرمجيد حاتم حمود52259

192دبلومالعادل11551االنبارذكرمحمدسعيد فرج عبدهللا52358

193دبلومالعادل11551االنبارذكررياض مصطقن جاسم52204

194إعداديةالعادل11551االنبارذكرمحمود فين محمد30592

195إعداديةالعادل11551االنبارذكرعبدالقادر عبيد عبدهللا51576

196إعداديةالعادل11551االنبارذكراياد احمد نوري53608

ن عبد51704 197إعداديةالعادل11551االنبارذكرخالد حسير

1ماجستيرالعادل11551االنبارأنتىهناء عباس سليمان51620

ن330383 2ماجستيرالعادل11551االنبارأنتىشيماء منصور حسير

3بكالوريوسالعادل11551االنبارأنتىثامرة حتحوت حسن329749

4بكالوريوسالعادل11551االنبارأنتىاحالم عبيد عبد51677

5بكالوريوسالعادل11551االنبارأنتىهدى عبد سمير51642

6بكالوريوسالعادل11551االنبارأنتىانسام منهل جسام329716

7دبلومالعادل11551االنبارأنتىحياة جسام حمادي329762

8دبلومالعادل11551االنبارأنتىايمان عفتان فياض51701

9دبلومالعادل11551االنبارأنتىاالء زيدان خلف52236

10دبلومالعادل11551االنبارأنتىوفاء حميد خلف51594

11دبلومالعادل11551االنبارأنتىهاجر محمد عبدهللا329568

1بكالوريوسالعادل11551االنبارأنتىبان خليل حمد51591

ي329649 رواء احمد صلت 
2بكالوريوسالعادل11551االنبارأنتى

3بكالوريوسالعادل11551االنبارأنتىصفا جمال نارص30597

بشائر علي سليمان51729
4بكالوريوسالعادل11551االنبارأنتى

ن عيدان30859 5بكالوريوسالعادل11551االنبارأنتىداليا ياسير

6بكالوريوسالعادل11551االنبارأنتىانعام نوري كسار52245

7بكالوريوسالعادل11551االنبارأنتىزينب نجم عبدهللا51602

اق احمد جاسم31282 8بكالوريوسالعادل11551االنبارأنتىارسر

9بكالوريوسالعادل11551االنبارأنتىنورالهدى محمود كامل52278

10بكالوريوسالعادل11551االنبارأنتىغفران نجم عبدهللا51737



11بكالوريوسالعادل11551االنبارأنتىاصيل احمد جاسم531984

12بكالوريوسالعادل11551االنبارأنتىنرسين سعدون جاسم235400

13دبلومالعادل11551االنبارأنتىشيماء يعقوب يوسف314446

14دبلومالعادل11551االنبارأنتىنور ماجد محان30642

ن حمود30650 15إعداديةالعادل11551االنبارأنتىعذراء حسير

ي خليفة51579 مروة حرب 
16إعداديةالعادل11551االنبارأنتى

17إعداديةالعادل11551االنبارأنتىوالء احمد جسام329642

ي اسماعيل30636
18إعداديةالعادل11551االنبارأنتىايات حق 

اسيل سامي مطر52241
19إعداديةالعادل11551االنبارأنتى

20إعداديةالعادل11551االنبارأنتىمروة خليل ابراهيم51669

21إعداديةالعادل11551االنبارأنتىنرجس احمد جاسم31400

22إعداديةالعادل11551االنبارأنتىرفل محمود احمد52287

23بكالوريوسالعادل11551االنبارأنتىغنية كردي وايل30593

24دبلومالعادل11551االنبارأنتىسناء بدري سلمان30629

ي احمد83700 1دكتوراهمايس 315522االنبارذكرمنير ناج 

ان252237 2دكتوراهمايس 315522االنبارذكرعدي حميد شي 

3ماجستيرمايس 315522االنبارذكرعمر احمد حمادي84022

4ماجستيرمايس 315522االنبارذكريارس هاشم عالوي252607

ن84051 5ماجستيرمايس 315522االنبارذكرمهند علي حسير

ن235814 6ماجستيرمايس 315522االنبارذكرخالد ابراهيم حسير

7ماجستيرمايس 315522االنبارذكرمخلص غالب حمادي83987

8ماجستيرمايس 315522االنبارذكرعبدالسالم فاضل عباس83989

9ماجستيرمايس 315522االنبارذكرمحمد هاشم عالوي84017

10ماجستيرمايس 315522االنبارذكرسعد سالم عالوي384192

11دبلوم عاليمايس 315522االنبارذكرمجيد خالد دحام82336

12دبلوم عاليمايس 315522االنبارذكربكر كريم عبدالعزيز83658

13بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرفيصل جهاد صايل489871

14بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرسعدون محمد كاهي83392

15بكالوريوسمايس 315522االنبارذكراحمد مجيد مجبل252292

16بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمنترص مجيد مجبل384123

17بكالوريوسمايس 315522االنبارذكراسامة هاشم عالوي84072

18بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعمر جاسم ابراهيم384116

19بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمد جسام محمد252428

20بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرصالح علي شهاب252219

21بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعلي محمد حمد84077

22بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرناطق هاشم عالوي84109

23بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعثمان خطاب سليمان252688

24بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرصباح فرج حمادي384052

25بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرشاكر محمود هذال84013

26بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرحميد مجباس نجاد252212

27بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعثمان مخلف عنفوص489870

28بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرحميد حرج محمود84008

ي حمادي252614 29بكالوريوسمايس 315522االنبارذكراكرم ناج 

30بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرداود فرج جاسم384166

31بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعمر هالل عواد82360

32بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرخضير مخلف عنفوص384126

33بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرقاسم محمد حمد252307



34بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرناطق كريم حمد82752

ن252423 35بكالوريوسمايس 315522االنبارذكروليد علي حسير

ن252420  علي حسير
ن 36بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرحسير

37بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعبدالقادر ابراهيم عزار252320

ي384063
38بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرخرصن خميس ثويتن

39بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرربيع جدعان طوكان236797

40بكالوريوسمايس 315522االنبارذكررعد جهاد سعود84002

41بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرقيس حامد احمد252719

42بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعالء محمود حمد252215

43بكالوريوسمايس 315522االنبارذكربهاء محمود حمد252359

44بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعالء احمد عرار252291

45بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعقيل اسعد احمد84043

46بكالوريوسمايس 315522االنبارذكروليد حرج محمود252590

47بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرزياد خلف رسيسح252605

48بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرايمن مجيد مهيدي252132

 علي ظاهر384182
ن 49بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرياسير

50بكالوريوسمايس 315522االنبارذكررافع خرصن مخلف252425

51بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرفارس اسعد صالح111691

52بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعثمان عبدالرزاق حمادي489867

53بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعبدالعزيز ابراهيم رشيد84120

54بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعلي كريم عبيد543932

55بكالوريوسمايس 315522االنبارذكراحمد مجيد مهيدي252223

56بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمزاحم سعدون محمد83395

57بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرحازم محمد سامي384174

58بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرطارق عباس فياض384129

59بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرحسام محمد عباس384132

60بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعمر حاتم حمادي384187

61بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمد صباح احمد84039

62بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعرب خليل خلف252298

63بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعدنان كريم حمد82548

64بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرزياد خلف حمد558712

65بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمثتن فخري عالوي384135

66بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمد عبدالرحمن اسماعيل84093

67بكالوريوسمايس 315522االنبارذكربراء شاكر محمود252596

ي احمد252512 68بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمد ناج 

69بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمد يعقوب يوسف111685

70بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرحميد نعيم حمادي252357

71بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعلي جمال مخلف545785

72بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمهند كاظم عباس84010

73بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعلي شهاب حمد111752

74بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمد سامي حمد83994

75بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرحارث حكمت ماروك84090

76دبلوممايس 315522االنبارذكرسهيل سليمان نايل82766

77دبلوممايس 315522االنبارذكراحمد صباح احمد84035

78دبلوممايس 315522االنبارذكرصباح هالل عواد82373

79دبلوممايس 315522االنبارذكراحمد حاتم عبدهللا252417

80دبلوممايس 315522االنبارذكررشيد مجباس نايف252704



81دبلوممايس 315522االنبارذكرسعد جهاد سعود252610

ي82757
82دبلوممايس 315522االنبارذكرفائق جالي ثويتن

83دبلوممايس 315522االنبارذكرنجيب هاشم عالوي84116

84دبلوممايس 315522االنبارذكربديع اسماعيل عبد84056

85دبلوممايس 315522االنبارذكررحمن جبل درج83980

86دبلوممايس 315522االنبارذكرجاسم محمد عشيوي489883

87دبلوممايس 315522االنبارذكرعمر عبود زيدان83684

88دبلوممايس 315522االنبارذكرصالح خلف عواد84122

89دبلوممايس 315522االنبارذكرخضير دحام مواش252333

90دبلوممايس 315522االنبارذكرحيدر حميد مخيلف84085

91دبلوممايس 315522االنبارذكرسفيان عبدهللا نايف543935

ي احمد83703 92دبلوممايس 315522االنبارذكرسلطان ناج 

93دبلوممايس 315522االنبارذكرمحمد سامي عرسان110545

94دبلوممايس 315522االنبارذكرعمار حامد محمد252603

95دبلوممايس 315522االنبارذكرقحطان عدنان فرج384076

96دبلوممايس 315522االنبارذكرخليل ابراهيم محمد82519

97دبلوممايس 315522االنبارذكرفيصل ابراهيم حمادي252714

98دبلوممايس 315522االنبارذكرمحمد جمال شوكان83902

99دبلوممايس 315522االنبارذكرجاسم محمد علوان82371

100دبلوممايس 315522االنبارذكرمحمد هيثم اسماعيل84047

101دبلوممايس 315522االنبارذكرعبدالرحمن عباس حمادي84046

102دبلوممايس 315522االنبارذكربالل خليل رشيد84094

103إعداديةمايس 315522االنبارذكرفيصل بحر فياض522340

104إعداديةمايس 315522االنبارذكرعمر سعد صالح252120

105إعداديةمايس 315522االنبارذكرمحمد مزاحم محمد384046

ي384066
106إعداديةمايس 315522االنبارذكرفالح جالي ثويتن

107إعداديةمايس 315522االنبارذكرامير احمد عرار252236

108إعداديةمايس 315522االنبارذكرعمر عالوي فياض545777

109إعداديةمايس 315522االنبارذكراكرم محسن عالوي111774

110إعداديةمايس 315522االنبارذكرمحمد ناهي محل111714

111إعداديةمايس 315522االنبارذكروسام خالد اسماعيل384058

112إعداديةمايس 315522االنبارذكرعبدهللا ظاهر عبدهللا82583

113إعداديةمايس 315522االنبارذكرردام شوكان علي83898

114إعداديةمايس 315522االنبارذكرعمر نافع عنيد111165

115إعداديةمايس 315522االنبارذكرعباس فاضل فهد252606

116إعداديةمايس 315522االنبارذكرنبيل خليل رشيد111766

117إعداديةمايس 315522االنبارذكرعثمان اسماعيل عطيوي252313

118إعداديةمايس 315522االنبارذكرمصطقن احمد عواد543933

ن خليل خلف252137 119إعداديةمايس 315522االنبارذكرياسير

120إعداديةمايس 315522االنبارذكراحمد فالح اسماعيل111705

1ماجستيرمايس 315522االنبارذكرنورالدين عبدهللا نايف543934

2ماجستيرمايس 315522االنبارذكرمحمد زود دحام84055

3ماجستيرمايس 315522االنبارذكراحمد عبد موس252394

4ماجستيرمايس 315522االنبارذكرعادل حامد عبد252105

5ماجستيرمايس 315522االنبارذكرعمر فواز عباس252414

6دبلوم عاليمايس 315522االنبارذكرنارص عالوي حمادي252415

ف كسار82346 7بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمد مرسر



8بكالوريوسمايس 315522االنبارذكريارس ماجد احمد84019

9بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرخطاب احمد محمد252290

10بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرهيثم محمود عبد252126

11بكالوريوسمايس 315522االنبارذكررعد خليل مضحي84034

12بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرزيد شاكر محمود252331

13بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعبدالرحمن ناظر عسل252583

14بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرحسام عامر مخلف252362

15بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمعاذ اسماعيل صالح252578

16بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرسالم مصلح عبدهللا83677

17بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمد لطيف زيدان83698

18بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعلي احمد حمادي111771

19بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرانس مالك محسن84096

20بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرنهاد عادل جياد252734

ي252322 21بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرطه سامي صلت 

22بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعمر حازم حسن85733

23بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرحذيفة اسماعيل صالح252231

24بكالوريوسمايس 315522االنبارذكراوس رحيم عبدالعزيز83671

25بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعلي سعدي عبدهللا545779

26بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعبدالكريم طه محمد252391

27بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمد ظاهر عبدهللا110631

28بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمد عدنان زيغان252149

29بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرشعبان سعدي عبدهللا545781

ن83893 30بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرايمن عطاهللا حسير

31بكالوريوسمايس 315522االنبارذكروعد ابراهيم خلف82777

ن252537 32بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرصهيب علي حسير

33بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرشفاء محمد عبدهللا252371

ي صالح252533
34بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمد غتن

35بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعبدهللا سامي حمد111675

36بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعمر خرصن مخلف252427

37بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمد اسماعيل فياض82389

38بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرجبار رحيم عباس85735

39بكالوريوسمايس 315522االنبارذكروائل ناظر عسل252587

40بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعقيل احمد فياض82400

41بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمد خلف عطيوي252340

42بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعلي ثامر محمد252314

43بكالوريوسمايس 315522االنبارذكربركات اسماعيل فهد252430

44بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمد عطاهللا عرسان252330

45بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرشعيب حسن سهيل252628

46بكالوريوسمايس 315522االنبارذكراكرم علي خلف82760

47بكالوريوسمايس 315522االنبارذكراحمد داود مهنة82539

48بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمد رحيم علي252568

49بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمد حسن علي82352

50بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمود حميد احمد252403

51بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمد كريم عالوي252335

52بكالوريوسمايس 315522االنبارذكراحمد عطاهللا كردوش83859

53بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعمر علي كاظم111122

ي82708 54بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمصطقن محمد ناج 



55بكالوريوسمايس 315522االنبارذكراحمد عامر مخلف252363

56بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعماد حمد عباس252299

57بكالوريوسمايس 315522االنبارذكراياد متعب حمادي30277

58بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرصديق اسماعيل عطيوي252325

59بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعبداالله كمال عبد83713

60بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعبدالسالم نوري دحل384140

61بكالوريوسمايس 315522االنبارذكروليد عالوي اسماعيل252492

62بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرحميد احمد حنشل82342

63بكالوريوسمايس 315522االنبارذكراياد حمد عباس252300

64بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرابراهيم مجيد بدع83863

65بكالوريوسمايس 315522االنبارذكراثير محمد حميد543930

ن عبد83686 66بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعمر ياسير

67بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعبدالرحمن دحام احمد545788

68بكالوريوسمايس 315522االنبارذكراحمد محسن عالوي111733

69بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرصالح صبحي صالح82566

70بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرامجد حميد عبد83635

71بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمد عبد موس252294

72بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرسعدون خميس جاسم252154

73بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرانمار احمد محي30285

74بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمد داود سلمان82562

75بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرسيف مشتاق سامي384171

76بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمد خليل شتيوي30307

77بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعبدهللا محمد نايف252432

78بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرقاسم محمد سليمان82726

79بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمد مزهر نجم82499

80بكالوريوسمايس 315522االنبارذكراسماعيل طه اسماعيل82370

81بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعبدهللا احمد عبدهللا83890

82بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعالء محمد عبدهللا252747

83بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعيىس مجيد مهيدي252361

84بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمد مجيد علي82403

85بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرحميد رعد زيدان252373

ي احمد252412 86بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعبدالقادر ناج 

87بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرسالم جاسم محمد252624

88بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرنرص سالم شاهر82573

89بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمد حامد مضعن384137

90بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمد عبد محمد82354

91بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعبدالحكيم حميد مجباس252352

92بكالوريوسمايس 315522االنبارذكراحمد ستار كسار252343

93بكالوريوسمايس 315522االنبارذكريارس جاسم محمد489864

94بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمصطقن خالد عبدهللا83631

95بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعثمان صبحي صالح82568

96بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعمر محمد صبار252570

97بكالوريوسمايس 315522االنبارذكراحمد خالد حسن543931

98بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمصعب خالد اسماعيل111682

99بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعبدالستار قاسم محمد252312

100بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعلي جواد كاظم83986

101بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعمر هديب محيسن384195



102بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعبدالسالم عايد محمد543929

103بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعمار صباح عبدهللا111725

104بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعلي سامي عرسان384164

105بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمصعب ظاهر عبدهللا82528

106بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرطيف امير عبدالعزيز252645

ن خضير252344 107بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرحيدر ياسير

108بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعيىس سليمان موس252318

109بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرماهر جواد كاظم84049

110بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمد عباس ابراهيم384118

111بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرغيث اسماعيل صالح252406

112بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعمار حمد عباس252296

113بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعالء عايد عالوي252410

114بكالوريوسمايس 315522االنبارذكراحمد فاضل حمد384196

115بكالوريوسمايس 315522االنبارذكررياض فالح عبد83640

116بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعامر خليل ابراهيم252538

117بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرخلف حميد خلف252577

118بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعبدهللا خالد عبدهللا83693

119بكالوريوسمايس 315522االنبارذكراحمد اسماعيل شهاب82515

120بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرماهر ابراهيم حمد83682

121بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعبدالحميد احمد صالح82377

122بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرماهر عبدهللا عبد252336

123بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرسيف ناظر عسل252564

124بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرقاسم عامر حمادي111711

125دبلوممايس 315522االنبارذكرعلي سهيل سليمان82772

126دبلوممايس 315522االنبارذكرمحمد عواد مهدي85559

127دبلوممايس 315522االنبارذكرصالح مجباس جسام252306

128دبلوممايس 315522االنبارذكرزياد خلف دايح252562

129دبلوممايس 315522االنبارذكرعبدالرحمن احمد عبدهللا545776

130دبلوممايس 315522االنبارذكربهاء مهيدي صالح82712

131دبلوممايس 315522االنبارذكرعلي اسماعيل عطيوي252311

132دبلوممايس 315522االنبارذكرعماد مجيد حمادي15473

133دبلوممايس 315522االنبارذكراحمد خالد عبدهللا84114

134دبلوممايس 315522االنبارذكرحسن عايد محمد489875

135دبلوممايس 315522االنبارذكرمحمد ستار كسار252123

136دبلوممايس 315522االنبارذكرمحمد محمود فياض252573

137دبلوممايس 315522االنبارذكرنشات ناهي محل83999

138دبلوممايس 315522االنبارذكرمهند اسماعيل عبد384087

139دبلوممايس 315522االنبارذكرماجد حميد علي252539

ي صالح252567
140دبلوممايس 315522االنبارذكراحمد غتن

141دبلوممايس 315522االنبارذكرايمن حميد سليمان82544

142دبلوممايس 315522االنبارذكرهمام خميس عباس252396

143دبلوممايس 315522االنبارذكرعبداالله حميد مجباس252353

144دبلوممايس 315522االنبارذكرحمزة قاسم حميد252321

145دبلوممايس 315522االنبارذكرمحمد حامد عبد84107

146دبلوممايس 315522االنبارذكرمجيد حميد علوان252407

147دبلوممايس 315522االنبارذكريارس رشيد احمد82582

148دبلوممايس 315522االنبارذكرعماد حرج محمود252611



149دبلوممايس 315522االنبارذكرانمار حاتم محمود83661

ي82523
150دبلوممايس 315522االنبارذكرعبدهللا محمد ثويتن

151دبلوممايس 315522االنبارذكرحاتم مخلف عبيد252433

152دبلوممايس 315522االنبارذكرمحمد حسن عبد252592

153دبلوممايس 315522االنبارذكرمصطقن عبد محمد252399

ي85555 154دبلوممايس 315522االنبارذكررائد بطاح صلت 

155دبلوممايس 315522االنبارذكرمحمد عماد احمد83982

156دبلوممايس 315522االنبارذكرعبدالرحمن فيصل جاسم82688

157دبلوممايس 315522االنبارذكرخالد جمال شوكان83905

158دبلوممايس 315522االنبارذكرفراس فاضل فهد83397

159دبلوممايس 315522االنبارذكرعمر خالد حسن85741

160دبلوممايس 315522االنبارذكرعمر يونس عدوان85730

161دبلوممايس 315522االنبارذكرسعد صالح محمد111124

ن عبد83690 162دبلوممايس 315522االنبارذكرتوفيق ياسير

163دبلوممايس 315522االنبارذكرحسام جاسم محي30279

164دبلوممايس 315522االنبارذكرنوري صباح جاسم82737

ن111568 165إعداديةمايس 315522االنبارذكرمحمد كاظم حسير

 علي اسماعيل111758
ن 166إعداديةمايس 315522االنبارذكرحسير

167إعداديةمايس 315522االنبارذكرمحمد سالم عباس545784

168إعداديةمايس 315522االنبارذكرعبدالسالم سعد عبد384154

169إعداديةمايس 315522االنبارذكرمحمد اياد خلف252167

170إعداديةمايس 315522االنبارذكربراء احمد عشيوي252327

171إعداديةمايس 315522االنبارذكراحمد عباس حمادي110516

172إعداديةمايس 315522االنبارذكراحمد فواز خليل15414

173إعداديةمايس 315522االنبارذكرمصطقن محمود محمد252521

174إعداديةمايس 315522االنبارذكرحسن محمد احمد111120

175إعداديةمايس 315522االنبارذكرمحمد علي عبد111345

176إعداديةمايس 315522االنبارذكرجاسم عبد حمادي252260

177إعداديةمايس 315522االنبارذكرعبدهللا صبحي صالح110635

178إعداديةمايس 315522االنبارذكراواب جمعة عبدهللا252565

179إعداديةمايس 315522االنبارذكرمخلف خضير مخلف384208

180إعداديةمايس 315522االنبارذكراصيل زود دحام84058

181إعداديةمايس 315522االنبارذكرمحمد محمود محمد252254

ن فرحان82362 182إعداديةمايس 315522االنبارذكرصفاء تحسير

ي558706
ن
183إعداديةمايس 315522االنبارذكرماجد احمد الق

184إعداديةمايس 315522االنبارذكرابراهيم فرحان مليحان384131

185إعداديةمايس 315522االنبارذكرمحمد ابراهيم فرحان252502

186إعداديةمايس 315522االنبارذكرمصطقن حاتم نعيم252234

ي111557 187إعداديةمايس 315522االنبارذكرمحمد بطاح صلت 

188إعداديةمايس 315522االنبارذكراسماعيل عنيد مشعل85561

189إعداديةمايس 315522االنبارذكرعمر محمد فاضل111629

190إعداديةمايس 315522االنبارذكرهادي خلف عالوي252397

191إعداديةمايس 315522االنبارذكريارس عايد حميد15609

192إعداديةمايس 315522االنبارذكرعمر خميس عباس252239

193إعداديةمايس 315522االنبارذكرسامر ابراهيم عبد111749

194إعداديةمايس 315522االنبارذكرعمار طالب فياض252196

 علي110511
ن 195إعداديةمايس 315522االنبارذكرمحمد حسير



196إعداديةمايس 315522االنبارذكرعمر ماجد كاظم111742

197إعداديةمايس 315522االنبارذكراحمد عبدهللا حمادي252229

198إعداديةمايس 315522االنبارذكرعادل عالوي جياد111564

199إعداديةمايس 315522االنبارذكرايمن سالم خزعل384146

200إعداديةمايس 315522االنبارذكرمحمد خالد عبدهللا111722

201إعداديةمايس 315522االنبارذكرعالء احمد صالح82348

202إعداديةمايس 315522االنبارذكربراء صباح فرج384176

203إعداديةمايس 315522االنبارذكرمحمد طالب فياض252204

204إعداديةمايس 315522االنبارذكرحذيفة اسماعيل سلمان110638

205إعداديةمايس 315522االنبارذكروسام مصلح عبدهللا252509

206إعداديةمايس 315522االنبارذكرمحمد حاتم اعجمي111173

207إعداديةمايس 315522االنبارذكرعمر حميد خلف252360

208إعداديةمايس 315522االنبارذكرعبدالحميد مجيد فرحان15485

209إعداديةمايس 315522االنبارذكرخطاب مجيد تركي252405

210إعداديةمايس 315522االنبارذكرعثمان فاضل عباس111747

211إعداديةمايس 315522االنبارذكرعمر سلمان حمادي30288

212إعداديةمايس 315522االنبارذكرعلي محمود فرحان252434

213إعداديةمايس 315522االنبارذكرابراهيم حاتم حمد252169

214إعداديةمايس 315522االنبارذكرمعاذ داود سلمان252501

ي111572 215إعداديةمايس 315522االنبارذكراحمد شاكر صلت 

216إعداديةمايس 315522االنبارذكرسفيان احمد مطر252240

217إعداديةمايس 315522االنبارذكرنبهان خليل عباس384181

218إعداديةمايس 315522االنبارذكرجمال عبدهللا محمد384163

219إعداديةمايس 315522االنبارذكرضاجي خلف حنون252317

220إعداديةمايس 315522االنبارذكراحمد مالك فزع252235

221إعداديةمايس 315522االنبارذكرعماد احمد مطر111561

ن111117 222إعداديةمايس 315522االنبارذكرعمار يارس ياسير

223إعداديةمايس 315522االنبارذكراحمد ظاهر عبدهللا110626

224إعداديةمايس 315522االنبارذكرسيف الدين محمد خلف252111

225إعداديةمايس 315522االنبارذكررياض فزع مخلف252245

226إعداديةمايس 315522االنبارذكرقتيبة محمد علي252186

227إعداديةمايس 315522االنبارذكرعلي رمضان عبدهللا252339

228إعداديةمايس 315522االنبارذكرعباس سالم محمد252381

229إعداديةمايس 315522االنبارذكرانور محمود محمد252241

230إعداديةمايس 315522االنبارذكرعمر رشيد مخلف111718

ن111140 231إعداديةمايس 315522االنبارذكرمحمد صبحي حسير

232إعداديةمايس 315522االنبارذكرعمر جمال عواد82381

233إعداديةمايس 315522االنبارذكرصفاء سعدي عبدهللا252356

ي محمد خلف111175 234إعداديةمايس 315522االنبارذكرناج 

235إعداديةمايس 315522االنبارذكرمحمد عبداللطيف سالم522287

236إعداديةمايس 315522االنبارذكرشالل خالد شالل252114

237إعداديةمايس 315522االنبارذكرابوبكر محمد عليوي111171

238إعداديةمايس 315522االنبارذكريارس حميد عبد252107

239إعداديةمايس 315522االنبارذكريونس جمال تحويل489874

240إعداديةمايس 315522االنبارذكرعلي حميد علي252541

241إعداديةمايس 315522االنبارذكرمحمد مهدي صالح15573

242إعداديةمايس 315522االنبارذكرعبدالقادر محمد حمد545766



243إعداديةمايس 315522االنبارذكرمحمد عبد محمد111575

244إعداديةمايس 315522االنبارذكرجاسم محمد حمود83710

245إعداديةمايس 315522االنبارذكرمصطقن صباح فرج384170

246إعداديةمايس 315522االنبارذكرمروان حامد مخلف110620

247إعداديةمايس 315522االنبارذكرعمر طه خليل111694

248إعداديةمايس 315522االنبارذكرعبدالستار باسم محمد110514

ن111128 249إعداديةمايس 315522االنبارذكراحمد عليوي حسير

250إعداديةمايس 315522االنبارذكريوسف ابراهيم احمد252248

251إعداديةمايس 315522االنبارذكرمصطقن صالح احمد111761

252إعداديةمايس 315522االنبارذكراسماعيل جمال عبد252398

253إعداديةمايس 315522االنبارذكربالل عماد احمد252387

254إعداديةمايس 315522االنبارذكرعبدالعزيز عدنان زيفان252368

255إعداديةمايس 315522االنبارذكرايمن عماد عودة252535

256إعداديةمايس 315522االنبارذكرمحمد صالح عبد252198

257إعداديةمايس 315522االنبارذكرمحمد مجيد فرحان15451

258إعداديةمايس 315522االنبارذكرنارص جاسم محمد252380

259إعداديةمايس 315522االنبارذكرسامح صباح جالل252566

260إعداديةمايس 315522االنبارذكرايمن حامد جاسم384145

261إعداديةمايس 315522االنبارذكرعلي محسن علي111365

262إعداديةمايس 315522االنبارذكرايرس حماد صبار252177

263إعداديةمايس 315522االنبارذكرمحمد ذياب رجة543936

264إعداديةمايس 315522االنبارذكرمحمد سهيل سليمان110508

265إعداديةمايس 315522االنبارذكرمحمود رعد زيدان252305

ن252376 266إعداديةمايس 315522االنبارذكرفائق محمود حسير

267إعداديةمايس 315522االنبارذكرعبدهللا عامر موس252384

268إعداديةمايس 315522االنبارذكراسامة مجيد احمد252494

269إعداديةمايس 315522االنبارذكرعلي سالم محمد252288

270إعداديةمايس 315522االنبارذكراحمد هاشم كردي252375

271إعداديةمايس 315522االنبارذكرمصطقن خالد حسن111357

272إعداديةمايس 315522االنبارذكرسفيان شاكر رسحان558721

273إعداديةمايس 315522االنبارذكرعمر احمد رسحان252142

274إعداديةمايس 315522االنبارذكرسيف محمد جاسم111131

275إعداديةمايس 315522االنبارذكرعمر ستار خرصن110518

276إعداديةمايس 315522االنبارذكرسفيان محمود خلف111161

277إعداديةمايس 315522االنبارذكرمحمد سعدي هندي558716

ن حماد252395 278إعداديةمايس 315522االنبارذكرمحمد حسير

279إعداديةمايس 315522االنبارذكرعمار ماجد احمد111736

280إعداديةمايس 315522االنبارذكربالل ربيع جدعان252559

281إعداديةمايس 315522االنبارذكرعمر رشيد مصلح83707

282إعداديةمايس 315522االنبارذكرعقيل احمد فاضل111570

283إعداديةمايس 315522االنبارذكرعبدهللا عبد حميد252393

284إعداديةمايس 315522االنبارذكرعثمان طالب فياض252189

285إعداديةمايس 315522االنبارذكراسامة علي صالح111729

 علي فزع384032
ن 286إعداديةمايس 315522االنبارذكرتحسير

287إعداديةمايس 315522االنبارذكرعالوي كريم عالوي252207

288إعداديةمايس 315522االنبارذكرتيسير كريم عبد82512

289إعداديةمايس 315522االنبارذكرعلي جمعة فياض252181



290إعداديةمايس 315522االنبارذكراحمد مجيد عطاهللا252506

291إعداديةمايس 315522االنبارذكرايمن حماد صبار252174

ي252429 292إعداديةمايس 315522االنبارذكررسمد اسماعيل ناج 

293إعداديةمايس 315522االنبارذكرفاضل محمد فاضل111566

294إعداديةمايس 315522االنبارذكرعثمان عبدهللا حميد15549

295إعداديةمايس 315522االنبارذكرضياء هالل حميد111160

296إعداديةمايس 315522االنبارذكرماهر عباس حمادي252461

297إعداديةمايس 315522االنبارذكرعلي محمود فياض252332

298إعداديةمايس 315522االنبارذكرلقمان ربيع عبود252117

299إعداديةمايس 315522االنبارذكرعبدالحميد سعد حميد252183

300إعداديةمايس 315522االنبارذكرداود شالل محمد252513

301إعداديةمايس 315522االنبارذكرمصطقن هيثم اسماعيل111802

ي85552 302إعداديةمايس 315522االنبارذكرجاسم شاكر صلت 

303إعداديةمايس 315522االنبارذكربركات حامد مخلف110643

304إعداديةمايس 315522االنبارذكرسنان جمال عباس252233

305إعداديةمايس 315522االنبارذكرعالء رمضان عبدهللا252194

306إعداديةمايس 315522االنبارذكرحذيفة حاتم محمود252378

307إعداديةمايس 315522االنبارذكرمحمد رعد زيدان252302

308إعداديةمايس 315522االنبارذكرعامر طالب فياض252202

309إعداديةمايس 315522االنبارذكرعمر نعيم ردام82340

310إعداديةمايس 315522االنبارذكرسعد شاكر احمود252386

311إعداديةمايس 315522االنبارذكرصفاء وعد اسعد111702

312إعداديةمايس 315522االنبارذكرعبدالحميد مجيد محمد82395

313إعداديةمايس 315522االنبارذكرحميد جاسم محمد252308

ن85574 314إعداديةمايس 315522االنبارذكربشار محمد حسير

315إعداديةمايس 315522االنبارذكرمحمد صدام ابراهيم110509

ي احمد252493 316إعداديةمايس 315522االنبارذكراحمد ناج 

317إعداديةمايس 315522االنبارذكرعبدهللا رشيد مصلح252390

318دبلوم عاليمايس 315522االنبارذكراحمد حمادي علي252303

319بكالوريوسمايس 315522االنبارذكراحمد علي كاظم252341

ن252576 ن طه ياسير 320بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرياسير

321بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرباسم محمد خلف82694

322بكالوريوسمايس 315522االنبارذكركاظم عبدهللا عالوي384153

323بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمود جاسم حمادي252328

324بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرهيثم خليل زيدان83679

ي252295
325بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرفاروق جالي ثويتن

326بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرحميد عطاهللا مشوح252526

327بكالوريوسمايس 315522االنبارذكراحمد عنيد مشعل111168

ن خلف252408 328بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرحميد حسير

329بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرمحمود عبدهللا عباس384036

330بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرسعد حميد احمد252155

331بكالوريوسمايس 315522االنبارذكرعمر اسماعيل عطيوي252323

332دبلوممايس 315522االنبارذكرمحمد جبل درج84061

333دبلوممايس 315522االنبارذكرخرصن عبدهللا حمادي82551

334دبلوممايس 315522االنبارذكرحميد ابراهيم رجا83908

335دبلوممايس 315522االنبارذكرخليل عباس خلف252563

336دبلوممايس 315522االنبارذكراحسان علي كاظم83644



337دبلوممايس 315522االنبارذكرمحمد خليف احمد252210

338إعداديةمايس 315522االنبارذكروليد عواد مهدي85567

ان252316 339إعداديةمايس 315522االنبارذكرقضي حميد شي 

340إعداديةمايس 315522االنبارذكرمحمد عنيد مشعل85554

341إعداديةمايس 315522االنبارذكراحمد فياض محل252511

342إعداديةمايس 315522االنبارذكرسعدي عبدهللا زيدان545782

343إعداديةمايس 315522االنبارذكراحمد جاسم عبد30310

344إعداديةمايس 315522االنبارذكرعيىس نايف عبد384191

1بكالوريوسمايس 315522االنبارأنتىميساء عبد محمود384111

2بكالوريوسمايس 315522االنبارأنتىهيفاء محمود خلف252191

3دبلوممايس 315522االنبارأنتىهدى عباس منوش252561

4دبلوممايس 315522االنبارأنتىرشا ثامر مخلف384082

1بكالوريوسمايس 315522االنبارأنتىبراق دحام ثميل84113

2بكالوريوسمايس 315522االنبارأنتىسارة عبد محمد82386

3بكالوريوسمايس 315522االنبارأنتىرقية ماجد كاظم84067

4بكالوريوسمايس 315522االنبارأنتىسكينة عدي محمد82554

5بكالوريوسمايس 315522االنبارأنتىهيفاء كريم عبد82508

6بكالوريوسمايس 315522االنبارأنتىمنال منىسي علي252044

7بكالوريوسمايس 315522االنبارأنتىهدى عبدالرحمن يوسف252366

ي82557
8بكالوريوسمايس 315522االنبارأنتىسعاد محمد ثويتن

9بكالوريوسمايس 315522االنبارأنتىهيفاء عبد حمادي82762

10بكالوريوسمايس 315522االنبارأنتىطيف احمد عواد252413

11بكالوريوسمايس 315522االنبارأنتىوسام احمد صالح252731

12بكالوريوسمايس 315522االنبارأنتىغفران ابراهيم محمد83875

ي82575
13بكالوريوسمايس 315522االنبارأنتىلمياء محمد ثويتن

 علي82749
ن 14دبلوممايس 315522االنبارأنتىنمارق حسير

15دبلوممايس 315522االنبارأنتىمشتاق عطاهلل عرسان252326

16إعداديةمايس 315522االنبارأنتىخديجة داود سليمان111677

17إعداديةمايس 315522االنبارأنتىفاطمة محمد عبدهللا252370

18إعداديةمايس 315522االنبارأنتىانس فاضل فهد111158

19إعداديةمايس 315522االنبارأنتىتبارك صباح حمادي252411

20إعداديةمايس 315522االنبارأنتىاسماء مالك محسن84053

21إعداديةمايس 315522االنبارأنتىشهد محمود فياض252244

22إعداديةمايس 315522االنبارأنتىشيماء مالك محسن111698

23بكالوريوسمايس 315522االنبارأنتىانتصار كريم عبد82506

1دكتوراهالكرمة11553االنبارذكرعالء حميد رشيد1912

ن مهيدي533970 2دكتوراهالكرمة11553االنبارذكراسامة حسير

ي صالح احمد1773
3دكتوراهالكرمة11553االنبارذكرسبت 

4دكتوراهالكرمة11553االنبارذكرعالء محمد خلف19494

5ماجستيرالكرمة11553االنبارذكرمامون كامل محسن19317

6ماجستيرالكرمة11553االنبارذكرعماد عبد صالح10776

7ماجستيرالكرمة11553االنبارذكرسيف سعدي نواف11273

8ماجستيرالكرمة11553االنبارذكروليد خليفة دلف10770

9ماجستيرالكرمة11553االنبارذكرمرتضن عواد خليفة11347

10ماجستيرالكرمة11553االنبارذكراحمد محمد علي19959

11ماجستيرالكرمة11553االنبارذكرزيدون فوزي مخلف20025

12ماجستيرالكرمة11553االنبارذكرعصام مشعل خلف10675



13ماجستيرالكرمة11553االنبارذكراسامة احمد جاسم10818

14ماجستيرالكرمة11553االنبارذكرجالل حاتم رشيد1683

15ماجستيرالكرمة11553االنبارذكرمهدي صالح ذياب235515

16ماجستيرالكرمة11553االنبارذكرخالد طه زبار11172

17بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكريارس سعود مضعن11370

18بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرضياء حميد رشيد11389

ن10830 19بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعبدالرحمن علي حسير

20بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرخالد علي سليمان11300

21بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرماجد خلف حمد10154

22بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرحامد رشيد مظهور1664

23بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرحامد عباس تركي11303

24بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرحميد غافل حريز10754

25بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعبدهللا هندي صالح1997

26بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد وادي جرار19387

27بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرماهر عبدالستار رشيد20179

28بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعمار سمير عبد11060

29بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد مصلح محمود108827

30بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرفالح حسن نايف1637

31بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرحامد عبد احمد19411

32بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكريعقوب يوسف كردي1911

33بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرتمام خالد فري    ح19819

34بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكركمال زيدان خلف19813

35بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمجيد غزال محمود17853

36بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعمر حامد صالح11062

ي دحام1677 37بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكررياض ناج 

 علي لطيف108730
ن 38بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرحسير

39بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرفالح عبد صالح1676

40بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرسعد خليفة وحل19381

41بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكررياض فرحان عالوي1658

42بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكررياض محمود حلرج1618

43بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكريوسف جاسم حمادي11170

44بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرايوب يوسف كردي1910

45بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعزت عبدالجبار عبدهللا1873

46بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراركان ابراهيم علي19515

47بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرطارق خليل عبيد19693

ن2034 48بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد ابراهيم حسير

49بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرحيدر نجيب حميد10985

50بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرحيدر جمعة سليمان108803

51بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكريارس سعدي دريب19272

52بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرخلدون كامل محسن1646

53بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرجالل كامل هويدي17605

ن طه زبار11108 54بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرياسير

ن10856 55بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد خلف حسير

56بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكررائد عبدهللا نجم1991

ن نايف2087 57بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعلي حسير

58بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرحسام صالح عبدهللا2161

59بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراسحاق يوسف كردي19321



60بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرقتيبة ماجد عبد19488

61بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرقضي عدنان محمد1645

62بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرجمعة مشعان عبد109000

63بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد خليفة دلف11357

64بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكروليد حميد رشيد11390

65بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد ابراهيم حمد19688

66بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرصفاء نوري رشيد10182

67بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراياد كامل محسن11376

68بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراكرم فرحان عواد2005

69بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرحسام سمير عبد1902

70بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعمر صبحي دريب7836

71بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد قيس شحاذة1682

72بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمثتن عبدالستار شحاذة1893

73بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرارشد احمد محمود108801

74بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرخالد تركي درع20227

ن مهيدي10967 75بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد حسير

76بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرهشام هيثم مؤدب19458

77بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرابراهيم احمد ابراهيم1653

78بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمراد خضير عباس11262

79بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد علي ذباب20091

80بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرهشام ساير سعود2116

81بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعماد عبد جسام3260

82بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعلي اسماعيل علي11282

ن11387 83بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد ابراهيم حسير

84بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعمر حميد مخلف11184

ن نايف2069 85بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعمر حسير

86بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكريارس عبد محمد18582

 علي11117
ن 87بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكريارس حسير

88بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرحازم محمود حلرج10745

89بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعماد محمد سليمان19179

90بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرزيد خلف ذياب11120

ن جاسم109085 91بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد ياسير

92بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرزيد كامل خليل11257

93بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعبدهللا طه وهيب19173

94بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرنجاح صبار عباس19548

95بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرضياء مشعل خلف11233

96بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرالمعتصم عماد عادي2164

ن طه جوير109091 97بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرياسير

98بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكروليد حميد علي19439

99بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد نامي ابراهيم18684

100بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكربالل عبدالرسول شالل19657

ن1657 101بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرسعد محمد حسير

102بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكررائد داود عبيد2048

103بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعمار هاشم نمر460394

ن10670 104بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكركريم محمد حسير

105بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعدي رشيد احمد10959

106بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعماد مخلف عناد11090



107بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد ابراهيم سالم11100

108بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد شعبان وهيب19279

109بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعلي رسول دريب19772

110بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعبدالسالم ابراهيم فرحان108820

111بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكريارس جاسم حمود109109

112بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعبدالقادر خميس مخلف10922

113بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعادل نائب سعود2128

114بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرهيثم ابراهيم حمد1830

115بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد غايب رشيد10622

116بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعماد عبد مطلك11258

117بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرخلدون فوزي مخلف1774

118بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمازن نعيم جاسم11068

ن جسام11087 119بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكركمال حسير

120بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد هندي صالح1987

121بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرثائر محمد حمود108942

122بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرزياد كريم حمادي10099

123بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعبدالستار محمد عبدالحميد108958

124بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكربشير علي حمد11377

125بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرناظر شعبان مشعان109015

126بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرهيثم قاسم عبدالوهاب2016

127بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكررباح محمد محمود51976

128بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد يحتر مرسبت108875

129بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكررواد احمد عبدهللا18853

130بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرجبار عمر رحيم11237

131بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرايوب جاسم حمادي11245

132بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعثمان فيصل رحيم11264

133بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعماد مشعل خلف11293

134بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعالء محمود مجباس11134

135بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعماد كريم حمادي10078

136بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد عباس خلف2186

اس خضير فرحان109013 137بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرني 

138بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرسهام جاسم حمود108788

139بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرابراهيم مخلف حمد11255

140بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكررياض جمعة عطاهللا18884

غام عماد نمر19418 141بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكررصن

142بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد احمد عويد11195

143بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراثير محسن نايف11243

 علي11186
ن 144بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرصفاء حسير

145بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمهند عدنان كنوش108993

146بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرسالم محمد متعب19004

147بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعقيل عدنان علي18887

148بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرحسن علي رزي    ج11333

149بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكربالل ماجد اسماعيل11364

150بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرصفاء خاشع خلف11022

151بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد ابراهيم سليمان11261

152بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكررعد جاسم محمد20007

153بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمهند حميد غزال19941



154بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكررائد علي محميد7967

155بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرصفاء كريم فرحان11260

156بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرسعيد حامد رشيد11203

157بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرليث عبيد ابراهيم11101

ي صالح11226
158بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرسعد سبت 

159بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكررعد ابراهيم حمد10843

160بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد فزع صالح11190

161بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد مخلف حمد11368

162بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعمر ابراهيم مخلف10660

163بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراكرم صباح كرحوت11375

164بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمهند نائب سعود2121

165بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمصطقن عبدالستار شحاذة19000

166بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد احمد علي1670

167بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمصطقن عدنان كنوش18842

168بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعمر ابراهيم علي19344

169بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعلي عبدالهادي عبد18828

170بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمصطقن كامل هويدي19796

171بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد علي ظاهر109001

172بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرسفيان خلدون نصيف11367

 علي2058
ن 173بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرسلوان حسير

174بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد طلب ابراهيم11380

175بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرسيف ضاري خميس8533

176بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرلؤي صائب سعود19672

ن10781 177بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمخلد سعدي حسير

178بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد عطا علي10945

ن محمد19332 179بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد ياسير

180بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعمر نافع ذيب18857

ي صالح1600
181بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمثتن سبت 

ي11179
ن
182بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرامجد محمد كاق

183بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد احمد علي10759

184بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد عادل خلف11095

185بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرماهر ابراهيم حمد11054

186بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعمار سعدي دريب1995

187بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمود شاكر محمود11109

188بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرصهيب احمد حمزة19304

189بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرطارق خلف ذياب20158

ن11252 190بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمهند سعدي حسير

191بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرخالد حمد جسام10996

192بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرحمود ظاهر حمود109009

193بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرنبيل سامي عبد19566

194بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعمر مشعان عبد19785

195بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرحميد صبحي عمر11381

196بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد خليفة وحل19412

197بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرساجد علي عبدهللا19440

198بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرميثاق فواز عباس2082

199بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمشتاق كريم محمد11248

200بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرفرحان صالح محمد19358



201بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعبدالرحمن محمد فرحان2002

202بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد حميد مخلف19166

203بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرايرس وليد حمود11058

204بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعمار محسن نايف2199

205بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد جمال نارص19919

206بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعمر علي عبد1673

207بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد عثمان احمد11323

208بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكربهجت ماجد عبد11220

209بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرايمن ستار فرحان11231

ن108906 210بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعبدالرحمن قيس حسير

211بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرهشام زغير عباس18841

212بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد منعم حمد2205

213بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد عامر احمد10863

214بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد حامد علي2043

215بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرامجد خضير عباس1674

216بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكررائد سعدي هويدي19764

217بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرواثق فواز عباس11166

218بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعبدهللا ابراهيم عويد18814

219بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكركريم يوسف كردي11306

220بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرقتيبة صالح محل19685

221بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرشهاب حمد مطلك19502

222بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعقيل لطيف عودة11174

223بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد عبدالكريم خليفه19198

224بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد نوري علي11208

225بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرحارث محمد جاسم11131

226بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمهند شامل كامل18825

227بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعالء محمد نارص11092

228بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمعاد عبدالهادي عبد108880

229بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكررعد خليفة وحل19430

230بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد عجيل عدوان18869

 علي1742
ن 231بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعامر حسير

232بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد حماد رشيد11214

233بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرضياء دحام حميد20114

234بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرسيف طلب ابراهيم19828

235بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرصديق مجيد رشيد11144

236بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراياد جمال علي17884

237بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمهند عبدالستار شحاذة11339

238بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرسعد خليفه حمود19902

239بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد خلف عباس10644

240بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحسن عثمان رحيم19285

241بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرسامر محمود علي19447

242بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرحمد جمعة عواد19400

ن11004 243بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرحميد خليل حسير

244بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرحارث سامي محل10933

245بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعمار سعدي خليل10896

246بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعبدالحميد مجيد محمد10881

247بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرنشوان حافظ مخلف1681



248بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد مجيد حميد2112

249بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد ذكر محمد19533

250بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمثتن محمود محمد19039

251بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرامجد حامد عباس11105

 علي ذياب18945
ن 252بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرحسير

253بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعمار رسول علي1669

254بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمصطقن طالب مهيدي3239

255بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرايمن وليد حمود19417

256بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمصطقن محمود ابراهيم2150

257بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمود عباس حمادي20135

258بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد علي عبدهللا2146

259بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمشتاق طالب مهدي19346

260بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعبدالجبار مخلص نمر19303

261بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعبدالجبار خليل كاظم18593

262بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكربكر فالح حمادي108913

263بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرقتيبة محمد جاسم19083

264بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد عادي شحاذة1888

265بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعمر هادي عباس108883

266بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد رسول علي19469

ن11127 267بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد سعدي حسير

268بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرايمن عدنان كنوش109007

269بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعبدالرحمن خلدون حمد19093

270بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكررعد مشعان عبد11384

271بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكروليد محمد حمد235233

272بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد قيس شحاذة1941

273بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد كريم خضير2009

274بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعدي عواد علي2209

275بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد شعبان مشعان108996

276بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعلي حازم علي18893

277بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعمر عادي شحاذة19709

278بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعبدالرحمن غسان عاشور109033

279بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرصهيب محمد عباس1983

280بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد طارق احمد2003

281بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرجبار حامد رزي    ج11365

282بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعلي سليمان جراد19367

283بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرشهاب خلف احمد10133

284بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعبدهللا فالح حمادي19134

285بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكريارس عبد عباس1953

286بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد عبدهللا هندي11102

287بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد دلف رشيد2021

288دبلومالكرمة11553االنبارذكرجالل دريب سليمان11342

289دبلومالكرمة11553االنبارذكرمجيد فيصل رحيم11297

290دبلومالكرمة11553االنبارذكرجمعة حماد عبد11388

291دبلومالكرمة11553االنبارذكرحامد عبدهللا عباس19550

292دبلومالكرمة11553االنبارذكرعزام عبيد نجم19977

293دبلومالكرمة11553االنبارذكرمهند خميس فرحان22025

294دبلومالكرمة11553االنبارذكرفراس حمد سليمان11351



295دبلومالكرمة11553االنبارذكرحارث سامي مجبل18980

296دبلومالكرمة11553االنبارذكردحام عمر رحيم18903

297دبلومالكرمة11553االنبارذكرمحمد سامي مجبل11328

ي دحام10804 298دبلومالكرمة11553االنبارذكرضياء ناج 

299دبلومالكرمة11553االنبارذكراحمد فخري محمد18924

300دبلومالكرمة11553االنبارذكرحسام نمر خلف11009

301دبلومالكرمة11553االنبارذكراحمد عبدهللا فرحان20251

302دبلومالكرمة11553االنبارذكرخليل عواد عبد11113

303دبلومالكرمة11553االنبارذكرماهر سعدي دريب1621

304دبلومالكرمة11553االنبارذكراحمد حميد خلف19454

305دبلومالكرمة11553االنبارذكرسعدي ربيع خلف11266

306دبلومالكرمة11553االنبارذكراحمد خميس اصنيتان1594

307دبلومالكرمة11553االنبارذكرفراس صبار كريم10999

308دبلومالكرمة11553االنبارذكراحمد كاظم جواد10793

309دبلومالكرمة11553االنبارذكرخليل ابراهيم محمود19765

310دبلومالكرمة11553االنبارذكرناهد خضير عباس11017

311دبلومالكرمة11553االنبارذكرخميس عبد عدوان3057

312دبلومالكرمة11553االنبارذكرمحمد شوكت سامي109066

313دبلومالكرمة11553االنبارذكرعادل عبدهللا هندي2155

314دبلومالكرمة11553االنبارذكرصالح فاروق كمر18816

315دبلومالكرمة11553االنبارذكرضياء خليل ابراهيم1668

316دبلومالكرمة11553االنبارذكراياد حميد صالح109118

317دبلومالكرمة11553االنبارذكرحكمت لطيف احمد20057

318دبلومالكرمة11553االنبارذكررائد محمد عباس18131

ن جسام11286 319دبلومالكرمة11553االنبارذكرجمال حسير

320دبلومالكرمة11553االنبارذكرمصطقن محمد عباس10632

ن11371 321دبلومالكرمة11553االنبارذكراحمد عبدالوهاب حسير

ي عبدهللا19333
ن
322دبلومالكرمة11553االنبارذكراحمد شاق

323دبلومالكرمة11553االنبارذكرعالء خليل ابراهيم11106

324دبلومالكرمة11553االنبارذكرمحمد زيدان خلف1950

325دبلومالكرمة11553االنبارذكرمحمد اسماعيل ابراهيم19064

ن1671 326دبلومالكرمة11553االنبارذكرمحمد علي حسير

327دبلومالكرمة11553االنبارذكرصفاء خليل ابراهيم19793

328دبلومالكرمة11553االنبارذكرثامر سعدي دريب17896

329دبلومالكرمة11553االنبارذكرقضي خميس محمود11269

330دبلومالكرمة11553االنبارذكرقتيبة عباس فاضل18834

331دبلومالكرمة11553االنبارذكرعمر عامر احمد1719

332دبلومالكرمة11553االنبارذكرسعد باسم علي1931

333دبلومالكرمة11553االنبارذكررسمد جمال نارص109107

334إعداديةالكرمة11553االنبارذكرخالد شكر محمود1630

335إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمؤيد غايب مضعن19477

336إعداديةالكرمة11553االنبارذكرحميد نارص حسون19101

337إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعدي حاتم شحاذة19881

338إعداديةالكرمة11553االنبارذكرداود مشوح عادل108794

339إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعبدالملك مؤيد نوري109095

340إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعادل مظهر جاسم109077

ن احمد حسن19135 341إعداديةالكرمة11553االنبارذكرحسير



342إعداديةالكرمة11553االنبارذكردريد عطاهللا خلف19394

343إعداديةالكرمة11553االنبارذكرقضي رشيد احمد19027

344إعداديةالكرمة11553االنبارذكراحمد هاشم سجل2114

ن عماد عارف109016 345إعداديةالكرمة11553االنبارذكراالمير

346إعداديةالكرمة11553االنبارذكرسيف عدنان عنيد11361

347إعداديةالكرمة11553االنبارذكرايرس حميد رشيد1999

348إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعادل مطلب حمادي235226

349إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمهند عبدالحميد رشيد19237

350إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعامر خلف لطيف1649

351إعداديةالكرمة11553االنبارذكرامجد جبار كريم2184

352إعداديةالكرمة11553االنبارذكرليث ابراهيم هالل11277

353إعداديةالكرمة11553االنبارذكرليث حامد ابراهيم1770

354إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمحمد كامل محسن19415

355إعداديةالكرمة11553االنبارذكرسيف علي محمد11338

356إعداديةالكرمة11553االنبارذكرجاسم محمد جاسم1925

357إعداديةالكرمة11553االنبارذكراحمد عبدالجبار عبدهللا18938

358إعداديةالكرمة11553االنبارذكربهاء نوري رشيد10190

359إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعمر جابر محمد108936

360إعداديةالكرمة11553االنبارذكراحمد فرج اسماعيل2191

361إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعمر فرج محمود1759

362إعداديةالكرمة11553االنبارذكراسامة خليل ابراهيم1976

363إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمحمد انور محمد17903

364إعداديةالكرمة11553االنبارذكرسامر حميد بحر1660

365إعداديةالكرمة11553االنبارذكرقيس شحاذة حمد2653

366إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمحمد فرج اسماعيل19268

367إعداديةالكرمة11553االنبارذكرنمر حسام نمر1866

368إعداديةالكرمة11553االنبارذكراحمد سعدون عبد3275

369إعداديةالكرمة11553االنبارذكراحمد هادي علي7880

370إعداديةالكرمة11553االنبارذكرامجد حامد عباس17623

371إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمصطقن يارس سعود2136

372إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمجيد نارص حسون1897

373إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمحمود عبدالجبار عبدهللا2054

374إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعبدهللا نجيب حميد19165

375إعداديةالكرمة11553االنبارذكرخالد خلف ذياب1678

376إعداديةالكرمة11553االنبارذكررعد نيسان علي18870

377إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعالء سعيد رشيد1961

378إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعمر محمد خلف19403

379إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمحمد مجيد ابراهيم2108

380إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمحمد فاضل خلف17637

381إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمحمود فالح دريب1748

382إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعمر عالء مخيي 108778

383إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعلي احمد هندي17915

384إعداديةالكرمة11553االنبارذكربشير عنيد رشيد19152

385إعداديةالكرمة11553االنبارذكراحمد حميد مضحي109088

386إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعلي نوري مظهور18117

387إعداديةالكرمة11553االنبارذكراياد محيسن سلمان2132

388إعداديةالكرمة11553االنبارذكرسامر قاسم عبدالوهاب11314



389إعداديةالكرمة11553االنبارذكرفهد عبدالحكيم عبيد1883

390إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعبدهللا حاتم حامد2106

391إعداديةالكرمة11553االنبارذكرهمام فرج مناور2178

ن2171 392إعداديةالكرمة11553االنبارذكرنذير محمد حسير

393إعداديةالكرمة11553االنبارذكراحمد محمد عبد109094

 علي ذياب2104
394إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمصطقن

ن19450 395إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمهند علي حسير

396إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعبدهللا عماد نمر19339

397إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمحمود عبيد شاهر2099

398إعداديةالكرمة11553االنبارذكرحسام قاسم علي2013

399إعداديةالكرمة11553االنبارذكراحمد جمال نارص19312

400إعداديةالكرمة11553االنبارذكرليث ضاري خميس7933

401إعداديةالكرمة11553االنبارذكرسفيان خالد فري    ح17597

ن سعدون حمد1890 402إعداديةالكرمة11553االنبارذكرحسير

403إعداديةالكرمة11553االنبارذكرهارون رشيد وادي108893

404إعداديةالكرمة11553االنبارذكريارس ابراهيم حمد19740

405إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمحمد بشار عبدالواحد1642

406إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعبدهللا حامد رشيد19159

407إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمحمود عثمان احمد1921

408إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعبدالرحمن قيس خلف1956

409إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمهند محسن اسماعيل19583

410إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمحمود حامد علي2040

411إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمهند ضياء حميد18964

412إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعثمان محمد عباس19378

413إعداديةالكرمة11553االنبارذكرسيف علي مظهور19701

414إعداديةالكرمة11553االنبارذكرطاهر يحتر كردي11123

415إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعلي عدنان رزي    ج18925

416إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمهند صباح رحيم19645

417إعداديةالكرمة11553االنبارذكررسول اسماعيل محمود22509

418إعداديةالكرمة11553االنبارذكرسيف حميد عباس19408

419إعداديةالكرمة11553االنبارذكربالل قدوري عبيد2045

420إعداديةالكرمة11553االنبارذكريوسف شحاذة حمد19151

421إعداديةالكرمة11553االنبارذكروجدي محمد خلف19424

422إعداديةالكرمة11553االنبارذكرسيف سعد محمود1647

ن عبدالوهاب108886 423إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمحمد حسير

424إعداديةالكرمة11553االنبارذكرماهر نيسان مشعان109110

425إعداديةالكرمة11553االنبارذكراحمد عبدالكريم خليفه2196

426إعداديةالكرمة11553االنبارذكررائد سعدي خليل2000

427إعداديةالكرمة11553االنبارذكرضياء حرج محمود17612

428إعداديةالكرمة11553االنبارذكرنبيل مصلح عبدهللا1988

 علي رزي    ج1640
ن 429إعداديةالكرمة11553االنبارذكرحسير

430إعداديةالكرمة11553االنبارذكرحارث ضاري خميس7953

431إعداديةالكرمة11553االنبارذكراحمد شاكر محمود108926

432إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمحمد مالك اسماعيل1715

433إعداديةالكرمة11553االنبارذكراحمد زيدان خلف18152

434إعداديةالكرمة11553االنبارذكراحمد خالد اسماعيل2125

435إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعمر خليل ابراهيم1958



436إعداديةالكرمة11553االنبارذكربرزان سعدون عبد22396

ي عماد نمر2011
 
437إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعبدالباق

438إعداديةالكرمة11553االنبارذكراياد حامد خلف19756

1بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرشاكر محمود هاشم18587

ن طه7884 2بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكربشار ياسير

3بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكررساج محمود عبد109069

4بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد شكير محمود17865

5بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد دلف رشيد19521

6بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرخالد وليد حمود108928

7بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد محمود سليمان109029

 علي108938
ن 8بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعلي حسير

9بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد خميس احمد109053

10بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرايوب ابراهيم عويد108846

11بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعبدالقادر شامل جاسم109040

12بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرايمن خميس ارزي    ج18025

13بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراحمد خميس رزي    ج19092

14بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمصطقن عبدالمحسن رشيد18696

15بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد راشد عبد109121

16بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرضياءالدين محمد نارص108895

17بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكررشيد حامد رشيد109112

18بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعبدالرحمن عامر جاسم108812

19بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد ابراهيم فرحان109061

20بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعمار ربيع خلف108915

21بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعبدهللا عامر جاسم109034

22بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرابراهيم عادل ابراهيم109074

ن109079 23بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمود كريم حسير

24بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد صالح خلف235513

25بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمهند محمد عكاب108934

26بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرباسل صالح شمران108945

27بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد شامل جاسم108809

28بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكراياد عبدالستار شحاذة108924

29بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمازن فالح محمد109044

30بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكريوسف مشوح عادل109106

31بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعلي عجيل عدوان108943

32بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرانمار ربيع خلف108773

33بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمهند فرحان عالوي108964

34بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعلي نجم علي109008

35بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعمر وليد حمود19556

36بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكررعد شعبان وهيب109114

37بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرزياد مشعان عبد2006

38بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعمر احمد جاسم108816

 علي109115
ن 39بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرعمر حسير

40بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد بدوي تركي108781

41بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرنوفل نجم علي108998

42بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرسمير راشد عبد109124

43بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمحمد عبدالمحسن رشيد19506

44بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرمصطقن حمد احمد108905



45بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكروليد مصلح محمود108826

46دبلومالكرمة11553االنبارذكرفاروق ابراهيم مخلف109108

47دبلومالكرمة11553االنبارذكرستار شكير محمود108967

48دبلومالكرمة11553االنبارذكرمحمد كامل عبد108796

49دبلومالكرمة11553االنبارذكرستار جبار حميد108916

ي خلف108854 50دبلومالكرمة11553االنبارذكرحمد الحح 

51دبلومالكرمة11553االنبارذكراحمد فالح محمد108785

52إعداديةالكرمة11553االنبارذكرحارث عدنان مشعان109012

53إعداديةالكرمة11553االنبارذكراحمد عبدالسالم فرحان108925

54إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمروان رجب فرحان108921

55إعداديةالكرمة11553االنبارذكرثامر عادل خلف109070

56إعداديةالكرمة11553االنبارذكرسلطان نجم علي109004

ن109036 57إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعثمان جميل حسير

58إعداديةالكرمة11553االنبارذكراحمد علي عبد109045

59إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعثمان محمد عبدهللا108890

60إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعاصم عبد جاسم108966

61إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمثتن خالد عبد108951

62إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعبدالهادي منذر عبدالعزيز108914

63إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعبدالرحمن بركات فيصل108989

64إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعلي فالح فياض18566

65إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعلي صبحي عمر109103

66إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعمار دحام عمر19539

67إعداديةالكرمة11553االنبارذكربالل كريم محمود109049

68إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمهند خالد عبد108954

69إعداديةالكرمة11553االنبارذكرسعد رحيم احمد108931

70إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمحمد ابراهيم علي109092

71إعداديةالكرمة11553االنبارذكراحمد حميد مخلف109117

72إعداديةالكرمة11553االنبارذكرطه رياض احمد108982

73إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعمر حمد حامد108941

74إعداديةالكرمة11553االنبارذكرحارث ابراهيم علي108955

75إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعبدالرحمن عدنان جاسم108973

76إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعبدهللا انور فرحان18609

77إعداديةالكرمة11553االنبارذكربالل محمود حامد108864

78إعداديةالكرمة11553االنبارذكريوسف صالح ذياب18574

79إعداديةالكرمة11553االنبارذكربالل ابراهيم كريم108917

80إعداديةالكرمة11553االنبارذكروالءالدين محمد نارص108897

81إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمحمد حكيم خليفه108991

82إعداديةالكرمة11553االنبارذكرياس خضير عبد109057

83إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمحمد عبد عباس108859

84إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمروان فاضل عبد108947

85إعداديةالكرمة11553االنبارذكراثير جمعة خلف235514

86إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمصطقن ابراهيم حمد108920

87إعداديةالكرمة11553االنبارذكراحمد البشير جالل109105

88إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمحمد خالد احمد108899

89إعداديةالكرمة11553االنبارذكراسامة ايوب جاسم108969

90إعداديةالكرمة11553االنبارذكراياد احمد علي109059

91إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمحمود سعدون اسماعيل109018



92إعداديةالكرمة11553االنبارذكرزيد دحام عمر108960

93إعداديةالكرمة11553االنبارذكرقيس علي خليل109027

94إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعبدهللا احمد عويد109043

95إعداديةالكرمة11553االنبارذكراحمد خالد احمد109089

96إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعلي خليفة دلف18472

97إعداديةالكرمة11553االنبارذكرسفيان خالد شكر108933

98إعداديةالكرمة11553االنبارذكرانس احمد ندى9990

99إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمحمد انور فرحان108949

100إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعمر رجب فرحان108851

101إعداديةالكرمة11553االنبارذكرحسام سالم ابراهيم109021

102إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمحمد ربيع محمد108923

 نجم علي108972
103إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمصطقن

104إعداديةالكرمة11553االنبارذكرحازم عمر رحيم108937

105إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمحمود حامد احمد108953

106إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمحمود عبدالسالم هادي108912

107إعداديةالكرمة11553االنبارذكررياض كريم مخلف108868

108إعداديةالكرمة11553االنبارذكراحمد قاسم فياض18666

109إعداديةالكرمة11553االنبارذكرحيدر ابراهيم جابر108929

110إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمحمد علي احمد109911

111إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمحمد يونس محمد18599

112إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمصطقن جسام محمد10613

113إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمحمد عبدالجبار محمد108975

114إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمحمد حامد عباس19825

115إعداديةالكرمة11553االنبارذكرلواءالدين محمد نارص109078

116إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمصطقن رسور احمد108908

117إعداديةالكرمة11553االنبارذكراحمد قاسم علي109056

118إعداديةالكرمة11553االنبارذكرمحمد جمعة محمود19574

119إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعباس حسن دلف109063

120إعداديةالكرمة11553االنبارذكرياس خضير هالل108959

121إعداديةالكرمة11553االنبارذكرعبدهللا عبدالجبار عبدهللا18523

122إعداديةالكرمة11553االنبارذكراسامة فرج اسماعيل108918

123بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرخميس فاضل حمد108840

124بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرشامل جاسم حمود109100

125بكالوريوسالكرمة11553االنبارذكرصالح محمد محمود109051

126دبلومالكرمة11553االنبارذكرحاتم جاسم محمد108873

127دبلومالكرمة11553االنبارذكررحيم حمد عباس108814

128دبلومالكرمة11553االنبارذكرزياد خليل دايح109083

129إعداديةالكرمة11553االنبارذكرخالد احمد عبدهللا80413

1بكالوريوسالكرمة11553االنبارأنتىزينة صالح خلف11336

2بكالوريوسالكرمة11553االنبارأنتىوسام ساير سعود2008

3بكالوريوسالكرمة11553االنبارأنتىوسام صالح محمد1856

4بكالوريوسالكرمة11553االنبارأنتىسارة سعدي هويدي11321

5بكالوريوسالكرمة11553االنبارأنتىشيماء فرحان عواد10649

6بكالوريوسالكرمة11553االنبارأنتىهناء ضياء حميد11240

7بكالوريوسالكرمة11553االنبارأنتىوميض محيسن ابراهيم18850

ي19613 8دبلومالكرمة11553االنبارأنتىشهد سعد ناج 

9دبلومالكرمة11553االنبارأنتىوسام نوري محمود11385



ثناء علي احمد19468
10دبلومالكرمة11553االنبارأنتى

11إعداديةالكرمة11553االنبارأنتىانس مالك اسماعيل109039

12إعداديةالكرمة11553االنبارأنتىزينة طارق شهاب17656

13إعداديةالكرمة11553االنبارأنتىوسام بركات فيصل11373

ي رسول8103 رحاب كرج 
14إعداديةالكرمة11553االنبارأنتى

وسام نجم علي108909
1إعداديةالكرمة11553االنبارأنتى

1ماجستيرالصقالوية11554االنبارذكرمحمد حميد محمود268672

2ماجستيرالصقالوية11554االنبارذكرعمر حماد صالح339120

3ماجستيرالصقالوية11554االنبارذكرجاسم محمد حسن338258

4ماجستيرالصقالوية11554االنبارذكرنشات حميد جاسم337535

ي339114 5ماجستيرالصقالوية11554االنبارذكرعمر عماد هوب 

6ماجستيرالصقالوية11554االنبارذكرعمر موس حمادي338206

7دبلوم عاليالصقالوية11554االنبارذكرجمعه محمود عبود490545

ن فيحان مصلح339482 8بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرياسير

9بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرفؤاد احمد عبدهللا268732

10بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرخلدون ساجر غضيب252040

11بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكراحمد حمدان عبدهللا268735

12بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرضياء جيجان عبيد268821

13بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعبدهللا فرج جوير268984

14بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكروليد حمد شهاب339493

15بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرثائر سلمان محمد490535

16بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكررافت حماد سمير337548

17بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكررضا خليل سليم339127

18بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكراحمد علي حماد339047

19بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرطاهر كريم صالح337574

ن335217 20بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرابراهيم حمد حسير

21بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرسعدي جاسم حمادي338191

22بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرخالد محمود عبود337474

23بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرخالد شاكر عبد338934

24بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكراحمد عادل عبدالكريم490546

25بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعمر ثائر عبد338173

26بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكراحمد عبدهللا حمادي490551

27بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعبدالرحمن ابراهيم حمد334861

28بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرفائق عبداللطيف جاسم336588

29بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرثامر حامد حمد268743

30بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعلي عزيز احمد338537

31بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمثتن مجيد رشيد268654

32بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكروسام رحمان رسحان338569

33بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد سليمان عواد268731

34بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعثمان حميد سلمان252059

35بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعمار روكان خلف268727

36بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد مراد نارص336473

37بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكراثير كريم جاسم268647

38بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد خلف زبار268737

39بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرحارث حميد صالح337003

40بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمصطقن حمد دلف267403

41بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرغسان حميد عالوي337511



ن حمد حمادي339003 42بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرياسير

43بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد منذر حامد268725

44بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكريارس محمد عبد338451

45بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرخالد محمد حسن338269

46بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكررياض طه فرحان337562

47بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرسمير غانم محمد268842

48بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكررسمد عدنان اسود336726

49بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعمر غانم صالح267429

50بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعلي عطا حديد267475

51بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرنشوان تركي فياض334049

52بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكررساج سعد رحيم334918

53بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرثائر خليل عبدهللا513373

54بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكررعد حمدي عبيد490555

ن338921 55بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرزيد علي حسير

56دبلومالصقالوية11554االنبارذكرعمر فائز عبدهللا490577

57دبلومالصقالوية11554االنبارذكراحمد عواد حمد490579

58دبلومالصقالوية11554االنبارذكرعدنان عالوي احمد337144

59دبلومالصقالوية11554االنبارذكرنجم عبدهللا عبد268855

60دبلومالصقالوية11554االنبارذكرفواز علي عبيد488959

61دبلومالصقالوية11554االنبارذكرمنذر عذاب مصلح490549

62دبلومالصقالوية11554االنبارذكرصالح عيدان علي268853

ن338186 63دبلومالصقالوية11554االنبارذكررحيم علي ياسير

64دبلومالصقالوية11554االنبارذكرطه حماد عبدالحمد268693

65دبلومالصقالوية11554االنبارذكرمحمد احمد عبد268685

66دبلومالصقالوية11554االنبارذكرشامل محيسن ظاهر268668

67دبلومالصقالوية11554االنبارذكرطالب عبدهللا محمد268684

68دبلومالصقالوية11554االنبارذكرمحمد دحام محمد338590

69دبلومالصقالوية11554االنبارذكرعمر علي حماد338925

70دبلومالصقالوية11554االنبارذكرعزيز خلف مهيدي252062

71دبلومالصقالوية11554االنبارذكرعمر جميل موس338459

72دبلومالصقالوية11554االنبارذكرمحمد حماد فرحان267412

73دبلومالصقالوية11554االنبارذكرهاشم ضياء عبدالرزاق268863

74دبلومالصقالوية11554االنبارذكركريم شويش بطيخ252060

75دبلومالصقالوية11554االنبارذكررعد ضياء عبدالرزاق335691

76دبلومالصقالوية11554االنبارذكربشير سامي عطاهللا267372

77دبلومالصقالوية11554االنبارذكرمجيد حميد عبدهللا490541

78دبلومالصقالوية11554االنبارذكرشامل سعدي عبدالهادي268728

79دبلومالصقالوية11554االنبارذكرمنذر حامد فرحان336599

80دبلومالصقالوية11554االنبارذكرثامر حماد صالح490530

81دبلومالصقالوية11554االنبارذكرمهند عبدهللا زيار268856

82دبلومالصقالوية11554االنبارذكربشار خليل جاسم338669

ن اسماعيل مهيدي334316 83دبلومالصقالوية11554االنبارذكرحسير

84دبلومالصقالوية11554االنبارذكررسول فوزي عبد268733

85دبلومالصقالوية11554االنبارذكراحمد محمد عبيد337220

86إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرثامر كريمان صالح252064

87إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمهند حسن مهيدي235192

88إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرحماد خلف عبدهللا338130



ن احمد267585 89إعداديةالصقالوية11554االنبارذكررياح حسير

90إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرحسام كريم حسن513364

91إعداديةالصقالوية11554االنبارذكراحمد كريم حسن513467

92إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمهند سليمان حسن490533

93إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمصطقن شاكر محمود268707

1ماجستيرالصقالوية11554االنبارذكرباسم محمد عبدهللا338304

2ماجستيرالصقالوية11554االنبارذكرعلي داود محمد335542

ن338972 3ماجستيرالصقالوية11554االنبارذكروليد حميد حسير

4ماجستيرالصقالوية11554االنبارذكرانس يحتر علي338167

5ماجستيرالصقالوية11554االنبارذكراسامة حامد عبدهللا252053

6دبلوم عاليالصقالوية11554االنبارذكرمحمد عبد خليل338649

هللا احمد490469 7دبلوم عاليالصقالوية11554االنبارذكرقحطان خير

8بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكراحمد ابراهيم محمد338278

9بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمصطقن ابراهيم فهد338982

10بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمظفر خالد حمد268742

11بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرقاسم محمد خلف338633

12بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرارشد عادل مجيد338986

13بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرزيد عارف عبدالرزاق490580

14بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد عبدالرحمن فياض339025

15بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكراسحاق سامي سليم338574

16بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعلي مجيد كنوش339189

ي محمد268844 17بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعمر ناج 

18بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرسيف عارف عبد338765

19بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد بكر كاطع337016

20بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكراحمد عطا حديد338614

21بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرزيد شاكر عبد336257

22بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرحيدر حميد رحيم268644

23بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعلي عباس محمد338773

24بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد اسماعيل مهيدي268704

25بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكراحمد لطيف جاسم268828

26بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكربركات شاكر محمود336784

27بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرازهر دحام حمد268819

28بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكربالل حميد محمد339653

29بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكراحمد عدنان عبد490575

30بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرماهر صالح ابراهيم268716

ن335260 31بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعلي كريم حسير

32بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكررائد فيحان مصلح338342

33بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكراحمد محمود حمادي338968

34بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعمر احمد فرحان338891

35بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعمر كامل هالل490553

36بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعماد عبدهللا مصلح338402

37بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرانور عادل شكر252057

38بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكروئام عبدالجبار طالل337484

39بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكراركان حاتم هادي339078

40بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكراحمد سليمان عالوي338895

41بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرهوازن حاتم عبيد252072

42بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكراحمد وليد عبود338917



43بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعثمان طه احمد378448

44بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرامير خلف زبار490537

45بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمصعب وليد حاتم339487

46بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرحيدر سعدي عبدهللا339556

47بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمود خلف عبد339502

48بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمصطقن خلف حماد268695

49بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمهند احمد حمد268850

50بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد حامد علي268722

51بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرابراهيم حماد فرحان268833

52بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعبدالرحمن شاكر فرحان268826

53بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمهند حامد علي268723

54بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد غانم محمد339090

55بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرصالح رجب صالح339224

56بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكربكر احمد محمد268660

57بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكررسول احمد جاسم339452

58بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرايهاب خرصن ابراهيم268838

59بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكراحمد محمد كردي338200

60بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد محمود حماد338382

61بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد محمود عبد338292

62بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرقيس خالد حامد338661

63بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمخلد غيالن حمود338651

64بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد ارحيم جاسم252054

65بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكربشار سامي محمود338197

66بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرسهيل نجم عبدهللا334339

67بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرهمام حسن علي339545

68بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكراحمد غانم محمد268841

69بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكريارس سامي محمود338476

70بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرشاكر رسحان محمود339449

71بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد ابراهيم محمد338395

72بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكراحمد عبدالرحمن فياض339032

73بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد اسماعيل كردي338883

74بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرنجاح محمود احمد490562

75بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكربالل لطيف جاسم338253

76بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمصطقن احمد محمد339641

77بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعامر سعيد عبد338587

ي عبود339087 78بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد ناج 

79بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد خميس عبد252046

80بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكراحمد طه عبد338798

81بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكراحمد قحطان عدنان338179

82بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرامجد حامد علي268718

83بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكررواد رسحان مصلح337455

84بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرصفاء حميد سليمان268714

85بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكراثير خليفة عبد268767

86بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعالء حسن حامد339648

87بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرقاسم خلف عبد339632

ن مدب268785 88بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعمر حسير

89بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد حميد سلمان252056



90بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد حمود جاسم338581

91بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرضياء توفيق سالم341296

92بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكراحمد شهاب احمد339440

93بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكراحمد ذياب احمد339570

94بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد خليل جاسم268658

 يحتر عبد339101
95بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمصطقن

96بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعلي فرحان مناجد339509

97بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمشتاق طالب محمود339644

98بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد احمد جاسم335992

99بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعبدالسالم سعدي عبدهللا339422

100بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرحسام اركان خلف338520

101بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرليث احمد سالم268717

102بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعمر عبدهللا صالح339465

103بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمهند عباس نصيف268836

104بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكريارس عادل شكر252037

105بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد جاسم سليمان338375

106بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرسعد ابراهيم جاسم338549

107بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمؤمن حامد محمد268818

108بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكريوسف خميس صبار338622

109بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرحسن خميس حسن338324

110بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكررافد علي حماد338337

111بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرميثم احمد عبدهللا339604

112بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعمر بزي    ع مال هللا268746

113بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد محمود عبدهللا338671

114بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرهمام عبدالكريم سليمان268701

115بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرحارث ابراهيم محمد339534

116بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكروليد خالد صالح490564

117بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد حسن محسن338645

118بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد عباس نصيف268834

119بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرباسم شالل حمود268864

120بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعدنان علي محمد252067

121بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرحيدر سلمان عبد337507

122بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكروسام خليل مهيدي268870

123بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعلي طالب علي268815

ي محمود شهاب338658 124بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرناج 

125بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعلي عبدالقادر محمد339117

126بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكراحمد رسحان مصلح339478

ن مجيد رشيد337502 127بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمعي 

128بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعالء كاظم بديوي337579

129بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد حميد سليمان337552

130بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعمر شمس الدين احمد339168

131بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعمر خالد حميد268652

132بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرنارص عادل شكر252038

133بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد وليد سامي268667

134بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرايمن رحيم حسن268830

135بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعبدالحميد غازي علي268689

136بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرنعيم خليفة احمد339550



137بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرغسان فاضل عبدهللا336204

ن نجم عبدهللا268783 138بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرحسير

139بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمهند انور كامل268774

140بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرابراهيم خالد حمد268739

141بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرقيس حمود فياض338630

142بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرقيس محمد عبدهللا338390

143بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد رشيد جاسب252043

ن حماد338351 144بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعلي حسير

145بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكراحمد عبدهللا ابراهيم490534

146بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعمر خليل سليم339125

147بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرخالد عبد عني 339233

148بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعلي محمد تركي339362

149بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعمر محمد احمد268848

150بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد رسحان زيدان339621

151بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرصهيب رسحان زيدان339637

152بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكراحمد عبدالرحمن تركي338988

153بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرعبدهللا طالل مخلف338330

ن338616 154بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرحارث هادي حسير

155بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكراحمد ابراهيم حمود268849

156بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرحذيفة ابراهيم محمد339543

157دبلومالصقالوية11554االنبارذكراحمد سعيد احمد339475

158دبلومالصقالوية11554االنبارذكرسفيان محمد خلف338215

 مظهر علي490486
159دبلومالصقالوية11554االنبارذكرمصطقن

160دبلومالصقالوية11554االنبارذكرعمر لطيف جاسم268765

161دبلومالصقالوية11554االنبارذكرطارق كردي عبد268696

162دبلومالصقالوية11554االنبارذكريارس احمد حمد267668

163دبلومالصقالوية11554االنبارذكرصفاء احمد عبد267634

164دبلومالصقالوية11554االنبارذكرباسم محمود حمدي339131

165دبلومالصقالوية11554االنبارذكرزياد محمد حميد268779

166دبلومالصقالوية11554االنبارذكريوسف يحتر خضير339141

167دبلومالصقالوية11554االنبارذكرمحمد جبار عيدان339438

168دبلومالصقالوية11554االنبارذكرايوب علي محسن338800

169دبلومالصقالوية11554االنبارذكرخليل حميد نواف490570

ي فليح267619 170دبلومالصقالوية11554االنبارذكرمحمد ناج 

171دبلومالصقالوية11554االنبارذكررسمد ثامر حماد490531

172دبلومالصقالوية11554االنبارذكرمحمد ثامر حماد490528

173دبلومالصقالوية11554االنبارذكرمروان عبد هالل338600

174دبلومالصقالوية11554االنبارذكرمحمد اكريم علي252036

ي سليم339521 175دبلومالصقالوية11554االنبارذكرسيف ناج 

176دبلومالصقالوية11554االنبارذكرمحمد سمير عبدالمجيد338907

177دبلومالصقالوية11554االنبارذكرمحمد مولود عبد268824

 علي احمد268860
ن 178دبلومالصقالوية11554االنبارذكرحسير

179دبلومالصقالوية11554االنبارذكرليث بشار عيدان268662

ن عطاهللا فياض268700 180دبلومالصقالوية11554االنبارذكرحسير

181دبلومالصقالوية11554االنبارذكرمحمد ابراهيم خلف339497

182دبلومالصقالوية11554االنبارذكرعبدهللا خليل اباهيم338455

183دبلومالصقالوية11554االنبارذكرعلي احمد خلف338975



184دبلومالصقالوية11554االنبارذكرصفاء عدنان حسون339613

185دبلومالصقالوية11554االنبارذكرامير خالد خميس268657

186دبلومالصقالوية11554االنبارذكرطالل عبدالجبار طالل268664

187دبلومالصقالوية11554االنبارذكرانمار كريم ريحان252055

188دبلومالصقالوية11554االنبارذكرسمير سعيد احمد339408

189دبلومالصقالوية11554االنبارذكرعلي عدنان عالوي337245

190دبلومالصقالوية11554االنبارذكرعمر احمد جدوع268673

191دبلومالصقالوية11554االنبارذكربرهان حمود خليل338465

192دبلومالصقالوية11554االنبارذكرمهند حمود خليل268688

193دبلومالصقالوية11554االنبارذكرصهيب احمد جاسم268807

194دبلومالصقالوية11554االنبارذكرعالء ناهي محمد268840

ن خضير338795 195دبلومالصقالوية11554االنبارذكراحمد ياسير

196دبلومالصقالوية11554االنبارذكرمحمد عامر عبود339220

197دبلومالصقالوية11554االنبارذكرعثمان عبد خلف252061

198دبلومالصقالوية11554االنبارذكرمحمود رحيم احمد339490

ف337568 199دبلومالصقالوية11554االنبارذكرليث هيثم مرسر

200دبلومالصقالوية11554االنبارذكرعمر خلف عبد268794

201دبلومالصقالوية11554االنبارذكرصبار حميد حمد268760

202دبلومالصقالوية11554االنبارذكرعثمان حامد عبد337530

203دبلومالصقالوية11554االنبارذكراحمد محمود تركي268858

204دبلومالصقالوية11554االنبارذكرمحمد داود سليمان268813

205دبلومالصقالوية11554االنبارذكرعبدالرحمن صباح جاسم268823

206دبلومالصقالوية11554االنبارذكراحمد محمد اسماعيل338240

207دبلومالصقالوية11554االنبارذكرعبدهللا نجم عبدهللا339595

208دبلومالصقالوية11554االنبارذكرعمر محمد نصيف268671

209دبلومالصقالوية11554االنبارذكرمحمد جمعه عزيز338414

ن339577 210دبلومالصقالوية11554االنبارذكرحسن علي حسير

211دبلومالصقالوية11554االنبارذكرعلي مجيد عالوي268682

212دبلومالصقالوية11554االنبارذكرسعدون اشكير عباس490584

213دبلومالصقالوية11554االنبارذكرانمار حامد اسماعيل338886

214دبلومالصقالوية11554االنبارذكرعصام خليل مهيدي268694

215دبلومالصقالوية11554االنبارذكرمحمد فرحان مناجد339507

غام عبدالجبار طالل337489 216دبلومالصقالوية11554االنبارذكررصن

217إعداديةالصقالوية11554االنبارذكراحمد شامل محيسن267334

218إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرجمعة عبدالرحمن جميل268681

219إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعمر حامد شيحان490480

220إعداديةالصقالوية11554االنبارذكروليد اياد طه268801

221إعداديةالصقالوية11554االنبارذكراحمد نجاح عبد267553

222إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمحمد اسماعيل ابراهيم267706

223إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمصطقن بركات اسماعيل334834

224إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعبدالرحمن احمد حمدي338928

225إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرفاروق عمر علي334125

226إعداديةالصقالوية11554االنبارذكراحمد محمد خليل336761

227إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمحمد رياض محمد334409

228إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرزاهر ابراهيم عايد336770

229إعداديةالصقالوية11554االنبارذكردريد رباح يحتر267649

230إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعثمان عمر خميس338786



231إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعلي سليمان مناجد339432

232إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرسعد ثامر شكر252058

233إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعبدهللا محمد كردي490540

234إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعلي سليمان حسن267586

235إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمحمد عثمان سالم335731

236إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرسليمان خالد حاتم339083

237إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرسامي خميس سعود337479

238إعداديةالصقالوية11554االنبارذكراياد طارق حمد338959

239إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمحمد عثمان عبد335350

240إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرنارصالدين اياد نارص338978

241إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعزالدين خالد عواد268674

242إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعثمان عامر عبود339385

243إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمحمد ذاكر عبود339429

244إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرحارث مثتن جمعة336995

245إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعمر مجيد ضيدان339074

246إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمحمد يوسف ثابت339104

247إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمحمد حميد اسماعيل334295

ن صالح جاسم339098 248إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرحسير

249إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرايوب عبد عدنان339186

250إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمحمد ثامر كريمان252068

251إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعلي غفوري محمد335367

252إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرنصير احمد فرحان267494

253إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمحمد احمد حمدي339393

254إعداديةالصقالوية11554االنبارذكراحمد عبدالرحمن علي336811

255إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمصطقن عبدالرحمن فياض336574

256إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرخالد محمد شكر336240

257إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرصائب حازم حمد339413

258إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمحمد مزاحم عواد267392

259إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعبدالعزيز صالح محمد335966

260إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعبدالقادر شكر فرحان267611

261إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرطاهر غفوري محمد335338

262إعداديةالصقالوية11554االنبارذكريونس احمد خلف268762

263إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمحمد علي عبدهللا336700

264إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعصام قاسم محمد336824

265إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرغسان قحطان عدنان334721

266إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرجاسم محمد خلف336107

267إعداديةالصقالوية11554االنبارذكريارس طاهر حماد267379

268إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرشهاب نجيب حماد338898

269إعداديةالصقالوية11554االنبارذكروليد خالد محمود336611

270إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمحمد نافع عبدهللا335518

271إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرحارث رحيم حسن338993

272إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعلي شمس الدين احمد490475

273إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرهاشم سعيد فرحان267571

274إعداديةالصقالوية11554االنبارذكراثير حسن عبد335614

275إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعمر حماد فرحان490560

276إعداديةالصقالوية11554االنبارذكراحمد محمود ابراهيم339152

ن339158  علي حسير
277إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمصطقن



278إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمحمد قاسم محمد336834

279إعداديةالصقالوية11554االنبارذكراحمد خميس عبد252045

280إعداديةالصقالوية11554االنبارذكريعقوب عمر خميس338790

ن335050  محمود ياسير
281إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمصطقن

282إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعمر حبيب مخلف268866

ي335675 283إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرزيدون طارق ناج 

284إعداديةالصقالوية11554االنبارذكراحمد حميد سليمان337557

285إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمحمد ابراهيم سليمان339519

286إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعبدهللا باسم محمد31395

287إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمحمد محمود عبود267536

288إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمازن ناهي محمد339079

ن كامل عبدهللا252066 289إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرحسير

290إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرابراهيم شوكه مخلف336878

 وليد خضير267320
291إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمصطقن

292إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعمر شاكر محمود268710

293إعداديةالصقالوية11554االنبارذكريارس خميس عبود339146

294إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرامير حميد نواف490567

295إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرابراهيم ذياب احمد490497

296إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرشهاب ثائر شهاب338640

297إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعلي خميس مصلح334169

298إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرحمزة فرحان زيدان335075

299إعداديةالصقالوية11554االنبارذكروليد محمد عيد339607

300إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرزيد طارق اسماعيل337011

ن فيحان336642 301إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعمر ياسير

302إعداديةالصقالوية11554االنبارذكريوسف ذياب فرحان268751

303إعداديةالصقالوية11554االنبارذكراسماعيل خليل اسماعيل336152

304إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمصطقن ثائر عبد334604

305إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعلي صادق فهد339405

306إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمصطقن قاسم محمد339418

307إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعمر خليل جاسم267529

ي335149 308إعداديةالصقالوية11554االنبارذكريوسف احمد هوب 

309إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمصطقن رسحان عبد337543

310إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعلي عبدالنارص كامل513355

311إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرليث نجم عبدهللا334572

312إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرهمام ثامر حسن267504

313إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرابراهيم حمد محمد335877

314إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرابراهيم نبيل ابراهيم339484

315إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعبدالرحمن خالد عبدالحميد338557

316إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرفهد محمد شكحان339106

317إعداديةالصقالوية11554االنبارذكراحمد مؤيد اسود267581

318إعداديةالصقالوية11554االنبارذكراحمد حامد فرحان335391

319إعداديةالصقالوية11554االنبارذكررسول خالد حمد339513

320إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعبدالرحمن خميس حسن336128

321إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعماد خلف عبد334260

322إعداديةالصقالوية11554االنبارذكراحمد عبدالحميد تركي30861

323إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمحمد سعدون حماد339369

324إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرحيدر احمد حمدي338932



325إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرليث مؤيد طالب252035

326إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمحمد احمد سلمان336521

327إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرانور كامل هالل490529

328إعداديةالصقالوية11554االنبارذكراحمد ليث جاسم267543

ن حبيب كريم339149 329إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرحسير

330إعداديةالصقالوية11554االنبارذكريارس خليل ابراهيم268790

331إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرماجد خميس مصلح334201

332إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرساري وليد عبد338754

333إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرسفيان غازي فاضل336171

334إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرحامد داود هالل336486

335إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمحمد هاشم محمد490542

336إعداديةالصقالوية11554االنبارذكريوسف شالل دحام267514

337إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمصطقن صفوك خلف336661

338إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعلي خميس احمد336190

339إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمحمد حكمت علي336707

340إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعمر جاسم محمد267760

341إعداديةالصقالوية11554االنبارذكراحمد محمد احمد267527

342إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمحمد قاسم محمد268805

343إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرفرحان كريم حسن268809

344إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعمر خليل ابراهيم268793

345إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرسفيان عناد حماد490557

346إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعصام اكريم جاسم252048

347إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرابراهيم كريم خلف339529

348إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرزيد فرحان زيدان338516

349إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرسيف جاسم محمد267641

350إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعبدالملك وليد عبود336073

351إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعالء انور كامل339065

352إعداديةالصقالوية11554االنبارذكراحمد يارس احمد338604

ن268706 353إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعلي كريم حسير

354إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمصطقن احمد صالح339379

355إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرغاندي غفوري محمد337459

356إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمصطقن محمد عبد267744

357إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعلي عباس فهد268777

ي محمد268846 358إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرزيد ناج 

359إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمحمد طارق علي339163

360إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرسالم جبير حروش252051

361إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرعبدالقادر عباس عبدهللا268799

362إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمحمد احمد صالح338910

363ماجستيرالصقالوية11554االنبارذكرنبيل حميد نواف490565

364بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد حسون غافل252073

365بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرزياد رسحان مصلح338956

366بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرمحمد اسماعيل عبد268680

367بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكروسام جليل عبد338607

368بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرواثق محمود عبدهللا339093

369بكالوريوسالصقالوية11554االنبارذكرشاكر محمود شهاب339592

370دبلومالصقالوية11554االنبارذكرسعد موس عبدهللا252047

371دبلومالصقالوية11554االنبارذكرخميس كردي عبد268640



372دبلومالصقالوية11554االنبارذكرحيدر فرحان زيدان338485

يمط268697 373دبلومالصقالوية11554االنبارذكرصادق فهد رسر

374دبلومالصقالوية11554االنبارذكرنزار عبد مخلف338358

375دبلومالصقالوية11554االنبارذكراحمد عذاب مصلح338997

376دبلومالصقالوية11554االنبارذكرشامل عبدهللا مهيدي252063

377دبلومالصقالوية11554االنبارذكرعصام جميل موس268756

378إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرمحمود احمد مخلف338628

379إعداديةالصقالوية11554االنبارذكرخالد عباس محمد338565

1بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتىورود فيحان مصلح338542

2دبلومالصقالوية11554االنبارأنتىايناس احمد مصطقن337286

3دبلومالصقالوية11554االنبارأنتىرنا محمد عليوي337471

4دبلومالصقالوية11554االنبارأنتىنداء عبدالجبار نارص338470

1بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتىوجدان خميس دلف379182

ن عودة حسن268669 2بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتىحنير

3بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتىنهاد خلف عبد339195

4بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتىهدى سالم عبيد339563

نضال علي سليمان269040
5بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتى

ن محمد338248 6بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتىمروه ياسير

7بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتىمتن ابراهيم عبدهللا339553

8بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتىطيبة عثمان عبد338596

ن محمد268796 9بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتىصفا ياسير

10بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتىمتن احمد دواح339176

11بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتىسارة عبد فيحان268832

12بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتىهديل ثامر كريمان252050

ن حماد338780 13بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتىجنان ياسير

14بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتىعبير خلف محمد334678

15بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتىمتن جاسم محمد268825

16بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتىصبا عبدالرحمن جمعة268852

17بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتىبراء عادل احمد338957

18بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتىمنار طه حماد268691

19بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتىرنا شاكر جاسم338963

ي حديد268983 20بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتىعذراء صي 

21بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتىمروة محمود عبد339582

22بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتىزمن ساجر غضيب339178

23بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتىشيماء خالد حمد490550

24بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتىدعاء عبدهللا صالح339470

25بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتىارساء طه يحتر338562

26بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتىنور سعود جرو337449

27دبلومالصقالوية11554االنبارأنتىشذى حاتم عبيد331865

28دبلومالصقالوية11554االنبارأنتىاثار كريم فياض267345

ن علوان337440 ي حسير
29دبلومالصقالوية11554االنبارأنتىمعابن

30دبلومالصقالوية11554االنبارأنتىمنال نوار هاشم339526

31دبلومالصقالوية11554االنبارأنتىنور حميد شعالن235420

32دبلومالصقالوية11554االنبارأنتىميادة محمد عالوي338233

33دبلومالصقالوية11554االنبارأنتىازهار محمود شحاذة339036

34دبلومالصقالوية11554االنبارأنتىامل ساجر غضيب252070

35دبلومالصقالوية11554االنبارأنتىنرجس فرج كاظم268979



36دبلومالصقالوية11554االنبارأنتىهيفاء ابراهيم عبدهللا338314

37دبلومالصقالوية11554االنبارأنتىوديان ابراهيم عبدهللا338902

ي335643 38إعداديةالصقالوية11554االنبارأنتىسارة نعمة ناج 

39إعداديةالصقالوية11554االنبارأنتىعبير صفوك خلف339372

40إعداديةالصقالوية11554االنبارأنتىايات محمد كردي490539

41إعداديةالصقالوية11554االنبارأنتىختام خميس احمد267509

42إعداديةالصقالوية11554االنبارأنتىهيفاء محمد عالوي336845

43إعداديةالصقالوية11554االنبارأنتىهدى حميد رحيم337525

44إعداديةالصقالوية11554االنبارأنتىرسل مجيد محمد339184

45إعداديةالصقالوية11554االنبارأنتىلينا طالب حسن334500

46إعداديةالصقالوية11554االنبارأنتىايالف عبدالرحمن فياض335954

47إعداديةالصقالوية11554االنبارأنتىريام طه يحتر267655

48إعداديةالصقالوية11554االنبارأنتىايمان حمد محمد335865

49إعداديةالصقالوية11554االنبارأنتىنرسين طه يحتر490465

ان علي احمد267308 نير
50إعداديةالصقالوية11554االنبارأنتى

ن احمد خلف335100 51إعداديةالصقالوية11554االنبارأنتىحنير

52إعداديةالصقالوية11554االنبارأنتىعائشة اركان خلف336594

ي338462 53إعداديةالصقالوية11554االنبارأنتىهاجر نعمة ناج 

54بكالوريوسالصقالوية11554االنبارأنتىواجدة خلف جاسم339600

55إعداديةالصقالوية11554االنبارأنتىعاصم مجيد حماد338158

56إعداديةالصقالوية11554االنبارأنتىرجاء ابراهيم خليل268788

1دكتوراهالعامرية31555االنبارذكرمحمد فرج جاسم384221

2دكتوراهالعامرية31555االنبارذكرنافع احمد سعود235812

3دكتوراهالعامرية31555االنبارذكرعلي زمان جاسم338507

4دكتوراهالعامرية31555االنبارذكراحمد داود حميد338452

ن جاسم235822 ن ياسير 5ماجستيرالعامرية31555االنبارذكرامير

6ماجستيرالعامرية31555االنبارذكرعمر سعدون عايد338447

7ماجستيرالعامرية31555االنبارذكرقيس سامي عناد236749

8ماجستيرالعامرية31555االنبارذكرانس محسن محمد235816

9بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكربشير رزيك نصار488858

10بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرنايف بدوي رسهيد83436

11بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعمار ابراهيم وهيب488854

12بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكررسول ابراهيم فزع83432

13بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكريارس نوري كسار338331

14بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرضياء منعم يوسف338005

15بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرحسن عاشور نارص531775

16بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكراحمد مجباس صالح236443

17بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرخالد سامي علي338486

18بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكراحمد ساير محمد336118

19بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرحسام علي حمد336469

20بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرجاسم محمد جاسم488862

21بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعلي اياد شتيوي30245

22بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرصباح عبد فياض236762

23بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرحميد ابراهيم جاموس236718

24بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد سعدون محمد83452

25بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعدنان علي محارب338049

 علي337976
ن 26بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرابراهيم حسير



27بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمود مهدي صالح338477

28بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرايمن صالح يحتر488880

غام علي ابراهيم339091
29بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكررصن

30بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرغازي محمد فياض252604

31بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرخالد جاسم طهمان236446

32بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكربالل رباح جاسم338164

33بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعالء احمد محمود236665

34بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعبد احمد ماهود236682

ي338426 35بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرحذيفة حامد عرب 

36بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعبدهللا خضير جاسم236684

37بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعمر عبد حياد236417

ي خليفة337880
 
ق 38بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعلي رسر

39بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمود خضير عباس336492

40بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرصهيب نوري خليل488863

41بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد داود حميد338466

42بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمهند علي عبد30210

43بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكريحتر محمود نارص336506

44بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعلي احمد طهمان236449

45بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكراياد زياد شتيوي30256

46بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكراحمد سعدي اسماعيل488883

47بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكروسام حمد بحر338461

ن اسود دهش337974 48بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرياسير

49بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعبدهللا حلو حمض30284

50بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعبدهللا شاكر عبدهللا488859

51بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد حمد عفات336466

52بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرخالد عبداللطيف احمد30282

53بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرفارس خليفة غريب338495

54بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرخرصن شاكر اسماعيل30180

55بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعبدالكريم محمود جاسم15352

56بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد حميد ابراهيم488905

57بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمعن جاسم طهمان336124

58بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرايرس عبدالكريم جابر30262

59بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد طلب حمد236759

60بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكربالل محمد فياض338241

61بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعبد فرج جاسم384228

62بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعبدهللا احمد محمد336136

غام احمد طهمان236411 63بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكررصن

64بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمود عبدالكريم جابر30260

65بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكراحمد حاتم جدعان236458

66بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكربسام طلب حمد337931

ن عكوب236461 67بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكراحمد حسير

68بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرالحمزه اياد شتيوي30250

69بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعبدالرزاق شكر هادي338101

70بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرطهمان جسام جاسم236693

71بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرانمار قاسم محمد336356

72بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكروليد خالد وحيد30257

73بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكراحمد سعدون جاسم236760



ن83442 74بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكراحمد ماجد حسير

ن338111  علي حسير
ن 75بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرحسير

76بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرنبيل عبدهللا عبد236786

77بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد جاسم مجباس236748

78بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرهادي تركي عناد338287

ن عاشور236769 79دبلومالعامرية31555االنبارذكرمرتضن حسير

80دبلومالعامرية31555االنبارذكرشهاب احمد عبيد30204

81دبلومالعامرية31555االنبارذكرقاسم عفان فرحان236722

82دبلومالعامرية31555االنبارذكرعلي جاسم مجباس236439

83دبلومالعامرية31555االنبارذكراحمد خليل ابراهيم338091

84دبلومالعامرية31555االنبارذكرثامر احمد خلف236500

ن كريم فليح338222 85دبلومالعامرية31555االنبارذكرحسير

86دبلومالعامرية31555االنبارذكرعمر كرب علي236466

87دبلومالعامرية31555االنبارذكرعباس مرير سويد83413

88دبلومالعامرية31555االنبارذكرربيع محمد يوسف336218

89دبلومالعامرية31555االنبارذكرمحمد عجمي علي236454

90دبلومالعامرية31555االنبارذكرجنيد غزوان عبدالوهاب338750

91دبلومالعامرية31555االنبارذكرصادق مجهد محمد336371

92دبلومالعامرية31555االنبارذكرعقيل فاضل هالل236822

93دبلومالعامرية31555االنبارذكرادريس عفان فرحان236727

94دبلومالعامرية31555االنبارذكراحمد ظافر يوسف336162

95دبلومالعامرية31555االنبارذكرهيثم علي عون252620

96دبلومالعامرية31555االنبارذكرانس قاسم محمد336352

97دبلومالعامرية31555االنبارذكرمحمد احمد مجباس236763

98دبلومالعامرية31555االنبارذكرعمادالدين شاكر عبدهللا338787

99دبلومالعامرية31555االنبارذكرعدي احمد عبيد30206

100إعداديةالعامرية31555االنبارذكريوسف زاوي خلف336191

101إعداديةالعامرية31555االنبارذكرصباح مهدي صالح337773

102إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعماد جاسم محمد338475

103إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعدي هالل محمد336199

104إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعبدهللا علي جاسم15714

ن236380 105إعداديةالعامرية31555االنبارذكرفاضل اسود حسير

106إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمحمود دلف مدهر338522

107إعداديةالعامرية31555االنبارذكرفواز حمد عالوي236451

ن ابراهيم عبدهللا337849 108إعداديةالعامرية31555االنبارذكرحسير

109إعداديةالعامرية31555االنبارذكرشوكت عواد ذياب338539

110إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمحمد فصيح حميد488887

111إعداديةالعامرية31555االنبارذكرشاكر محمود جاسم30252

112إعداديةالعامرية31555االنبارذكراحمد جسام جاسم336130

ن خضير338739  ياسير
113إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمصطقن

1دكتوراهالعامرية31555االنبارذكرمحمد حسن يوسف85752

2دبلوم عاليالعامرية31555االنبارذكرهمام ثائر سعيد336280

ي خليل236595 3بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعمر ناج 

ي236828
4بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرباسم فاضل مرضن

5بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكراحمد خليل عليوي338387

6بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرحميد سليم عبدهللا236598

7بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد عبد ابراهيم236655



8بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرصهيب رافع جبار338257

9بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد عامر عالوي337759

10بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرجميل خميس جاسم338252

11بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعبدالقادر طالب خلف336334

ن336173  كريم حسير
12بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمصطقن

13بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكربهاء سامي دايح236605

14بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمود علي واعي488850

15بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكروائل محمد صالح336377

16بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعدنان عاشور نارص236372

17بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرهيثم محمد عجمي236765

18بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرهيثم خالد محمد488871

19بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرلؤي دلف عالوي236739

20بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكراحمد صالح خلف338482

21بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعالء سامي دايح488892

22بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرقضي ذنون يونس339007

23بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد غزوان عبدالوهاب30237

24بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرقيس هالل شاكر30229

25بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمود ابراهيم محمد336222

26بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد خضير عاضي83409

27بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعكاب احمد تركي236609

28بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمصطقن صباح عبداللطيف488787

ن84417 29بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكررسمد ماجد حسير

ن236703 30بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكريوسف عكوب حسير

31بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعثمان محمد غراف337767

32بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرهادي فيصل كزار338313

33بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرغزوان عبداللطيف عطيه338372

34بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعلي ساير محمد336234

35بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكربركات محمد عون83417

36بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعارف محمد ابراهيم236813

37بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرحسن علي خليف236782

38بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعثمان فيصل محمد236428

39بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعبدهللا فصيح حميد488782

40بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرسيف فهد عجمي236568

41بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرانس مجباس عبد338513

42بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعلي محمد خليل336254

43بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد عبد جبار252702

44بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعلي مصدق عراك83457

45بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعبدالرحمن طاهر يحتر336284

46بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعالءالدين عباس عبد236634

47بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعثمان محمد ايوب236422

48بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرهشام فيصل حماد236827

49بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد مبدر عراك83424

50بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمثتن جبار رجب336227

51بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرطالب عالوي عبدهللا236742

52بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرخلف عودة شعالن236772

53بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمود عبد جبار252660

54بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرقضي عامر شاكر338171



55بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرطي حاكم عودة336210

56بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرصفاء سامي دايح236698

57بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرتيسير عناد محمد338535

58بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرسالم يوسف عبد235819

59بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعمار ناظم محمد236754

60بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرحميد درع صالح337980

61بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكربسام علي ابراهيم338492

62بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكروليد صباح دلف30194

63بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد فواز عباس337753

64بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرحمد صالح خلف338456

65بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرماهر محمود نارص236793

ن338149 66بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعبدالرحمن تركي حسير

67بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكراحمد عبد مطر336346

68بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرقحطان كامل عودة338071

69بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرنورالدين سامي عناد236564

70بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعبدالرحمن سامي عناد338412

71بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرجاسم محمد جاسم338124

ن336320 72بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرايمن خضير حسير

73بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكراحمد حميد حمد336441

74بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد كاتب مصدف14921

75بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرقضي صفاء عبدالمنعم336150

76بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعمر كاظم سلمان236574

77بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمهند ماجد تركي337885

78بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمود ياس مفرج336184

79بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعالء محمد ثامر236733

80بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعبدللة محمد عبد30318

81بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعمار خميس محمد236641

82بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد نجم عبدهللا81763

83بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرسفيان جاسم محمد81952

84بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرايهاب فضل حميان488889

غام حميد ابراهيم236731 85بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكررصن

86بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعمر محمد ثامر336382

87بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمعتصم نوري خليل336244

88بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرايهاب رافع صبار81778

89بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرانس سامي عناد337894

90بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعثمان سامي عناد236562

91بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرحسام محمود جاسم30247

92بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد غازي عبد236780

ي صالح338034 93بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعمر ناج 

94بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرجابر جمال فرحان83421

95بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد محمود جاسم30238

ن محمد336267 96بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرجهاد ياسير

97بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكراياد خلف رسحان252581

98بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرحسام عدنان عبدالرزاق338517

99بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرطارق فنجان عبد488875

100بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد عباس صعب81757

101بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعبدالمجيد محمد عبدالمجيد236777



102بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد محمود عليوي236638

ن زبير30232 103بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعالء حسير

104بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرفاضل محمود رسحان488855

105بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد عبد عباس110530

106بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرحسام محمد يوسف236658

107بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرباسم عكوب سعود236809

108بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكراسماعيل ادهام رساي336241

109بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرايرس فخري عباس236735

ي دوس236557 110بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرخوام ناج 

111بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرحذيفة احمد ظاهر236751

112بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد خيون يونس488911

113بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكريارس محمد ابراهيم236774

114بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد حميد حمد336424

115بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد احمد شاكر338326

116بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرسعيد ناجح فراس337900

ي30270
ن
117بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكردهام فاضل شاق

118بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرسفيان عبد مطر336456

119بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد ثامر حمدي84413

120بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعمر احمد مجباس338137

121بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكراحمد عودة مطلك488896

122بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمصطقن خليل عليوي338394

123بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرهادي عايد مناجي236571

124بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكريوسف حامد جاسم338503

125بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرضياء سامي دايح236744

126بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرنافع سليم عبدهللا236815

127بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكراحمد عبدالرزاق علي30274

128بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرامجد سماح عنون338530

129بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرخالد حميد خالد85757

130بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد عامر محمد338953

ن ناظم محمد236752 131بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرحسير

ن336460 132بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرقحطان علي حسير

133بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمؤيد محمد خليل236630

ن236378 134بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكراحمد جاسم حسير

135بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمهند جبار مطر83475

136بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكراحمد عباس صعب81768

137بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرخرصن عبد عمر337786

138بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرسعدون هادي خلف236677

139بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكراحمد عبدالحميد يوسف545760

140بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعثمان شالش احمد30321

141بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعمر خلف حامد338059

142بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكريارس خضير محمد236468

143بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكررامي هادي خضير338155

ن يوسف338543 144بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعبدالحميد حسير

145بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد عبد سعود338468

146بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرطارق ذياب حمد384215

147بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرضمام موفق ابراهيم236582

148بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمصطقن فرحان خلف236431



149بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكراحمد قسام عذاب336496

150بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكراركان ثامر دهام236710

151بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعمر دواس فرحان337820

152بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكروسام فيصل محمد236408

153بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرسيف عامر شاكر337919

154بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرانس فيصل حمد236627

155بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرزياد حميد حمد336430

156بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكراحمد صباح علي338498

157بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكراحمد زبار حمد336143

158بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد جاسم حميد30235

159بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد خليل عليوي336206

160بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعثمان لطيف جاسم83429

161بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرعبدالرحمن خميس جاسم338247

162بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمصطقن محمد عناد236621

163بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرحسام حمد بحر336436

164بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكروجدان عبيد كسار338846

165بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرشاكر صالح خلف336408

166بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكراثير عبد احمد336419

167بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمحمد حاكم عودة336474

168بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرسالم ذياب رسحان252608

169بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرمصطقن فواز حمد236708

170دبلومالعامرية31555االنبارذكرعمر خضير فري    ح236787

171دبلومالعامرية31555االنبارذكرمصطقن حميد جدعان83480

172دبلومالعامرية31555االنبارذكراكرم خليل خليفة336249

ن83447 173دبلومالعامرية31555االنبارذكرحميد ماجد حسير

174دبلومالعامرية31555االنبارذكرمحمد علي فياض338553

175دبلومالعامرية31555االنبارذكرعلي احمد بديوي338381

176دبلومالعامرية31555االنبارذكرمحمد حسن علي338177

177دبلومالعامرية31555االنبارذكرعمر حميد صالح236492

178دبلومالعامرية31555االنبارذكراحمد خضير فري    ح236783

179دبلومالعامرية31555االنبارذكرمنترص محمود فياض337958

180دبلومالعامرية31555االنبارذكرنزار ناظم عقيل236475

181دبلومالعامرية31555االنبارذكرعمار محمد ابراهيم236807

182دبلومالعامرية31555االنبارذكراحمد عبدهللا دايع236645

183دبلومالعامرية31555االنبارذكرابراهيم عبد ابراهيم337872

184دبلومالعامرية31555االنبارذكرمحمد حمد فرحان488909

ن236810 185دبلومالعامرية31555االنبارذكرصالح عباس حسير

186دبلومالعامرية31555االنبارذكربشير جاسم محمد488868

187دبلومالعامرية31555االنبارذكرهاتف ضباب مطر83833

188دبلومالعامرية31555االنبارذكرزيد جمال اسماعيل30242

189دبلومالعامرية31555االنبارذكرقيس سعدون صالح85748

190دبلومالعامرية31555االنبارذكرعبدالرحمن فاضل مدب338961

191دبلومالعامرية31555االنبارذكرمحمد احمد تركي236738

192دبلومالعامرية31555االنبارذكرقحطان علي محارب236791

193دبلومالعامرية31555االنبارذكرليث صالح نوري14962

194دبلومالعامرية31555االنبارذكرفائز جدعان طوكان252560

195دبلومالعامرية31555االنبارذكرشهاب احمد تركي338294



 علي236756
ن 196إعداديةالعامرية31555االنبارذكرسيف حسير

197إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمحمد رافع دحام336342

198إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعمار احمد عالوي338183

199إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمحمد حاتم جاسم338935

200إعداديةالعامرية31555االنبارذكراحمد مراد عودة338834

201إعداديةالعامرية31555االنبارذكرسمير علي عطية338966

202إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعبدالرزاق بشير رزيك338926

203إعداديةالعامرية31555االنبارذكرطلحة عبد ابراهيم236414

ن بردان338797 204إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعبد الرحمان حسير

205إعداديةالعامرية31555االنبارذكروسام سامي مجباس336487

206إعداديةالعامرية31555االنبارذكراحمد هيثم علي337762

207إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمحمد عجاب هادي338992

ن عبود339076 208إعداديةالعامرية31555االنبارذكربركات حسير

ي عباس110535
209إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعباس غتن

210إعداديةالعامرية31555االنبارذكررواء حمادي حمد236566

211إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمحمد بركات فياض339028

212إعداديةالعامرية31555االنبارذكرحيدر خليل حنشل236821

213إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعلي عدنان عبد110582

214إعداديةالعامرية31555االنبارذكراحمد محمد فاضل337790

ن عليوي336238 215إعداديةالعامرية31555االنبارذكرسفيان حسير

216إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمحمد فاضل جاسم236737

217إعداديةالعامرية31555االنبارذكربارق احمد ابراهيم236580

218إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعمر سعدون صالح111153

219إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعلي صباح نوري488852

220إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمصطقن عبد زبن338265

221إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعبدالستار زيدان سمير338041

222إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعصام حسن زبير30230

223إعداديةالعامرية31555االنبارذكرريسان عودة حميد488894

224إعداديةالعامرية31555االنبارذكراحمد سعدي محمد252256

ن15050 225إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعبدالوهاب شالل حسير

226إعداديةالعامرية31555االنبارذكرفياض طارق فياض15374

227إعداديةالعامرية31555االنبارذكراحمد عبيد حمد236480

228إعداديةالعامرية31555االنبارذكريعقوب احمد جلوب252602

229إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعمر حمود سلوم236590

230إعداديةالعامرية31555االنبارذكرسيف محمد فياض236771

231إعداديةالعامرية31555االنبارذكرهشام عدنان عبدالرزاق336413

232إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمصطقن حمادي حمد236375

233إعداديةالعامرية31555االنبارذكرايوب عبدهللا جاسم339020

ن338431 234إعداديةالعامرية31555االنبارذكرليث حميد حسير

ي30315
ن
235إعداديةالعامرية31555االنبارذكرابوبكر فاضل شاق

236إعداديةالعامرية31555االنبارذكريعقوب خليل عليوي489858

237إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمحمد عبد عودة488895

238إعداديةالعامرية31555االنبارذكريوسف عباس عبدالهادي336313

239إعداديةالعامرية31555االنبارذكرهيثم كريم خليف236795

240إعداديةالعامرية31555االنبارذكربالل باسم محمد14994

241إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعلي طالب حماد14907

242إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمحمد جهاد محمد236425



243إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمحمد قاسم محمد236470

244إعداديةالعامرية31555االنبارذكرفهد محمد حمد236585

245إعداديةالعامرية31555االنبارذكرابراهيم ماهر عبدالكريم14946

246إعداديةالعامرية31555االنبارذكرنصيف سليم خلف15878

247إعداديةالعامرية31555االنبارذكرماهر معن علي111333

248إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعامر احمد مهدي252503

249إعداديةالعامرية31555االنبارذكراحمد علي سلوم236497

250إعداديةالعامرية31555االنبارذكريونس ذنون يونس488728

251إعداديةالعامرية31555االنبارذكرباسم محمد نوار236818

252إعداديةالعامرية31555االنبارذكرحمزة احمد طهمان236691

253إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمصطقن محمود محل339050

254إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمصطقن خميس مزعل236489

255إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمروان ماهي علي15495

256إعداديةالعامرية31555االنبارذكرادهم هادي فياض236741

257إعداديةالعامرية31555االنبارذكراحمد حامد تركي236679

258إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمنذر خميس محمد236736

259إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعثمان صباح عبيد488908

260إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعمر احمد بديوي488737

 علي محارب337793
ن 261إعداديةالعامرية31555االنبارذكرحسير

262إعداديةالعامرية31555االنبارذكرصالح اسعد عجمي236820

263إعداديةالعامرية31555االنبارذكراحمد خالد وليد14913

264إعداديةالعامرية31555االنبارذكراسامة حميد خالد85760

265إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمحمد عبد احمد336393

266إعداديةالعامرية31555االنبارذكراحمد كريم حميد339044

 ابراهيم علي236688
267إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمصطقن

268إعداديةالعامرية31555االنبارذكرابوبكر هالل شاكر15241

ن336307 269إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعبدالرزاق عايد حسير

270إعداديةالعامرية31555االنبارذكراياد عودة ماهي15639

ن رعد انور236669 271إعداديةالعامرية31555االنبارذكرحسير

272إعداديةالعامرية31555االنبارذكراحمد سليم عبدهللا236814

273إعداديةالعامرية31555االنبارذكرجنيد حاتم عذاب236382

274إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعمر نجم عبدهللا236483

275إعداديةالعامرية31555االنبارذكراكرم فالح نوري236716

276إعداديةالعامرية31555االنبارذكرانور نايف عبيد252355

277إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمصطقن صباح صالح338819

278إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمحمد جاسم محمد236617

279إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعبدالكريم محمد جاسم337951

280إعداديةالعامرية31555االنبارذكريزن جاسم طهمان236495

281إعداديةالعامرية31555االنبارذكرفراس جاسم نارص488732

ن يوسف338548 282إعداديةالعامرية31555االنبارذكريوسف حسير

283إعداديةالعامرية31555االنبارذكرنمير عبد احمد336399

284إعداديةالعامرية31555االنبارذكرليث محمد عودة337777

285إعداديةالعامرية31555االنبارذكرجميل حمد عفات338441

286إعداديةالعامرية31555االنبارذكررامي اكرم حميد338900

287إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمعن عامر محمد338948

288إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمحمود جاسم محمد337779

ن خضير338938 289إعداديةالعامرية31555االنبارذكراحمد ياسير



290إعداديةالعامرية31555االنبارذكرصديق كامل خلف338029

291إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمحمد بشير رزيك339082

ن110569 292إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمعن محمد حسير

 علي محمد110838
ن 293إعداديةالعامرية31555االنبارذكرياسير

294إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعمر سعدون عمير236491

295إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمحمد فاضل محمد338273

296إعداديةالعامرية31555االنبارذكراسامة ابراهيم علي338279

ي236800
 
ق 297إعداديةالعامرية31555االنبارذكرحمزة عبدالهادي رسر

298إعداديةالعامرية31555االنبارذكريارس اسماعيل خلف488736

299إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعثمان محمد صالح252495

300إعداديةالعامرية31555االنبارذكرطارق قحطان عبدالرزاق338559

301إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعمار يارس خميس338998

302إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعليوي خلف سودان339100

ي عبيد338209 303إعداديةالعامرية31555االنبارذكرنعمان هوب 

304إعداديةالعامرية31555االنبارذكرسعد صباح عواد110849

305إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمحمد خضير محمد236433

ن338303 306إعداديةالعامرية31555االنبارذكرهيثم علي حسير

307إعداديةالعامرية31555االنبارذكرفرات مهند خلف15731

308إعداديةالعامرية31555االنبارذكراحمد خيون يونس339014

309إعداديةالعامرية31555االنبارذكراحمد حاتم جاسم338880

310إعداديةالعامرية31555االنبارذكروليد حمد عواد252516

311إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمحمد غازي مجهد236613

312إعداديةالعامرية31555االنبارذكرنسيم علي محمد111101

313إعداديةالعامرية31555االنبارذكراحمد عامر عالوي531779

314إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعمر هالل شاكر15315

315إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمحمد وجيه محمد337825

316إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمهند فوزي حمد236712

317إعداديةالعامرية31555االنبارذكراسامة جبار رجب488865

318إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمصطقن خليل حسن14976

319إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعمر شاكر اسماعيل14829

320إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعلي محمد جاسم236700

ن حميد111156 321إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمحمد حسير

322إعداديةالعامرية31555االنبارذكرسيف عبيد صالح111328

323إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمحمد صباح غدير252365

ن336178 324إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمحمد كريم حسير

325إعداديةالعامرية31555االنبارذكرجاسم محمود نوار236829

326بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرحامد فرج محمود236817

327بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرضياء حمد نارص336500

328بكالوريوسالعامرية31555االنبارذكرسليم خلف فرحان30273

329إعداديةالعامرية31555االنبارذكرحميد عباس اللطيف336389

330إعداديةالعامرية31555االنبارذكرمحمد محمود نارص336276

331إعداديةالعامرية31555االنبارذكرعدنان عبد عبدهللا110565

1بكالوريوسالعامرية31555االنبارأنتىناهدة جميل مخلف30191

2بكالوريوسالعامرية31555االنبارأنتىاسماء خليل ابراهيم338232

3بكالوريوسالعامرية31555االنبارأنتىسىه نوري ساكن30196

4بكالوريوسالعامرية31555االنبارأنتىحوراء داود سلمان83459

ميسم علي عبدالجبار488900
5بكالوريوسالعامرية31555االنبارأنتى



6بكالوريوسالعامرية31555االنبارأنتىرسى رعد انور236779

7بكالوريوسالعامرية31555االنبارأنتىخديجة اسماعيل خضير30214

8بكالوريوسالعامرية31555االنبارأنتىزينب حنون محمد488899

9بكالوريوسالعامرية31555االنبارأنتىنبا مؤيد صباح488912

شيماء احمد علي338500
10بكالوريوسالعامرية31555االنبارأنتى

11دبلومالعامرية31555االنبارأنتىرجاء محمد رشيد338081

12دبلومالعامرية31555االنبارأنتىابتسام محمد هندي531784

13دبلومالعامرية31555االنبارأنتىهاجر رحيم خلف353902

14إعداديةالعامرية31555االنبارأنتىهناء محمد بندر236418

ن خلف فزع30215 1بكالوريوسالعامرية31555االنبارأنتىحنير

2بكالوريوسالعامرية31555االنبارأنتىاثار عبد احمد236776

3بكالوريوسالعامرية31555االنبارأنتىبيداء عصام جاسم30220

4بكالوريوسالعامرية31555االنبارأنتىوفاء احمد طهمان236805

5بكالوريوسالعامرية31555االنبارأنتىمها رزاق خضير30201

6بكالوريوسالعامرية31555االنبارأنتىايات خلف فزع30188

7بكالوريوسالعامرية31555االنبارأنتىابتسام عبدهللا عبد542192

8بكالوريوسالعامرية31555االنبارأنتىمالندي زياد شتيوي30174

مريم علي عبدالجبار488901
9بكالوريوسالعامرية31555االنبارأنتى

10بكالوريوسالعامرية31555االنبارأنتىرقية محمد عمر338980

11بكالوريوسالعامرية31555االنبارأنتىمتن عبد عباس110564

افتخار علي سلوم236792
12بكالوريوسالعامرية31555االنبارأنتى

13بكالوريوسالعامرية31555االنبارأنتىمريم عبدالواحد مطر489473

14بكالوريوسالعامرية31555االنبارأنتىمتن كريم مطر30198

15إعداديةالعامرية31555االنبارأنتىوفاء رشيد عبدهللا236415

16إعداديةالعامرية31555االنبارأنتىمحمد خليل ابراهيم252498

مي سعد قاسم338526
17إعداديةالعامرية31555االنبارأنتى

18إعداديةالعامرية31555االنبارأنتىضح عامر محمد15536

19إعداديةالعامرية31555االنبارأنتىبراءة عدنان عبد110580

20إعداديةالعامرية31555االنبارأنتىعمر محمد ثلج339062

21إعداديةالعامرية31555االنبارأنتىميادة فتاح ابراهيم339072

يف جاسم338020 22بكالوريوسالعامرية31555االنبارأنتىزينب رسر

1ماجستيرالخالدية31556االنبارذكرمجيد عباس علوان384402

2ماجستيرالخالدية31556االنبارذكرمحمد مخلف هواش384302

ن عبد85471 3ماجستيرالخالدية31556االنبارذكراحمد ياسير

4ماجستيرالخالدية31556االنبارذكريارس عبود حمد84227

5ماجستيرالخالدية31556االنبارذكرطارق حمد جاسم252757

6ماجستيرالخالدية31556االنبارذكرمصطقن مزهر ضاجي85487

7ماجستيرالخالدية31556االنبارذكرمشتاق طالب عبد545508

8بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرخميس فياض مخلف85338

9بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرحمدان حسن نايل84195

10بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعبدالستار جبير جفال384323

11بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرخميس عباس دايح85361

ن84202 12بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرامير عبد حسير

13بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعيد عباس دايح252682

14بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد عباس دايح384478

15بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمزهر ضاجي خلف252721

16بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكراحمد عبد زغير384416



17بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد سليمان احمد85629

18بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعمر محمود حامد545502

19بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعبدهللا خضير عبيد384286

20بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرجعفر نجم عبدهللا83028

21بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد عيد سعيد83095

22بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعبد محمد عبد85315

23بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرنوري فيحان حمد84209

24بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمجيد جميل مظلوم84547

25بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعزيز محمد فياض85239

وك محمد84152 26بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرسيف مي 

27بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمجيد حميد فري    ح384387

28بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرهمام عبيد حامد384358

29بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرسعد ابراهيم علي83088

30بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمازن فوزي عبد84297

31بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكررياض سلمان داود384467

32بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكررياض احمد عبود85385

33بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعلي عويد فياض85286

ي384417
34بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرثائر عتيف منقن

35بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمهند خالد محمد552977

36بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرفؤاد حمزة سيدعلي384396

37بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعمر جبار خلف252585

38بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرزياد خلف مرزوك84510

39بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكريارس محمد عواد252684

40بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمجيد عاضي مطر85289

41بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد عيد خلف384461

42بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد حميد حماد85433

43بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكررائد محمود عناد252656

44بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرلؤي جالب محمد384254

45بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد محمود حامد252750

46بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمازن حميد رمل84536

47بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرحسام عباس جياد85282

ن552950 48بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد خميس حسير

49بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرسعد عبد مطر252748

50بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعلي محمود حامد384298

51بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعالء ابراهيم علي83022

52بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد مجبل حمد83096

53بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكربالل زبن عزيز85382

54بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكراسامة طلب عبد84470

55بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكراياد خلف مرزوك84513

56بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعبدالرحمن حميد بداع83104

57بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرساهد نجيب عبدهللا384377

58بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمهند محمد عواد83080

59بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكراحمد عيد سعيد83099

ن552949 60بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعبدالرحمن خميس حسير

61بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد فياض مصلح84522

62بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكراحمد سعد فرحان252652

ي384388
63بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعبدالسالم نجاح منقن



64بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعمار فرحان خلف85650

65بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد احمد جاسم545545

66بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعبدالرحمن جمال محمد384427

67بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعبدهللا محمد عبد552955

68بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعبدالجبار خالد عبدالعزيز545490

69بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد جمعة كرمان384331

70بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرسيف مهند جياد85340

71بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرخلف درج مصلح85414

72بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعبدهللا عواد حمود384465

ن فرج احميد384390 73بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرحسير

74بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد حميد حريش83006

75بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد عبدالكريم عيد545533

76دبلومالخالدية31556االنبارذكرامجد حميد فري    ح548315

77دبلومالخالدية31556االنبارذكرحمد جالل شاحوذ545526

78دبلومالخالدية31556االنبارذكرطارق نجيمان جاسم85347

79دبلومالخالدية31556االنبارذكرجاسم محمد عبود252663

80دبلومالخالدية31556االنبارذكرعبدالحليم طرموز فري    ح384414

81دبلومالخالدية31556االنبارذكرسمير محمد فياض252665

ف252672 82دبلومالخالدية31556االنبارذكراحمد جبار مرسر

ن حمد سليمان545515 83دبلومالخالدية31556االنبارذكرياسير

84دبلومالخالدية31556االنبارذكرمؤيد مخلف حمد85457

85دبلومالخالدية31556االنبارذكرمؤيد عيد خلف384463

86دبلومالخالدية31556االنبارذكررياض سليمان نارص84134

87دبلومالخالدية31556االنبارذكرحميد عاضي مطر384422

ن545520 88دبلومالخالدية31556االنبارذكرعمر ناجح حسير

89دبلومالخالدية31556االنبارذكربشير نجيمان جاسم85354

90دبلومالخالدية31556االنبارذكراحمد سعدي علوان85400

91دبلومالخالدية31556االنبارذكرعارف محمد فياض84503

92دبلومالخالدية31556االنبارذكرمحمد عبدالرحمن صايل85387

93دبلومالخالدية31556االنبارذكرعمر محمد فراس85292

94دبلومالخالدية31556االنبارذكرجاسم محمد شهاب356280

95دبلومالخالدية31556االنبارذكرمؤيد عايد فياض85296

ن548295 96دبلومالخالدية31556االنبارذكرعمار خليل حسير

97دبلومالخالدية31556االنبارذكرسيف عبدالحميد محسن85618

98دبلومالخالدية31556االنبارذكرعثمان محمد عواد84216

99إعداديةالخالدية31556االنبارذكرقضي علي حسن384399

100إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمنترص خليل ابراهيم83065

101إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمحمد خلف حمد252681

102إعداديةالخالدية31556االنبارذكررياض احمد عبدهللا252741

103إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمحمد جمعة عليوي252673

104إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعمر نجم عبدهللا252700

105إعداديةالخالدية31556االنبارذكرناظم علي حمادي522467

106إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمحمد سعيد عبدهللا384384

107إعداديةالخالدية31556االنبارذكرماجد عاضي مطر85242

ن84143 108إعداديةالخالدية31556االنبارذكروليد ابراهيم حسير

109إعداديةالخالدية31556االنبارذكرخلف محمود عبود384309

110إعداديةالخالدية31556االنبارذكردريد شاكر صالح84294



111إعداديةالخالدية31556االنبارذكراحمد عاضي مطر85380

ي عبد حمد83061
112إعداديةالخالدية31556االنبارذكرهابن

113إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمحمد عبدالرحمن فرحان252693

ي حمد85255 114إعداديةالخالدية31556االنبارذكراحمد ناج 

115إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمحمد سنجار ارزي    ج83083

116إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمروان حمد علي83025

117إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعالء فرحان دحام548308

118إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعمر محمد حمد111655

119إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعمر رجب مبارك384395

120إعداديةالخالدية31556االنبارذكراحمد سليمان نارص552966

121إعداديةالخالدية31556االنبارذكرانور ابراهيم علي83008

122إعداديةالخالدية31556االنبارذكرانس عالء خليف384260

123إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعمر عبدالرحمن فرحان252649

124إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمحمد جاسم محمد252527

125إعداديةالخالدية31556االنبارذكراحمد صباح ندا83067

126إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعمر عساف محمد111379

127إعداديةالخالدية31556االنبارذكريارس سطم فهد84284

ن خلف252471 128إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعلي حسير

1دكتوراهالخالدية31556االنبارذكراحمد محمود حمود111299

2ماجستيرالخالدية31556االنبارذكرحميد هادي موس384375

3ماجستيرالخالدية31556االنبارذكرثامر شالل حماد85429

4ماجستيرالخالدية31556االنبارذكربكر طارق خلف384471

5ماجستيرالخالدية31556االنبارذكرثائر اخضير صالح111620

6بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعلي ربيع علي85270

7بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعالء عبد خلف252690

8بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعلي عبد مطر85273

9بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرسالم علي خلف384267

10بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكراحمد يارس فياض84533

11بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعلي محمد جياد85372

12بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكروسام سمير عليان384418

13بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكررياض محمد علي83019

14بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعلي عبدهللا علوان84136

15بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد عبدالخالق محمد84161

16بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعمر سعد صالح84298

17بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمؤيد احمد عفات83003

18بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكراحمد محمد احمد85446

19بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعمر ناهي عبدهللا111325

ن85346 20بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكربالل عباس حسير

21بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد فاضل حمود84220

22بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمصطقن عبدالستار محمد252598

23بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعمر عبد رمح252600

24بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد ماجد محمد83069

25بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرزياد طارق خلف384435

26بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد جبير احمد548301

27بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرايمن علي سليمان85653

28بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمصطقن صبار عطروز83040

ي384370
29بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكراثير نجاح منقن



30بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد مجيد حميد384428

31بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعبدهللا ابراهيم فايز111373

32بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعمر جمعة عليوي252489

33بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكريارس مصلح عبد84492

34بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرفراس خميس تركي545496

35بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمصطقن عبدالهادي كرمان252465

36بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرصالح محمد عبود84278

37بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكروسام خلف حمود384439

38بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعلي ابراهيم خلف84275

39بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد حمد عبد252711

40بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكراحمد جبير مدهر252522

41بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد سالم لطيف85308

42بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرزياد بردان عبدهللا384261

43بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعلي عبدالرحمن صايل384398

44بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعمر ابراهيم مخلف111496

45بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرريام خميس علي83037

46بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد خضير كردي552937

47بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكراحمد نايل محمد83050

48بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد احمد حميد83106

49بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد علي حمد252571

50بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعثمان عبدالرحمن حمد252739

51بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرنزار عبدالحافظ مخلف252638

52بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد فضيل عيىس84156

53بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعبدالقادر ابراهيم مخلف84304

54بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرحيدر عباس جياد84524

55بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكراحمد مجيد احمد84273

56بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكراحمد عيىس محمد252676

57بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمصطقن فاضل عساف83045

58بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعمر دلف منصور83075

59بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعبدهللا خالد زيدان84223

60بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكروائل عماد محمد85374

61بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرقاسم محمد عبد545513

ن عبد84213 62بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكربالل ياسير

63بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرزياد طارق نجيمان85360

64بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد احمد فارس83015

65بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرحيدر صادق محمد84307

66بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرابوبكر ابراهيم عبد85259

67بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرجمعة عبد حماد85461

ي احمد عواد384431
68بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرهابن

69بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد وهيب عبود548303

70بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرسمير سامي عبد84302

71بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرفوزي احمد عبد84280

72بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعثمان جبار خلف83057

73بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرصالح اياد جاسم85440

ن خلف84291 74بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعمر حسير

75بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعمر موس تركي545546

76بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعمر قاسم محمد548312



77بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرانور محمود فارس85476

78بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكراحمد يوسف عبود252658

79بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكراحمد جاسم محمد84311

ن عساف83012 80بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعلي ياسير

ن542002 81بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرايناس محمد ياسير

82بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعمر عبدالستار جبير384272

83بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرثامر خميس جاسم85450

84بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد ناظم حميد83078

85بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرحسام عبد فرحان560947

ي85417
86بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرثامر عتيف منقن

87بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعلي جاسم حماد85455

88بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد حمد خلف85421

89بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكراحمد عبدهللا خضير384294

90بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرفوزي كمال عبد85459

91بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرسند خلف مشوح545518

92بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد سامي حمد384393

93بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمصطقن طالب عبد545523

94بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد خميس فياض85357

95بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعبدالمجيد حميد عباس85365

96بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرصهيب وحيد مخلف84231

97بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعبدهللا احمد مدهر84205

98بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعمر داود سليمان84288

99بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكراحمد سعيد عبد548300

100دبلومالخالدية31556االنبارذكرعبدالرحمن سامي حمد384310

101دبلومالخالدية31556االنبارذكراحمد صالح رجب85245

102دبلومالخالدية31556االنبارذكروسام عبدالحميد محسن85640

103دبلومالخالدية31556االنبارذكرعمر يوسف جوير111393

104دبلومالخالدية31556االنبارذكررعد محمد رجا356047

105دبلومالخالدية31556االنبارذكرمحمد طارق نجيمان85345

106دبلومالخالدية31556االنبارذكرسعيد حمد عبد84167

107دبلومالخالدية31556االنبارذكرعماد حامد نجم84518

108دبلومالخالدية31556االنبارذكرعمر خميس فياض85358

109دبلومالخالدية31556االنبارذكرعمر ابراهيم عبد85266

110دبلومالخالدية31556االنبارذكرمحمد نارص نجم252549

111دبلومالخالدية31556االنبارذكرنسيم عبدالحميد محسن85645

ن عبد85472  ياسير
112دبلومالخالدية31556االنبارذكرمصطقن

113دبلومالخالدية31556االنبارذكرعمر محمد كامل334466

114دبلومالخالدية31556االنبارذكرعامر محمد حمد252680

115دبلومالخالدية31556االنبارذكرسعيد حميد عبود85423

116دبلومالخالدية31556االنبارذكراحمد ناظم حميد85441

117دبلومالخالدية31556االنبارذكرمحمود حميد خلف85469

118دبلومالخالدية31556االنبارذكرعماد خلف مرزوك84505

119دبلومالخالدية31556االنبارذكرحاتم محمد حاتم379239

120إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعلي عبد حماد85467

ن احمد عبد111206 121إعداديةالخالدية31556االنبارذكرحسير

122إعداديةالخالدية31556االنبارذكرسعد عبدالوهاب هالل111269

123إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمثتن محمد عليوي111471



124إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعبدهللا فاضل عساف111198

ن384276 125إعداديةالخالدية31556االنبارذكرصهيب مزهر حسير

126إعداديةالخالدية31556االنبارذكرخالد محمد احمد111292

127إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمصطقن احمد خليل252517

ن مرزوك384455 128إعداديةالخالدية31556االنبارذكرسداد حسير

129إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعبدالرحمن خالد خميس111385

130إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعبدالباسط ابراهيم فايز111381

131إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمحمد خضير عباس111289

132إعداديةالخالدية31556االنبارذكربارق زياد خلف85437

133إعداديةالخالدية31556االنبارذكرابوبكر منذر نجيب384379

134إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمصطقن احمد سليمان252491

135إعداديةالخالدية31556االنبارذكرايمن عبدالرحيم حمد252689

136إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمحمد صالح هندي111658

137إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعزام نافع مخلف111644

138إعداديةالخالدية31556االنبارذكرحيدر اسماعيل خليل252439

139إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعمر محسن نجم252243

140إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعمران مؤيد عبيد384400

141إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمحمد شهاب احمد548310

142إعداديةالخالدية31556االنبارذكراحمد مظهر نجيب384367

143إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمحمد عماد كامل111625

144إعداديةالخالدية31556االنبارذكراياد طارق سنجار111489

145إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعبدالرحمن حميد محمود522209

ي عبود111638
146إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمحمد غتن

147إعداديةالخالدية31556االنبارذكرسيفالدين احمد فارس83063

148إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعثمان سعود خليف384362

149إعداديةالخالدية31556االنبارذكرميثم نوار رسحان548311

150إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعبدالقادر صالح مطلك111210

151إعداديةالخالدية31556االنبارذكركريم حميد جدوع547891

152إعداديةالخالدية31556االنبارذكرطالب فاضل حماد84187

153إعداديةالخالدية31556االنبارذكرايهاب عبدالرحمن فرحان252377

154إعداديةالخالدية31556االنبارذكرموس احمد تركي83071

155إعداديةالخالدية31556االنبارذكرانس محمد ذياب111404

156إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمحمد احمد حمد111186

157إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعمر جمعة فارس111314

158إعداديةالخالدية31556االنبارذكراثير احمد خلف111634

159إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمحمود لطيف محمد111484

160إعداديةالخالدية31556االنبارذكراحمد نوري بطاح83093

ي اسماعيل111460
161إعداديةالخالدية31556االنبارذكراحمد حق 

162إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعمر برزان قادر111318

163إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمصطقن نصيف جاسم111481

164إعداديةالخالدية31556االنبارذكراحمد محمد عاضي111606

165إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمحمد صالح رجب84496

166إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمصطقن محمود صالح111650

167إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعلي حمد علي111183

168إعداديةالخالدية31556االنبارذكراثير حميد مخلف384247

169إعداديةالخالدية31556االنبارذكراحمد فرج مخلف384385

170إعداديةالخالدية31556االنبارذكررضوان احمد عباس85350



171إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمصطقن رياض احمد252625

172إعداديةالخالدية31556االنبارذكرابراهيم اسماعيل علي111189

173إعداديةالخالدية31556االنبارذكرابراهيم محمد علي548314

174إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمعاذ خميس عباس111431

175إعداديةالخالدية31556االنبارذكرذاكر محمد مخلف111321

176إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعبدالرحمن عبدالسالم كاظم111500

177إعداديةالخالدية31556االنبارذكراحمد طلب عبد252723

178إعداديةالخالدية31556االنبارذكراحمد دريد شاكر111396

179إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعبدالقادر دريد شاكر111407

180إعداديةالخالدية31556االنبارذكروليد خالد عبد252500

ي عبدالكريم عيد111420
181إعداديةالخالدية31556االنبارذكرضن

182إعداديةالخالدية31556االنبارذكرفيصل حافظ ابراهيم111612

183إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمحمد احمد خليل252358

ن كرمان111504 184إعداديةالخالدية31556االنبارذكراحمد ياسير

185إعداديةالخالدية31556االنبارذكرسامي احمد سليمان522076

186إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعمر سمير عليان384366

187إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعمر ابراهيم احمد111283

ي عمال111267
ن
188إعداديةالخالدية31556االنبارذكرالفاروق صاق

189إعداديةالخالدية31556االنبارذكرقاسم محمد عبد83049

190إعداديةالخالدية31556االنبارذكراحمد محمد حمد111640

191إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمحمد مزهر ضاجي111329

192إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعمر حسن عبد111440

193إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعمار محمد حمد111662

194إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعبدالكريم ذياب صالح252497

ن فياض111463 195إعداديةالخالدية31556االنبارذكراحمد حسير

196إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمنترص طارق خلف384473

197إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعمار سعد صالح111512

198إعداديةالخالدية31556االنبارذكررعد تركي جراد84480

199إعداديةالخالدية31556االنبارذكراحمد ابراهيم محمد83056

200إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمصطقن يوسف جوير111390

201إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمحمد خميس علي111191

202إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمحمد برهان فخري384344

203إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمصطقن عبد خلف111327

204إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمحمد ايوب سليمان83073

205إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعلي كاظم محان111468

206إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعلي صالح حماد111479

207إعداديةالخالدية31556االنبارذكرسيف يوسف طه111334

208إعداديةالخالدية31556االنبارذكرعلي سالم عبد111296

209بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمنذر نجيب عبدهللا384382

210بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعدي عفات حردان384475

211بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرعلي سليمان نارص522344

212بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرجمال طه عطروز111201

213بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرناظم محمد خليفة85479

214بكالوريوسالخالدية31556االنبارذكرمحمد ريكان مشعل85370

215دبلومالخالدية31556االنبارذكرزهير عبدهللا خليفة384441

216دبلومالخالدية31556االنبارذكرطه محمود حمود85475

217دبلومالخالدية31556االنبارذكرثائر مجبل حمد384349



218دبلومالخالدية31556االنبارذكرقحطان عدنان زبن85451

219دبلومالخالدية31556االنبارذكرعبدالهادي كرمان ملحان83035

ي حمد111400 220إعداديةالخالدية31556االنبارذكرمحمد ناج 

1ماجستيرالخالدية31556االنبارأنتىهالة مهدي حمد552953

ة عباس مطلك252738 2بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىمنير

3بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىمريم حمود عليوي252737

ن552945 4بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىرشا عبد حسير

5بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىحمدة فاضل متعب342805

6بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىفيان محمود عبدالرحمن542176

7بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىلم قيس جهاد384446

8بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىكواكب نجيب محمد111213

ن سليمان84219 9بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىهبة ياسير

10بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىسهاد عزاوي عبد552947

11بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىاقبال سعيد عبد111197

12بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىارساء محمد جلعوط548152

13بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىسهام محمد عبد552981

14بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىارساء علي جوير85614

15بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىحنان ابراهيم احمد85431

سعاد مهدي تركي84183
16بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتى

17بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىغفران عبدالكريم عيد111388

ن حمد83055 18دبلومالخالدية31556االنبارأنتىابتسام حسير

19دبلومالخالدية31556االنبارأنتىشكرية نواف محمد384432

20دبلومالخالدية31556االنبارأنتىبراء احمد عودة379227

21دبلومالخالدية31556االنبارأنتىشيماء كناص عبود252752

22دبلومالخالدية31556االنبارأنتىنغم محمد عواد552984

23دبلومالخالدية31556االنبارأنتىسىه رزي    ج مخلف252631

24دبلومالخالدية31556االنبارأنتىنبا مجيد ندا542282

25إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىسليمة درج حمادي552960

عذراء علي حمد252575
26إعداديةالخالدية31556االنبارأنتى

27إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىدموع احمد زعال384449

28إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىرسل احمد زعال384372

1ماجستيرالخالدية31556االنبارأنتىايالف حميد عباس548307

ن552958 2بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىنور حامد حسير

3بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىصابرين خليل ابراهيم384406

4بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىنور صباح ندا83018

5بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىخلود جمال هندي252626

6بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىابتهال عبدالستار محمد252092

7بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىارساء محمد سلمان85356

8بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىجيهان فؤاد محمد83047

9بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىسحر صادق رجب252745

فادية علي خلف85626
10بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتى

11بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىشهد اسماعيل الطيف552940

12بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىسمية طه عايد84281

13بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىايالف عادل خليف357245

14بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىنورس محمود عبدالرحمن542178

15بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىايات حميد جوير85335

16بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىسارة حميد جدي85620



17بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىوالء احمد خلف548153

ن552959 18بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىمروة حامد حسير

ق حميد عباس384380 19بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىاستي 

20بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىميعاد عبود مخلف85484

21بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىزهراء ناظم حميد83034

22بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىزبيدة مؤيد عبيد552983

ن عبد رمح84529 23بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىياسمير

24بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىايناس خليل خلف552938

25بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىايفان فؤاد محمد83041

26بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىانس صالح خليل85624

27بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىامينة فزع عبيد548151

28بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىاالء احمد خلف548154

29بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىابرار صالح خليل85634

30بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىبيداء لطيف عبد552969

31بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىهاجر يوسف جوير85279

32بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىرونق حميد عباس384378

 علي384322
ن 33بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىسح  حسير

34بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىدعاء محمود عبدالرحمن542184

35بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىسهاد صالح هندي111668

36بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىزينب جليل ابراهيم384353

 علي384326
ن 37بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىصبا حسير

38دبلومالخالدية31556االنبارأنتىندى حمود مخلف552942

39دبلومالخالدية31556االنبارأنتىرؤى طارق احمد548302

40دبلومالخالدية31556االنبارأنتىانعام دهر مرزوك384424

41دبلومالخالدية31556االنبارأنتىبيداء عبدالكريم عبدهللا85638

 علي384315
ن 42إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىرواء حسير

43إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىرسل عبدالجبار خلف111601

اساور حسان علي111402
44إعداديةالخالدية31556االنبارأنتى

45إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىامال عماد خلف85438

46إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىنور حميد عباس111266

47إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىالرا ايوب سليمان111285

48إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىشهد خميس علي111187

49إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىزهراء صبار محمد548305

50إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىوسام جميل نايل111311

51إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىاالء ماجد بحر552963

52إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىاية سعيد عبد83054

ن سليمان111281 53إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىزينب ياسير

54إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىاشجان عراك محمد548309

وق زياد خلف111603 55إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىرسر

56إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىهند خالد مضحي548306

57إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىمياسة يوسف ابراهيم252507

58إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىنور عماد محمد111193

59إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىشمس احمد خلف542309

ن356261 60إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىضح اسماعيل حسير

 علي552943
ن 61بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىرجاء حسير

62بكالوريوسالخالدية31556االنبارأنتىنجيبة ابراهيم احمد552972

63إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىوفاء عودة سجل548299



64إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىساهرة رميض سعود111435

65إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىانتظار زيدان خلف83101

ى حازم صالح552973 66إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىبرسر

67إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىسوسن عبدهللا مطر111303

68إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىوداد طلب عبد84477

69إعداديةالخالدية31556االنبارأنتىامل خضير خليفه111666

1دكتوراهجزيرة كرطان31557االنبارذكرابراهيم خلف صالح378693

2ماجستيرجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد ابراهيم حامد344998

3ماجستيرجزيرة كرطان31557االنبارذكرقتيبة محمد شالل344519

ف حامد جديع379651 4ماجستيرجزيرة كرطان31557االنبارذكرارسر

5ماجستيرجزيرة كرطان31557االنبارذكرعامر حمد جدعان378664

6دبلوم عاليجزيرة كرطان31557االنبارذكرحميد عبيد احمد344801

ن عباس378739 7بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكراحمد حسير

8بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرلطيف صالح عل هللا82287

9بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرحارث صالح حمود82112

10بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرخميس علي سليمان82244

11بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرفيصل فاضل عبد345037

ن زين82268 12بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعمار حسير

13بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد زيدان خلف378973

14بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرسليم محمد محمود490102

15بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكررعد عبد عطية344503

16بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرسالم علي جديع82185

17بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكررافع صدف عطاهللا344558

18بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرطه عباس مخلف82196

19بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرصالح علىاهلل جوير82278

20بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعمر خلف محمود344826

21بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكراحمد عبدهللا احمد345039

22بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكربهاء مصدق عطاهللا252582

23بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعبدالرحمن كامل فنوص379639

24بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعلي ابراهيم حميد379626

25بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعماد صالح خلف344526

26بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرقاسم باشا عبد82219

ف علي هللا82297
27بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد مرسر

28بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرقحطان عدنان ثرثار378826

29بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرامير ابراهيم خلف82180

30بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرحميد علي مخلف379113

31بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرنيسان احمد علي379553

32بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعباس كاظم جواد379561

33بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكراركان درج محمد344545

34بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكربشير محمد علي378939

ي محمد344511 35بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد ناج 

36بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمجيد محمود علي344489

37بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمصطقن عدنان ثرثار344977

38بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكريونس هادي فري    ح344836

39بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكربالل محمد عبد344536

40بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرحسام حميد عبد344469

41بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكراحمد عبد تركي379545



42بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمود صبار عبدالعليم379583

43بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرسعدون علي مخلف379588

44بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعبدالسالم خلف حمود561183

45بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرلؤي صالح حسن489703

46بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمشتاق احمد علي379053

47بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرضياء محمد محمود344491

48بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعبدالقادر عدنان ثرثار344979

49بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرجاسم محمد نايف379730

50بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرحيدر حسن علي344790

ن صالح ابراهيم379695 51بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرحسير

52بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمعن عبداللطيف خلف489698

53بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرازهر علي سالم344515

54بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرسمير حسن علي490100

55بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرجمال محمد عباس82141

56بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرليث محمود احمد379140

57بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعبدالرحمن حميد صبار380068

58بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد طالب عبد344958

59بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمصطقن محمد صكر378910

60بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرانمار علي حمود82148

61بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرتيسير ستار احمد379643

62بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد اسماعيل احمد379557

63بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعبدالخالق محمد علي379667

64بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرطاهر علي محمد344487

65بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعبدالسالم محمود محمد82126

66بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكراحمد عباس سليمان82264

67بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرحسن علي جدعان344988

68بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرجبار عبد احمد344987

69بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعمر عبدالكريم خلف82204

70بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرليث طه عبد344956

71بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعمر طه عبد379738

72بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرسعد ابراهيم حامد344982

73بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكروليد كامل فنوص379755

74بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرغيث عبدالرزاق حمود82243

75بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكراحمد يوسف ظاهر379634

76بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرسعد محمد خليفة379744

77بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرانمار محمد شالل379632

78بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرايمن ماجد لطيف379709

79بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمروان حامد صالح379672

80بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكررسول احمد علي344508

81بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرامجد محمد فرحان379593

82بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد حميد مصلح379575

83بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد عبدالكريم خلف379550

ن عبدالجليل489701 84بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرصدام حسير

85بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعمر سامي جدعان379007

86بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمصلح فاضل مصلح379580

87دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد احمد رجا379749

88دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكرصالح خلف محمود82182



89دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكربشير صبار صطم379554

90دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكريارس حمد جدعان378755

91دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكرمصطقن عبدالرزاق حمود82241

92دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكروائل عباس سليمان82257

93دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكرعامر علي حمود345010

94دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكرثائر شاكر خلف314407

95دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكراسماعيل احمد فري    ح344548

96دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكرعمر مخيي  احمد344494

97دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكراكرم مجيد محمد379590

98دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد سعد عبد345044

 علي جدعان344466
ن 99دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكرحسير

100دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكرقيرص حميد مصلح379570

101دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكرثائر عبد صالح379754

 علي كريم379726
ن 102دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكرحسير

103دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكرعلي طالب شهاب382907

104دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكرمصطقن حميد راشد344435

105دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد صباح تركي378926

106دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكرهشام صباح حميد489705

107دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكرليث صباح تركي561139

ن379573 108إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكريحتر فارس حسير

109إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرجمعة عباس عبد561120

110إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكراحمد حامد كرين85782

111إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد هادي فري    ح344477

112إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرشاكر علي سليمان379606

ي عبد344485
113إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرعبدالكريم غتن

114إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرعدنان فرج هادي82255

115إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرخميس فاضل مصلح379565

1ماجستيرجزيرة كرطان31557االنبارذكرعمر عبدالجليل محمد379070

2ماجستيرجزيرة كرطان31557االنبارذكرعلي عبدالكريم رجا379691

3ماجستيرجزيرة كرطان31557االنبارذكرباسم عبد صالح82253

4بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكررعد علي ابراهيم344521

5بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكراحمد عبد محمود489926

6بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعالء سامي جدعان344973

7بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكروسام عويد عبد252643

 احمد علي379611
8بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمصطقن

9بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد ابراهيم احمد379597

10بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكراكرم حديد عبد344524

11بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعلي شاكر محيميد489609

ي عيفان احمد344534 12بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرصي 

13بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد خضير رجاء379618

14بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمكي سالم رجا252732

15بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمهند عبد احمد379095

16بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرحارث حمد محمود344870

17بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعبدالرحمن احمد عبد252640

ن82277 18بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرانمار عمار حسير

19بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعبدالرزاق صالح عل هللا82293

20بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعلي قاسم محمد345046



21بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرحسن جمعه حسن344970

22بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمصطقن سعدي حميد344955

23بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكراحمد ابراهيم احمد379533

24بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد محي احمد344539

25بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرتوفيق رشيد خلف252697

26بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعبدالستار احمد عبد252580

27بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرسعد عبدالكريم رجا379683

28بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرفراس احمد اسماعيل379647

29بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكريعقوب عبدهللا حمود82117

30بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكريونس جميل فنوص344440

31بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد فواز علي379615

32بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكربهاء طالب عبد344986

33بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكروليد مجيد غريب82121

34بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد حسن صالح344981

35بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمروان سامي عبد345030

36بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكراثير فاضل عباس82266

37بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرنمير رياض عبدالجبار344555

38بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكريونس خميس محمد344482

 علي344968
ن 39بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعلي حسير

40بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعبدهللا عواد احمد344994

41بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد احمد غريب345056

42بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرذوالفقار عبدالجليل محمد82276

43بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرطه حميد خلف378878

44بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكراحمد جمعة خليفة344933

45بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد خالد عبد252716

46بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرسيف عبدالكريم رجا379677

47بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمهند خميس محمد344480

48بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعالء زيدان خلف379725

49بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد عبدالرزاق حمود82109

50بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعالء عامر حامد344930

51بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكركمال محمد عباس82138

52بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمود كريم اسماعيل344530

53بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرسيف عبد رشيد252586

54بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكربالل عبد صالح378806

55بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرماجد محي احمد344537

56بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكررافد احمد عيد344984

57بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمصطقن محمد عبد379732

58بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرجمال ابراهيم احمد379602

59بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكراوس علي سالم344885

60بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعمار فرهود جميل82224

61بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكردريد حاتم نواف82155

62بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعمر محمد عبدهللا344523

63بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرقحطان عدنان راتب379707

64بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرصالح قحطان اسماعيل378895

65بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعبدالرحمن صالح سالم110732

66بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعبدالقادر علي عباس345026

67بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرسفيان مصلح عيىس379751



68بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرغريب جمعة حسن344975

69بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعامر قاسم عبود344983

70بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكربراء طه فري    ح82210

71بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمنار فواز محمود344551

72بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرابراهيم خليل ابراهيم83841

73بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرايمن رجب عبد379736

74بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد ثامر علي344853

 عبد تركي344898
75بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمصطقن

76بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمود خضير عباس82184

77بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعبدهللا محمد عبد379249

78بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرحذيفة خالد صبار345067

79بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكراحمد محمود جميل82216

80بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكراحمد محمد عبد252525

81بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعزالدين سالم رجا252595

82بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعمر خليل عباس379705

83بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكراحمد زيدان خلف379721

84بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمصطقن سعود محمود490110

85بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكراحمد محمد سالم82233

86بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكراحمد حنون ابراهيم379674

 علي سهيل379243
ن 87بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرحسير

88بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرجاسم جميل محمد82260

89بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمصطقن عبد صالح82249

90بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرنجم عبدهللا مخلف344449

91بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرنبيل حميد لطيف378860

ن344962 92بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكربهاءالدين قحطان ضعير

93بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعالء مخيي  احمد345000

94بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمروان احمد ابراهيم344502

95بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرقضي حميد فرحان82151

96بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكروليد خالد عواد379708

ف محمد شالل379660 97بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرارسر

98بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكراوس احمد غريب344969

99بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد علي كريم344528

100بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكراحمد خميس عواد83849

101بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرانس احمد غريب344971

102بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد خليفة محمد345069

103بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرثامر قاسم عبود344439

104بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرسيف ابراهيم عبد82188

105بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرابراهيم سعدي محمود85771

106بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعبدالرحمن عطية عزيز379198

107بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعمر سعدون محمد344985

108بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرحسام عبد عيفان489935

109بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمود احمد فرحان82191

110بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكراحمد عواد احمد344960

111دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكرمصطقن صالح حسن561171

112دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكراحمد حامد زيدان344923

113دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكرمجيد زيدان خلف379718

114دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكراحمد عبد رشيد252534



115دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد سعود محمود490105

116دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكراثير قاسم عبود344436

117دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكرعبدالسالم عبد علي252529

118دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكرسامي فري    ح مصلح344562

119دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكروليد رشيد صالح344565

120إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرابوبكر حميد صالح110763

121إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرمؤيد سلمان جاسم345060

122إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرعبدالرحمن سعدي خلف344464

ف عطاهللا345035 123إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرسفيان مرسر

124إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرحذيفه احمد فرحان110718

125إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرايمن جميل عبدهللا379694

126إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرمصعب محمد صكر110689

127إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرقتيبة حميد فرحان82153

128إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرهمام صالح حمود82135

129إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرعبدالقادر عبد عل هللا344810

130إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد ثامر حمد110684

131إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكربركات عبدالكريم رجا379022

132إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكراحمد حاتم محمد379149

133إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرخطاب محمد عبدهللا110704

134إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكريحتر ابراهيم عبيد344443

135إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرحيدر عواد اسماعيل345002

136إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرمازن حميد فرحان110666

137إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرعلي فليح حسن378844

138إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد قحطان اسماعيل345052

139إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكراحمد رافع صدف345054

140إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرعمار سعد علىاهلل82288

141إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد عادل احمد379036

142إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرسفيان عبد صالح110751

143إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد سعد عل هللا110736

144إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكربالل سعد عبد345043

145إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرنورالدين كامل علي110758

146إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرفهد عصام محمد111449

147إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرعمار قاسم عبود379739

148إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكريحتر عبداللطيف عبدهللا82129

149إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرعمر ماهر صالح344517

150إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكريعقوب جبير عبد345062

151إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد صالح رجا252616

152إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرزياد علي ابراهيم344878

 علي مدلل82145
153إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرمصطقن

154إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكراحمد محمد عبدهللا110713

155إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد خليل ابراهيم344902

156إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرعمر جمعة خليفة344939

157إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرعمر صالح سالم110728

158إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرسعيد طالب احمد379740

159إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرمصطقن سالم كردي344453

ف عطاهللا345033 160إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرمروان مرسر

161إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكربرهان الدين ضياء حمود110765



162إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرعثمان محمد زيدان379656

163إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرعبدالرحمن محمد احمد252249

164إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرحمود حسن علي344904

165إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد غانم صبار344567

166إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرعمر عبد عيفان489931

167إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرعبدهللا ابراهيم جواد345038

168إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمود سعد عبد345048

169إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرعبدالحكيم محمود محمد82120

170إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرنظير احمد عكاب333776

ن احمد رجا379746 171إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرحسير

172إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرحذيفة سعد عل هللا82283

173إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرعبدالملك عواد جميل110723

174إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرعمر عبدالقادر فرحان110672

175إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرطالب سعدون علي344993

176إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرزياد سعيد مسعر344843

177إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرايهاب علي سالم344514

178إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكراسماعيل كاتب خلف252392

179إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرعمر سعود محمود490107

180إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرعلي عباس علي345059

181إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرعلي حامد رشيد344858

182إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرمصطقن حميد فرحان82178

183إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكررسول سعدون عبدهللا344473

184إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرعامر عبدالكريم خلف110699

185إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد عبد تركي344893

186إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرصفاء مصلح عيىس378709

187إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرصباح محمد صالح378988

188إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرعادل عبدالقادر فرحان110678

ن252481 189إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرطه حامد ضعير

190إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرايوب طارق عبد344471

191إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرحمزة حميد عبيد345005

192إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرمجاهد محمود جميل82213

 سامي عبد345028
193إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرمثتن

194إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكراحمد عادل احمد344542

195إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرعمار خميس رجا379729

196إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكراحمد علي مدلل82159

197إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرعمرالدين مصدق عطاهللا345063

198إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد ضياء سليم344553

199إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرعمر يونس حميد379727

200إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرانس عبد محمود489922

ف378673 ف الدين خالد مرسر 201إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكررسر

202إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد مهدي صي 252557

203إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكررساج الدين سالم رجا252593

204بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرعدي عيىس محمود345068

205بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرماجد عطية عزيز379169

206بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارذكرسعد حمد خليفة82198

207دبلومجزيرة كرطان31557االنبارذكرمحمد علي سليمان82234

208إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارذكرعبدالجبار شياع هايس252257



1بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارأنتىغسان حميد محمد82236

2بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارأنتىوميض طارق عبد344447

3دبلومجزيرة كرطان31557االنبارأنتىبسعاد فرحان حسون379622

4إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارأنتىهدى سليمان عبود489493

1بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارأنتىاالء عبدهللا فرحان345021

2بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارأنتىمنار صالح رجا379687

3بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارأنتىميالد عبدهللا فرحان110662

 علي344965
ن 4بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارأنتىدعاء حسير

5بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارأنتىصفاء سعود محمود490114

6بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارأنتىدنيا طالب كريم379711

 علي344541
ن 7بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارأنتىسح  حسير

8بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارأنتىسمية خضير رجاء490098

9بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارأنتىمروة احمد ابراهيم344498

رسى عامر علي344762
10بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارأنتى

11بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارأنتىايمان صالح ابراهيم344560

12بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارأنتىرسل خضير رجاء379664

13بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارأنتىدعاء فاضل اسماعيل561117

14بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارأنتىريم محمد حامد345022

15بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارأنتىبيارق محمد عبدهللا344546

نهاد علي رشيد252591
16بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارأنتى

 علي344774
ن 17بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارأنتىبراء حسير

18بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارأنتىنادية قيس صالح344996

19بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارأنتىعذراء زيدان خلف379715

20بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارأنتىمدين خضير احمد344505

21بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارأنتىريام احمد ابراهيم344496

22بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارأنتىابرار احمد رجا379723

مروة حسن علي344540
23بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارأنتى

24بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارأنتىضح مخيي  احمد490115

25بكالوريوسجزيرة كرطان31557االنبارأنتىمريم زيدان خلف379716

26دبلومجزيرة كرطان31557االنبارأنتىاية حكمت محمود378785

27إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارأنتىعذراء عماد صالح345013

28إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارأنتىالشيماء مجيد محمود344911

29إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارأنتىعذراء سعدي حميد344459

30إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارأنتىافنان ابراهيم خلف378643

31إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارأنتىسح  عبدهللا فرحان110659

32إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارأنتىايات احمد ابراهيم344500

ن غافل حجاب345050 33إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارأنتىيقير

34إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارأنتىشهد سعدي حميد344990

ن جمعه عبد345031 35إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارأنتىحنير

36إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارأنتىنور مخيي  احمد489919

37إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارأنتىاقبال ابراهيم صالح561160

38إعداديةجزيرة كرطان31557االنبارأنتىنمارق ابراهيم خلف378627

1دكتوراهحديثة41558االنبارذكرمحمد عواد خضير164307

2ماجستيرحديثة41558االنبارذكرعبدالقادر احمد لطيف548045

3ماجستيرحديثة41558االنبارذكرسعد عبدالمجيد معجل164208

4ماجستيرحديثة41558االنبارذكرسامح علي بدر270679

5ماجستيرحديثة41558االنبارذكروسام عبدالغفور صالح548036



6بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرمحمود فياض فحيمي164322

ن489265 7بكالوريوسحديثة41558االنبارذكروضاح طه ياسير

ن489282 8بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرمؤيد عبداللطيف حسير

9بكالوريوسحديثة41558االنبارذكراحمد خليل داود270710

10بكالوريوسحديثة41558االنبارذكراحمد جاسم محمد489355

11بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرسامر هجيج طعمة164344

12بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرسائد عبدالرحيم عبدالدين344331

ي غزاي344338 13بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرسيف ناج 

14بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرايمن عبدالمجيد معجل164373

15بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرابراهيم خالد صالح489296

16بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرعبداللطيف علي سليمان344324

17بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرخالد محمد زيدان344322

18بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرعلي خلف دلف164397

19بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرزياد نصار كصير164390

20بكالوريوسحديثة41558االنبارذكررافت هادي احمد489261

21بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرالحكم خالد صالح164286

22بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرسفيان ابراهيم فواز164163

23بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرسلوان جسام محمد548038

24بكالوريوسحديثة41558االنبارذكراثير جمال علي270652

25بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرهيثم طه مكي164184

26بكالوريوسحديثة41558االنبارذكراحمد عبدالرزاق عيادة344307

27بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرمهند تركي صالح341685

28بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرسعد سامي اسماعيل164193

29بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرسالم خضير عباس164217

ي رشيد344300
30بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرمحمد لطقن

31بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرسنان طالب خليل344335

32بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرسيف راسم عبدالقادر489580

33بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرعمار عبدهللا حامد344245

ن341669 34بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرعمر اعيادة حسير

35بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرمصطقن اسماعيل فواز270618

36بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرليث عبداللطيف عبدالرزاق341833

37بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرامير جمعة صبار164266

38بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرعلي محمد سعيد164401

39بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرمخلد قحطان محمد270689

40بكالوريوسحديثة41558االنبارذكراسامة محمود حسن342751

41بكالوريوسحديثة41558االنبارذكررامي حبيب حسن270701

42بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرقتاده عماد زعل489263

43بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرعبدالرزاق نايف عكلة489717

44بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرنائل مكي غزاي164396

45بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرمحمد نوري ندا344304

46بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرسعد باسم عبدالحميد164329

47بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرايهاب عزيز حسن164355

48بكالوريوسحديثة41558االنبارذكراكرم نوري موس344328

ن خلف افري    ح270647 49بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرياسير

50بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرهارون نهاد رجب164152

51بكالوريوسحديثة41558االنبارذكربهاء هاشم عبدالمجيد270673

52بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرفرات محمد سلمان342736



53بكالوريوسحديثة41558االنبارذكراحمد صادق احمد268398

54بكالوريوسحديثة41558االنبارذكروجدي محمد عبدالحميد344277

55بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرعلي منذر خليل489297

56بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرعمر عماد زعل489294

57بكالوريوسحديثة41558االنبارذكربكر خضير حمودي270641

58بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرعمار ذنون موس164237

59بكالوريوسحديثة41558االنبارذكررامي فراس محمد164139

60بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرساري جسام حميد344318

61بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرعمر صباح سالمة548046

62بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرعبدالرحيم نامق عبدالرحيم164262

63بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرفهد مولود عبدالرزاق489307

 عبدالوهاب علي270682
64بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرمصطقن

65بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرحسن جبار حسن489279

66بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرايمن فوزي فرحان270692

ي عبدالعباس268516 67بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرليث خير

68بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرمحمد علي مولود270644

69بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرغيث علي مولود270642

70بكالوريوسحديثة41558االنبارذكراحمد رفعت ياس489244

71بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرعلي كاظم برتو270699

72بكالوريوسحديثة41558االنبارذكراحمد عبدهللا صالح489245

73بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرعمر باسم فرج270709

74دبلومحديثة41558االنبارذكرانور هجيج طعمة164319

75دبلومحديثة41558االنبارذكراحمد عبدالباسط فليح164446

76دبلومحديثة41558االنبارذكرعبدالصمد عبدالكريم محسن281987

77دبلومحديثة41558االنبارذكرعلي خميس علي344284

78دبلومحديثة41558االنبارذكرعلي ناظر عبدالجبار164189

ن548051 79دبلومحديثة41558االنبارذكرمرصن عادل حسير

80دبلومحديثة41558االنبارذكربالل اسماعيل فواز344329

ن اسماعيل متعب489287 81دبلومحديثة41558االنبارذكرحسير

82دبلومحديثة41558االنبارذكرمشتاق مكي غزاي164383

ن164244 83دبلومحديثة41558االنبارذكرمزهر محمود حسير

ن فرحان164283 84دبلومحديثة41558االنبارذكرقيرص حسير

85دبلومحديثة41558االنبارذكرعباس محمد صالح164347

86دبلومحديثة41558االنبارذكرفراس فائق ربيع164334

87دبلومحديثة41558االنبارذكربهالدين طه مكي344256

88دبلومحديثة41558االنبارذكرفؤاد سعدون عبدالحميد344299

باهلل عماد زعل270633 ن 89دبلومحديثة41558االنبارذكرمعي 

90دبلومحديثة41558االنبارذكررغيد عسكر كمال164211

ن270620 91دبلومحديثة41558االنبارذكرعلي نارص حسير

92دبلومحديثة41558االنبارذكرسعد خليل حمادي270627

ي نايل164340
93دبلومحديثة41558االنبارذكروليد راضن

ن164294 94دبلومحديثة41558االنبارذكراحمد عبدالحميد ياسير

95دبلومحديثة41558االنبارذكرمحمد يونس مطر489301

96دبلومحديثة41558االنبارذكرعبدالقادر طه مكي344257

97دبلومحديثة41558االنبارذكرخلدون اسماعيل خلف344279

98دبلومحديثة41558االنبارذكرظافر ياس خرصن270707

99دبلومحديثة41558االنبارذكرعثمان سليمان داود331598



100دبلومحديثة41558االنبارذكربشار مظفر فليح164369

101دبلومحديثة41558االنبارذكررافت اسماعيل خليل164384

ن فرحان164199 102دبلومحديثة41558االنبارذكرانور حسير

103دبلومحديثة41558االنبارذكربالسم مظفر فليح164364

104دبلومحديثة41558االنبارذكرفراس عبد حسن344285

105دبلومحديثة41558االنبارذكربليغ نوري موس164310

106دبلومحديثة41558االنبارذكرمحمود خميس خلف270668

107دبلومحديثة41558االنبارذكرعالءالدين محمد عبدالحميد548048

ي270654
ن
108دبلومحديثة41558االنبارذكرسعد عبدالودود كاق

109دبلومحديثة41558االنبارذكرحسن طارق سعيد341858

110دبلومحديثة41558االنبارذكررافت فيحان عطية344290

111دبلومحديثة41558االنبارذكرصفاء سعدون عبدالحميد344314

112دبلومحديثة41558االنبارذكراثير احمد حامد164248

113دبلومحديثة41558االنبارذكرجالل عبدالسالم حسن164168

114دبلومحديثة41558االنبارذكرسعد عبدهللا حامد164232

115دبلومحديثة41558االنبارذكرعمر شمىسي موس276646

116دبلومحديثة41558االنبارذكركرم حاتم حميد281974

ن محمد سعيد164386 117دبلومحديثة41558االنبارذكرحسير

118دبلومحديثة41558االنبارذكرحسن محمد سعيد164391

119دبلومحديثة41558االنبارذكرايمن باسم محمود164253

120دبلومحديثة41558االنبارذكرايهاب مكي غزاي164393

121دبلومحديثة41558االنبارذكرقابيل راشد مجيد164239

ي270688
122دبلومحديثة41558االنبارذكرعباس وليد حسابن

123إعداديةحديثة41558االنبارذكررافل نجيب نايف344208

124إعداديةحديثة41558االنبارذكرسفيان حمد حسن270670

125إعداديةحديثة41558االنبارذكرصالح علي محمد164316

126إعداديةحديثة41558االنبارذكراحمد فليح محسن341711

127إعداديةحديثة41558االنبارذكروليد سلمان نومي270612

128إعداديةحديثة41558االنبارذكراسماعيل حمودي محمود489240

129إعداديةحديثة41558االنبارذكرمحمد حمدان شحاذة276761

130إعداديةحديثة41558االنبارذكرعماد دولت هادي344289

131إعداديةحديثة41558االنبارذكرحسان عيادة معجل164327

132إعداديةحديثة41558االنبارذكريوسف علي مولود344320

133إعداديةحديثة41558االنبارذكرعثمان نايف عكلة489712

134إعداديةحديثة41558االنبارذكرعبدالرزاق علي احمد489579

135إعداديةحديثة41558االنبارذكرغسان ثابت محمد270694

ن164419  علي حسير
ن 136إعداديةحديثة41558االنبارذكرحسير

ن344240 137إعداديةحديثة41558االنبارذكرعبدالقادر علي حسير

138إعداديةحديثة41558االنبارذكرعمر صادق احمد489289

139إعداديةحديثة41558االنبارذكرمحمود حازم عبدالرزاق489271

140إعداديةحديثة41558االنبارذكرانمار اكرم خميس548049

141إعداديةحديثة41558االنبارذكرمصطقن وجدي حميد164374

142إعداديةحديثة41558االنبارذكربالل هاشم رزة489269

143إعداديةحديثة41558االنبارذكرسيفالدين خلف كردي375850

ن270713 144إعداديةحديثة41558االنبارذكراحمد نارص حسير

145إعداديةحديثة41558االنبارذكرخالد عيادة خليفة270631

146إعداديةحديثة41558االنبارذكرثوبان حاتم عبدالرزاق489276



147إعداديةحديثة41558االنبارذكروسام سمير سليمان164451

148إعداديةحديثة41558االنبارذكرساري مظفر فليح342214

149إعداديةحديثة41558االنبارذكرحيدر عدنان ذاكر489309

150إعداديةحديثة41558االنبارذكرعادل محمد عبد344206

151إعداديةحديثة41558االنبارذكرعمر فاروق سليم164412

152إعداديةحديثة41558االنبارذكراسعد بردان عطية164270

ي344221
153إعداديةحديثة41558االنبارذكراحسان فؤاد راضن

ن164188 154إعداديةحديثة41558االنبارذكربالل عبدالرحمن حسير

155إعداديةحديثة41558االنبارذكرمحمد عبدالمجيد نارص548030

156إعداديةحديثة41558االنبارذكرماجد اياد مهدي489225

157إعداديةحديثة41558االنبارذكرمحمد ربيع حميد270703

158إعداديةحديثة41558االنبارذكربكر احمد صالح164551

159إعداديةحديثة41558االنبارذكراكرم يوسف عبد268477

160إعداديةحديثة41558االنبارذكرعلي عبدالحكيم محمد489306

161إعداديةحديثة41558االنبارذكراحسان نمير ياس344334

162إعداديةحديثة41558االنبارذكرالحسن فيصل خلف489238

163إعداديةحديثة41558االنبارذكرعبدالستار حازم عبدالرزاق489273

164إعداديةحديثة41558االنبارذكراحمد نمير ياس489229

165إعداديةحديثة41558االنبارذكرمصطقن عبدالرحيم حامد344210

166إعداديةحديثة41558االنبارذكرعبدالرحمن حسان ثابت164331

167إعداديةحديثة41558االنبارذكرفهد رافد حامد341771

168إعداديةحديثة41558االنبارذكرعلي عبدالمجيد نارص548034

169إعداديةحديثة41558االنبارذكرحارث مهدي ابراهيم489254

170إعداديةحديثة41558االنبارذكراحمد موس جمعة489305

171إعداديةحديثة41558االنبارذكرعبدالرزاق حسان ثابت164268

1ماجستيرحديثة41558االنبارذكربكر عادل عبدالقادر140482

2ماجستيرحديثة41558االنبارذكراحمد برجس غرو270696

3ماجستيرحديثة41558االنبارذكرسامر ابراهيم جبير489250

4بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرمصطقن باسم طالب489235

5بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرسيف عبدالقهار غرو270698

6بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرمعتصم عدنان عبدالرزاق164177

7بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرعقيل سعيد معجل164370

8بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرمحمد اكرم سعيد342741

9بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرطيف رفعت عبدالفتاح270691

10بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرعلي محمد ابراهيم489291

11بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرمصطقن دلف عطاهللا164227

ي164160
ن
12بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرعلي عبدالودود كاق

13بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرصالح ايوب نايف164214

14بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرعبدالقادر منذر خليل270686

15بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرعايد كمال عايد164191

16بكالوريوسحديثة41558االنبارذكراحمد فوزي فرحان344312

17بكالوريوسحديثة41558االنبارذكراحمد عماد مهدي489252

18بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرخالد عامر عبدالرزاق344309

19بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرعالء باسم عبدالمجيد270714

20بكالوريوسحديثة41558االنبارذكربراء باسم عبدالمجيد164231

ي164221 21بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرمحمد ثائر ناج 

22بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرمحمود محمد محمود164305



23بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرسامي حسام سالم164229

24بكالوريوسحديثة41558االنبارذكربالل عاصم اسماعيل344292

25بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرعمر صبار عطاهلل282067

ي شاكر محمود164203
26بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرهابن

27بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرعبدهللا جبار علي164242

28بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرابراهيم عبدالقادر فخري164349

29بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرضياء رجب عبدالقادر164209

30بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرايهاب عدنان عمر164258

31بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرعمر علي خبيب344282

32بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرصالح عبدالعزيز خلف164378

33بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرمحمد وليد حمدهللا305167

34بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرغيث عبدالصمد فليح164256

35بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرحسام علي خبيب489267

36بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرنورالمصطقن اكرم سعيد342745

37بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرمصطقن ثائر عبدالهادي164313

38بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرضياء خميس خلف270637

39بكالوريوسحديثة41558االنبارذكريوسف غازي فيصل164273

40بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرسعد عبدالكريم جمعه164230

41بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرمحمد محي نعمان270614

42بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرعمر احمد عطا164180

43بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرمكرم ابراهيم تابت344270

44بكالوريوسحديثة41558االنبارذكراحمد هشام اسماعيل344273

45بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرعمر عبدالكريم جمعه342193

ن489236 46بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرليث عيادة حسير

47بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرسالم جهاد ابراهيم489247

48بكالوريوسحديثة41558االنبارذكريوسف لؤي عمر164345

49بكالوريوسحديثة41558االنبارذكراحمد خليفة دحام268383

50بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرمصطقن رشيد خلف270672

51بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرعلي حبيب حسن164143

52بكالوريوسحديثة41558االنبارذكراحمد انور هجيج164341

53بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرابراهيم عاصم اسماعيل489284

54بكالوريوسحديثة41558االنبارذكرمصطقن ابراهيم محمد164358

ي نجم عبدهللا164337
 
55دبلومحديثة41558االنبارذكرشوق

56دبلومحديثة41558االنبارذكرمصطقن عبد محمد164225

57دبلومحديثة41558االنبارذكرادهم عبدالقادر علي164201

58دبلومحديثة41558االنبارذكرابراهيم نصير حمد164170

ي270630
ي يعرب حسابن

59دبلومحديثة41558االنبارذكرحسابن

ي جاسم270650 60دبلومحديثة41558االنبارذكرعبدالرحمن راج 

61دبلومحديثة41558االنبارذكررائد خلف رجب489285

62دبلومحديثة41558االنبارذكرعبدالسالم محمود صالح270623

63دبلومحديثة41558االنبارذكرمحمد جبار علي164241

64دبلومحديثة41558االنبارذكراحمد وجيه نايف164224

65دبلومحديثة41558االنبارذكرمحمد شعبان سلمان164381

66دبلومحديثة41558االنبارذكراحمد عبدهللا شهاب270616

ي270615
ن سبت  67دبلومحديثة41558االنبارذكرعلي ياسير

68دبلومحديثة41558االنبارذكرعبدهللا فاروق سليم164447

69دبلومحديثة41558االنبارذكربيان عادل احمد164321



70دبلومحديثة41558االنبارذكرصالح ايوب نايف164212

71إعداديةحديثة41558االنبارذكرمحمد فريد شاكر164271

ن164362 72إعداديةحديثة41558االنبارذكرحسام نواف حسير

73إعداديةحديثة41558االنبارذكرمحمد احمد اسماعيل344213

74إعداديةحديثة41558االنبارذكرمحمد شهيد زكري548040

75إعداديةحديثة41558االنبارذكرثابت ابراهيم ثابت344265

ن164438 76إعداديةحديثة41558االنبارذكرزياد نواف حسير

77إعداديةحديثة41558االنبارذكرعبدهللا حميد جاسم164353

ن164505 78إعداديةحديثة41558االنبارذكرابراهيم فؤاد حسير

79إعداديةحديثة41558االنبارذكرعماد ستار محمد164261

80إعداديةحديثة41558االنبارذكربالل اكرم نهير270638

ن164135 81إعداديةحديثة41558االنبارذكرجالل عبدالرحمن حسير

82إعداديةحديثة41558االنبارذكرعثمان عبدالخالق جاسم343013

83إعداديةحديثة41558االنبارذكرمحمد عبدالستار الماز344263

84إعداديةحديثة41558االنبارذكرمهند محمود فياض344235

85إعداديةحديثة41558االنبارذكرسعد ابراهيم سويد164287

86إعداديةحديثة41558االنبارذكرمجيد صبار عطاهلل268523

87إعداديةحديثة41558االنبارذكراسماعيل عاصم اسماعيل268412

88إعداديةحديثة41558االنبارذكرحذيفة مثتن حسن343023

89إعداديةحديثة41558االنبارذكروفيق شهيد زكري548043

90إعداديةحديثة41558االنبارذكرنجم عبدهللا شهاب268378

91إعداديةحديثة41558االنبارذكرمحمد فائق ربيع164376

92إعداديةحديثة41558االنبارذكرزيد مقبل سعيد489569

93إعداديةحديثة41558االنبارذكرعثمان راسم فرج268541

94إعداديةحديثة41558االنبارذكراحمد ايوب نايف164276

95إعداديةحديثة41558االنبارذكرحسام لؤي عمر164476

ن164138 96إعداديةحديثة41558االنبارذكررداد خالد حسير

97إعداديةحديثة41558االنبارذكروليد زياد مهدي164251

98إعداديةحديثة41558االنبارذكرسيف عدنان جبير268547

99إعداديةحديثة41558االنبارذكرحسن جهاد حسن268537

100إعداديةحديثة41558االنبارذكرمحمد مثتن حسن341730

101إعداديةحديثة41558االنبارذكراحمد جعفر اسماعيل489295

102إعداديةحديثة41558االنبارذكرمعروف هشام معروف268476

103إعداديةحديثة41558االنبارذكرسعد نارص شاكر341931

ي164357 104إعداديةحديثة41558االنبارذكرعلي سيف ناج 

105إعداديةحديثة41558االنبارذكرعمر عبدالصمد حامد164234

106إعداديةحديثة41558االنبارذكريوسف حاتم عبدالرزاق164409

107إعداديةحديثة41558االنبارذكرمحمد حميد محمود270705

108إعداديةحديثة41558االنبارذكرخالد عني  محمد341983

109إعداديةحديثة41558االنبارذكرعبداللطيف احمد لطيف343001

110إعداديةحديثة41558االنبارذكراحمد شاكر محمود164219

111إعداديةحديثة41558االنبارذكرعمر كاظم عبدالمجيد344247

112إعداديةحديثة41558االنبارذكرعبدهللا طالب احمد344297

113إعداديةحديثة41558االنبارذكرعبدالرزاق ثامر عبدالرزاق268375

 عبداالمير محمد342981
114إعداديةحديثة41558االنبارذكرمصطقن

115إعداديةحديثة41558االنبارذكرمحمد مصطقن عبدالمجيد268501

116إعداديةحديثة41558االنبارذكرنهاد اسعد غضيب341877



117إعداديةحديثة41558االنبارذكربيان فائز درع268489

118إعداديةحديثة41558االنبارذكرعادل حسام ابراهيم341818

119إعداديةحديثة41558االنبارذكرفراس رجب عبدالقادر344225

ي344237 120إعداديةحديثة41558االنبارذكراحمد هاشم صي 

121إعداديةحديثة41558االنبارذكرمصطقن زياد نصار164405

122إعداديةحديثة41558االنبارذكراحمد قحطان خلف489259

123إعداديةحديثة41558االنبارذكرمحمد احمد سليمان548032

124إعداديةحديثة41558االنبارذكرفاروق جمال هاشم164459

125إعداديةحديثة41558االنبارذكرعلي برجس غرو270611

ي غائب344231 126إعداديةحديثة41558االنبارذكرابراهيم خير

127إعداديةحديثة41558االنبارذكرمصطقن نرص عبود341960

128إعداديةحديثة41558االنبارذكرمطر قضي مطر489232

129إعداديةحديثة41558االنبارذكروائل مكي غزاي341750

130إعداديةحديثة41558االنبارذكرعقيل عادل محمد344341

131إعداديةحديثة41558االنبارذكرعبدالرحمن وليد عبدالحميد270661

132إعداديةحديثة41558االنبارذكرغزاي عبدالرحمن رشيد344302

133إعداديةحديثة41558االنبارذكرابراهيم عبدالقادر علي164172

134دبلومحديثة41558االنبارذكرقحطان خلف مهدي489258

135دبلومحديثة41558االنبارذكرمخلص عبدالجبار خلباص270675

سالي ذاكر نعمان164206
1بكالوريوسحديثة41558االنبارأنتى

2بكالوريوسحديثة41558االنبارأنتىرقية عبداالمير محمد342987

3بكالوريوسحديثة41558االنبارأنتىرسى فجر خليل344251

4دبلومحديثة41558االنبارأنتىغفران ثامر زبير160494

5إعداديةحديثة41558االنبارأنتىمروة رفعت عبدالفتاح268473

6إعداديةحديثة41558االنبارأنتىرسل عبداالمير محمد342970

7إعداديةحديثة41558االنبارأنتىطيبة رفعت عبدالفتاح268424

8إعداديةحديثة41558االنبارأنتىنور زياد نصار164400

9إعداديةحديثة41558االنبارأنتىهبة عبداالمير عبدالجبار342959

1ماجستيربروانة41559االنبارذكرخالد صي  عبدالرزاق378604

2ماجستيربروانة41559االنبارذكرعبدالقادر عبداالمير جسام376013

3بكالوريوسبروانة41559االنبارذكراري    ج عبدالستار عبدالعزيز547957

ن153512 4بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرحافظ اسد حسير

5بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرسعد عجم حسن489835

6بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعبدالخالق محمد هالل489796

7بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرجاسم محمد عبد489804

8بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرناطق جاسم محمد339371

9بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرمهتن عبد شمران489806

10بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرزهير بدر سدان489720

11بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرادريس محمد حمود154195

12بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرفائز برزان صالح489839

13بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرمحمد عياش محيسن376028

14بكالوريوسبروانة41559االنبارذكراسالم ناظم حجاب153126

15بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرمحمد علي هويدي339391

16بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعالء حميد تيل153401

17بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرزيد عياش محسن376337

18بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرمهند نهاد رجب153090

ي عبدالكريم378580 19بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعقيل صي 



20بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعبدالرحمن عجم حسن152967

21بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعلي سامي عبدهللا489715

ي276451
22بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرجمال محمد عبدالغتن

23بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعلي عبد سمير153406

24بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرخلدون نهاد رجب153068

25بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرحميد حسن عويد489805

26بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرمعتصم طارق عبد375994

27بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرزيدون مؤيد شهاب153503

28بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرمناف برزان صالح489841

29بكالوريوسبروانة41559االنبارذكراحمد توفيق عماش489823

30بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرجالل امهيدي صالح376180

31بكالوريوسبروانة41559االنبارذكراحمد كمال عاقول489824

32بكالوريوسبروانة41559االنبارذكريارس خليفه حميد376234

33بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرمحمد عمير ندا489838

ي489827
ن
34بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرغزوان فرحان كاق

35بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرميثم عبدهللا برجس342754

36بكالوريوسبروانة41559االنبارذكررائد يوسف صالح152809

37بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرجمال عبدهللا زبير376373

38بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعالء سعدي ابراهيم376376

39بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرشهاب احمد سويد160925

40بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرمحمد حميد طعمة308015

ن376379 41بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعلي حمدي امير

42بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرمحمد موفق حمدي376349

43بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرصديق حميد حسن339238

ي376020
44بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعلي عبدالعزيز سبت 

45بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرايهم محمد محسن375880

46بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرناظم عبيد غزال547962

ن سعيد عايد153463 47بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرحسير

ي جمال خلف378559
48بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرتق 

49بكالوريوسبروانة41559االنبارذكروليد خالد هالل376240

50بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرطه محمد خلف376357

51بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعمر خطاب خلف153177

52بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرمحمد رجاء محمد152781

ي سويد تيل153142
53بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرتق 

 علي محل376352
ن 54بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرحسير

55بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرحسن مكدر جاسم489710

56بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرراسم كسار محمد378598

57بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرمصطقن حماد عماش153944

58بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرايمن رياض خلف153022

59بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعلي عامر علي489826

60بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرمحمد غايب مجيد547953

61بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرصفاء ناظم جدعان339384

62بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرحسان رافع طعمة376032

63بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرمصطقن حازم جاسم153816

64بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرميثم خالد سفر152902

65بكالوريوسبروانة41559االنبارذكراحمد ناضم حمادي153962

66بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعمر جمعة عواد489834



67بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعبدالسالم جمال عداي375987

68بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرابوذر قحطان عبدهللا153886

69بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرصفوان عبدالمجيد غازي489820

ف ابراهيم376052 70بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرمحمد مرسر

71بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرسعد كامل جدوع153954

72بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعثمان صباح يوسف376001

73بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعبدالرحمن رافع طعمة153034

74بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرجاسم عبدالستار جاسم489844

75بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعالءالدين محمد حردان339230

76بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرابوبكر عبدالوهاب عماش489831

77بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرمحمد فالح علي489836

78بكالوريوسبروانة41559االنبارذكراحسان عبدالحميد غازي153326

79دبلومبروانة41559االنبارذكرذاكر محمود ضويف152867

80دبلومبروانة41559االنبارذكرعمار جبير ورشان489812

81دبلومبروانة41559االنبارذكرماهر رافع شمران154205

82دبلومبروانة41559االنبارذكرخالد شمران خليفة489708

ف هالل محمد376229 83دبلومبروانة41559االنبارذكرمرسر

84دبلومبروانة41559االنبارذكروسام برزان صالح489840

85دبلومبروانة41559االنبارذكراسعد هالل محمد153283

ن حمادي376377 86دبلومبروانة41559االنبارذكربهاء حسير

87دبلومبروانة41559االنبارذكرزيد حماد خليفة153343

وز علي376213 88دبلومبروانة41559االنبارذكراحمد فير

89دبلومبروانة41559االنبارذكرواثق عطاهللا رجة153393

90دبلومبروانة41559االنبارذكربالل حميد حسن376226

91دبلومبروانة41559االنبارذكرعفيف خلف هادي376300

92دبلومبروانة41559االنبارذكراحمد جسام محمد154151

93دبلومبروانة41559االنبارذكرحسيب اسماعيل عبد489800

94دبلومبروانة41559االنبارذكرابراهيم عطيوي عبدالهادي378612

95دبلومبروانة41559االنبارذكرزياد خلف فليح154139

96دبلومبروانة41559االنبارذكرسعد قيس شاكر376042

97دبلومبروانة41559االنبارذكرقحطان نوري جي 375910

98دبلومبروانة41559االنبارذكرعمار مجبل رجب153271

ن376060 99دبلومبروانة41559االنبارذكرعبدالرحيم عبدالهادي ياسير

100دبلومبروانة41559االنبارذكرمصطقن عبد اسماعيل375878

101دبلومبروانة41559االنبارذكرعمار عبدهللا زبير376048

102دبلومبروانة41559االنبارذكرسعد داود سلمان489797

103دبلومبروانة41559االنبارذكراحسان هالل عبدهللا152908

104دبلومبروانة41559االنبارذكرسامي محسن مجيد153361

105دبلومبروانة41559االنبارذكروعد سعد عايد375906

106دبلومبروانة41559االنبارذكرعماد حمدي عبدهللا489807

ي عبدالغفور376382
 
107دبلومبروانة41559االنبارذكراكرم شوق

108دبلومبروانة41559االنبارذكرعالء طالب فرحان154073

109دبلومبروانة41559االنبارذكرخلف كهر علي489847

ن308012 110دبلومبروانة41559االنبارذكرعبدالرحمن عبدالهادي ياسير

111دبلومبروانة41559االنبارذكرنجم عبد لويس154107

112دبلومبروانة41559االنبارذكرمصطقن غايب فهد154036

113دبلومبروانة41559االنبارذكروائل فرحان خلف489850



114دبلومبروانة41559االنبارذكرنجم عبدهللا زبير152856

115دبلومبروانة41559االنبارذكرسفيان شداد عبد154119

116دبلومبروانة41559االنبارذكرعلوان كهر علي153136

ي عبدالغفور152916
 
117دبلومبروانة41559االنبارذكرحيدر شوق

118دبلومبروانة41559االنبارذكرنوفل مؤيد شهاب378571

119دبلومبروانة41559االنبارذكرلؤي عبدالوهاب ياس378568

120دبلومبروانة41559االنبارذكرعداي عيادة عداي153432

ن حماد خليفة376215 121دبلومبروانة41559االنبارذكرمعي 

122دبلومبروانة41559االنبارذكرعماد شاكر عاضي153286

123دبلومبروانة41559االنبارذكرمحمد توفيق عماش489845

124دبلومبروانة41559االنبارذكراياد صفيان مخلف489828

125دبلومبروانة41559االنبارذكراحمد عبدهللا برجس342759

ي رحيم489803
126دبلومبروانة41559االنبارذكرمنير شمحن

127دبلومبروانة41559االنبارذكربالل شاكر عاضي378588

128دبلومبروانة41559االنبارذكررضوان ادريس محمد154214

129دبلومبروانة41559االنبارذكرجمال يونس ساجر153862

130دبلومبروانة41559االنبارذكراحمد حميد طعمة378632

131دبلومبروانة41559االنبارذكرخالد شداد عبد154190

132دبلومبروانة41559االنبارذكراكرم رافع عبدهللا153973

133دبلومبروانة41559االنبارذكرعمر خالد فرحان153734

134دبلومبروانة41559االنبارذكربهاء محمد حردان339218

135دبلومبروانة41559االنبارذكرعالء عبدهللا احمد153000

136دبلومبروانة41559االنبارذكرصالحالدين ضياء صالح375895

137دبلومبروانة41559االنبارذكرعلي نبيل سعيد376406

ن376253 138دبلومبروانة41559االنبارذكرضياء عبدالهادي ياسير

139دبلومبروانة41559االنبارذكرظاهر نعمان مطر154177

140دبلومبروانة41559االنبارذكرعمر عبدالوهاب عماش489830

141دبلومبروانة41559االنبارذكرفريد عدنان نهار376312

142دبلومبروانة41559االنبارذكرعلي محمد خلف376100

143دبلومبروانة41559االنبارذكراحمد جمعة عواد489707

144دبلومبروانة41559االنبارذكرحامد عبدالستار جبير378578

145دبلومبروانة41559االنبارذكرقاسم صباح موس489825

146دبلومبروانة41559االنبارذكرمعاذ محمود بديوي152820

147إعداديةبروانة41559االنبارذكرصفاء نايف غنام378640

ي سمران489709 148إعداديةبروانة41559االنبارذكرمحمد صي 

ن153483 149إعداديةبروانة41559االنبارذكرمثتن عايد حسير

150إعداديةبروانة41559االنبارذكرمحمد عبدهللا علي489843

151إعداديةبروانة41559االنبارذكرمنير ياس صكر153566

152إعداديةبروانة41559االنبارذكرمسلم مجبل رجب153438

153إعداديةبروانة41559االنبارذكريارس مالك مطر376286

154إعداديةبروانة41559االنبارذكرعبدهللا فاضل عبدالكريم378618

155إعداديةبروانة41559االنبارذكرعبدالستار سمير عجم489821

156إعداديةبروانة41559االنبارذكرباسل غازي محمد376374

157إعداديةبروانة41559االنبارذكروقاص فائق شاكر307999

ي سعيد376256 158إعداديةبروانة41559االنبارذكراحمد كرج 

159إعداديةبروانة41559االنبارذكروضاح فوزي علوان378572

160إعداديةبروانة41559االنبارذكرعبدالرحمن فهد عبدالكريم378564



161إعداديةبروانة41559االنبارذكرعلي عبدالكريم عبدهللا378626

162إعداديةبروانة41559االنبارذكرعلي صبحي صالو153279

163إعداديةبروانة41559االنبارذكرقضي عبدالوهاب ياس153316

164إعداديةبروانة41559االنبارذكراحمد مولود سلمان489814

165إعداديةبروانة41559االنبارذكرعبدالرحمن شعبان غدير153932

166إعداديةبروانة41559االنبارذكرنمير خالد سفر152897

ن153152 167إعداديةبروانة41559االنبارذكرمخلص حماد حسير

ي جي 152870 168إعداديةبروانة41559االنبارذكرمحمد ناج 

169إعداديةبروانة41559االنبارذكربكر مناضل خشمان153481

170إعداديةبروانة41559االنبارذكروسام جمال عداي375982

171إعداديةبروانة41559االنبارذكرخليل خالد عناد153241

172إعداديةبروانة41559االنبارذكروسام محمد حردان339234

173إعداديةبروانة41559االنبارذكرابوالوليد مصلح حماد154004

ي376003
ن
174إعداديةبروانة41559االنبارذكربكر ناظم كاق

175إعداديةبروانة41559االنبارذكرمحمدرساج رافع خشمان489714

176إعداديةبروانة41559االنبارذكرمحمد عبدالوهاب عماش489833

177إعداديةبروانة41559االنبارذكررواد حماد جاسم152793

ن محمد عويد376386 178إعداديةبروانة41559االنبارذكرياسير

179إعداديةبروانة41559االنبارذكرمرتضن سعدي دليان547959

ي عبدالرحمن مطر152767
180إعداديةبروانة41559االنبارذكرتق 

181إعداديةبروانة41559االنبارذكرضياء موفق مرزوك376095

182إعداديةبروانة41559االنبارذكرعثمان محمد خلف376362

ن محمد خلف376364 183إعداديةبروانة41559االنبارذكرياسير

184إعداديةبروانة41559االنبارذكرمصطقن كمال سليم153008

185إعداديةبروانة41559االنبارذكرسنان ياس اسماعيل153578

186إعداديةبروانة41559االنبارذكربشار عبدهللا حسن153501

1ماجستيربروانة41559االنبارذكرسيف مهند ثابت378644

2ماجستيربروانة41559االنبارذكرعثمان نصيف جاسم376259

3ماجستيربروانة41559االنبارذكرصفاء سالم خلف153524

4بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرفهد خميس فهد153261

5بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرمروان مولود دحام489851

6بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعمر مالك نزال376038

7بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرحيدر بحري سعيد376281

8بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرامجد حازم جدعان376389

9بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرحمود عبدهللا حماد152948

10بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرمحمد عبدهللا خلف547960

11بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعمر محمد خلف376344

12بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعماد جاسم محمد376306

13بكالوريوسبروانة41559االنبارذكراسامة سعيد حماد152959

14بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرمحمد مولود عبدالجليل376327

15بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرمصطقن رائد حكمت376017

16بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعبدالعليم عبدهللا احمد152979

17بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعمار يارس عباس153558

18بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرمحمد زهير مطر153063

19بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعبدالحميد خالد حماد152935

20بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعثمان خالد فرحان152846

21بكالوريوسبروانة41559االنبارذكربهاء سعدون هزيم376372



22بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرامجد عفتان وهيب153421

23بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرسيف ناظم جاسم154051

24بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرسامي راغب احمد489687

25بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرليث نيسان ندا376006

26بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرخلف رسول خلف376224

27بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرحذيفة ناظم جدعان376330

28بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرسامي حمود محمد153339

29بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعمر محمد نوري376289

30بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرحذيفة راغب عطيوي375902

31بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرمهند محسن حمادي376316

32بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرحميد صالح علي153468

33بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعبدالجبار خطاب خلف153571

ن375867 34بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعمر زيد امير

35بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعلي مهدي صالح153412

36بكالوريوسبروانة41559االنبارذكراوس راغب احمد489853

37بكالوريوسبروانة41559االنبارذكروعد مطر مرعي153789

ن جياد153388 38بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعلي حسير

39بكالوريوسبروانة41559االنبارذكراكثم ناظم جاسم153017

ن489802 40بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرعصام عزيز ياسير

ي153382
41دبلومبروانة41559االنبارذكرسيف رافع منقن

ي154015
ن
42دبلومبروانة41559االنبارذكرمحمد ناظم كاق

43دبلومبروانة41559االنبارذكرمحمد جمعة عماش376323

44دبلومبروانة41559االنبارذكرعمار عاشور جدعان376023

45دبلومبروانة41559االنبارذكرعامر يونس ساجر153995

ي خشمان153040 46دبلومبروانة41559االنبارذكرضياء ناج 

47دبلومبروانة41559االنبارذكرابراهيم سعدون هزيم375870

ف هالل376227 48دبلومبروانة41559االنبارذكرمصطقن مرسر

49دبلومبروانة41559االنبارذكرعلي كنعان تركي376297

50دبلومبروانة41559االنبارذكرايرس ياس عبدهللا153981

51دبلومبروانة41559االنبارذكرخلدون راغب احمد489852

52دبلومبروانة41559االنبارذكرميثاق يونس طه152837

53دبلومبروانة41559االنبارذكرمامون عبدالكريم رزج339348

54دبلومبروانة41559االنبارذكرمحمد ضياء محمد489713

55إعداديةبروانة41559االنبارذكرخالد ثائر علي376398

ف153266 56إعداديةبروانة41559االنبارذكراحمد خليل مرسر

57إعداديةبروانة41559االنبارذكراحمد جبار محمود153851

58إعداديةبروانة41559االنبارذكرمختار نجم عبدهللا376333

59إعداديةبروانة41559االنبارذكرمهند ابراهيم هالل153371

60إعداديةبروانة41559االنبارذكرعمر شاكر محمود339359

61إعداديةبروانة41559االنبارذكراحمد عرار ياس153832

62إعداديةبروانة41559االنبارذكرصالح عمار خميس376381

63إعداديةبروانة41559االنبارذكرجمعة خميس فهد153211

64إعداديةبروانة41559االنبارذكربراء محمود بديوي154402

65إعداديةبروانة41559االنبارذكرمحمد سامي محسن153081

66إعداديةبروانة41559االنبارذكرقيرص احميد علي489816

ن489837 67إعداديةبروانة41559االنبارذكرسالم عزيز ياسير

68إعداديةبروانة41559االنبارذكرمحمد اركان عايد339190



69إعداديةبروانة41559االنبارذكرابراهيم عماد ابراهيم153161

70إعداديةبروانة41559االنبارذكرمحمد خالد سفر489719

71إعداديةبروانة41559االنبارذكربشار خلف صالح376405

ي339173
72إعداديةبروانة41559االنبارذكرمهند عبدالعزيز سبت 

ن153917 73إعداديةبروانة41559االنبارذكرهشام عزيز ياسير

74إعداديةبروانة41559االنبارذكرسعيد نجم عبدهللا339397

75إعداديةبروانة41559االنبارذكرلؤي دريد عبد154061

76إعداديةبروانة41559االنبارذكرسليم عبد حماد153519

77إعداديةبروانة41559االنبارذكرمحمد حسن جياد154327

78إعداديةبروانة41559االنبارذكرحذيفة سلمان داود154113

79إعداديةبروانة41559االنبارذكرعماد حمدي عبداللطيف153248

80إعداديةبروانة41559االنبارذكرغزوان ادريس محمد153895

81إعداديةبروانة41559االنبارذكراوريقد ناطق جاسم153521

82إعداديةبروانة41559االنبارذكرمحمد صالح زغير153016

83إعداديةبروانة41559االنبارذكرابوبكر اري    ج عبدالستار153133

84إعداديةبروانة41559االنبارذكرابوبكر عفتان طعمة153297

85إعداديةبروانة41559االنبارذكريارس دليان ابراهيم154091

86إعداديةبروانة41559االنبارذكرعماد نزهان مخلف489818

87إعداديةبروانة41559االنبارذكرعبيدة رعد هزيم375944

88إعداديةبروانة41559االنبارذكرمشتاق يونس طه376111

هللا فائق غزال153079 89إعداديةبروانة41559االنبارذكرخير

90إعداديةبروانة41559االنبارذكرصخر معن طه153105

91إعداديةبروانة41559االنبارذكراركان عبدالحميد غازي153344

92إعداديةبروانة41559االنبارذكراحمد عبدالسالم حسن153396

93إعداديةبروانة41559االنبارذكرذي يزن محمد محسن375874

94إعداديةبروانة41559االنبارذكروليد خالد سالم153430

95إعداديةبروانة41559االنبارذكرمحمد حميد مطر153664

96إعداديةبروانة41559االنبارذكرعلي ناظم حمادي489696

97إعداديةبروانة41559االنبارذكروليد جواد خلف154098

98إعداديةبروانة41559االنبارذكرعمر مقبول فهد339341

99إعداديةبروانة41559االنبارذكرسيف الدين سعد حماد154034

100إعداديةبروانة41559االنبارذكرمحمد سعد عايد489700

ن375972 101إعداديةبروانة41559االنبارذكروائل عناد حسير

102إعداديةبروانة41559االنبارذكرعبدهللا احمد عبيد154142

103إعداديةبروانة41559االنبارذكراثير سعيد هزيم339324

104إعداديةبروانة41559االنبارذكرعبدالباسط محمد عويد153874

ن اسماعيل152928 105إعداديةبروانة41559االنبارذكرعبدهللا شاهير

ن153782 106إعداديةبروانة41559االنبارذكرعالء حمدي امير

107إعداديةبروانة41559االنبارذكرعلي عبد حماد153198

108إعداديةبروانة41559االنبارذكرحاتم ربيع مصلح153905

109إعداديةبروانة41559االنبارذكرسلوان مزاحم جدعان376391

110إعداديةبروانة41559االنبارذكرمحمد صباح موس376402

111إعداديةبروانة41559االنبارذكراحمد ذياب غايب489716

112إعداديةبروانة41559االنبارذكربكر محمد خلف376340

ي153624
 
113إعداديةبروانة41559االنبارذكرحارث اكرم شوق

114إعداديةبروانة41559االنبارذكرمصطقن حمود محمد376105

115إعداديةبروانة41559االنبارذكرجودة جمعة عماش376320



116إعداديةبروانة41559االنبارذكرعبدالرحمن عبود غزال154070

117إعداديةبروانة41559االنبارذكرعلي جاسم محمد339182

118إعداديةبروانة41559االنبارذكرمحمد صباح يوسف339315

119بكالوريوسبروانة41559االنبارذكرناظم صالح فري    ح152882

1بكالوريوسبروانة41559االنبارأنتىميسون حماد وردي153307

2بكالوريوسبروانة41559االنبارأنتىميادة خضير عباس153803

3دبلومبروانة41559االنبارأنتىصفية عبد حمد489811

4دبلومبروانة41559االنبارأنتىسكينة حسان سعود152828

5دبلومبروانة41559االنبارأنتىرقية محمود صالح376209

6دبلومبروانة41559االنبارأنتىسهير شداد عبد154131

7إعداديةبروانة41559االنبارأنتىسح  خطاب خلف489846

1بكالوريوسبروانة41559االنبارأنتىدالل ماهر محمد378650

2بكالوريوسبروانة41559االنبارأنتىداليا نجم عبدهللا375901

3بكالوريوسبروانة41559االنبارأنتىنادية عبدالرحمن صالح160441

رب  مخلص يوسف489798
4بكالوريوسبروانة41559االنبارأنتى

5بكالوريوسبروانة41559االنبارأنتىضح ثابت علي376393

ن جياد152992 6بكالوريوسبروانة41559االنبارأنتىامل حسير

7بكالوريوسبروانة41559االنبارأنتىاصالة ماهر محمد378594

ي154026
ن
8بكالوريوسبروانة41559االنبارأنتىسارة ناظم كاق

هاجر خالد علي375977
9بكالوريوسبروانة41559االنبارأنتى

10بكالوريوسبروانة41559االنبارأنتىمروة موفق ابراهيم376368

ي محمد153058 11بكالوريوسبروانة41559االنبارأنتىهديل خير

12دبلومبروانة41559االنبارأنتىنور محمد محسن375884

بان ماجد علي375948
13دبلومبروانة41559االنبارأنتى

14إعداديةبروانة41559االنبارأنتىفاتن احمد محمد339327

15إعداديةبروانة41559االنبارأنتىايالف ضياء صالح339380

16إعداديةبروانة41559االنبارأنتىعلياء عبدالواحد خليل339353

17إعداديةبروانة41559االنبارأنتىمريم مخلص حماد153169

18إعداديةبروانة41559االنبارأنتىجنان بحري سعيد339335

19إعداديةبروانة41559االنبارأنتىنرصة جاسم محمد153049

1دكتوراههيت41560االنبارذكرساهر محمد حميد270254

2دكتوراههيت41560االنبارذكرارز يحتر رزيك270288

3دكتوراههيت41560االنبارذكرايمن عبد محمد489482

4دكتوراههيت41560االنبارذكرمحمد محمد سعيد381579

5ماجستيرهيت41560االنبارذكرمحمد هاشم مخلف270063

6ماجستيرهيت41560االنبارذكرمحمد ذاكر شعموط381679

7ماجستيرهيت41560االنبارذكرقتيبة حمد عواد381683

8دبلوم عاليهيت41560االنبارذكرمتعب عساف مدهم235950

9بكالوريوسهيت41560االنبارذكرجمال رحيم عطاهللا235642

10بكالوريوسهيت41560االنبارذكرنارص عويد عمر236023

11بكالوريوسهيت41560االنبارذكرزاحم مطر بردي236039

12بكالوريوسهيت41560االنبارذكرليث رافع بهاءالدين236048

13بكالوريوسهيت41560االنبارذكرهيثم جمعة محمد270261

14بكالوريوسهيت41560االنبارذكرفاروق يحتر عبود140815

15بكالوريوسهيت41560االنبارذكرسنان محمد سعيد381583

16بكالوريوسهيت41560االنبارذكرمثيل زهير رشاد381687

ي احمد270137 17بكالوريوسهيت41560االنبارذكرامجد خير



18بكالوريوسهيت41560االنبارذكرسداد فائق جبير278283

19بكالوريوسهيت41560االنبارذكرنبيل زهير رشاد489477

20بكالوريوسهيت41560االنبارذكركامل مطر عمر270203

21بكالوريوسهيت41560االنبارذكرخالد عبدالعزيز فواز382013

22بكالوريوسهيت41560االنبارذكرمقداد ذاكر شعموط270227

23بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعبدالقادر ربيع توفيق489475

24بكالوريوسهيت41560االنبارذكرمحمد شاكر حمود381693

25بكالوريوسهيت41560االنبارذكررياض محمد عبد236034

26بكالوريوسهيت41560االنبارذكربشار ربيع توفيق235994

27بكالوريوسهيت41560االنبارذكرحيدر مجيد غريب236055

28بكالوريوسهيت41560االنبارذكرنبيل عبدالواحد حسن278635

ن381645 29بكالوريوسهيت41560االنبارذكرقاسم كامل حسير

30بكالوريوسهيت41560االنبارذكرمثتن جميل عناد230980

31بكالوريوسهيت41560االنبارذكرنديم عوف عبدالرحمن270135

32بكالوريوسهيت41560االنبارذكربشار مخلف مطر270314

33بكالوريوسهيت41560االنبارذكروسام غنام جبارة231002

34بكالوريوسهيت41560االنبارذكرماهر محمد حميد270247

35بكالوريوسهيت41560االنبارذكرمحمد جليل حبيب270050

36بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعادل عبدالكريم محمود270145

37بكالوريوسهيت41560االنبارذكروسام عبدهللا يونس381562

38بكالوريوسهيت41560االنبارذكرحسن هادي محمود236018

39بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعبد اسماعيل حميد270231

40بكالوريوسهيت41560االنبارذكرفراس فاضل جبير270156

41بكالوريوسهيت41560االنبارذكرميرس عبدالحميد رثيع235988

42بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعمار عناد تركي489498

ان381710 43بكالوريوسهيت41560االنبارذكرحذيفة نعمان حير

44بكالوريوسهيت41560االنبارذكرمصطقن احمد عبد381746

45بكالوريوسهيت41560االنبارذكرحارث حامد جديع489472

46بكالوريوسهيت41560االنبارذكرمروان محمد علوان235983

47بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعمر محمد علوان235985

48بكالوريوسهيت41560االنبارذكرمروان خليل رجب381648

ن صالح يونس270086 49بكالوريوسهيت41560االنبارذكرحسير

50بكالوريوسهيت41560االنبارذكراحمد شامل ابراهيم231202

51دبلومهيت41560االنبارذكرنعيم عبد فرج236052

52دبلومهيت41560االنبارذكرمكي احمد شهاب270265

53دبلومهيت41560االنبارذكروسام صبيح محسن270121

54دبلومهيت41560االنبارذكراحمد عبدالرحمن خلف230865

55دبلومهيت41560االنبارذكرصبار ضيف هللا محمد235980

56دبلومهيت41560االنبارذكرمؤيد جاسم محمد236065

57دبلومهيت41560االنبارذكرسعد قدوري حسن381650

58دبلومهيت41560االنبارذكراحمد كامل عبدالرزاق235631

59دبلومهيت41560االنبارذكرعبدالصمد مزبان خلف231114

60دبلومهيت41560االنبارذكرمرشد دري    ج فرحان270243

61دبلومهيت41560االنبارذكررائد عبدهللا عبدالهادي381704

62دبلومهيت41560االنبارذكرخميس صبار جاسم270169

63دبلومهيت41560االنبارذكرعبدالرحمن مطر خلف235967

ن489480 64دبلومهيت41560االنبارذكرمحمدعلي فخري حسير



65دبلومهيت41560االنبارذكرزياد عباس علي235965

ي235555
يف عوبن 66دبلومهيت41560االنبارذكريارس رسر

67دبلومهيت41560االنبارذكررافع صبار نجرس236068

68دبلومهيت41560االنبارذكرعدي هاشم محمد236054

69دبلومهيت41560االنبارذكراركان مهدي برجس381653

70دبلومهيت41560االنبارذكرنشات سويد عطاهللا489469

ن489490 71دبلومهيت41560االنبارذكرمعاوية حردان حسير

72دبلومهيت41560االنبارذكروليد عبدالهادي محمدندى489496

73دبلومهيت41560االنبارذكرلؤي حسون علي270279

74دبلومهيت41560االنبارذكرعبدالخالق دريعي فري    ح381339

75دبلومهيت41560االنبارذكربالل اديب محمد270262

ن محمد حمد231073 76دبلومهيت41560االنبارذكرياسير

77دبلومهيت41560االنبارذكرعلي ممدوح جميل231029

78دبلومهيت41560االنبارذكرابراهيم يوسف حمودي236066

79دبلومهيت41560االنبارذكراسماعيل خليل اسماعيل231093

80دبلومهيت41560االنبارذكرسلوان سعيد عبدالوهاب270216

81دبلومهيت41560االنبارذكرمحمد نعيم عبد236053

82دبلومهيت41560االنبارذكرباسم احمد محمد270304

ن عليوي270312 83دبلومهيت41560االنبارذكرعمر امير

84دبلومهيت41560االنبارذكرفايق سويد حمد270054

85دبلومهيت41560االنبارذكرزياد اسماعيل جميل489483

86دبلومهيت41560االنبارذكرنافع صبار نجرس236069

ن231262 87دبلومهيت41560االنبارذكررسوان نجاح حسير

88دبلومهيت41560االنبارذكرجاسم محمد دحام270115

89دبلومهيت41560االنبارذكرحازم سعيد عمر235574

90دبلومهيت41560االنبارذكرسيف حازم احمد270292

ف عبدالواحد محمد270076 91دبلومهيت41560االنبارذكرارسر

92دبلومهيت41560االنبارذكرنبيل رشيد محمد236027

93دبلومهيت41560االنبارذكرزاهد صبحي سعود236049

94دبلومهيت41560االنبارذكرصدام خميس عمير270128

95دبلومهيت41560االنبارذكرحمزة خالد عبدالرزاق231711

96دبلومهيت41560االنبارذكرعلي قاسم محمد381656

 علي236028
ن 97دبلومهيت41560االنبارذكرمحمد حسير

ي سعيد عمر235576
98دبلومهيت41560االنبارذكرهابن

99إعداديةهيت41560االنبارذكريحتر محمد فاضل381624

100إعداديةهيت41560االنبارذكرجمعة عايد دخيل270167

101إعداديةهيت41560االنبارذكرغازي فيصل خرصن270280

ن489489 ن فخري حسير 102إعداديةهيت41560االنبارذكرحسير

103إعداديةهيت41560االنبارذكرثائر اسماعيل كواد270182

104إعداديةهيت41560االنبارذكرثائر محمد حميد236016

105إعداديةهيت41560االنبارذكرمهند انصيف جاسم270257

106إعداديةهيت41560االنبارذكرمحمد صبحي جميل270106

107إعداديةهيت41560االنبارذكرعمار ستير ربيع381607

ن عادل نافع312277 108إعداديةهيت41560االنبارذكرامير

1ماجستيرهيت41560االنبارذكرعالء خالد محمد236076

2ماجستيرهيت41560االنبارذكرامجد خلف عبدالكريم270237

3ماجستيرهيت41560االنبارذكريمان روزان عبد270195



4بكالوريوسهيت41560االنبارذكرمناف طالب عكلة231471

5بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعالء نارص عويد236022

6بكالوريوسهيت41560االنبارذكرمصطقن منذر وطبان235935

7بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعامر جاسم محمد236015

8بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعبدهللا سلوان غسان270098

9بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعالء فوزي ابراهيم269772

10بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعبدالحميد عبدهللا فرحان270212

11بكالوريوسهيت41560االنبارذكرصفاء حازم احمد381617

12بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعمار حميد دري    ج381587

13بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعمار احمد عبد270287

14بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعمار زاحم مطر236042

15بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعلي مهدي صالح270239

16بكالوريوسهيت41560االنبارذكرمحمد رائد عبدهللا381720

17بكالوريوسهيت41560االنبارذكرماهر نوري عبدالكريم236020

18بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعبدهللا قاسم جميل270103

19بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعمر شهاب محيسن381635

20بكالوريوسهيت41560االنبارذكرساهد سعيد عبدالمجيد235619

21بكالوريوسهيت41560االنبارذكراحمد ليث رافع236047

22بكالوريوسهيت41560االنبارذكرسمعان مزاحم عطاهللا270200

23بكالوريوسهيت41560االنبارذكرصادق محمد عبدالجليل235594

ي381702 24بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعبدالنارص نارص خير

25بكالوريوسهيت41560االنبارذكرمحمد موفق عبدالجبار270119

26بكالوريوسهيت41560االنبارذكريعرب صالح يونس235947

ن محمد عباس235990 27بكالوريوسهيت41560االنبارذكرحسير

28بكالوريوسهيت41560االنبارذكرمحمد خليل ابراهيم236004

29بكالوريوسهيت41560االنبارذكراحمد سالم عبد381756

30بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعمر سعد مزبان235987

31بكالوريوسهيت41560االنبارذكرحيدر سعدان صفاء236003

32بكالوريوسهيت41560االنبارذكراوس عبدالستار عيد235986

33بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعماد جاسم محمد270162

34بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعماد فواز غفير270249

35بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعبدالقدوس حامد عبدالوهاب235960

36بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعمر احمد عواد236073

ي235958 37بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعمر نرصي ناج 

ي اسماعيل235993
38بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعالء حق 

39بكالوريوسهيت41560االنبارذكراثير باسم محمد231364

 علي489464
ن 40بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعمار حسير

41بكالوريوسهيت41560االنبارذكرفائز محمد عبدالجليل235596

42بكالوريوسهيت41560االنبارذكركرم محمد علوان235984

43بكالوريوسهيت41560االنبارذكرمهند عادل جبير270149

44بكالوريوسهيت41560االنبارذكرايرس بشير يحتر235633

45بكالوريوسهيت41560االنبارذكراحمد فراس احمد270141

46بكالوريوسهيت41560االنبارذكرمحمد رشيد حميد235989

47بكالوريوسهيت41560االنبارذكراحمد مزهر عبد381761

48بكالوريوسهيت41560االنبارذكربراء سامي خليل489487

49بكالوريوسهيت41560االنبارذكرنذير نزار محمود235996

50بكالوريوسهيت41560االنبارذكرمحمد ربيع منصور381742



51بكالوريوسهيت41560االنبارذكرثائر حازم عزيز236011

52بكالوريوسهيت41560االنبارذكروليد خالد محمد236024

53بكالوريوسهيت41560االنبارذكرمحمود زياد عبدالوهاب270299

54بكالوريوسهيت41560االنبارذكرسماح عبدالرزاق خليفة270285

55بكالوريوسهيت41560االنبارذكرقتادة ماهر عبدالرسول489486

56بكالوريوسهيت41560االنبارذكرقاسم احميد جاسم236044

57بكالوريوسهيت41560االنبارذكرحسن طالب شعالن270070

58بكالوريوسهيت41560االنبارذكررامي صبيح محسن235962

ن صادق جلوي270073 59بكالوريوسهيت41560االنبارذكرحسير

60بكالوريوسهيت41560االنبارذكرمحمود خالد عبدالرحيم312273

61بكالوريوسهيت41560االنبارذكرسمير شهاب احمد381613

62بكالوريوسهيت41560االنبارذكريوسف يعقوب عبدالرحيم236012

63بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعالء رشيد محمد236033

64بكالوريوسهيت41560االنبارذكرمروان ثابت جمعة381559

65بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعبدالملك ماهر عبدالرسول489485

66بكالوريوسهيت41560االنبارذكرايمن خالد غفير381598

67بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعلي عامر غفير381661

68بكالوريوسهيت41560االنبارذكراحمد عبدهللا شتيوي236056

69بكالوريوسهيت41560االنبارذكرمحمد شاكر عبدالجبار235961

70بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعلي صالح عبدالرزاق269737

71بكالوريوسهيت41560االنبارذكرارشد حاتم عبداالله235943

72بكالوريوسهيت41560االنبارذكرارسد ناذر عبدالكريم489494

73بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعمار فاضل عمير235977

يف عليوي489411 74بكالوريوسهيت41560االنبارذكرسالم رسر

75بكالوريوسهيت41560االنبارذكرزيد صالح جميل270084

76بكالوريوسهيت41560االنبارذكروجيه صبار جاسم236058

77بكالوريوسهيت41560االنبارذكرخطاب ثائر اسماعيل270191

78بكالوريوسهيت41560االنبارذكررسول خليفة ذياب235946

79بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعمر احمدنبهان ابراهيم270179

80بكالوريوسهيت41560االنبارذكربشار رعد حردان236041

81بكالوريوسهيت41560االنبارذكرمازن حامد خلف235998

82بكالوريوسهيت41560االنبارذكراكرم عبدالواحد محمد270318

83بكالوريوسهيت41560االنبارذكرمحمود صالح خلف236001

84بكالوريوسهيت41560االنبارذكركرم سعيد عبدالرزاق381739

85بكالوريوسهيت41560االنبارذكرامجد ياس مزعل278352

86بكالوريوسهيت41560االنبارذكرحسن هادي عناد236072

87بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعلي محمد علوان235982

88بكالوريوسهيت41560االنبارذكرضياءالدين جمال شعموط381620

89بكالوريوسهيت41560االنبارذكرحميد مهدي حميد381699

 علي عبدالكريم235964
ن 90بكالوريوسهيت41560االنبارذكرحسير

ن عبدالكريم محمد235970 91بكالوريوسهيت41560االنبارذكرامير

92بكالوريوسهيت41560االنبارذكرراغب نجم ذياب235945

93بكالوريوسهيت41560االنبارذكرسيف عابد مطلك235936

ي381615 94بكالوريوسهيت41560االنبارذكرطارق ثابت صي 

95بكالوريوسهيت41560االنبارذكرخطاب ناظم احمد235954

96دبلومهيت41560االنبارذكرخالص عواد كردي138185

97دبلومهيت41560االنبارذكراسامة نعيم عبد236050



ن235661 98دبلومهيت41560االنبارذكرعمر احمد امير

99دبلومهيت41560االنبارذكراحمد ماجد محمد270275

100دبلومهيت41560االنبارذكرمروان اياد جمعة236021

101دبلومهيت41560االنبارذكرقضي عثمان كريم381573

102دبلومهيت41560االنبارذكرامير ياس مزعل278346

103دبلومهيت41560االنبارذكرمجتت  لبيب يوسف269733

104دبلومهيت41560االنبارذكرحسن فوزي توفيق230944

105دبلومهيت41560االنبارذكراكرم نعيم عبد236051

106دبلومهيت41560االنبارذكرايوب عبدالرزاق حمد235976

107دبلومهيت41560االنبارذكرحسام سالم لطيف381631

108دبلومهيت41560االنبارذكرلؤي جاسم محمد231435

109دبلومهيت41560االنبارذكرواثق عبدالمجيد عبدالواحد235625

110دبلومهيت41560االنبارذكراحمد محمود عبد381576

ي489470
111دبلومهيت41560االنبارذكرعاشور جميل فتتن

112دبلومهيت41560االنبارذكروهب غسان حمودي236035

113دبلومهيت41560االنبارذكرهمام سالم لطيف278451

114دبلومهيت41560االنبارذكرخالد كامل كريم236071

115دبلومهيت41560االنبارذكرناطق زيدان خلف270308

116دبلومهيت41560االنبارذكرحسام فالح نوري381749

ي236002 117دبلومهيت41560االنبارذكرمحمد نرصي ناج 

118دبلومهيت41560االنبارذكرميثم صعب سلمان231335

119دبلومهيت41560االنبارذكرمحمد فاضل ابراهيم270310

ن270306 120دبلومهيت41560االنبارذكرسنحاريب محمد امير

121دبلومهيت41560االنبارذكراحمد اديب حميد489466

122دبلومهيت41560االنبارذكربكر شعبان عبدالرحمن269747

123دبلومهيت41560االنبارذكربشير نزار محمود235995

124دبلومهيت41560االنبارذكرسنان خليل عطيوي270277

125دبلومهيت41560االنبارذكراحسان صالح يونس235969

ن235978 126دبلومهيت41560االنبارذكريوسف عادل حسير

127دبلومهيت41560االنبارذكرزيدون ثائر صباح381628

128دبلومهيت41560االنبارذكراسيد عبدالسالم محي236026

129دبلومهيت41560االنبارذكرمصعب عامر مقبل236063

130دبلومهيت41560االنبارذكرعادل وفيق مصلح236064

ي عبدالمجيد عبدالجبار236037
131دبلومهيت41560االنبارذكرمدبن

132دبلومهيت41560االنبارذكروائل محمد عبدالجليل235598

ن قدوري270081 133دبلومهيت41560االنبارذكرلؤي ياسير

134إعداديةهيت41560االنبارذكراحمد شعالن سالم312276

135إعداديةهيت41560االنبارذكرساهر صكار عساف236005

 علي231218
ن 136إعداديةهيت41560االنبارذكرعمار حسير

ي235937
137إعداديةهيت41560االنبارذكرعمر احمد عبدالغتن

138إعداديةهيت41560االنبارذكرحارث مرشد دري    ج270244

139إعداديةهيت41560االنبارذكرفراس ابراهيم دايح236013

140إعداديةهيت41560االنبارذكرمحمد اديب محمد270175

141إعداديةهيت41560االنبارذكرعبدهللا معاذ هادي235991

142إعداديةهيت41560االنبارذكراسحاق جعفر عبداالله236036

143إعداديةهيت41560االنبارذكرعلي حاتم عبد381668

144إعداديةهيت41560االنبارذكرارشد فراس احمد270154



145إعداديةهيت41560االنبارذكرسند احمد الطيف235367

146إعداديةهيت41560االنبارذكروعد بتال تركي270229

ي270151 147إعداديةهيت41560االنبارذكرسعد احمد خير

148إعداديةهيت41560االنبارذكرامير عصام عثمان236031

149إعداديةهيت41560االنبارذكرعبدهللا اياد صالح381591

150إعداديةهيت41560االنبارذكرعمر ثائر اسماعيل270186

151إعداديةهيت41560االنبارذكررياض صالح جميل236061

152إعداديةهيت41560االنبارذكرمحمود سالم عبد381754

ان مزاحم عطاهللا236046 153إعداديةهيت41560االنبارذكرجي 

154إعداديةهيت41560االنبارذكرحارث سعدان صفاء230826

155إعداديةهيت41560االنبارذكراحمد حميد نجرس231813

156إعداديةهيت41560االنبارذكرجالل محمد عبود231580

157إعداديةهيت41560االنبارذكرعبدالرحمن خرصن عليوي235705

158إعداديةهيت41560االنبارذكرعالءالدين طالب عكلة231520

159إعداديةهيت41560االنبارذكرمحمد زياد جاسم230846

160إعداديةهيت41560االنبارذكررافت احمد فرج270165

161إعداديةهيت41560االنبارذكررساب عواد عليوي381751

162إعداديةهيت41560االنبارذكراحمد خليل ابراهيم230840

163إعداديةهيت41560االنبارذكراسامة طالب عبد236010

 علي269752
ن 164إعداديةهيت41560االنبارذكرعلي حسير

165إعداديةهيت41560االنبارذكربالل محمد عبود235999

166إعداديةهيت41560االنبارذكرطارق زياد اسماعيل489501

167إعداديةهيت41560االنبارذكرمصطقن عبدالحكيم عمر236007

168إعداديةهيت41560االنبارذكرشهاب احمد ابراهيم231845

169إعداديةهيت41560االنبارذكرمنهل فاروق صالح489451

170إعداديةهيت41560االنبارذكرعلي جاسم محمد270220

171إعداديةهيت41560االنبارذكرعتاب عواد عليوي235973

ن عبدالسميع اسماعيل236030 172إعداديةهيت41560االنبارذكرمبير

173إعداديةهيت41560االنبارذكراحمد جميل تركي269757

174إعداديةهيت41560االنبارذكرعبدالمجيد ثامر مجيد489467

175إعداديةهيت41560االنبارذكرعامر احمد شهاب270268

176إعداديةهيت41560االنبارذكرعثمان عبدالرحمن مطر235968

177إعداديةهيت41560االنبارذكرفاضل عواد عليوي235971

178إعداديةهيت41560االنبارذكرسيف صالح جميل236025

179إعداديةهيت41560االنبارذكراثير جهاد محمد236014

180إعداديةهيت41560االنبارذكرازهر صبحي سعود235952

ن231048 181إعداديةهيت41560االنبارذكرمحمد رعيد بطير

ن235616 182إعداديةهيت41560االنبارذكراحمد مؤيد ياسير

183إعداديةهيت41560االنبارذكرمحمد عبدالسالم عبود236067

184إعداديةهيت41560االنبارذكرشاكر محمود شاكر270217

185إعداديةهيت41560االنبارذكرسلطان معاذ هادي235992

186إعداديةهيت41560االنبارذكرعثمان سعد يعقوب381712

187إعداديةهيت41560االنبارذكرمحمد حميد نجرس236045

188إعداديةهيت41560االنبارذكرقتيبة عامر عدنان270205

 علي489463
ن 189إعداديةهيت41560االنبارذكرليث حسير

ن278712 190إعداديةهيت41560االنبارذكرعمر محمد امير

ن جدوع236070 191إعداديةهيت41560االنبارذكرعبدالرحمن ياسير



192إعداديةهيت41560االنبارذكرنبيل حاتم هويدي270272

193إعداديةهيت41560االنبارذكرابراهيم محمد ابراهيم236060

ن236043 194إعداديةهيت41560االنبارذكرعمار جمال غبير

ن270210 195إعداديةهيت41560االنبارذكرزيد اسعد امير

196إعداديةهيت41560االنبارذكرابراهيم محمود شاكر270224

197إعداديةهيت41560االنبارذكرجالل خضير عزيز381603

198إعداديةهيت41560االنبارذكرعمر سعد يعقوب230793

199إعداديةهيت41560االنبارذكرعبدالرحمن محمد اسماعيل270147

يف حردان270126 200إعداديةهيت41560االنبارذكربشار رسر

201إعداديةهيت41560االنبارذكرمحمد عبدالقادر اسماعيل231747

ي عبد381671 202إعداديةهيت41560االنبارذكرصادق خير

203إعداديةهيت41560االنبارذكرقيس سعد عبدالسالم231280

204إعداديةهيت41560االنبارذكراسامة عبدالستار عيد381801

205إعداديةهيت41560االنبارذكرعمر خضير مشعان231833

ي381568
206إعداديةهيت41560االنبارذكرفراس خميس رديتن

207إعداديةهيت41560االنبارذكرعبيدة عامر عدنان270206

208بكالوريوسهيت41560االنبارذكرعامر حامد سليمان236040

209بكالوريوسهيت41560االنبارذكرمراد غالب قهير231759

210بكالوريوسهيت41560االنبارذكراحمد صبار جاسم236059

211دبلومهيت41560االنبارذكررائد صباح عبدالقهار236019

212دبلومهيت41560االنبارذكراحمد ابراهيم محمد235974

ن270092 213دبلومهيت41560االنبارذكرسلوان غسان ياسير

ن رديف270240 214دبلومهيت41560االنبارذكرقضي ياسير

215دبلومهيت41560االنبارذكربسام كامل علي270100

ن236017 216دبلومهيت41560االنبارذكراكثم غسان ياسير

ي اسماعيل احمد231186
217إعداديةهيت41560االنبارذكرحق 

218إعداديةهيت41560االنبارذكراحمد نصيف جاسم382055

219إعداديةهيت41560االنبارذكرعالء محمد صبار269742

1بكالوريوسهيت41560االنبارأنتىسهيلة اسماعيل فرج270116

ن236038 2بكالوريوسهيت41560االنبارأنتىسلوى محي حسير

3بكالوريوسهيت41560االنبارأنتىازهار كاظم شالل236000

4دبلومهيت41560االنبارأنتىزينب مبارك سعد235981

5دبلومهيت41560االنبارأنتىنور احمد نجم381672

6دبلومهيت41560االنبارأنتىارساء حمدي جميل489432

7إعداديةهيت41560االنبارأنتىمتن سعدون محمد489492

8إعداديةهيت41560االنبارأنتىمها نرصالدين صباح381534

1بكالوريوسهيت41560االنبارأنتىرنا منترص عبدالجبار381531

2بكالوريوسهيت41560االنبارأنتىوجدان حاتم عبداالله235938

3بكالوريوسهيت41560االنبارأنتىرسل احمد عدوان270052

4بكالوريوسهيت41560االنبارأنتىزينة اديب يوسف489478

5بكالوريوسهيت41560االنبارأنتىشيالن حاتم عبداالله235939

6بكالوريوسهيت41560االنبارأنتىشفاء منترص عبدالجبار381528

7بكالوريوسهيت41560االنبارأنتىمريم طالب شعالن270068

8بكالوريوسهيت41560االنبارأنتىبشائر حميد محمد235979

9بكالوريوسهيت41560االنبارأنتىاالء هاشم مطر270233

10بكالوريوسهيت41560االنبارأنتىريم طالب شعالن270064

11بكالوريوسهيت41560االنبارأنتىسلم سفيان عبدالواحد489474



ن اديب يوسف489479 12بكالوريوسهيت41560االنبارأنتىحنير

13دبلومهيت41560االنبارأنتىضح طه احمد381538

14دبلومهيت41560االنبارأنتىارساء حاتم عبدالرحمن270295

15دبلومهيت41560االنبارأنتىزينب نوري خليفة381664

16دبلومهيت41560االنبارأنتىعذراء سلمان شمران270066

17إعداديةهيت41560االنبارأنتىنغم احمد ابراهيم235975

18إعداديةهيت41560االنبارأنتىضح زياد جاسم235562

19إعداديةهيت41560االنبارأنتىوديان خليل ابراهيم231731

20إعداديةهيت41560االنبارأنتىرفاة احمد صبار236057

21إعداديةهيت41560االنبارأنتىريام طالب شعالن489504

22إعداديةهيت41560االنبارأنتىنور صبار ضيفاهلل235677

 علي489457
ن 23إعداديةهيت41560االنبارأنتىداليا حسير

24إعداديةهيت41560االنبارأنتىهبة هادي عناد381638

25إعداديةهيت41560االنبارأنتىدجله فالح ابراهيم236032

1ماجستيرالعبيدي41561االنبارذكرسنان حكيم فليح489293

2ماجستيرالعبيدي41561االنبارذكرواثق ناظم دهام279287

3بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرراكان محمد سالمة489231

4بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرعبدهللا حمد جاسم279470

5بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرمازن مشعل مجيد162753

6بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرايمن اياد نايف140977

7بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكروسام حوران مخلف378217

8بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرمفلح حسن عجاج275287

9بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرعدنان فتيخ فضيل489224

ف عبدهللا547863 10بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرعلي مرسر

11بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرفراس سعدي مصطقن141443

12بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرفراس ناظم رؤوف279390

ي جبير279109
ن
13بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرعاصم صاق

14بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرمحمد هادي عبيد489262

15بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرحيدر صبار فنيخر378203

16بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرمحمد ناظم رؤوف278442

17بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرمصطقن فائق اسماعيل279089

18بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرعمر فايز نواف141395

19بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرسعد غديف نجم378299

20بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرصي  داود سليمان141386

21بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرعمر احمد عمر141323

22بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرنزار دحام عناد489257

23بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرمحمد ناظم عبدالكريم279349

24بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرمحمد وليد دهام278955

25بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرزياد خليف مضعن275281

26بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكررساجالدين عبدالرزاق عبداللطيف489228

27بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكراحمد طايس حمود378291

28بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرمصطقن مامون مولود279435

29دبلومالعبيدي41561االنبارذكرعبدالستار ثابت مشعان279217

30دبلومالعبيدي41561االنبارذكرعوده مشعل رسحان279034

31دبلومالعبيدي41561االنبارذكرمحمد ابراهيم حمد279444

32دبلومالعبيدي41561االنبارذكرسالمة حمدان محمود543939

33دبلومالعبيدي41561االنبارذكرصباح ساكن سلطان489239



 علي خلف279029
ن 34دبلومالعبيدي41561االنبارذكرحسير

ن صالح فندي141441 35دبلومالعبيدي41561االنبارذكرحسير

36دبلومالعبيدي41561االنبارذكرايمن كامل حامد279303

37دبلومالعبيدي41561االنبارذكرصالح طباش علي279299

38دبلومالعبيدي41561االنبارذكرمثتن رحيم مجيد278996

39دبلومالعبيدي41561االنبارذكرتيسير احمد عبدهللا378101

40دبلومالعبيدي41561االنبارذكرسيف محمد جبير489272

41دبلومالعبيدي41561االنبارذكراوس اكرم احمد279189

42دبلومالعبيدي41561االنبارذكريارس عبدهللا فندي279507

43دبلومالعبيدي41561االنبارذكرعمر ابراهيم شاكر141313

44دبلومالعبيدي41561االنبارذكرشهاب احمد خليف279138

45دبلومالعبيدي41561االنبارذكروليد غازي عبدالكريم278972

46دبلومالعبيدي41561االنبارذكرعبدالحكيم محسن حمدان279147

47دبلومالعبيدي41561االنبارذكرمشتاق سعدي نصيف278979

48دبلومالعبيدي41561االنبارذكرامجد ماهر سعران278985

49دبلومالعبيدي41561االنبارذكرمحمد سفيان فارس279005

50دبلومالعبيدي41561االنبارذكراسماعيل مصطقن فالح279479

51دبلومالعبيدي41561االنبارذكرعلي عبدهللا حمد279477

52دبلومالعبيدي41561االنبارذكرلؤي مجحم اسماعيل378194

53دبلومالعبيدي41561االنبارذكروليد خالد مجيد278958

54دبلومالعبيدي41561االنبارذكرحسان محمد ابراهيم141408

55دبلومالعبيدي41561االنبارذكرحذيفة رسلي خضير279177

56دبلومالعبيدي41561االنبارذكروليد خالد متعب378279

ي279280 57دبلومالعبيدي41561االنبارذكرعلي محمد غرب 

58دبلومالعبيدي41561االنبارذكرعمر هادي عبيد279069

59إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرزياد حماد غيالن489281

60إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرمحمد ممدوح نواف141385

61إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرهيثم اسماعيل محمود489248

62إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرابراهيم عبيد بديوي489277

63إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرخالد حماد نخيالن489283

64إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرمحمد فائق اسماعيل489234

65إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرمحمد حاتم حميد489230

66إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرفؤاد فوزي عبدالغفور279416

67إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرطاهر محمد رافع378135

68إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرمحمد مالك مخلف279158

69إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرصكر منذر عبدالجبار141402

70إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرفاضل هالل ابراهيم343895

71إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرعمر حميد كطة489270

1ماجستيرالعبيدي41561االنبارذكرصبيان طارق سعيد141109

2ماجستيرالعبيدي41561االنبارذكرزياد ابراهيم دهام141419

ي عبود80424
ن
3بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكراسامة صاق

ي279273 4بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرمحمد فرحان صي 

5بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرخالد جمعة هبال489237

6بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرحارث عطاهللا حمادي141437

7بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرمحمد خرصن حسن141389

8بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرحارث عبود احمد279364

9بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكروائل عبدالكريم راكع283323



10بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرمحمد عماد حمود378345

11بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرمشتاق طالب مطر141105

12بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكراحيد حميدي فهمي279404

13بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكريحتر جبار عبدهللا378259

14بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرعلي حميد كطه278935

15بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكراحمد سويد مشوح278928

16بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكروائل عبدالحليم خرصن489233

17بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرلؤي صبحي حمد279195

18بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرمحمد عبداللرحيم خلف279343

19بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرهيثم احمد جاسم141434

20بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرمحمود عبدالخالق مخلف141461

21بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرماجد جمال صالح278949

22بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرزياد طارق محمد489266

23بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرمحمد خليف عواد141135

24بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرمحمد عبدالرحمن حمود278793

ي279319 25بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكراكرم سليمان غرب 

26بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرسيف مشعان مطلك141023

27بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرعماد عزيز خلف141101

28بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرمهند موس عبيد489178

29بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكراحمد جمال صالح278941

30بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرمهند خلف احمد141344

31بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرمحمد سعد عمر141470

32بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكروسام ضاجي هالل489171

33بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرعدي مهدي صالح279399

34بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرعكاب حسون عفر141407

35بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكراحمد سفيان فارس279501

36بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكراحمد عبدالستار نجم341048

37بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرمحمد عماد حاجم278408

38بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرعطاهللا محمد حمد278824

39بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكراسماعيل عبدهللا فندي279517

40بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكراحمد راغب خلوف279121

41بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرنارص عبدهللا خلف141119

42بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرليث قيس عبد278477

43بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكراياد محمد ابراهيم378239

44بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرمروان محمد خليف279428

45بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكراحمد محمد خلف140980

46بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرعماد عذال فهد141421

 مرعي حسن141423
47بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرمثتن

48بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرنزار حاتم حميد141306

49بكالوريوسالعبيدي41561االنبارذكرحيدر غسان نزال279392

50دبلومالعبيدي41561االنبارذكرعبدالقادر عادل ممدوح141011

51دبلومالعبيدي41561االنبارذكرعلي ابراهيم احمد378251

52دبلومالعبيدي41561االنبارذكرحمدهللا جاسم محمد489167

53دبلومالعبيدي41561االنبارذكرليث غسان نزال279369

54دبلومالعبيدي41561االنبارذكرمحمد فوزي عبدالغفور279268

55دبلومالعبيدي41561االنبارذكرمصطقن حازم عبداللطيف279106

56دبلومالعبيدي41561االنبارذكرايرس علي كنوش279309



ي عبود80425
ن
ي صاق 57دبلومالعبيدي41561االنبارذكرناج 

58دبلومالعبيدي41561االنبارذكرقيرص احمد عمر141308

59دبلومالعبيدي41561االنبارذكرسيف غسان نزال279373

60دبلومالعبيدي41561االنبارذكرفؤاد خليف حمد279154

61دبلومالعبيدي41561االنبارذكرمحمود مرعي حسن141066

62دبلومالعبيدي41561االنبارذكرعبدهللا ابراهيم شاكر279335

63دبلومالعبيدي41561االنبارذكراحمد اكرم احمد489274

ن279173 64دبلومالعبيدي41561االنبارذكرمحمد نايف حسير

65دبلومالعبيدي41561االنبارذكرادهام فليح شعالن308019

66دبلومالعبيدي41561االنبارذكرجارس حسن الحج141302

67دبلومالعبيدي41561االنبارذكرحمودي زياد حمودي140964

ي جبير141368
ن
68دبلومالعبيدي41561االنبارذكرقاسم صاق

69دبلومالعبيدي41561االنبارذكرنزار احسان حسن489253

70دبلومالعبيدي41561االنبارذكرفائز حمد محمود141472

71دبلومالعبيدي41561االنبارذكرمروان عبيد خليف141375

72إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرايمن هالل قدو141467

73إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرابراهيم عبدالسالم رفاعي141071

ن140960 74إعداديةالعبيدي41561االنبارذكروسام محمد حسير

75إعداديةالعبيدي41561االنبارذكراحمد ابراهيم عبيد489278

76إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرصهيب مطلك مشعان140991

77إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرعارف محمد سعران279100

78إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرمحمد ريكان مناع278719

79إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرعبدالخالق محسن حمدان275306

80إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرمثتن ماهر سعران141413

ن صالح141111 81إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرعمر حسير

82إعداديةالعبيدي41561االنبارذكربالل مرعي حسن140996

83إعداديةالعبيدي41561االنبارذكريوسف شهاب احمد270556

84إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرسالم دلف مشعان489217

85إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرغدير مهنا محسن141006

86إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرغازي فيصل مشعل278846

87إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرمازن ماجد حمود378411

88إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرمحمد عبد احميد141354

89إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرمحمد تايه زغير343892

اس حمد محمود278681 90إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرني 

91إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرانس ابراهيم دهام278773

92إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرغيث سحاب حميد141114

93إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرايمن خليف عبدهللا275399

94إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرمحمد صباح محمد278879

95إعداديةالعبيدي41561االنبارذكراحمد هادي خلف543949

96إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرعمر مشعان عبد280126

97إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرعبدالعزيز خليف مضعن279012

98إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرمحسن زيد احمد141029

99إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرالبشير عبدالخالق مخلف279488

100إعداديةالعبيدي41561االنبارذكريارس ثابت نجم141077

101إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرمحمد عبدالصمد فهمي141131

102إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرعبدالحكيم جسام محمد279313

103إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرامير سوعان مناع141004



104إعداديةالعبيدي41561االنبارذكررائد طراد ضياع140987

105إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرخالد جمال حماد141098

106إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرسيف حماد سالم543953

107إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرمصطقن حمد جاسم141090

108إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرليث ابراهيم دهام378356

109إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرسيف قيس عبد278614

110إعداديةالعبيدي41561االنبارذكررجب عماد حمود378182

111إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرعلي غسان مهدي141080

ي279132
 
ق 112إعداديةالعبيدي41561االنبارذكراحميد جديع رسر

113إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرعدي مصطقن فالح489251

114إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرعفتان خليف عفتان140983

115إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرضياءالدين بيان خلف141039

116إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرعبدالقادر محسن حمدان275312

117إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرمحمد حفظن عبدالجبار141453

118إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرمهند قيس عبد141370

ي منىسي141361
119إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرعدنان رديتن

120إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرساري عبدهللا فندي279522

121إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرطارق عزيز خلف141440

122إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرمؤيد خلف احمد140970

123إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرايهاب اياد نايف141014

124إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرعالء مزعل خضير141446

125إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرمحمد موس عبيد489264

126إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرايمن حناش عطاهللا278704

127إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرقضي عبدهللا ابراهيم141415

128إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرعبدالهادي خليف مضعن341031

129إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرعمار ظافر عمار141036

130إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرنذير جمال مخلف140999

131إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرمهند حسن نايف278654

132إعداديةالعبيدي41561االنبارذكراحمد خالد يحتر141034

133إعداديةالعبيدي41561االنبارذكراحمد عبدالوهاب احمد280218

134إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرفالح هادي خلف543947

135إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرمحمد نارص مجيد141424

136إعداديةالعبيدي41561االنبارذكراوس عادل طالع278946

137إعداديةالعبيدي41561االنبارذكراحمد عبدالصمد فهمي279064

138إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرحازم عبود احمد278381

139إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرباسم محمد عبيد141350

140إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرقتيبة احمادي عبيد141349

141إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرعبدهللا صفوان علي489246

142إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرحمزة محمد فوزي489304

143إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرحسام قيس عبد278455

 علي صالح328075
144إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرمصطقن

ي عادل ممدوح141400
145إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرراضن

146إعداديةالعبيدي41561االنبارذكراحمد فؤاد رافع279457

ي مخلف378398 147إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرمحمد صلت 

148إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرمشتاق حمد رغيان278358

149دبلومالعبيدي41561االنبارذكرصالح مهيدي خلف141457

150إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرفليح حسن عجاج278759



151إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرسامي عمر عبود141116

152إعداديةالعبيدي41561االنبارذكرمحمود سويد معجل141092

1بكالوريوسالعبيدي41561االنبارأنتىنضال عبدالوهاب محمد378312

2دبلومالعبيدي41561االنبارأنتىبشائر عبدالستار نجم341038

3دبلومالعبيدي41561االنبارأنتىسهاد صباح محمد162747

رقية اكرم علي378117
4دبلومالعبيدي41561االنبارأنتى

5دبلومالعبيدي41561االنبارأنتىرشا فرحان رافع140985

6دبلومالعبيدي41561االنبارأنتىخلود راغب جاسم279024

7دبلومالعبيدي41561االنبارأنتىنجالء حميد عامج489241

8دبلومالعبيدي41561االنبارأنتىميالد فرج عبدهللا279361

9دبلومالعبيدي41561االنبارأنتىرؤى رياح عبدهللا279010

10دبلومالعبيدي41561االنبارأنتىشهد خالد هاشم279043

11دبلومالعبيدي41561االنبارأنتىجنان عدنان فتيخ489260

12إعداديةالعبيدي41561االنبارأنتىانتصار احسان عبدالجبار141404

13إعداديةالعبيدي41561االنبارأنتىاسماء عبدالحميد شهاب489227

14إعداديةالعبيدي41561االنبارأنتىوصال مشعان خليل280236

15إعداديةالعبيدي41561االنبارأنتىنور ندى محمد279324

1بكالوريوسالعبيدي41561االنبارأنتىهند احيد فهمي279276

2بكالوريوسالعبيدي41561االنبارأنتىرشا جمال محبس280262

3بكالوريوسالعبيدي41561االنبارأنتىعلياء خالد عبداللطيف489223

ي فنيخر378376 4بكالوريوسالعبيدي41561االنبارأنتىسهاد صي 

5بكالوريوسالعبيدي41561االنبارأنتىهدى فرحان رافع141352

6بكالوريوسالعبيدي41561االنبارأنتىايات هادي متعب489186

7بكالوريوسالعبيدي41561االنبارأنتىانتصار مشعان خزام489268

8بكالوريوسالعبيدي41561االنبارأنتىسباء جمال مخلف279331

9بكالوريوسالعبيدي41561االنبارأنتىزينة حميدي فهمي278331

10بكالوريوسالعبيدي41561االنبارأنتىعهد حماد محمد280159

11بكالوريوسالعبيدي41561االنبارأنتىانياس منير بردان278741

12بكالوريوسالعبيدي41561االنبارأنتىنجاة سعيد صبيح279080

13بكالوريوسالعبيدي41561االنبارأنتىمىه هلوم عبدهللا279192

14بكالوريوسالعبيدي41561االنبارأنتىنجاة عبدالرزاق خالد378186

15بكالوريوسالعبيدي41561االنبارأنتىهدير هيثم اسماعيل489302

16بكالوريوسالعبيدي41561االنبارأنتىامنة ماهر سعران489243

17دبلومالعبيدي41561االنبارأنتىزينب غسان مهدي141420

18دبلومالعبيدي41561االنبارأنتىرنا خليل ساكن141113

ي جبير141365
ن
19دبلومالعبيدي41561االنبارأنتىرونق صاق

20دبلومالعبيدي41561االنبارأنتىاحالم مهدي صالح345093

21إعداديةالعبيدي41561االنبارأنتىرنا عبدالستار ثابت279247

22إعداديةالعبيدي41561االنبارأنتىارساء دحام خليل141381

23إعداديةالعبيدي41561االنبارأنتىسح  صدام عناد279356

24إعداديةالعبيدي41561االنبارأنتىارساء ثامر دلي489192

25إعداديةالعبيدي41561االنبارأنتىهيفاء حامد عبود141121

26إعداديةالعبيدي41561االنبارأنتىهبة عاشور محمد141378

27إعداديةالعبيدي41561االنبارأنتىسارة فرحان فتيخ141373

28إعداديةالعبيدي41561االنبارأنتىريم ردان عويد378174

29إعداديةالعبيدي41561االنبارأنتىزينب حميدي فهمي279058

ن141460 30إعداديةالعبيدي41561االنبارأنتىمتن جسام امير



31إعداديةالعبيدي41561االنبارأنتىارساء احمادي عبيد141045

32إعداديةالعبيدي41561االنبارأنتىزمن حميدي فهمي279050

33إعداديةالعبيدي41561االنبارأنتىهديل جدعان مطلك279422

34إعداديةالعبيدي41561االنبارأنتىرويده هادي عبيد279075

35إعداديةالعبيدي41561االنبارأنتىاسيل نوري درج141359

36إعداديةالعبيدي41561االنبارأنتىزينب عماد جاسم279385

37إعداديةالعبيدي41561االنبارأنتىنورالهدى هيثم اسماعيل489298

38إعداديةالعبيدي41561االنبارأنتىسوزان عدنان فتيخ489226

ي141427 39إعداديةالعبيدي41561االنبارأنتىرفاء فنجان صي 

1ماجستيركبيسة41562االنبارذكربهجت علي صباح543973

2ماجستيركبيسة41562االنبارذكرنشوان زيدان رسي    ح269721

3ماجستيركبيسة41562االنبارذكرعصام فؤاد محمد269773

4بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرناطق مجيد حمدان140786

5بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكروليد طراد مشهد140725

6بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرفائز خليل احمد268649

7بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرحازم محمد فندي489495

8بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرمثتن اسماعيل يوسف140757

9بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكراسامة عكلة فري    ح489528

10بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكراحمد فؤاد محمد380806

ن زيدان رزيك268705 11بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرعبدالمعير

12بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرعبدالرزاق طراد مشهد269809

13بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرمحمد احمد سعود381341

14بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرعبدالقادر دريعي فري    ح381337

15بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرعمار احمد عواد269788

16بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكراكرم ايهم نعمة489522

17بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرمحمد عدنان عودة268683

18بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكراثير موفق عبدالقهار268690

19بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرنارص شحاذة حميد140787

20بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرامجد فؤاد محمد269777

21بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرصادق عواد عطيوي269863

22بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكروسام زيدان عبد381121

23بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرمروان رغدان سليمان381369

24بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرعدي موفق عبدالقهار140798

25بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرعمر شعبان عليوي140801

26بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكريارس عبد العزيز ثابت381131

27بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكريارس عبدالسالم رشيد381127

28بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكروليد خالد ابراهيم269756

29بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرمازن نافع عبدهللا140784

30بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرمحمد عارف رجب543976

31بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرانور اسماعيل ابراهيم381360

32بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرابراهيم عبدالرحمن عبدهللا381143

33بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكراحمد حامد رجب489506

ن عامر فارس489518 34بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرحسير

35بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكراحمد خميس فرج381195

36بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرعمر اسماعيل لطيف269801

37بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرعبد الوارث فاضل جاسم544030

38بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرنيسان عناد حميد269780



39دبلومكبيسة41562االنبارذكرحمدي صالح حمدان381096

40دبلومكبيسة41562االنبارذكرنافع عبدهللا مجيد140762

41دبلومكبيسة41562االنبارذكرموس عواد جاسم268678

42دبلومكبيسة41562االنبارذكرعالء محل نايف489497

43دبلومكبيسة41562االنبارذكرعدي صباح هادي269745

ي صالح حمدان140678
ن
44دبلومكبيسة41562االنبارذكرصاق

45دبلومكبيسة41562االنبارذكرفؤاد عبد مظهور140641

46دبلومكبيسة41562االنبارذكركمال عارف حمدان380819

47دبلومكبيسة41562االنبارذكرعبدالرحمن مجيد مرزوك140697

48دبلومكبيسة41562االنبارذكرجبير عارف حمدان380842

49دبلومكبيسة41562االنبارذكرابراهيم كريم ابراهيم268663

50دبلومكبيسة41562االنبارذكراحمد نزار سامي489507

51دبلومكبيسة41562االنبارذكرمروان اسماعيل سند268638

52دبلومكبيسة41562االنبارذكراحمد رحيم صكار140753

53دبلومكبيسة41562االنبارذكرمحمد اسماعيل سحاب268656

ن عكاب140805 54دبلومكبيسة41562االنبارذكرلؤي ياسير

ن380800 55دبلومكبيسة41562االنبارذكراسماعيل عليوي حسير

56دبلومكبيسة41562االنبارذكرمصطقن احمد مجيد268659

57دبلومكبيسة41562االنبارذكريعقوب اسماعيل عليوي489525

58إعداديةكبيسة41562االنبارذكرعمر حامد حميد489465

59إعداديةكبيسة41562االنبارذكرمصطقن اسماعيل يوسف140764

60إعداديةكبيسة41562االنبارذكرصالح سحاب مطر140687

61إعداديةكبيسة41562االنبارذكرزياد محمد عكاب140768

62إعداديةكبيسة41562االنبارذكرحميد عارف حمدان380846

ف وهيب140659 63إعداديةكبيسة41562االنبارذكرمحمد مرسر

1ماجستيركبيسة41562االنبارذكراحمد تحرير ارزيك381351

2بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرخرصن كريم ابراهيم140666

3بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرعبدالحكيم شاكر عارف489516

4بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرعمار جابر عماش140810

5بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرعبدالرحيم يحتر عبدالكريم269873

6بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرغيث مجيد ذياب381362

7بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكراحمد صعب مزبان489508

8بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرعثمان عادل محمد381109

9بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرمحمد نوري دليمي269782

10بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكراحمد صبحي مهدي140758

11بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرزياد علي هندي269729

12بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرمهند رافع يونس489484

13بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرعمر اركان رجا140676

14بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكراحمد عماد رجب269743

15بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرمحمد طارق عبدالرزاق268698

16بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرخالد حكيم ابراهيم269717

17بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكراحمد جمعة شهاب269844

ن489524 18بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرمحمد صبحي حسير

19بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرصفا عادل معتوك269823

20بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرزياد طارق كريم140721

21بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكراحمد عبدالستار احمد140735

22بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرمحمد رحيم عودة489500



23بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرعمر خليل رجب269797

 علي هندي140694
24بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرمصطقن

25بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرابراهيم خليل عويد269803

26بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكربالل كامل محمد381124

27بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكريوسف وليد عويد269806

28بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكراحمد خالد مرزوق269750

29بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرعلي بشير ايوب140775

30بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرحيدر عبدالعزيز جبير140752

31بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرسعد موفق باتع381079

32بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرحيدر محمد عبد140738

33بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرمحمد نافع عزيز489503

34بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرحمزة فائق باتع381088

35بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكراحمد يحتر عبدالكريم269876

 عمر علي489517
36بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرمصطقن

37بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرايهم عياش كريم269716

38بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرمبرسر مجيد سحاب140781

39بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكراحمد عويد حمد140799

40بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرسالم مجيد حميد140740

41بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكراحمد حامد محمد381365

ن140778 42بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكراحمد طارق حسير

43بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرنذير رافع جمعة140745

ن269895 44بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرمحمد طارق حسير

45بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرعلي محمد علي140649

46بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرمحمد عويد حمد140692

47بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرعمر عايش كريم140809

48بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرسعد اسماعيل ابراهيم269736

49بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكراحمد موفق عويد269741

50بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرمهند جاسم محمد269830

51بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكراحمد طالل ذياب140755

52بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرعبدهللا عبدالستار احمد140767

53بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرنزار صالح عشب489505

54بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرعمر محمد مجيد489574

55بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكراحمد صبحي كامل489521

56بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرمصعب محمد حمدان269860

57بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرسعود احمد سعود140792

58بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرعمار نوري دليمي269786

59بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرعبدهللا عبدالسالم رجا140742

60بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرسالم باتع عبدهللا381354

61بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرحسن احمد سعود140747

62بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرمحمد يحتر عبدالكريم269878

ن احمد489511 63بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرطه ياسير

64بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرمحمد نبيل زبن269724

ي269812 65بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرحيدر محمد خير

66بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكراحمد رياض رشيد269775

67بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرنبيل شعبان رشيد140777

ي عبدهللا381346 68بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرعبدالرحمن خير

ي رسان269713 69بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكروضاح صي 



70بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرعبدهللا مصطقن نجم140679

71بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرانور صالح حميد268646

72بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرعلي عثمان عذاب268666

73بكالوريوسكبيسة41562االنبارذكرسيف عبدالرحمن حمد269711

74دبلومكبيسة41562االنبارذكرعلي عبدالعزيز رحيم488957

75دبلومكبيسة41562االنبارذكرمحمد سمير احمد269720

76دبلومكبيسة41562االنبارذكرعبدهللا فاضل محمد489502

77دبلومكبيسة41562االنبارذكرصعب بركات عبدالرزاق269791

78إعداديةكبيسة41562االنبارذكراحمد بكر عماش381100

79إعداديةكبيسة41562االنبارذكرهمام بهجت نافع381239

80إعداديةكبيسة41562االنبارذكرمصطقن احمد حسن544023

ن موفق حميد531910 81إعداديةكبيسة41562االنبارذكرمعير

ي عبدهللا381342 82إعداديةكبيسة41562االنبارذكرمحمد خير

83إعداديةكبيسة41562االنبارذكرعمر لؤي عبدهللا381105

84إعداديةكبيسة41562االنبارذكرحمزة عبدالسالم عارف268645

85إعداديةكبيسة41562االنبارذكراحمد علي سعود140773

86إعداديةكبيسة41562االنبارذكرمحمد بسيم صباح140791

87إعداديةكبيسة41562االنبارذكرخالد عبدهللا عبد269886

88إعداديةكبيسة41562االنبارذكرسعد قيس حميد381074

89إعداديةكبيسة41562االنبارذكرعمر بشير عبدالعزيز543985

90إعداديةكبيسة41562االنبارذكرهمام غازي فيصل140794

91إعداديةكبيسة41562االنبارذكرمحمد عبدالعزيز جبير269755

92إعداديةكبيسة41562االنبارذكراحمد فاضل جاسم489468

93إعداديةكبيسة41562االنبارذكرعثمان لؤي عبدهللا269881

ن كريم269892 94إعداديةكبيسة41562االنبارذكرصهيب حسير

95إعداديةكبيسة41562االنبارذكرمصطقن بسيم صباح140759

96إعداديةكبيسة41562االنبارذكرعبدهللا فالح اكرم381357

ي فارس381250
97إعداديةكبيسة41562االنبارذكرمصطقن راضن

98إعداديةكبيسة41562االنبارذكرهشام محمد علي140661

ي269852
99إعداديةكبيسة41562االنبارذكرعمر عصام سبت 

100إعداديةكبيسة41562االنبارذكراحمد صبيح كريم268713

101إعداديةكبيسة41562االنبارذكرنادر جي  نصيف140670

102إعداديةكبيسة41562االنبارذكرمصطقن محمد حمدان381112

103إعداديةكبيسة41562االنبارذكرمحمد وليد شحاذة140681

104إعداديةكبيسة41562االنبارذكرمحمد عبدالمنعم مجيد140811

105إعداديةكبيسة41562االنبارذكرنعمة عبدالسالم صالح381245

106إعداديةكبيسة41562االنبارذكرمصطقن تحرير ارزيك140803

107إعداديةكبيسة41562االنبارذكرعبدالرحمن احمد حمدان381108

108إعداديةكبيسة41562االنبارذكرامير جمال جاسم268692

109إعداديةكبيسة41562االنبارذكرخالد جمال جاسم269857

110إعداديةكبيسة41562االنبارذكراحمد قدوري جبير381373

ن حامد احمد140686 111إعداديةكبيسة41562االنبارذكرحسير

112إعداديةكبيسة41562االنبارذكرعبدالمجيد فيصل مجيد381116

113إعداديةكبيسة41562االنبارذكرخالد وليد طراد140644

114إعداديةكبيسة41562االنبارذكرمصطقن رافع شاحوذ140636

115إعداديةكبيسة41562االنبارذكرمحمد صبحي مهدي140691

116إعداديةكبيسة41562االنبارذكراحمد حامد احمد140682



117إعداديةكبيسة41562االنبارذكرمصطقن احمد عودة140724

118إعداديةكبيسة41562االنبارذكرقيرص تحرير ارزيك140802

119إعداديةكبيسة41562االنبارذكرمحمد حميد عارف140806

120إعداديةكبيسة41562االنبارذكراحمد محمود احمد380857

121إعداديةكبيسة41562االنبارذكرمحمد خالد عايش140680

122إعداديةكبيسة41562االنبارذكرمصطقن ابراهيم فضيل268651

ن140750 ن نارص حسير 123إعداديةكبيسة41562االنبارذكرحسير

124إعداديةكبيسة41562االنبارذكرعبدالعزيز عمر حمد269904

125إعداديةكبيسة41562االنبارذكرهمام فائق باتع268708

126إعداديةكبيسة41562االنبارذكرمصطقن خالد ابراهيم268665

127إعداديةكبيسة41562االنبارذكرمحمد يحتر محمود268641

128إعداديةكبيسة41562االنبارذكرمحمد وليد طراد140652

129إعداديةكبيسة41562االنبارذكرمحمود موفق باتع140639

130إعداديةكبيسة41562االنبارذكرنور المصطقن فاضل جاسم544069

131إعداديةكبيسة41562االنبارذكرعبدهللا وليد طراد140657

132إعداديةكبيسة41562االنبارذكرنوري حسام نوري269718

133إعداديةكبيسة41562االنبارذكرعبدهللا احمد حمدان381114

134إعداديةكبيسة41562االنبارذكرعبداللطيف فاضل حمدي489519

ي عبدهللا381344 135إعداديةكبيسة41562االنبارذكرعمر خير

ن فرج140813 136دبلومكبيسة41562االنبارذكرنارص حسير

ن عليوي354891 137دبلومكبيسة41562االنبارذكربديع حسير

138إعداديةكبيسة41562االنبارذكريارس مهدي داود140685

ن380883 139إعداديةكبيسة41562االنبارذكراحمد فرج حسير

140إعداديةكبيسة41562االنبارذكركامل سحاب طعمة268686

141إعداديةكبيسة41562االنبارذكرصاحب عيادة محمد140761

142إعداديةكبيسة41562االنبارذكرنامق باتع فرحان381084

1دبلومكبيسة41562االنبارأنتىبيداء عباس فرحان489491

2دبلومكبيسة41562االنبارأنتىارتفاع غفوري عثمان140684

ة يعكوب يوسف489481 3دبلومكبيسة41562االنبارأنتىامير

ن احمد489513 4دبلومكبيسة41562االنبارأنتىمنتىه ياسير

5دبلومكبيسة41562االنبارأنتىبيداء زيدان رسي    ح268670

1ماجستيركبيسة41562االنبارأنتىابتهال ناظم عايش140736

2ماجستيركبيسة41562االنبارأنتىمروة موفق باتع381352

3بكالوريوسكبيسة41562االنبارأنتىنغم زيدان رسي    ح140766

4بكالوريوسكبيسة41562االنبارأنتىنور فوزي محمود140808

5بكالوريوسكبيسة41562االنبارأنتىزهراء رافع فرج140789

6بكالوريوسكبيسة41562االنبارأنتىهديل حافظ جاسم380786

7بكالوريوسكبيسة41562االنبارأنتىدعاء يارس دحام269839

8بكالوريوسكبيسة41562االنبارأنتىسارة موفق عويد269727

9بكالوريوسكبيسة41562االنبارأنتىسارة مذري عبد269796

10بكالوريوسكبيسة41562االنبارأنتىزبيدة خليل فضيل140689

11بكالوريوسكبيسة41562االنبارأنتىدنيا حافظ جاسم381094

12بكالوريوسكبيسة41562االنبارأنتىسارة ناظم عايش140771

13بكالوريوسكبيسة41562االنبارأنتىسلوى وليد شحاذة269861

14بكالوريوسكبيسة41562االنبارأنتىنور عبدالواحد عبدهللا543983

15بكالوريوسكبيسة41562االنبارأنتىصفا موفق رجب380889

16بكالوريوسكبيسة41562االنبارأنتىنقاء يارس دحام269867



17دبلومكبيسة41562االنبارأنتىنجالء طالب فري    ح269819

ق عامر فارس268702 18إعداديةكبيسة41562االنبارأنتىاستي 

19إعداديةكبيسة41562االنبارأنتىندى حميد راشد380831

20إعداديةكبيسة41562االنبارأنتىنعمات رافع جاسم381103

ن احمد489509 21إعداديةكبيسة41562االنبارأنتىنىه ياسير

22إعداديةكبيسة41562االنبارأنتىارساء صبحي عبيد543979

23إعداديةكبيسة41562االنبارأنتىجنان عماد عبد268775

24إعداديةكبيسة41562االنبارأنتىتقيةالعابدة اياد مجيد543993

25إعداديةكبيسة41562االنبارأنتىاسماء خالد ابراهيم543981

26إعداديةكبيسة41562االنبارأنتىسلوى شعبان رجب544014

27إعداديةكبيسة41562االنبارأنتىابتسام احمد عارف381134

28إعداديةكبيسة41562االنبارأنتىمودة موفق رجب381077

ي فارس140727
29إعداديةكبيسة41562االنبارأنتىكوثر راضن

30دبلومكبيسة41562االنبارأنتىسندس اسماعيل سحاب269900

31دبلومكبيسة41562االنبارأنتىوداد رافع عطاهللا269816

يمط164819 ف فتيخان رسر 1ماجستيرالبغدادي41563االنبارذكرمرسر

2ماجستيرالبغدادي41563االنبارذكراسامة منعم حميد164754

ي طلي165121
ن
3ماجستيرالبغدادي41563االنبارذكرعامر كاق

ن محمد164820 4ماجستيرالبغدادي41563االنبارذكرليث ياسير

5ماجستيرالبغدادي41563االنبارذكرسفيان احمود حامد164809

6ماجستيرالبغدادي41563االنبارذكرمصطقن داود طلك227323

7ماجستيرالبغدادي41563االنبارذكرمحمد غنام مخلف165090

8ماجستيرالبغدادي41563االنبارذكرثامر جيجان جليل224496

 تركي محمود227883
ن 9ماجستيرالبغدادي41563االنبارذكرياسير

10ماجستيرالبغدادي41563االنبارذكرنرص عافت تركي164757

11ماجستيرالبغدادي41563االنبارذكراسامة مهنا مفلح269628

12ماجستيرالبغدادي41563االنبارذكرايهم حماد احمد269609

13ماجستيرالبغدادي41563االنبارذكربالل عبدالمجيد مخلف382978

14ماجستيرالبغدادي41563االنبارذكرمنيف صعب منذر269600

15بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعفتان حميد حمد164971

يمط164887 16بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمزهر ختال رسر

17بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرخلف حمد حوران164816

18بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمصطقن عماش كنعان165000

19بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكراياد جياد صالح165012

ي164969
20بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرجميل صالح سبت 

21بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرلبيد رجا احمد164900

22بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرنارص صباح بتال164723

ن زنبور229289 23بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرصقر تحسير

ي نايف عبدهللا228412 اب 
24بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكررسر

25بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرحمدي زيتون نايف228369

26بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعالء نجم مرعي165037

27بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكراحمد ذياب مخلف164802

28بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرنصيف عبد طلك164907

29بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرقبس عيد عناد269611

30بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعماد حميد حمد226342

ك عناد164655 31بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرثائر بير

32بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرازهر صباح تالي165118



33بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرزيدان حماد حمد165047

34بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعدنان زويان حسن165013

35بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمثتن فاضل سعدون382972

36بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرصفاء حميد عطاهللا226207

37بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكراحمد فواز احمد164979

38بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكراياد خزيم عبدالمجيد164755

ن165017 39بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعمار نوار حسير

ي وهيب164862 40بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعبدالمجيد صي 

41بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرلؤي خلف مطلك382957

42بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمفيد طالب عبدالغفور382952

43بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرخالد فاضل سويد164897

44بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرناطق كمال سعود269583

45بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرطالل بحر فرحان164603

46بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرقضي عويش صالح236154

47بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعمار مخلف فهاد383003

48بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكروسام حماد محيسن165081

49بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمنقذ وحيد فري    ع269667

50بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعزالدين طالب عبدالغفور490088

51بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرابراهيم خليل محمود227846

52بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرتحدي محيسن سويد164691

ي حمدي حافظ227668
53بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرهابن

54بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعمر منصور عويد382960

55بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكراكرم جندي ثابت224692

56بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمفيد منعم حميد164911

57بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعالء عبيد صي 269640

58بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرنامق سليمان ردعان164700

59بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمراد عبدالمجيد مخلف382919

60بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكراحمد وطبان حمد382976

61بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكراركان فياض سويد164880

62بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكراسامة حاتم صالح490103

63بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعبدالحميد منعم حميد382933

64بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرفراس منعم حميد164960

65بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمحمد حمدهللا كريم269680

ي نصار490097 66بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرسعيد صليت 

67بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرصدام عبدهللا احمد382668

68بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعلي صادق عبدالقهار269653

69بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمحمود ذياب مخلف164791

70بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعبدالرحمن زهير شالل269613

71بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكراحمد اسماعيل محمد269670

72بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكربارق فيصل سويد236156

73بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرفيصل غفير عطاهللا383016

74بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرماجد جمال شاكر269604

75بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرارقم غايب ريكان490015

76بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرطارق بدري مسعود164831

77بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكررعد مجيد طلك165125

78بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرابراهيم عداي عبدهللا225318

79بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرسنان مساعد ذيبان164840



80بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعمار حسون عبيد236138

81بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرانس منعم حميد269620

82بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعالء كاظم عبدالرضا164645

83بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكربحر غيدان محمود164905

84بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرشهاب احمد سعيد227522

85بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمنترص رجب جايد269655

86بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكركمال جندي ثابت164716

87بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرنوقل عيد عناد164685

ك عناد165097 88بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرذاكر بير

89بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكردحام طالب سويد164994

90بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرضياء وزير فرحان490090

91بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرفراس رسمي كسار383037

92بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعلي عادل دحام222497

93بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرحامد حميد حامد164739

94بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكررائد عبدهللا دعث164697

95بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرنبيل نهاد جياد164683

ن زنبور165066 96بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمحمد تحسير

 علي164730
ن 97بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعبدالوهاب حسير

ن سعيد بتال269663 98بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرحسير

99بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرسالم عبدهللا احمد164741

ي نصار490081 100بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرقاسم صليت 

101بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكراحسان سعدي كريم164728

102بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعادل خليل محمود164787

103دبلومالبغدادي41563االنبارذكرمحمد ظاهر محيسن164642

104دبلومالبغدادي41563االنبارذكرصهيب حميد عطاهللا165001

105دبلومالبغدادي41563االنبارذكردريد خلف وهيب236134

106دبلومالبغدادي41563االنبارذكرنعيم عناد خشمان165049

107دبلومالبغدادي41563االنبارذكريرس جيجان جليل382734

108دبلومالبغدادي41563االنبارذكرماهر عزيز هراط142335

109دبلومالبغدادي41563االنبارذكرسعيد طلك فاضل228060

110دبلومالبغدادي41563االنبارذكرعالء حماد احمد382908

ي صالح محمود164835 111دبلومالبغدادي41563االنبارذكروهت 

112دبلومالبغدادي41563االنبارذكرسيف فرحان داود225602

113دبلومالبغدادي41563االنبارذكرطه عناد خشمان165044

114دبلومالبغدادي41563االنبارذكروفاء فارس عبد164981

ن226631 115دبلومالبغدادي41563االنبارذكرمحمد نوري حسير

116دبلومالبغدادي41563االنبارذكرمقداد حماد محيسن225659

117دبلومالبغدادي41563االنبارذكرهيثم جديع محيسن164607

118دبلومالبغدادي41563االنبارذكرطارق عني  سنجار226924

119دبلومالبغدادي41563االنبارذكرزياد خلف عبد164703

120دبلومالبغدادي41563االنبارذكراكرم لفتان عبيد165088

121دبلومالبغدادي41563االنبارذكرلؤي صدام محيسن228763

122دبلومالبغدادي41563االنبارذكرمظفر صالح ضاجي228813

ن165106 123دبلومالبغدادي41563االنبارذكرحاتم نوري حسير

ن164618 124دبلومالبغدادي41563االنبارذكرراكع فياض حسير

125دبلومالبغدادي41563االنبارذكرجاسم محمد خميس164599

126دبلومالبغدادي41563االنبارذكرثائر خلف مطلك165003



127دبلومالبغدادي41563االنبارذكرعباس فاضل سويد228554

128دبلومالبغدادي41563االنبارذكرعمر مهيدي صالح164761

ن164779 129دبلومالبغدادي41563االنبارذكرعبدالنارص محسن حسير

130دبلومالبغدادي41563االنبارذكررائد وطبان حمد164751

131دبلومالبغدادي41563االنبارذكراسامة زيد اسماعيل165100

132دبلومالبغدادي41563االنبارذكرقحطان فليح حسن164674

133دبلومالبغدادي41563االنبارذكرمحمد مجيد كردي164695

134دبلومالبغدادي41563االنبارذكرمؤيد رافع داود164746

135دبلومالبغدادي41563االنبارذكرصفاء حماد احمد165069

136دبلومالبغدادي41563االنبارذكرتحرير لفتان عبيد226519

137دبلومالبغدادي41563االنبارذكرمهند فوزي مسعود164709

138دبلومالبغدادي41563االنبارذكرعمر حمدان حامد165074

139دبلومالبغدادي41563االنبارذكرمنصور احمد سعيد164915

140دبلومالبغدادي41563االنبارذكرحسن كاظم عبدالرضا164973

141دبلومالبغدادي41563االنبارذكرنهاد رحيم جمعة164976

142دبلومالبغدادي41563االنبارذكرمعاذ رافع داود165015

143دبلومالبغدادي41563االنبارذكريارس طلك فاضل164848

144دبلومالبغدادي41563االنبارذكرمهند سعدي طالب383023

145دبلومالبغدادي41563االنبارذكرصهيب عادل فليح164717

146إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرصبحي كسار كريم164624

147إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرنارص رجا احمد164964

148إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعدنان عناد خشمان164997

149إعداديةالبغدادي41563االنبارذكررعد دليان صايل164951

150إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرمهند نجم عبدهللا164720

151إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرسليمان شاحوذ علي382964

152إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرمشتاق محمد ظاهر165077

153إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرغسان مساعد ذيبان164770

154إعداديةالبغدادي41563االنبارذكراسماعيل عكاب جاسم165111

155إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرهشام زرعيد ساري225220

156إعداديةالبغدادي41563االنبارذكراثير مخلف بديوي164852

157إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرجاسم محمد بديوي165086

158إعداديةالبغدادي41563االنبارذكربهاءالدين عفتان رافع164666

159إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرفؤاد سالم شاحوذ269599

160إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرايمن مهنا مفلح165054

161إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرقيس محمد خميس164613

162إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرنجيب محمد مضعن164961

163إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرنصير عويد هزيم164705

164إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرمحمود صالح محمود165109

165إعداديةالبغدادي41563االنبارذكراحمد عبداللطيف سدران164647

166إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرممتاز خالد علي165091

167إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرزياد سالم شاحوذ490079

ي ختال383033
ن
168إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرجسام كاق

169إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعمر عبد طلك165084

170إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرمراد جياد صالح490106

ي محيسن382985 171إعداديةالبغدادي41563االنبارذكربارق صي 

172إعداديةالبغدادي41563االنبارذكروسام حاتم مشعان164892

173إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعثمان رجب جايد269657



174إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعلي عويش صالح164945

175إعداديةالبغدادي41563االنبارذكراحسان علي عبدالكريم164917

176إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرطاهر طلك فاضل164944

177إعداديةالبغدادي41563االنبارذكربهاء عبدالجبار فرحان164627

178إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرانمار عدنان عناد164860

179إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرامجد حميد جبير383018

180إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرغازي فيصل سويد225761

1ماجستيرالبغدادي41563االنبارذكرعلي يوسف عبدهللا164634

2بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكردريد احمد كاظم269594

3بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرصالح عيادة اعناد164927

4بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمحمد زين حمد269639

ي164884 ي ناج  5بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعدنان خير

6بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكراسامة طه جابر269590

7بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعمار شالل رسحان269622

8بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمحمود حكيم لفتان490108

9بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرسمير صباح عبيد382942

10بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكراسامة اسماعيل كاش269642

11بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرراغب فؤاد جياد490113

12بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرصادق فتيان عبيد236157

ي164882 ي ناج  13بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعثمان خير

14بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرنوفل ذياب احمد269607

15بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمحرم فؤاد جياد383020

16بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرقضي حماد هراط164889

17بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعلي خلف ريكان490082

ي عامر268605 18بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعامر خير

ن ابراهيم عداي164663 19بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرحسير

20بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرشجاع حامد صالل165052

21بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرامير مكرم بشير164982

22بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعلي حسون فاضل268603

23بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمحمد زياد جدعان164933

24بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكروضاح صالح محمود165063

25بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرماهر حماد زيدان269661

26بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعمر بكر محمود164735

27بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمحمود مخلف كيصوم382991

28بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكراحمد ضاري سالم164948

29بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكريحتر يعرب بدر268576

30بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرفائز عزيز طليب490101

31بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرحميد ساجد عبيد269665

ن عماش كنعان164610 32بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرحسير

33بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرسعدي صالح خضير269672

34بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكراحمد صائب عناد226426

35بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرطارق عزيز طلك164895

36بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكركرار منير غيدان269601

37بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكريوسف رعد محمد164793

38بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعبدالرحمن عفتان رافع164836

39بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرانمار منصور عويد383013

40بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمحمد علي محمد165104



41بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرغيث حميد صالل222434

42بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمصطقن طالب نفتان164604

43بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرايهم عبد احمد164893

44بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرسعدون فاضل كيصوم164804

45بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمطلك خلف مطلك164639

46بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمصطقن خاشع حافظ268610

47بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعالء عبدالرزاق سليمان269634

48بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرسالم احمد صالل164596

49بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعبدهللا ذياب احمد269648

50بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرانمار سليمان داود268588

51بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرابراهيم عارف خليفة228706

52بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرثائر محمود عبدالجبار229469

53بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكربارق بدري مسعود164955

54بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعبدهللا عبدالمجيد عويد228488

55بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمروان حسون عبدالرحيم490092

56بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكراحمد مخلف كيصوم382990

57بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرايمن سليمان رديف226485

ن269602 58بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمحمود جابر حسير

59بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمحمد شداد رباح269644

60بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمحمد يوسف عبدهللا164632

61بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرنكتل فؤاد جياد382640

ي نصار490099 62بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكركامل صليت 

63بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرنهاد اسماعيل رشيد164672

64بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكراسماعيل عارف خليفة228665

65بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرناطق هاشم مضعن164998

66بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكربهاء حازم خلف269345

67بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمرتضن داود طلك164763

68بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرسالم سامي اسماعيل269660

69بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرانمار نزار ساجد164912

70بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرصفاء عبدالرحيم زرعيد269629

71بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرهاشم باسم هاشم490080

72بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمهند جاسم احمود164712

73بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرهمام حكيم محمد164826

74بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمنير جبيل فرحان490084

75بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمهند فخري عبدالجبار222418

76بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرحميد ريكان خلف269616

77بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعبدهللا يوسف عبدهللا164629

ن بكر محمود164737 78بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرحسير

79بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرسالم مخلف كيصوم383005

80بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعمر جابر حمرين164910

81بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرعزام غازي زيتون382981

82بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرلؤي حامد عبدهللا382927

83بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمحمد حكيم لفتان490111

84دبلومالبغدادي41563االنبارذكرانس عبدالحميد ريكان224904

85دبلومالبغدادي41563االنبارذكريارس مسلم نزال164866

86دبلومالبغدادي41563االنبارذكرمحمد سهيل نجم164782

87دبلومالبغدادي41563االنبارذكررعد عزيز حميد382945



88دبلومالبغدادي41563االنبارذكرساهر طلك فاضل164928

89دبلومالبغدادي41563االنبارذكرعبدالقادر ثامر حمد222450

90دبلومالبغدادي41563االنبارذكراعمار حميد صالل165038

91دبلومالبغدادي41563االنبارذكرعيىس حماد ذياب164842

92دبلومالبغدادي41563االنبارذكررجب سالمة رديف165094

93دبلومالبغدادي41563االنبارذكرعبدهللا شاكر محمود164987

94دبلومالبغدادي41563االنبارذكرمفيد خالد وطبان382969

95دبلومالبغدادي41563االنبارذكرمحمد محمود شكري165019

96دبلومالبغدادي41563االنبارذكرمجيد زبن حمد165006

97دبلومالبغدادي41563االنبارذكرعثمان عبدالمجيد عويد227389

98دبلومالبغدادي41563االنبارذكربالل اسماعيل كماش165028

99دبلومالبغدادي41563االنبارذكرايمن فياض سويد269586

100دبلومالبغدادي41563االنبارذكرعويد منصور عويد383009

101دبلومالبغدادي41563االنبارذكرعمار سليمان داود268589

102دبلومالبغدادي41563االنبارذكرمراد محمد ظاهر164679

ي اسماعيل كماش165008
103دبلومالبغدادي41563االنبارذكرحق 

104دبلومالبغدادي41563االنبارذكرعبدالخالق عناز احمد164908

105دبلومالبغدادي41563االنبارذكرغسان وحيد حماد164941

106دبلومالبغدادي41563االنبارذكرعمار جعفر صادق383027

107دبلومالبغدادي41563االنبارذكرماجد خلف صايل164768

108إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرسعد عزيز حميد382947

109إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرمحمود فتيخان كصيل268596

110إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرباسم سهيل نجم164785

111إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرهمام عبيد محمد164743

112إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرضياء قائد نافع224154

113إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرامير علي عليان164829

114إعداديةالبغدادي41563االنبارذكربالل اياد محمد224820

115إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرمازن متعب ختالن226286

 جبير فرحان269615
116إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرمصطقن

117إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعمار سعد عبدالرحيم225906

118إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرحذيفة خلف حمد164813

119إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرمحمد عادل فليح269597

ن ساجد225840 120إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرحارث ياسير

121إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرفوزي حماد هراط268611

ي227242
ن
122إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرانمار عامر كاق

123إعداديةالبغدادي41563االنبارذكريارس عفتان حميد228435

124إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعبدالمجيد خالد وطبان226028

125إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرحيدر حسون علي382709

ن عفتان رافع268587 126إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرمعي 

127إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرربيع نارص صباح269631

128إعداديةالبغدادي41563االنبارذكروضاح فيصل عليان489984

129إعداديةالبغدادي41563االنبارذكررياض اسماعيل عثمان164806

130إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرحسن عادل فليح222379

131إعداديةالبغدادي41563االنبارذكراحمد سعيد صباح164707

132إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرخليل رافع خريسان164594

133إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعلي باسم هاشم164669

134إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرلؤي حسيب خزعل269470



135إعداديةالبغدادي41563االنبارذكراياد نزار ساجد164837

136إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعلي عامر لفتان225091

137إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرحبيب مكرم بشير164986

138إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرصدام فياض سويد269585

139إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرغيث ابراهيم عداي164659

140إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرموس نصير شاحوذ164845

ف عبدهللا222401 141إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرميثم ارسر

142إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرصهيب داود طلك164811

143إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرليث فياض سويد268563

144إعداديةالبغدادي41563االنبارذكراحمد ناظم غيدان269619

145إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرمحمود سعيد طلك224984

146إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعدي ايوب فرج164903

147إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرمحمد رسمي عبدالجبار164989

148إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعمار علوان ظاهر165114

149إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعادل حميد جراد164834

ن269651 150إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرامجد رجاء حسير

151إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعامر احمد كريم165095

152إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرطالب مولود طالب225724

153إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعبدهللا فيصل سويد164877

154إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرحيدر عدنان خالد382646

155إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعبدهللا عبدالحليم واسط226124

156إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرغيث شاكر محمود164591

157إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرغالب دليان صايل228256

158إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرقاسم عزيز طلك225007

159إعداديةالبغدادي41563االنبارذكروهب سعدي طراد225565

160إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرحارث عبدالرزاق سليمان269636

161إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعبدالرحمن فيصل سويد164589

ي حمدي227936
162إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرزيد هابن

163إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرمحمد مهدي مشعان225954

164إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرنائل نهاد طراد222513

165إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرمحمد باسم فتيخان269669

166إعداديةالبغدادي41563االنبارذكراحمد وحيد فري    ع269647

167إعداديةالبغدادي41563االنبارذكراوس نافع محمد225696

168إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرفراس حماد هراط490093

169إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرسمير خميس رسحان165116

170إعداديةالبغدادي41563االنبارذكربندر ماجد خلف164937

171إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعمر سعدي زويان229368

172إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرمخلد جمال صبيحان164857

173إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعبدالكريم نافع كريم164651

174إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرحيدر خلف صباح224349

175إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرحمدهللا عبدالسالم حمدهللا489987

ي225064
ن
176إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرنارص ربيع كاق

177إعداديةالبغدادي41563االنبارذكروسام جندي ثابت164711

178إعداديةالبغدادي41563االنبارذكررساب علي عليان489979

ن حمدي نوري490087 179إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرحسير

180إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرسعدون جابر مطر222471

181إعداديةالبغدادي41563االنبارذكروسام مهند عزام269637



182إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعباس فاضل رباح269664

183إعداديةالبغدادي41563االنبارذكراثير خميس رسحان222483

184إعداديةالبغدادي41563االنبارذكربارق صبحي عبدهللا382683

 علي269605
ن 185إعداديةالبغدادي41563االنبارذكربهاء حسير

186إعداديةالبغدادي41563االنبارذكريارس عامر لفتان225155

187إعداديةالبغدادي41563االنبارذكررغيد عبدالكريم صالح226576

188إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرزيد عبدالحليم واسط226161

189إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرمهند كريم زيدان268590

190إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرخالد راتب خالد269592

191إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرحنشل عارف حميد224725

192إعداديةالبغدادي41563االنبارذكروليد راتب خالد268584

193إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعلي عبدالحميد عويد165021

194إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرنجم سهيل نجم164760

195إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعبدالباسط عبدالحميد عويد165025

196إعداديةالبغدادي41563االنبارذكراحمد عفتان حميد226095

197إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعمار يارس جيجان227300

198إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعبدالرحمن قحطان فليح225348

199إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرفهد عبود حامد269626

200إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرصادق عزيز طلك490112

201إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرجاسم محمد نصار490094

202إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعبدالملك هشام زرعيد224604

ن سويد225438 203إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرفداء محسير

204إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرسعد مجيد طلك382698

205إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرقضي حامد عبدهللا382716

206إعداديةالبغدادي41563االنبارذكروسام حكيم محمد164825

207إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرمحمد عمير توفيق224231

ي225030
ن
ي كاق

208إعداديةالبغدادي41563االنبارذكريارس راضن

209إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعمار رسمي عبدالجبار164990

210إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعبدهللا احمد رشيد224920

211إعداديةالبغدادي41563االنبارذكراحمد زهير شالل382658

212إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعبيده عامر حامد222339

213إعداديةالبغدادي41563االنبارذكراوس مزهر ختال225739

214إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعلي حمدي نوري164687

ن احمد صالل228098 215إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرشاهير

216إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرسمير وحيد زين165031

217إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعلي سعدي كريم224957

218إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرفهد عبد مخلف490095

219إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرقضي ايوب فرج164902

220بكالوريوسالبغدادي41563االنبارذكرمؤيد عادل فليح383007

ن علوان كردي165071 221دبلومالبغدادي41563االنبارذكرحسير

222دبلومالبغدادي41563االنبارذكرمروان ابراهيم عبد269588

223دبلومالبغدادي41563االنبارذكرظافر علي فرحان164925

224دبلومالبغدادي41563االنبارذكرصدام حميد حمد164966

225دبلومالبغدادي41563االنبارذكرعدي محمد حديد164622

ن224651 226إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرعدنان عاضي حسير

227إعداديةالبغدادي41563االنبارذكرفهد دليان صايل269659

1بكالوريوسالبغدادي41563االنبارأنتىبسعاد خلف فرحان225126



ي وهيب164718 2بكالوريوسالبغدادي41563االنبارأنتىاوهام صي 

3دبلومالبغدادي41563االنبارأنتىبيداء عفتان فرحان165050

هدى قومي رسحان165034
4دبلومالبغدادي41563االنبارأنتى

5دبلومالبغدادي41563االنبارأنتىحنان شدهان حمد236118

6دبلومالبغدادي41563االنبارأنتىوهب سعدون صباح269618

7إعداديةالبغدادي41563االنبارأنتىاطياف ابراهيم كماش165060

1بكالوريوسالبغدادي41563االنبارأنتىدعاء كاظم عبدالرضا164621

2بكالوريوسالبغدادي41563االنبارأنتىسارة داود طلك164726

3بكالوريوسالبغدادي41563االنبارأنتىسمر جمال كهر164637

ن فاضل490085 4بكالوريوسالبغدادي41563االنبارأنتىكريمة حسير

5بكالوريوسالبغدادي41563االنبارأنتىهبة مزهر ختال164615

ن غائب حميان269676 6دبلومالبغدادي41563االنبارأنتىحنير

7إعداديةالبغدادي41563االنبارأنتىوسن عبدالكريم حميد268593

8إعداديةالبغدادي41563االنبارأنتىالعنود حميد صالل164868

ي269624
ن
9إعداديةالبغدادي41563االنبارأنتىزينة زهير كاق

10إعداديةالبغدادي41563االنبارأنتىيرسى عفتان حميد228333

11إعداديةالبغدادي41563االنبارأنتىاسيل غائب حميان224772

12إعداديةالبغدادي41563االنبارأنتىميالد سعيد طلك268583

13إعداديةالبغدادي41563االنبارأنتىاشواق ابراهيم كماش224192

14إعداديةالبغدادي41563االنبارأنتىرسل ماهر سعود164750

15إعداديةالبغدادي41563االنبارأنتىهدى جابر مطر165123

16إعداديةالبغدادي41563االنبارأنتىهدى حامد صالل164823

17إعداديةالبغدادي41563االنبارأنتىافراح مكرم بشير229830

18إعداديةالبغدادي41563االنبارأنتىايناس ابراهيم كماش164767

19إعداديةالبغدادي41563االنبارأنتىزينب ناظم محمد268608

ن سهيل نجم229397 20إعداديةالبغدادي41563االنبارأنتىحنير

1ماجستيرالفرات41564االنبارذكرنافع ابراهيم جبير269281

2ماجستيرالفرات41564االنبارذكرانور حميد عجاج140200

3بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرذاكر محمود رخت489771

4بكالوريوسالفرات41564االنبارذكروليد حميد علي269280

5بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرحسن مشعان عبد269231

6بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرنصيف جاسم محمد139085

7بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرعدي اسماعيل محل489791

8بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرمحمد رافع حردان343463

9بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرحكيم سلمان حنون343466

10بكالوريوسالفرات41564االنبارذكراسامة علي دليان489780

11بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرهيثم علي مشعل269252

12بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرفراس عجاج مجلي138912

13بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرطالل علي تركي138935

14بكالوريوسالفرات41564االنبارذكريارس كسار بتال269301

15بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرمنير خضير حميد489776

16بكالوريوسالفرات41564االنبارذكربسام محمد ذياب343495

17بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرميثاق مجيد عفتان138626

18بكالوريوسالفرات41564االنبارذكراحمد محمد لطيف489772

19بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرحبيب محمد رخت343439

20بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرامير ابراهيم احمد343480

21بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرعبدالملك خليل محمد343487



22بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرمصطقن خليل خليفة269288

23بكالوريوسالفرات41564االنبارذكراحمد سالمة عبد269276

ي140224
24بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرقتادة صالح مرضن

25بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرعالء جاسم محمد489765

ي343453
 
ق 26بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرايمن صادق رسر

 تركي140303
27دبلومالفرات41564االنبارذكرفريد مطرسر

28دبلومالفرات41564االنبارذكرعدنان حامد حمادي338872

29دبلومالفرات41564االنبارذكرصالح صكر عمر269291

30دبلومالفرات41564االنبارذكرعبدهللا احمد مظهور140215

ي عفات139038
31دبلومالفرات41564االنبارذكرصبار رديتن

32دبلومالفرات41564االنبارذكرضياء علي تركي138949

33دبلومالفرات41564االنبارذكرفيصل دبيس احمد269287

34دبلومالفرات41564االنبارذكرصباح علي مخلف268352

35دبلومالفرات41564االنبارذكرعالء فياض مريد140186

ي جاسم محمد140190 36دبلومالفرات41564االنبارذكرراج 

37دبلومالفرات41564االنبارذكرعادل حامد حمادي139046

ف عبيد268357 38دبلومالفرات41564االنبارذكرنايف مرسر

39دبلومالفرات41564االنبارذكرعبد الرحمن عواد حردان139010

40دبلومالفرات41564االنبارذكرنارص مشعان عبد343429

41دبلومالفرات41564االنبارذكرسيف صالح صكر343473

42دبلومالفرات41564االنبارذكرعدي صباح ابراهيم269285

43دبلومالفرات41564االنبارذكرمشتاق عيادة عطاهللا269251

44دبلومالفرات41564االنبارذكرقاسم محمد احمد140158

45دبلومالفرات41564االنبارذكرصالح فياض مريد140193

46دبلومالفرات41564االنبارذكرمازن جاسم محمد140268

47دبلومالفرات41564االنبارذكرابراهيم حامد ابراهيم140122

48دبلومالفرات41564االنبارذكرحميد ربيع شهاب269228

49دبلومالفرات41564االنبارذكركمال جاسم حمادي269283

50دبلومالفرات41564االنبارذكرخالد جمال جاسم268247

51دبلومالفرات41564االنبارذكرعماد عدنان حامد338843

52إعداديةالفرات41564االنبارذكرصبحي علي عبيد269256

53إعداديةالفرات41564االنبارذكرخليل خليفة نصيف338896

54إعداديةالفرات41564االنبارذكرنصيف حامد دوي    ح140297

ن343491 55إعداديةالفرات41564االنبارذكرجاسم محمد حسير

56إعداديةالفرات41564االنبارذكرمهند علي عبيد489732

ي درج269258
57إعداديةالفرات41564االنبارذكرهيثم مرضن

58إعداديةالفرات41564االنبارذكراركان عبد جاسم338684

1بكالوريوسالفرات41564االنبارذكروسام مشعان فهد531957

ي رحال140259 2بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرخلدون ناج 

ن140196 3بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرعمر رحيم حسير

ي ربيع شهاب140189 4بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرناج 

ي رحال140250 5بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرمصطقن ناج 

6بكالوريوسالفرات41564االنبارذكركمال حمد خلف140125

7بكالوريوسالفرات41564االنبارذكراسعد عيادة مشعان269260

8بكالوريوسالفرات41564االنبارذكررواد جميل ابراهيم269248

9بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرمنترص رافع عرميط140218

10بكالوريوسالفرات41564االنبارذكررياض قباش حميد269237



11بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرمروان جاسم محمد140279

12بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرلؤي كمال جاسم269268

ن269245 13بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرعنيد شعبان حسير

14بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرعمر عادل حامد138884

15بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرسعيد برزان بنان140301

16بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرايهاب قباش حميد269236

17بكالوريوسالفرات41564االنبارذكراياد كامل مريد269204

18بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرفالح عيادة عبدالرزاق343468

19بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرنزار ماهر فرحان531958

20بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرعمار ابراهيم اجبير269296

ي برجس140135
21بكالوريوسالفرات41564االنبارذكراسامة المابن

22بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرامجد عادل حماد489782

23بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرعصام فياض مريد269219

24بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرعلي اسعد احمد269272

25بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرمولود مجحم برجس269221

26بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرمروان عريف فتخان140131

27بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرعلي جميل داود140273

28بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرلقمان حاتم رشيد489784

29بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرعمر ماجد جميل140308

30بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرقتادة مخلف عمر140121

31بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرعبدالقادر ابراهيم جي 269234

32بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرشاكر عواد محمود338782

33بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرهيثم جمعة عبود531959

34بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرحسن مهدي مخلف489794

35بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرماهر عادل حامد140163

36بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرعفيف خشمان مرعي489773

37بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرحميد علي محمد140182

38بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرعكاب فياض محمد343444

39بكالوريوسالفرات41564االنبارذكراسامة ماهر فرحان531956

40بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرثامر سحل خلف140230

41بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرصالح جميل ختال343458

42بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرحسن علي ندا140137

43بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرمحمد يونس ندة140275

44بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرضياء فياض مريد140235

45بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرمحمد فياض مربد269215

46بكالوريوسالفرات41564االنبارذكروليد خالد خلف140208

47بكالوريوسالفرات41564االنبارذكررسمد ابراهبم كامل140232

48بكالوريوسالفرات41564االنبارذكراكرم عبد رشيد343455

49بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرمحمد عايد سعد343477

50بكالوريوسالفرات41564االنبارذكربالل لطيف محمد269297

51بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرعلي عادل حامد139054

52بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرزيد منيف محمد269230

53بكالوريوسالفرات41564االنبارذكررافد عدنان حامد489734

54بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرهيثم جمعة صي 269206

ن269240 55بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرمنيب شعبان حسير

56دبلومالفرات41564االنبارذكرمصدف عبدالسالم حمد269207

ن489787 57دبلومالفرات41564االنبارذكرجواد علي حسير



58دبلومالفرات41564االنبارذكرانور خليل حمود269273

ي بنان140311
59دبلومالفرات41564االنبارذكرعبدالجبار راضن

ي حمود269264
ن
60دبلومالفرات41564االنبارذكرجمال كاق

 علي مشعل269225
ن 61دبلومالفرات41564االنبارذكرحسير

ن ذياب489781 62دبلومالفرات41564االنبارذكرمحمود ياسير

63إعداديةالفرات41564االنبارذكرنبيل سالم حماد269224

ن138876 64إعداديةالفرات41564االنبارذكرعمار هويدي حسير

65إعداديةالفرات41564االنبارذكردهام ساجر مخلف138818

66إعداديةالفرات41564االنبارذكروائل جمال جاسم268253

67إعداديةالفرات41564االنبارذكرعمار صباح علي268322

68إعداديةالفرات41564االنبارذكرخالد حمد خلف268348

69إعداديةالفرات41564االنبارذكرمحمد مدلول برجس268274

70إعداديةالفرات41564االنبارذكرحسن علي مشعل268283

71إعداديةالفرات41564االنبارذكرمشتاق طالب حمد140286

72إعداديةالفرات41564االنبارذكراثير صباح فياض268213

73إعداديةالفرات41564االنبارذكرزيدون جاسم محمد338794

74إعداديةالفرات41564االنبارذكرايوب سعود عبد338670

75إعداديةالفرات41564االنبارذكراحمد اسماعيل محمود268209

ي بنان268223
76إعداديةالفرات41564االنبارذكرايرس راضن

77إعداديةالفرات41564االنبارذكرمروان وحيد صالح138903

78إعداديةالفرات41564االنبارذكرحميد مسعد عناد268305

ن فياض مربد268205 79إعداديةالفرات41564االنبارذكرتحسير

80إعداديةالفرات41564االنبارذكرمحمد قاسم حمادة489795

81إعداديةالفرات41564االنبارذكرمحمد جمعة صي 268349

82إعداديةالفرات41564االنبارذكرضياء مطر عرميط140175

83إعداديةالفرات41564االنبارذكرحاتم يونس ندا138977

ي جبير تركي140150
84إعداديةالفرات41564االنبارذكرهابن

85إعداديةالفرات41564االنبارذكرعلي زين حسن140178

86إعداديةالفرات41564االنبارذكرمهند وليد حميد269261

ن ذياب269199 87إعداديةالفرات41564االنبارذكرعبدالواحد ياسير

88إعداديةالفرات41564االنبارذكرقيرص عبدالسالم حمد140283

ف عمر531962 89إعداديةالفرات41564االنبارذكرشبيب مرسر

90إعداديةالفرات41564االنبارذكرانور خميس محمد138848

ف138794 91إعداديةالفرات41564االنبارذكرسالم صالح مرسر

92إعداديةالفرات41564االنبارذكرابراهيم مشعان فهد140142

93إعداديةالفرات41564االنبارذكريوسف جميل داود138966

94إعداديةالفرات41564االنبارذكريعرب محجم برجس343465

95إعداديةالفرات41564االنبارذكرجبار نارص مشعان338724

96إعداديةالفرات41564االنبارذكرعبيدة عامر حامد268269

97إعداديةالفرات41564االنبارذكرمحمد نوري علي138574

98إعداديةالفرات41564االنبارذكرعمر علي محمد269266

99إعداديةالفرات41564االنبارذكرمرتضن جاسم محمد138814

100إعداديةالفرات41564االنبارذكرهاشم رافع حسن268337

101إعداديةالفرات41564االنبارذكراحمد كريم شيحان138923

102إعداديةالفرات41564االنبارذكراثير يوسف كامل269274

103إعداديةالفرات41564االنبارذكرمشعل حمود مشعل269210

104إعداديةالفرات41564االنبارذكرميثم عواد كامل268266



105إعداديةالفرات41564االنبارذكرمحمد علي محمد268315

106إعداديةالفرات41564االنبارذكرعلي جميل ابراهيم268262

107إعداديةالفرات41564االنبارذكرسليم عبدهللا بزي    ع269223

108إعداديةالفرات41564االنبارذكرضياء صالح جدعان268300

ن حسن138985 109إعداديةالفرات41564االنبارذكرعامر امير

110إعداديةالفرات41564االنبارذكرمناف مدلول برجس140152

111إعداديةالفرات41564االنبارذكراحمد يونس تركي269233

112إعداديةالفرات41564االنبارذكروائل خالد فهد268257

113إعداديةالفرات41564االنبارذكراحمد عبد خلف531960

 علي268263
ن 114إعداديةالفرات41564االنبارذكرصفاء حسير

115إعداديةالفرات41564االنبارذكراركان رائد عيادة140181

116إعداديةالفرات41564االنبارذكرمحمود عواد محمود343489

117إعداديةالفرات41564االنبارذكرقتادة حليم مطرسر140288

118إعداديةالفرات41564االنبارذكرغزوان شاكر محمد531961

119إعداديةالفرات41564االنبارذكراحمد وحيد صالح138889

ي489789 120إعداديةالفرات41564االنبارذكرعالوي حمود صي 

121إعداديةالفرات41564االنبارذكرعبدالستار باسم عودة268291

122إعداديةالفرات41564االنبارذكروليد يوسف كامل338771

ي269304
123إعداديةالفرات41564االنبارذكريعرب صالح مرضن

124إعداديةالفرات41564االنبارذكريعقوب يوسف ندة138980

125إعداديةالفرات41564االنبارذكرعميد طه غزال138792

126إعداديةالفرات41564االنبارذكروليد خالد ابراهيم139001

127إعداديةالفرات41564االنبارذكرعلي سطام جاسم138857

128إعداديةالفرات41564االنبارذكرعبدالقادر منذر برجس269267

129إعداديةالفرات41564االنبارذكرخالد وليد مطرسر140299

130إعداديةالفرات41564االنبارذكرواثق عبد جاسم268184

131إعداديةالفرات41564االنبارذكرعمار علي شيحان268331

132إعداديةالفرات41564االنبارذكرقضي حماد مشعل269211

ن نصيف خلف140225 133إعداديةالفرات41564االنبارذكرحسير

134إعداديةالفرات41564االنبارذكرايهاب عكاب خلف268198

135إعداديةالفرات41564االنبارذكرانور رياض حمد140179

136إعداديةالفرات41564االنبارذكرمحمد منيف محمد140156

137إعداديةالفرات41564االنبارذكرسيف ابراهيم سمير338712

138إعداديةالفرات41564االنبارذكرمهند عبدالرحمن جاسم138959

139إعداديةالفرات41564االنبارذكرسالم مشعان مصلح140265

140إعداديةالفرات41564االنبارذكرحمد عريف فتخان338698

ن338911 141إعداديةالفرات41564االنبارذكرعوف رحيم حسير

142إعداديةالفرات41564االنبارذكرنايف رافع حردان343470

143إعداديةالفرات41564االنبارذكرايمن فرحان محمود138971

144إعداديةالفرات41564االنبارذكروسام يوسف احمد268343

145إعداديةالفرات41564االنبارذكرعثمان منيف سويد139114

146إعداديةالفرات41564االنبارذكرعلي صالح فهد140140

147إعداديةالفرات41564االنبارذكرعدي منيف عفتان138956

ي رحال138963 148إعداديةالفرات41564االنبارذكرقاسم ناج 

149إعداديةالفرات41564االنبارذكرحمدي منيف سويد139101

150إعداديةالفرات41564االنبارذكرمجيد علي محمد140183

ي140108
151إعداديةالفرات41564االنبارذكرمعد شاكر رديتن



152إعداديةالفرات41564االنبارذكرمصطقن صالح ابراهيم269242

153إعداديةالفرات41564االنبارذكرعلي حامد مزعل343493

يف268240 154إعداديةالفرات41564االنبارذكرمصطقن فاضل رسر

155إعداديةالفرات41564االنبارذكرايهاب حميد عجاج140199

156إعداديةالفرات41564االنبارذكرحكم عبد جاسم268235

157إعداديةالفرات41564االنبارذكرليث عزيز بتال138607

158بكالوريوسالفرات41564االنبارذكرحمدان علي حمادي489790

159دبلومالفرات41564االنبارذكرستار جبير حمادي140169

160دبلومالفرات41564االنبارذكرعبدالعزيز خلف فزاع343449

161دبلومالفرات41564االنبارذكرذياب محمد هرطمان343482

162إعداديةالفرات41564االنبارذكرعلي محمد خلف343447

163إعداديةالفرات41564االنبارذكرخليل محل بداع138991

164إعداديةالفرات41564االنبارذكركنعان محمود سليمان269255

ن حمود140214 1دبلومالفرات41564االنبارأنتىميعاد ياسير

2دبلومالفرات41564االنبارأنتىسىه صداع صكر489778

3إعداديةالفرات41564االنبارأنتىايمان مخلف حميدي139017

4إعداديةالفرات41564االنبارأنتىهند وليد حميد268328

1ماجستيرالفرات41564االنبارأنتىندى عايد سعد343475

2بكالوريوسالفرات41564االنبارأنتىاالء عواد محمود489775

3بكالوريوسالفرات41564االنبارأنتىنور لطيف محمد269299

ي140144
 
ق 4بكالوريوسالفرات41564االنبارأنتىايمان صادق رسر

5بكالوريوسالفرات41564االنبارأنتىسيماء عيادة محمود338635

6بكالوريوسالفرات41564االنبارأنتىنور عبد ابراهيم269269

7إعداديةالفرات41564االنبارأنتىضح عواد حامد139129

8إعداديةالفرات41564االنبارأنتىدعاء غازي فرحان138920

9إعداديةالفرات41564االنبارأنتىعلياء سطام جاسم140207

10إعداديةالفرات41564االنبارأنتىاوراس علي دليان268201

11إعداديةالفرات41564االنبارأنتىوسن جهاد حماد338646

12إعداديةالفرات41564االنبارأنتىافراح عريف محمد139025

13إعداديةالفرات41564االنبارأنتىنورالهدى صالح صكر268228

14إعداديةالفرات41564االنبارأنتىفاظله رافع عرميط140203

15إعداديةالفرات41564االنبارأنتىلقاء حليم مطرسر140294

16إعداديةالفرات41564االنبارأنتىلمياء حمدي حلو139063

17إعداديةالفرات41564االنبارأنتىهبة خالد خلف140166

18إعداديةالفرات41564االنبارأنتىارساء علي دليان268218

19إعداديةالفرات41564االنبارأنتىغصون لطيف محمد268179

20إعداديةالفرات41564االنبارأنتىارساء خالد خلف138941

ي343461
21إعداديةالفرات41564االنبارأنتىروعة صالح مرضن

1بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرصالح حمودي موس366261

2بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكراحمد مصلح محمد366252

3بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرمهند شاحوذ حميد139384

4بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرعامر حمد محل365964

5بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرضياءالدين محمود عبد139778

ي كريم365251
 
6بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرتمام شوق

7بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرمحي الدين شهاب احمد367234

8بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرخالد محمود حمد139743

9بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكركمال الدين فضيل عبطان140542



10بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرعالء شعالن الطيف365296

11بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرعبدالمجيد حميد طه366925

12بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرجمال عيادة سالم364941

13بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكريارس نبيل جميل363904

14بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرايمن كريم خلف365234

15بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرعمر داود سليمان363458

16بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرامجد عبدالسالم صالح366950

17بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرعلي سامي عبد252687

18بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرفتاح حامد فرج364462

19بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكراثير صبحي حميد366313

20بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرمراد صادق جبير363510

21بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرامير فوزي حردان366014

22بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكربراء ماجد شوي    ح139702

23بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرمحمد ابراهيم لطيف139327

24بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكراسامة صبحي حميد140522

25بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرعبدالرزاق احمد صالح252530

26بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرايمن موفق جمعة364901

 علي الطيف531918
ن 27بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرحسير

28بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرعمر حامد سعيد139775

29بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكربالل فوزي الطيف363920

30بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرايمن محمد احمد489341

31بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكراحمد صبحي سنجار531919

32بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرمحمد خليل محمد489339

33بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرمحمد صبحي حميد139664

34بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرعمر طارق كاظم363524

35بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرماجد بركات حمد489343

36بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرعبدالرحمن خليل محمد364599

37بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرمحمد كمال جبير366173

38بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكراحمد محسن ابراهيم366360

39بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرعلي نافع عواد363786

40بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرعثمان عبدالرحمن كلبوش364620

ي364962 41بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرمحمد شاكر صي 

42بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكربالل خليل محمد363736

43دبلومالرطبة31565االنبارذكرعادل عايش حمدان365467

44دبلومالرطبة31565االنبارذكرزهير صبحي فضيل364020

45دبلومالرطبة31565االنبارذكرمحمد صالح فتحي140536

46دبلومالرطبة31565االنبارذكرنذير عايش جبير139403

47دبلومالرطبة31565االنبارذكرعبدهللا ابراهيم عياش366409

48دبلومالرطبة31565االنبارذكرمجيد حمود عذاب252597

49دبلومالرطبة31565االنبارذكرمحمد نافع عطا363493

50دبلومالرطبة31565االنبارذكرعالء نافع عواد140601

51دبلومالرطبة31565االنبارذكرابراهيم محمود حماد489385

52دبلومالرطبة31565االنبارذكرثائر محمد جميل139187

53دبلومالرطبة31565االنبارذكرعبدالكريم جبير حمدان366347

54دبلومالرطبة31565االنبارذكرمحمد بشير كاطع139396

55دبلومالرطبة31565االنبارذكرعباس عالوي محمد367189

56دبلومالرطبة31565االنبارذكرمحمد سعيد حميد140547



57دبلومالرطبة31565االنبارذكرعمر كريم سالم489376

58دبلومالرطبة31565االنبارذكرعامر شعالن الطيف140552

59دبلومالرطبة31565االنبارذكركريم سالم عليوي489356

60دبلومالرطبة31565االنبارذكرعلي سعد محمد363400

61دبلومالرطبة31565االنبارذكرعالء صبحي حميد139753

ن منصور رسحان364319 62دبلومالرطبة31565االنبارذكرحسير

63دبلومالرطبة31565االنبارذكرطارق حامد عواد489388

64دبلومالرطبة31565االنبارذكرعلي ابراهيم عياش366393

65دبلومالرطبة31565االنبارذكرخالد حميد وحيد364108

66دبلومالرطبة31565االنبارذكربكر سعيد هالل489389

67دبلومالرطبة31565االنبارذكرعبدهللا عمر عطيوي366286

68إعداديةالرطبة31565االنبارذكرفؤاد عشوي عواد364339

69إعداديةالرطبة31565االنبارذكروسام نجم عبدهللا489336

70إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمصطقن رياض اسماعيل365645

71إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمحمد شاكر عودة364472

72إعداديةالرطبة31565االنبارذكرابراهيم نبيل جميل368043

73إعداديةالرطبة31565االنبارذكروليد شاكر عوده364453

74إعداديةالرطبة31565االنبارذكرازهر كريم جمعة365571

75إعداديةالرطبة31565االنبارذكريوسف عبد خليف252621

76إعداديةالرطبة31565االنبارذكرصباح صادق مجيد363938

77إعداديةالرطبة31565االنبارذكراحمد علي سليمان140534

78إعداديةالرطبة31565االنبارذكربسام فتحي هذال365531

79إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمحمد راتب محمد366160

80إعداديةالرطبة31565االنبارذكرجعفر صادق مجيد363953

81إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمحمد حامد فياض140567

ن سليمان حامد149668 82إعداديةالرطبة31565االنبارذكرشاهير

83إعداديةالرطبة31565االنبارذكررياض حوران عواد366375

84إعداديةالرطبة31565االنبارذكرسعد عبدالهادي عبدهللا139170

85إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعبدالسالم احمد علي139791

86إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعالء طالل صبحي365214

87إعداديةالرطبة31565االنبارذكربشار صبحي عايش489342

88إعداديةالرطبة31565االنبارذكراسعد ابراهيم كامل366332

89إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعمر مجيد سليمان139483

90إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمحمد فوزي حمد365516

91إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمحمد محمود رزيك364876

92إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعمر رياض اسماعيل139733

93إعداديةالرطبة31565االنبارذكرصالح حامد بدر363929

94إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعمار خالد محمد366152

95إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعمر صالح جمعة366230

96إعداديةالرطبة31565االنبارذكرصهيب محمد فهد139193

97إعداديةالرطبة31565االنبارذكرقاسم احمد عطيوي365423

98إعداديةالرطبة31565االنبارذكرنزار طارق محمد365986

99إعداديةالرطبة31565االنبارذكرانور ممدوح رشيد363700

1بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرعبدهللا احمد عليوي363449

2بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرعبدالعزيز ابراهيم عذاب367143

3بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكراحمد نبهان محيسن139672

4بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرمحمد عبدالستار ثابت139446



5بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرمحمود قدوري عواد139571

6بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرادهم فخري مجيد140597

7بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرحارث داود سعود139726

8بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكراحمد صالح فخري139272

9بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرتيسير عواد الطيف365597

10بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكربركات طالب جميل363686

11بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكراسامه محمود احمد363747

12بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكربهاء يونس حبيب363879

13بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكروسام طالل صبحي363428

14بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرعبدالعظيم وليد ابراهيم365361

15بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرمحمد كمال حميد140555

16بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرعبدهللا عمر داود139166

17بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرعبدالرحمن خليل محمود140561

18بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرسامر محمد نوري367107

19بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرمحمد ضياءالدين محمود139466

20بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرسعود محي الدين شهاب365901

21بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرابوبكر هشام عبدالرحيم489381

22بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكريارس عامر عبدالوهاب364264

23بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرمحمد فاضل صباح379452

ي كريم140572
 
24بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكراحمد شوق

25بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرمحمود ضياءالدين محمود140558

26بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكروسام مزهر عبدالخير252372

27بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرحمزة عبدالرزاق احميد363668

28بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكريارس فازع عبدهللا365619

29بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرنزار محمد نوري365971

30بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكروليد عطاهللا ثرثلر140563

31بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرعبدالرحمن علي ابراهيم489393

32بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرعبدالرحيم عبدالحكيم رحيم364149

33بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكراحمد يونس رزيك252594

34بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرمحمد عارف حمد139762

35بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكراحسان خليل حميد367390

36بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرفهد سعيد فهد364033

37بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرمصطقن طارق كاظم139760

38بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكريارس محمود احمد140550

39بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكروليد صفاءالدين محمود252523

40بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرصفوك راكان حمد364169

41بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكراحمد عبدالقادر حميد140564

42بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرعبدالعزيز مصلح محمد149977

43بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرمحمد جاسم محمد140730

44بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرعمار اياد جمعة139279

45بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكراحمد صالح بديوي367034

46بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرعبدالحكيم سعيد هالل140568

47بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرمحمد محمود لطيف252258

48بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكراحمد بشير احمد140554

49بكالوريوسالرطبة31565االنبارذكرشجاع صفوك نايف489392

50دبلومالرطبة31565االنبارذكراحمد عبدالسالم محمد140538

51دبلومالرطبة31565االنبارذكرعمر محمد عبدهللا364004



52دبلومالرطبة31565االنبارذكرمحمد عبدهللا احمد545617

53دبلومالرطبة31565االنبارذكرمصعب مجيد سليمان363965

54دبلومالرطبة31565االنبارذكربحر محمد نوري365857

يف140533 55دبلومالرطبة31565االنبارذكرمحمد جمعة رسر

56دبلومالرطبة31565االنبارذكراحمد قدوري عواد139653

57دبلومالرطبة31565االنبارذكرعبدالقادر عبدالخير رجب140576

58دبلومالرطبة31565االنبارذكرمحمد وحيد احمد365485

59دبلومالرطبة31565االنبارذكراحمد عامر شعالن364820

60دبلومالرطبة31565االنبارذكرعمر نوري حميد252543

61إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمحمد عبدالرحمن جاسم139498

62إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعارف نافع عويد367335

63إعداديةالرطبة31565االنبارذكراحمد قتيبة محمد139794

64إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمحمد هادي مطر140528

65إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمحيسن نبهان محيسن140531

66إعداديةالرطبة31565االنبارذكرحاتم مخلف رزيك365816

67إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمحمد فؤاد متعب367706

68إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعبدالرحمن محيالدين شهاب363810

69إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعاشور قدوري عليوي365800

70إعداديةالرطبة31565االنبارذكرابراهيم محمد ابراهيم139746

71إعداديةالرطبة31565االنبارذكرحبيب يونس حبيب363868

72إعداديةالرطبة31565االنبارذكراثير عواد الطيف366297

 احمد بشير139454
73إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمصطقن

74إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمحمود يونس رزيك139710

75إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعلي عبدالقادر حميد252555

76إعداديةالرطبة31565االنبارذكرحامد دريد عطاهللا367350

77إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعمر نارص حمود364847

78إعداديةالرطبة31565االنبارذكراحمد حمد عبداللطيف364240

79إعداديةالرطبة31565االنبارذكربهاءالدين اكرم محمود252553

80إعداديةالرطبة31565االنبارذكراثير فليح جي 252505

81إعداديةالرطبة31565االنبارذكروليد خالد حميد367125

82إعداديةالرطبة31565االنبارذكرتيسير فليح جي 252514

83إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعبدالرحمن فائز حميد367679

84إعداديةالرطبة31565االنبارذكراحمد جاسم عبد531914

ي365682
ن سبت  85إعداديةالرطبة31565االنبارذكرنوفل امير

86إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعبدهللا محمد عبدالقادر139750

87إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعمر محمد عايش139491

88إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمحمد وليد كريم140524

89إعداديةالرطبة31565االنبارذكرماجد برهان عبدالقادر365275

90إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعلي عبدالمجيد حميد364107

91إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعلي عبدالقادر احميد364305

92إعداديةالرطبة31565االنبارذكرحسام حميد رجة367203

93إعداديةالرطبة31565االنبارذكرجمعة يوسف فاضل139276

94إعداديةالرطبة31565االنبارذكرابراهيم خليل عودة364087

95إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعمر حامد عكلة365949

96إعداديةالرطبة31565االنبارذكراحمد عبدالسالم عبدالقهار252524

97إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعبدهللا نورالدين فيصل139782

98إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمصطقن قدوري عواد139360



99إعداديةالرطبة31565االنبارذكرحارث صالح بديوي367454

100إعداديةالرطبة31565االنبارذكرضياء صباح عبد531911

101إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمحمدعلي ماجد شوي    ح139716

102إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمحمود راتب محمد139543

103إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمحمد رحيم جمعة366240

104إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمحمد عماد عيادة365408

105إعداديةالرطبة31565االنبارذكراحمد خليل صالح365390

106إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعبدالرحمن عبدهللا مسعود364275

107إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعبدهللا احمد صبحي140530

108إعداديةالرطبة31565االنبارذكرنسيم صباح صادق139765

109إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعالء صباح عبد531916

110إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعماد راتب سليمان367652

ي366141 111إعداديةالرطبة31565االنبارذكرسعيد عبدالقادر صليت 

112إعداديةالرطبة31565االنبارذكرسعد كاظم خرصن364914

113إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعيىس عزالدين فيصل149612

114إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمصطقن عامر محمد363502

115إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمصطقن صالحالدين شهاب140560

116إعداديةالرطبة31565االنبارذكراحمد مصطقن احمد489348

ن عبدالسالم ابراهيم139197 117إعداديةالرطبة31565االنبارذكرياسير

118إعداديةالرطبة31565االنبارذكرميمون امجد عبدالسالم364206

ن ابراهيم252250 119إعداديةالرطبة31565االنبارذكرابراهيم امير

120إعداديةالرطبة31565االنبارذكروسام عالء حمدان139505

121إعداديةالرطبة31565االنبارذكرماجد زياد خلف364127

122إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعمر كمال جبير252542

123إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمحمود راتب حمدان363860

124إعداديةالرطبة31565االنبارذكرجميل محمد جميل139201

125إعداديةالرطبة31565االنبارذكرصفاء نافع حمد252685

126إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعمر عبدالعزيز شهاب364140

127إعداديةالرطبة31565االنبارذكروليد عودة الطيف367536

128إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمحمد عبدالجبار ارزيك364077

129إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعبدهللا سليمان عواد364139

130إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمحمد سعيد فهد367720

131إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعلي قدوري عليوي365784

132إعداديةالرطبة31565االنبارذكرصالح حسناوي عالوي364019

133إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمحمود كمال الدين فيصل139266

134إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمحمود عبدالعزيز جمعة367588

135إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعمر محمود سليمان252556

ن منصور367755 136إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمحمد حسير

137إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعمر صبيح جي 252369

138إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمصطقن يونس حبيب365503

139إعداديةالرطبة31565االنبارذكريوسف صباح عبد531917

140إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمصعب امجد عبدالسالم363852

141إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعبدهللا حميد سمير140578

142إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعثمان احمد عزيز140566

ن خالد محمد366877 143إعداديةالرطبة31565االنبارذكرحسير

144إعداديةالرطبة31565االنبارذكربركات علي دخيل365884

145إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعبدهللا زامل كامل139235



146إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمصطقن ابراهيم عذاب364184

147إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمحمد جمعان فتحي140529

148إعداديةالرطبة31565االنبارذكرعودة الطيف علوان364291

149إعداديةالرطبة31565االنبارذكرحسن احمد كردوش139241

150إعداديةالرطبة31565االنبارذكراحمد فؤاد سليمان139748

151إعداديةالرطبة31565االنبارذكرباسم محمد عكاب364442

152إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمحمد هالل حماد252639

153إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمحمد حمد عواد489390

154إعداديةالرطبة31565االنبارذكرمحمد مجيد سليمان140526

1بكالوريوسالرطبة31565االنبارأنتىثراء ماجد شوي    ح139692

2دبلومالرطبة31565االنبارأنتىميسون حميد رشيد492804

3دبلومالرطبة31565االنبارأنتىحنان عطاهللا فياض140569

4دبلومالرطبة31565االنبارأنتىحياة فالح حمود489350

5إعداديةالرطبة31565االنبارأنتىسيناء عواد هزاع367015

ى عادل سالم363768 6إعداديةالرطبة31565االنبارأنتىبرسر

7إعداديةالرطبة31565االنبارأنتىسلوى نوري ابراهيم365316

8إعداديةالرطبة31565االنبارأنتىماريا محمود عواد363536

1بكالوريوسالرطبة31565االنبارأنتىفاطمة عبدالسالم محمد365632

2بكالوريوسالرطبة31565االنبارأنتىاسماء انور عثمان365921

3بكالوريوسالرطبة31565االنبارأنتىدعاء حيدر محمد139681

ن جبير363992 4بكالوريوسالرطبة31565االنبارأنتىانغام حسير

5دبلومالرطبة31565االنبارأنتىامال رافع عبدهللا363477

6إعداديةالرطبة31565االنبارأنتىمنار طالل غازي366976

7إعداديةالرطبة31565االنبارأنتىصبا صادق خلف366004

8إعداديةالرطبة31565االنبارأنتىهاجر عبدالسالم محمد365442

9إعداديةالرطبة31565االنبارأنتىنور صباح عكلة139512

10إعداديةالرطبة31565االنبارأنتىاالء سعيد ابراهيم139739

11إعداديةالرطبة31565االنبارأنتىصفا عبدالحافظ جمعة139550

12إعداديةالرطبة31565االنبارأنتىسارة عبدالحافظ جمعة139534

13إعداديةالرطبة31565االنبارأنتىميعاد موفق حمد367618

14إعداديةالرطبة31565االنبارأنتىمنار صباح عكلة139522

15إعداديةالرطبة31565االنبارأنتىضح محمد جمعان140541

16إعداديةالرطبة31565االنبارأنتىمها محمد جمعان139207

17إعداديةالرطبة31565االنبارأنتىارساء حامد عكلة139227

18إعداديةالرطبة31565االنبارأنتىنوال عبدالرحمن شاحوذ364056

19إعداديةالرطبة31565االنبارأنتىهدى محمد اسماعيل489335

20إعداديةالرطبة31565االنبارأنتىسلوى محمد رجب139260

21إعداديةالرطبة31565االنبارأنتىبيداء شاكر عناد139771

22إعداديةالرطبة31565االنبارأنتىافراح رافع عبدهللا139763

1بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرمازن صالح محمود162337

2بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرشكري سليمان خليفة344366

3بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرخلف عبد خليفة489156

4بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرزياد رمضان حسن344398

5بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرزياد محمد معجون344385

6بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرمرسع عبود علي344391

 علي161877
ن 7بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرعالء حسير

8بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرمحمد نبيل محمود162303



9بكالوريوسالقائم41566االنبارذكراوس خميس شفيق279757

10بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرعبدالرحمن شتوان فتحي162154

11بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرمهند نوري صبار543946

12بكالوريوسالقائم41566االنبارذكراسعد احسان عبدالجبار161765

13بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرماجد جمال عبدهللا279768

14بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرعادل ناصح مخلف279260

15بكالوريوسالقائم41566االنبارذكراحمد نبيل محمود162359

16بكالوريوسالقائم41566االنبارذكراحمد صبحي حمدي344209

17بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرانمار عبيد حميد279818

18بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرمصطقن وهاب عبود278925

19بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرعلي احمد علي162274

20بكالوريوسالقائم41566االنبارذكريوسف حبيب اسماعيل279875

21بكالوريوسالقائم41566االنبارذكريحتر عبدالرزاق شدهان531772

22بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرعدنان جياد مدهم162352

23بكالوريوسالقائم41566االنبارذكروائل خالد عبدالوهاب344416

24بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرعمر نبيل محمود162372

25بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرعمر علي عبيد489154

26بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرسامر تحرير مهدي162256

27دبلومالقائم41566االنبارذكرحامد خليفة محيسن344394

28دبلومالقائم41566االنبارذكرعمر عبدالسالم لطيف344368

29دبلومالقائم41566االنبارذكروجدي ذاكر علي489139

30دبلومالقائم41566االنبارذكرعمر عبدالعزيز عبدالمجيد344404

31دبلومالقائم41566االنبارذكرمحمود كوان مخلف344390

32دبلومالقائم41566االنبارذكرحازم عبد خلف162319

33دبلومالقائم41566االنبارذكرحمود هالل حمد344409

34دبلومالقائم41566االنبارذكريارس مظفر حسام279752

35دبلومالقائم41566االنبارذكرذياب خاشع حمدان279938

36دبلومالقائم41566االنبارذكرعايش محمود عبدالرزاق279833

ن345089 37دبلومالقائم41566االنبارذكرباسم محمد حسير

38دبلومالقائم41566االنبارذكرماجد هالل حمد279891

39دبلومالقائم41566االنبارذكرعمار ناصح مخلف279798

ن162123 ي بطير 40دبلومالقائم41566االنبارذكرحماد سهاج 

41دبلومالقائم41566االنبارذكرمحمود عمار حمودي344412

ي عبود162189
42دبلومالقائم41566االنبارذكرمصطقن لطقن

43دبلومالقائم41566االنبارذكراحمد ستار جوهر344408

44دبلومالقائم41566االنبارذكررائد نجم عبدهللا344234

45دبلومالقائم41566االنبارذكراحمد سعود حمودي344382

46دبلومالقائم41566االنبارذكرعمر عايد سويد344403

47دبلومالقائم41566االنبارذكرجالل حسن جوهر344400

48إعداديةالقائم41566االنبارذكرانور عقر علي344378

49إعداديةالقائم41566االنبارذكربشير علي دنهاش344393

50إعداديةالقائم41566االنبارذكربديع عبدالعزيز اسود344401

51إعداديةالقائم41566االنبارذكرزياد عفتان عبدالفتاح344195

52إعداديةالقائم41566االنبارذكرمحمد محمود عبدالرزاق344418

53إعداديةالقائم41566االنبارذكرعدنان ناصح مخلف279808

54إعداديةالقائم41566االنبارذكرستار جوهر حمود344406

55إعداديةالقائم41566االنبارذكراحمد رحيم عبدهللا279856



56إعداديةالقائم41566االنبارذكراوس ثابت نجم279925

57إعداديةالقائم41566االنبارذكريوسف عبد خلف162331

58إعداديةالقائم41566االنبارذكرشاكر سليمان خليفة279778

1بكالوريوسالقائم41566االنبارذكراحمد سمير فخري279931

 علي162186
ن 2بكالوريوسالقائم41566االنبارذكروائل حسير

3بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرعبدهللا نارص عبدالحليم344694

4بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرحازم رسمي عزيز489143

5بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرايهاب عبيد حميد162176

ن279955 6بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرعبدالعزيز احمد حسير

7بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرماهر احمد رمل162219

8بكالوريوسالقائم41566االنبارذكراياد خشمان خزام279870

9بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرسعيد رافع دحام344202

10بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرسامي دحام جبير280301

 علي162199
ن 11بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرلؤي حسير

ي342619 ن 12بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرعبدالرحمن محمد عين

13بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرعبدالرحمن رشيد محمد344414

14بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرعمر خميس شفيق279794

15بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرمهند عطا مهدي344373

16بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرهيثم مالك زبن162324

17بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرمثتن طالب جسام162345

ن279951 18بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرعدنان محمد حسير

ن489153 ي بطير 19بكالوريوسالقائم41566االنبارذكراحمد سهاج 

20بكالوريوسالقائم41566االنبارذكراحمد هادي ثامر344370

يف279834 21بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرماهر صالح رسر

22بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرعبدالعزيز عامج حسون162288

23بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرسعيد هران تاية161790

24بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرطارق منشود احميد162398

25بكالوريوسالقائم41566االنبارذكركريم مشهور حميد489147

26بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرنارص عامج حسون162389

27بكالوريوسالقائم41566االنبارذكرمحمد عوده خلف162293

28دبلومالقائم41566االنبارذكرعبدالرحمن طالب جسام161881

29دبلومالقائم41566االنبارذكردريد عبدالكريم جابر279849

30دبلومالقائم41566االنبارذكرايمن خشمان خزام162438

ق غانم حميد489144 31دبلومالقائم41566االنبارذكراستي 

32دبلومالقائم41566االنبارذكرعمر عدنان عبدالجواد279920

33دبلومالقائم41566االنبارذكرقتيبة خالد عبد344226

34دبلومالقائم41566االنبارذكرنبيل شعبان شفيق332933

35دبلومالقائم41566االنبارذكرمهند مشعان نوار162308

36دبلومالقائم41566االنبارذكرعلي صالح عطاهللا162395

37دبلومالقائم41566االنبارذكرعمر حميد خرصن162404

38دبلومالقائم41566االنبارذكراحمد جمال خشمان344360

39دبلومالقائم41566االنبارذكرنافع عامج حسون162387

ن279864  عالءالدين حسير
40دبلومالقائم41566االنبارذكرمصطقن

41دبلومالقائم41566االنبارذكربدر عبدالرزاق يوسف161889

42دبلومالقائم41566االنبارذكرغسان محمد خليف279783

43دبلومالقائم41566االنبارذكرسالم خاشع حمدان489151

44إعداديةالقائم41566االنبارذكرمحمد دحام جبير282046



45إعداديةالقائم41566االنبارذكرايمن عطا مهدي344375

46إعداديةالقائم41566االنبارذكرعمر حمد عكلة489157

47إعداديةالقائم41566االنبارذكرانور نوري جضعان489149

48إعداديةالقائم41566االنبارذكرمحمد ابراهيم صالح161737

49إعداديةالقائم41566االنبارذكرعماد خليفة محيسن162193

50إعداديةالقائم41566االنبارذكراكرم مشهور حميد489160

51إعداديةالقائم41566االنبارذكرفرقد عبدالرزاق شدهان489155

52إعداديةالقائم41566االنبارذكرحيدر زاهر فخري161912

53إعداديةالقائم41566االنبارذكرهادي صالح حميد161849

54إعداديةالقائم41566االنبارذكرعبدهللا عايد سويد344389

55إعداديةالقائم41566االنبارذكرعبدالرحمن عالء عبداللطيف32851

56إعداديةالقائم41566االنبارذكروليد رشيد محمد162181

57إعداديةالقائم41566االنبارذكرعماد عفتان عبدالفتاح344187

ي489158
 
58إعداديةالقائم41566االنبارذكرعدي عبد عبدالباق

59إعداديةالقائم41566االنبارذكرساهر نجم عبدهللا161835

ي279902 60إعداديةالقائم41566االنبارذكرباسم طليب صي 

61إعداديةالقائم41566االنبارذكرفؤاد غازي دللي545745

62إعداديةالقائم41566االنبارذكرسعد عبدهللا حنيش162367

63إعداديةالقائم41566االنبارذكراحمد بردان عويد162233

64إعداديةالقائم41566االنبارذكرادهام مثتن عبدالرزاق161785

65إعداديةالقائم41566االنبارذكركواكب احمد كبيىسي162381

66إعداديةالقائم41566االنبارذكرمحروس عبدالستار محمد489145

67إعداديةالقائم41566االنبارذكرعبدالحميد مشهور حميد489161

68إعداديةالقائم41566االنبارذكرحيدر محمد خليفة161875

69إعداديةالقائم41566االنبارذكرداود سليمان حمود489133

ن161802 ي بطير 70إعداديةالقائم41566االنبارذكرفالح سهاج 

71إعداديةالقائم41566االنبارذكرمؤيد احمد محمود161755

ي نواف337485
72إعداديةالقائم41566االنبارذكرمحمد ماضن

ي اسماعيل344219
73إعداديةالقائم41566االنبارذكرايهاب حق 

74إعداديةالقائم41566االنبارذكرابراهيم صالح رديف162246

1بكالوريوسالقائم41566االنبارأنتىدينا عماد جواد162417

2بكالوريوسالقائم41566االنبارأنتىمريم ردان عويد279213

3بكالوريوسالقائم41566االنبارأنتىحنان عوده خلف489152

4دبلومالقائم41566االنبارأنتىعفاف عبد عبدهللا279813

5دبلومالقائم41566االنبارأنتىعفيفة فرحان شاكر162262

شهلة جواد علي162160
6دبلومالقائم41566االنبارأنتى

7دبلومالقائم41566االنبارأنتىفضيلة حردان نواف279886

8دبلومالقائم41566االنبارأنتىاسيل حاتم سويد162140

9دبلومالقائم41566االنبارأنتىحال عساف محمد162297

ي161749
 
10دبلومالقائم41566االنبارأنتىنرسين صبحي باق

11دبلومالقائم41566االنبارأنتىمثايل فرحان شاكر344387

12دبلومالقائم41566االنبارأنتىحميدة رحيم عبدهللا161826

13دبلومالقائم41566االنبارأنتىهيام شهبان نجم279840

14دبلومالقائم41566االنبارأنتىعفراء محمود عبدالرزاق344379

15دبلومالقائم41566االنبارأنتىرشا فهمي صالح160287

16دبلومالقائم41566االنبارأنتىخديجة يوسف حسن162240

17إعداديةالقائم41566االنبارأنتىساره ناظم رحيم278888



18إعداديةالقائم41566االنبارأنتىاطياف حميد حسان344395

19إعداديةالقائم41566االنبارأنتىقصية فزاع سالم162426

ي فرحان162225
 
1بكالوريوسالقائم41566االنبارأنتىصفا شوق

2بكالوريوسالقائم41566االنبارأنتىرجاء ثابت احمد279905

3بكالوريوسالقائم41566االنبارأنتىمريم ثابت نجم279918

4بكالوريوسالقائم41566االنبارأنتىرساب قادر حمودي279896

5بكالوريوسالقائم41566االنبارأنتىايناس سمير فخري279928

ي279826 6بكالوريوسالقائم41566االنبارأنتىزينة طليب صي 

7بكالوريوسالقائم41566االنبارأنتىزينب رافع نارص161811

ي جاسم محمد279898
8بكالوريوسالقائم41566االنبارأنتىتهابن

نور دلي حردان543941
9بكالوريوسالقائم41566االنبارأنتى

ن279871 10بكالوريوسالقائم41566االنبارأنتىنورالحق محمد حسير

فردوس علي محيسن162280
11بكالوريوسالقائم41566االنبارأنتى

12إعداديةالقائم41566االنبارأنتىايمان جبير طايز279792

13إعداديةالقائم41566االنبارأنتىرسات حميد نوار162168

ي رحمان عبد279912
14إعداديةالقائم41566االنبارأنتىامابن

15إعداديةالقائم41566االنبارأنتىهالة عبدالمجيد رمضان489140

وفاء علي محيسن162147
16إعداديةالقائم41566االنبارأنتى

17إعداديةالقائم41566االنبارأنتىجنان جواد حنيش489137

18إعداديةالقائم41566االنبارأنتىفاتن دحام رجة489159

19إعداديةالقائم41566االنبارأنتىندى عامر هايس279307

20إعداديةالقائم41566االنبارأنتىايالف ماجد رشيد489150

21إعداديةالقائم41566االنبارأنتىسحر عبد حمود162313

22إعداديةالقائم41566االنبارأنتىحنان ردان عويد279763

23إعداديةالقائم41566االنبارأنتىاحالم جمعة عبدهللا161798

24إعداديةالقائم41566االنبارأنتىعلياء ماجد فاضل279945

25إعداديةالقائم41566االنبارأنتىماري حازم فرحان161895

26إعداديةالقائم41566االنبارأنتىوفاء حسن احمد161883

1ماجستيرراوه41567االنبارذكرمظهر عبد محمد489651

2ماجستيرراوه41567االنبارذكرمحمود ناظم محمد سعيد343341

ن محمد سميان276381 3بكالوريوسراوه41567االنبارذكرحسير

4بكالوريوسراوه41567االنبارذكرقضي عبدالصمد نوري343307

ن محسن277033 5بكالوريوسراوه41567االنبارذكرفرزدق حسير

6بكالوريوسراوه41567االنبارذكرقتيبة علوان عبدالسالم276017

7بكالوريوسراوه41567االنبارذكرمهند مداح حسن140932

8بكالوريوسراوه41567االنبارذكرعثمان علي شويش140908

9بكالوريوسراوه41567االنبارذكرعالء عبدالوهاب مليك277043

10بكالوريوسراوه41567االنبارذكربالل زياد حمد140596

11بكالوريوسراوه41567االنبارذكررائد عبد محمد489630

ي عبدالعزيز276098 12بكالوريوسراوه41567االنبارذكرقدامة غرب 

13بكالوريوسراوه41567االنبارذكرتيسير ابراهيم مرعي140912

14بكالوريوسراوه41567االنبارذكرعلي خرصن وفيق140929

15بكالوريوسراوه41567االنبارذكراحمد ناظم محمد سعيد140931

16بكالوريوسراوه41567االنبارذكرمالك عبداالله مليك489643

17بكالوريوسراوه41567االنبارذكرعماد رياض رجب343331

18بكالوريوسراوه41567االنبارذكرسعد حميد مظهور140959

19بكالوريوسراوه41567االنبارذكرمحمد عماد فالح275888



هللا140603 20بكالوريوسراوه41567االنبارذكرخالد جمال خير

21بكالوريوسراوه41567االنبارذكرمرصن حميد رشيد140920

22بكالوريوسراوه41567االنبارذكرمهند عبدالعزيز محمد489625

23بكالوريوسراوه41567االنبارذكرابراهيم احمد مصطقن140922

24بكالوريوسراوه41567االنبارذكربالل فؤاد حمادي270246

 علي شويش140923
ن 25بكالوريوسراوه41567االنبارذكرحسير

ن276076 26بكالوريوسراوه41567االنبارذكرمهند عبدالملك حسير

يف276420 27بكالوريوسراوه41567االنبارذكرمحمد ردام رسر

28بكالوريوسراوه41567االنبارذكرمصطقن محمد حمادي276385

29بكالوريوسراوه41567االنبارذكرمصطقن نوري عبيد277052

30بكالوريوسراوه41567االنبارذكراثير عصام سعيد276148

31بكالوريوسراوه41567االنبارذكرزياد حامد حماد343268

32بكالوريوسراوه41567االنبارذكرمحمود همام مهيدي276949

33بكالوريوسراوه41567االنبارذكرطالل عامر ابراهيم275632

34بكالوريوسراوه41567االنبارذكروسام عبدالرحيم حماد140556

35بكالوريوسراوه41567االنبارذكرحذيفة فائق شاكر270349

ي عبدالرزاق276035 36بكالوريوسراوه41567االنبارذكرمصطقن ناج 

37بكالوريوسراوه41567االنبارذكرحارث عالء عبود140934

38دبلومراوه41567االنبارذكرمحمد عارف عبدالرزاق270425

39دبلومراوه41567االنبارذكرعمار عوض حمادي277023

40دبلومراوه41567االنبارذكرفائز عبيد مطر275647

41دبلومراوه41567االنبارذكررقيب سعيد سعدهللا489649

42دبلومراوه41567االنبارذكرظافر عمار حميد275576

43دبلومراوه41567االنبارذكرناهض حميد سلمان276227

44دبلومراوه41567االنبارذكرمعاذ حسن احمد275614

45دبلومراوه41567االنبارذكرعدنان يونس حبيب270286

46دبلومراوه41567االنبارذكرضياءالدين رياض عمار276111

47دبلومراوه41567االنبارذكرثائر طاهر برجس140940

48دبلومراوه41567االنبارذكرمهند شطيب عبدالحكيم140588

49دبلومراوه41567االنبارذكراحمد همام مهيدي276963

50دبلومراوه41567االنبارذكرعبدالرحمن قتيبة صباح489647

51دبلومراوه41567االنبارذكرمحمد خرصن عبيد489618

52دبلومراوه41567االنبارذكرحسن حامد حماد343327

53دبلومراوه41567االنبارذكرصميم ابراهيم عماش276205

54دبلومراوه41567االنبارذكرطارق احمد حمد140911

55دبلومراوه41567االنبارذكروائل نزار مزعل489615

56إعداديةراوه41567االنبارذكرمدحت رجب ياس275640

ي عبيد343355
ن
57إعداديةراوه41567االنبارذكرهاشم لطوق

58إعداديةراوه41567االنبارذكرمهند حسن احمد275599

59إعداديةراوه41567االنبارذكرمحي الدين طه حامد275921

60إعداديةراوه41567االنبارذكربشير اسماعيل موس277011

61إعداديةراوه41567االنبارذكرعيادة صالح جبير275965

62إعداديةراوه41567االنبارذكرمحمد رجة كطة275952

63إعداديةراوه41567االنبارذكرصائب رجب ياس276994

64إعداديةراوه41567االنبارذكرمظفر عارف احمد270315

65إعداديةراوه41567االنبارذكراركان عبداالله علي489620

66إعداديةراوه41567االنبارذكراياد طارق نوري476246



67إعداديةراوه41567االنبارذكرعمر حماد احمد140584

68إعداديةراوه41567االنبارذكرلؤي عواد عبداللطيف270375

69إعداديةراوه41567االنبارذكرنادر كريم شاكر489645

70إعداديةراوه41567االنبارذكرماجد مكي علي276052

71إعداديةراوه41567االنبارذكربكر محمد جاسم277132

72إعداديةراوه41567االنبارذكراثير عمر مهيدي547788

ن عباس547937 73إعداديةراوه41567االنبارذكرعمر حسير

74إعداديةراوه41567االنبارذكرعدي ابراهيم مصلح547779

75إعداديةراوه41567االنبارذكرعزت حماد عبداللطيف140955

76إعداديةراوه41567االنبارذكرسيف سعد زغير277145

ن حمو140624 77إعداديةراوه41567االنبارذكرمحمد حسير

78إعداديةراوه41567االنبارذكرقاسم عطاهللا زغير140946

1ماجستيرراوه41567االنبارذكرسدير فاروق نوري140947

2بكالوريوسراوه41567االنبارذكرايهاب صفاء عبدالقادر343292

3بكالوريوسراوه41567االنبارذكرعلي عماد صبار276290

4بكالوريوسراوه41567االنبارذكرعمر فايق دهام275581

5بكالوريوسراوه41567االنبارذكرمعن حاتم سمران489652

6بكالوريوسراوه41567االنبارذكرمصطقن عصام خميس270421

7بكالوريوسراوه41567االنبارذكراسامة جمال علي140614

8بكالوريوسراوه41567االنبارذكرمصطقن عطية فرحان489627

9بكالوريوسراوه41567االنبارذكربراء وجيه عبيد275678

10بكالوريوسراوه41567االنبارذكرنشمي عبداالله علي140925

11بكالوريوسراوه41567االنبارذكررامي نصير مالك140540

12بكالوريوسراوه41567االنبارذكرعماد محمد خلف547794

13دبلومراوه41567االنبارذكرعدنان شكري عبدهللا343302

14دبلومراوه41567االنبارذكررسمد فاضل عبدالعزيز140039

15دبلومراوه41567االنبارذكرعبدهللا خرصن مصلح140951

16دبلومراوه41567االنبارذكراحمد مساعد علي276241

ن140598 17دبلومراوه41567االنبارذكرمحمد قتيبة حسير

18دبلومراوه41567االنبارذكريوسف عزت مصطقن489617

19دبلومراوه41567االنبارذكرقضي مساعد علي276155

هللا276236 20دبلومراوه41567االنبارذكراوس جمال خير

21دبلومراوه41567االنبارذكرخليل ناظم محمد140914

 علي140595
ن 22دبلومراوه41567االنبارذكرعالء حسير

23دبلومراوه41567االنبارذكروليد ناظم محمد140535

24دبلومراوه41567االنبارذكرسيف مهند حماد140604

25إعداديةراوه41567االنبارذكرعمر صعب حردان547801

26إعداديةراوه41567االنبارذكرعبدهللا محمد جسار140626

27إعداديةراوه41567االنبارذكراسامة ماهر تركي270171

28إعداديةراوه41567االنبارذكرعبدهللا احمد حنوش276305

ن صبحي140944 29إعداديةراوه41567االنبارذكرصبحي تحسير

ن140590 30إعداديةراوه41567االنبارذكرابراهيم عالءالدين حسير

31إعداديةراوه41567االنبارذكرعبدهللا جهان حمودي140610

32إعداديةراوه41567االنبارذكربكر فالح فتحي489626

33إعداديةراوه41567االنبارذكرغزوان ماهر تركي140621

34إعداديةراوه41567االنبارذكرمحمد باسم شاكر140949

35إعداديةراوه41567االنبارذكراحمد بهاء زغير140021



36إعداديةراوه41567االنبارذكرمحمود عبداالله حسون277085

37إعداديةراوه41567االنبارذكريزن عبدالعظيم جارهللا140616

38إعداديةراوه41567االنبارذكرسفيان عبد دهام270185

39إعداديةراوه41567االنبارذكررسمد مهند حماد140607

40إعداديةراوه41567االنبارذكرعقبة نافع زغير140565

41إعداديةراوه41567االنبارذكراسامة صالح مالك489624

42إعداديةراوه41567االنبارذكرصالح خليف محمد343354

43إعداديةراوه41567االنبارذكرطالب مازن حمودي270290

44إعداديةراوه41567االنبارذكرعمر ذنون يونس338532

45إعداديةراوه41567االنبارذكرسامر عادل خلف140602

46إعداديةراوه41567االنبارذكربالل اركان عبداالله489639

47إعداديةراوه41567االنبارذكرعمر باسم شاكر140613

48إعداديةراوه41567االنبارذكراوس صالح صبار547786

49إعداديةراوه41567االنبارذكررسمد عادل خلف140600

50إعداديةراوه41567االنبارذكرمصطقن محمد فوزي140583

51إعداديةراوه41567االنبارذكراحمد ذنون يونس343276

ن140543 52إعداديةراوه41567االنبارذكروقاص سعد حسير

53إعداديةراوه41567االنبارذكرمصطقن يونس حبيب140562

54إعداديةراوه41567االنبارذكرمحمد عبداالله علي489621

55إعداديةراوه41567االنبارذكرعبدهللا ناظم عبدهللا140575

56إعداديةراوه41567االنبارذكركرم مظفر عارف270207

57إعداديةراوه41567االنبارذكرعمار عبدالرحمن عبدهللا276217

58إعداديةراوه41567االنبارذكرعلي عبدالرحيم شفيق140609

59إعداديةراوه41567االنبارذكروليد حميد مظهور140957

60إعداديةراوه41567االنبارذكرمحمود عصام سعيد270196

61دبلوم عاليراوه41567االنبارذكريوسف مخلف علي140902

62بكالوريوسراوه41567االنبارذكرعدي خليل ابراهيم140904

1بكالوريوسراوه41567االنبارأنتىافراح صالح محمد140927

2بكالوريوسراوه41567االنبارأنتىعبير همام مهيدي277118

نهال خليل تركي343349
3بكالوريوسراوه41567االنبارأنتى

4بكالوريوسراوه41567االنبارأنتىهبه وجيه عبيد275930

5بكالوريوسراوه41567االنبارأنتىنور نارص عبدالواحد277060

6بكالوريوسراوه41567االنبارأنتىمريم محمد محمود277650

صبحة ابراهيم مرعي140916
7بكالوريوسراوه41567االنبارأنتى

8دبلومراوه41567االنبارأنتىهبة فريد عارف476264

يف276406 9دبلومراوه41567االنبارأنتىوئام ردام رسر

10دبلومراوه41567االنبارأنتىرنا حماد عبداللطيف547807

11إعداديةراوه41567االنبارأنتىسمر محمد حنوش547783

12إعداديةراوه41567االنبارأنتىهنود شطيب عبدالحكيم140586

ن حمو140919 13إعداديةراوه41567االنبارأنتىرسى حسير

1بكالوريوسراوه41567االنبارأنتىوسام ليث شاكر375266

2بكالوريوسراوه41567االنبارأنتىرفد صعب حردان489628

3بكالوريوسراوه41567االنبارأنتىلقاء نارص عبدالواحد276000

4بكالوريوسراوه41567االنبارأنتىامل نارص عبدالواحد275980

ن محمد276314 5بكالوريوسراوه41567االنبارأنتىماريا حسير

ن حمو140577 6بكالوريوسراوه41567االنبارأنتىرشا حسير

7بكالوريوسراوه41567االنبارأنتىعفراء لؤي عبيد276277



8دبلومراوه41567االنبارأنتىغادة نجرس صالح140605

9دبلومراوه41567االنبارأنتىدعاء طالل خلف276433

10دبلومراوه41567االنبارأنتىصفا صفاء عبدالقادر343297

11إعداديةراوه41567االنبارأنتىضح سعد مزعل140905

12إعداديةراوه41567االنبارأنتىهديل سعد زغير140579

13إعداديةراوه41567االنبارأنتىهبة عيادة صالح140612

14إعداديةراوه41567االنبارأنتىسارة نجرس صالح270225

15إعداديةراوه41567االنبارأنتىهاجر مسلم احمد140551

16إعداديةراوه41567االنبارأنتىسمر هيثم عبدالرحيم140592

ن حمو140581 17إعداديةراوه41567االنبارأنتىهبة حسير

18إعداديةراوه41567االنبارأنتىفاطمة فؤاد شطيب489616

19إعداديةراوه41567االنبارأنتىميالد مسلم احمد140546

ن محمود محمد140943 20إعداديةراوه41567االنبارأنتىحنير

21إعداديةراوه41567االنبارأنتىشفاء نذير خليل270297

22إعداديةراوه41567االنبارأنتىاالء عدنان حميد276391

23إعداديةراوه41567االنبارأنتىبسمة نافع زغير140573

24إعداديةراوه41567االنبارأنتىشهد صعب حردان489654

ن وجيه عبيد343321 25إعداديةراوه41567االنبارأنتىحنير

26إعداديةراوه41567االنبارأنتىسيماء لؤي عبيد276259

27إعداديةراوه41567االنبارأنتىسارة مسلم احمد270327

ي يعقوب140906
28إعداديةراوه41567االنبارأنتىضمياء عوبن

1دكتوراهعنه41568االنبارذكرعمار ادهم علي283226

2دكتوراهعنه41568االنبارذكرداود سلمان عبدالقادر235868

3ماجستيرعنه41568االنبارذكرعبدالكريم باسل عبدالكريم235878

4ماجستيرعنه41568االنبارذكرمحمد عالء يونس489768

ن ماجد نون332246 5ماجستيرعنه41568االنبارذكرامير

6بكالوريوسعنه41568االنبارذكرمحمد سعدي حمدان283343

ن رشيد332224 7بكالوريوسعنه41568االنبارذكرعمر ياسير

8بكالوريوسعنه41568االنبارذكرسعد طالل كامل489749

ن283469 9بكالوريوسعنه41568االنبارذكرعلي شعبان حسير

يف235920 10بكالوريوسعنه41568االنبارذكرحيدر انور رسر

11بكالوريوسعنه41568االنبارذكراثير علي عثمان283369

12بكالوريوسعنه41568االنبارذكرماهر موفق زويان489743

13بكالوريوسعنه41568االنبارذكرلؤي عماد رجب235867

14بكالوريوسعنه41568االنبارذكروائل ادهم علي283346

يف332867 15بكالوريوسعنه41568االنبارذكربرير انور رسر

16بكالوريوسعنه41568االنبارذكرعالء رجب حمادي332947

17بكالوريوسعنه41568االنبارذكربشار عبدالحميد عبداللطيف235892

18بكالوريوسعنه41568االنبارذكراثير محمدصالح جمعة545185

19بكالوريوسعنه41568االنبارذكرعثمان وجيه ذاكر344675

20بكالوريوسعنه41568االنبارذكراحمد طالل سالم283521

21بكالوريوسعنه41568االنبارذكرعمر شعالن اسماعيل283297

ن طه489751 22بكالوريوسعنه41568االنبارذكرمثتن ياسير

 مكي عبدالرزاق283509
ن 23بكالوريوسعنه41568االنبارذكرامير

24بكالوريوسعنه41568االنبارذكراحمد عبدالكريم جياد235893

25بكالوريوسعنه41568االنبارذكرحيدر نزار رشيد235916

26بكالوريوسعنه41568االنبارذكرقاسم محمدصالح جمعة545187



27بكالوريوسعنه41568االنبارذكرمحمد طالل عامر545188

28بكالوريوسعنه41568االنبارذكرعلي اسامه معروف332912

29بكالوريوسعنه41568االنبارذكراحمد عامر ادريس235933

30بكالوريوسعنه41568االنبارذكرعبدالرحمن مصطقن رشيد235864

31بكالوريوسعنه41568االنبارذكرعبدالملك هشام جرجيس283443

32بكالوريوسعنه41568االنبارذكراسامة علي عبدالفتاح545194

33بكالوريوسعنه41568االنبارذكرقضي طارق يوسف545189

34بكالوريوسعنه41568االنبارذكراحمد مزاحم محمود235881

35بكالوريوسعنه41568االنبارذكرفراس اسامة يونس489750

36دبلومعنه41568االنبارذكراحمد قاسم محمد489745

37دبلومعنه41568االنبارذكرخالد جاجان عبدالسالم283581

38دبلومعنه41568االنبارذكرعدي ناظم نصيح283434

39دبلومعنه41568االنبارذكروقاص سعدي نون235903

ن عماد قاسم235907 40دبلومعنه41568االنبارذكرحسير

41دبلومعنه41568االنبارذكرحامد محي حامد283471

42دبلومعنه41568االنبارذكرضاري خميس عسكر283487

43دبلومعنه41568االنبارذكرعدي ناصح مخلف235928

44دبلومعنه41568االنبارذكراكرم حمدي عبدالرزاق283429

45دبلومعنه41568االنبارذكرغسان خليل ابراهيم283427

46دبلومعنه41568االنبارذكرمحمد علي توفيق283454

47دبلومعنه41568االنبارذكرمحمد حمدي عبدالرحمن332897

48دبلومعنه41568االنبارذكرغيث عدنان غيدان332209

49دبلومعنه41568االنبارذكررسمد طاهر عثمان235931

50إعداديةعنه41568االنبارذكرسعد شاكر عبيد489756

51إعداديةعنه41568االنبارذكرعبدهللا علي طرفة332961

52إعداديةعنه41568االنبارذكرمجدي انور سعيد283538

53إعداديةعنه41568االنبارذكرسمير جواد كاظم332861

54إعداديةعنه41568االنبارذكراكثم احمد مخلف545184

55إعداديةعنه41568االنبارذكرمشير نارص حامد332875

56إعداديةعنه41568االنبارذكرعبدالعظيم نوري سعيد235870

57إعداديةعنه41568االنبارذكرمحمد عابد عارف545191

58إعداديةعنه41568االنبارذكرمحمود نارص جياد235886

1ماجستيرعنه41568االنبارذكرمامون عبدهللا حماد235895

2ماجستيرعنه41568االنبارذكراحمد مجيد جميل235879

3بكالوريوسعنه41568االنبارذكراقدام حمد جاسم489767

4بكالوريوسعنه41568االنبارذكراركان حازم نصيح235957

5بكالوريوسعنه41568االنبارذكرانس واثق محمد235888

6بكالوريوسعنه41568االنبارذكراحمد موفق نعمان235922

7بكالوريوسعنه41568االنبارذكرعبدهللا مؤيد تحرير283374

8بكالوريوسعنه41568االنبارذكرهمام عبداللطيف عسكر283328

9بكالوريوسعنه41568االنبارذكرليث صباح توفيق235493

10بكالوريوسعنه41568االنبارذكرسعد اسامة حماد235908

11بكالوريوسعنه41568االنبارذكراحمد عبدالحليم اسماعيل283533

12بكالوريوسعنه41568االنبارذكرعمار نوري عبدالفتاح283528

13بكالوريوسعنه41568االنبارذكرعمار يارس صادق235897

14بكالوريوسعنه41568االنبارذكرعمر مكي عبدالرزاق283484

15بكالوريوسعنه41568االنبارذكرمأمون ماجد نون332177



16بكالوريوسعنه41568االنبارذكرغيث صباح توفيق235915

17بكالوريوسعنه41568االنبارذكراحمد عماد قاسم235890

18بكالوريوسعنه41568االنبارذكرواثق فؤاد صواج489760

ن طه235917 ف ياسير 19بكالوريوسعنه41568االنبارذكرارسر

20بكالوريوسعنه41568االنبارذكرعبدالقادر عبدالرزاق منير235919

21بكالوريوسعنه41568االنبارذكرسنان عدنان عسكر283448

22بكالوريوسعنه41568االنبارذكرعبدالرحمن ليث احمد235871

23بكالوريوسعنه41568االنبارذكرصابر سعدهللا فهد235929

24بكالوريوسعنه41568االنبارذكرمحمد جمال عبدالستار283451

25بكالوريوسعنه41568االنبارذكرسيف ادهم علي489755

26بكالوريوسعنه41568االنبارذكررساج الدين صباح نوري235923

27بكالوريوسعنه41568االنبارذكريارس بهاء طالب332166

ي235930
ن
28بكالوريوسعنه41568االنبارذكرنور صباح كاق

ن رشيد283330 29بكالوريوسعنه41568االنبارذكرعثمان ياسير

30بكالوريوسعنه41568االنبارذكرعبدالقادر خليل اسماعيل235885

31بكالوريوسعنه41568االنبارذكرماجد حميد عبدالمجيد283389

32بكالوريوسعنه41568االنبارذكربالل فريد سعدون283398

33بكالوريوسعنه41568االنبارذكرظافر سليم عيىس235914

34بكالوريوسعنه41568االنبارذكرمناف سعدي نون332812

35بكالوريوسعنه41568االنبارذكرمعمر فؤاد فيصل283463

36دبلومعنه41568االنبارذكرنجم الدين ابراهيم نجم332233

37دبلومعنه41568االنبارذكربشير جسام بشير332886

38دبلومعنه41568االنبارذكرعلي ناظم نصيح283674

39دبلومعنه41568االنبارذكررباح حازم نصيح283671

40دبلومعنه41568االنبارذكرسجاد محمد عويد235899

41دبلومعنه41568االنبارذكرعمر رعد كامل283366

42دبلومعنه41568االنبارذكراسعد جمال عبدالحميد235904

43دبلومعنه41568االنبارذكرمصطقن عبدالنارص سلمان235924

44دبلومعنه41568االنبارذكرمحمد عمران ادريس235913

45دبلومعنه41568االنبارذكرانس جمال فخري283336

46دبلومعنه41568االنبارذكراحمد خليل احمد235921

47إعداديةعنه41568االنبارذكرتيسير عامر عبدالحكيم235488

48إعداديةعنه41568االنبارذكررامي حازم نصيح283655

49إعداديةعنه41568االنبارذكرمصعب عقبة نافع553036

50إعداديةعنه41568االنبارذكرمحمد ثائر جعفر235912

51إعداديةعنه41568االنبارذكرصالح عمر احمد235876

52إعداديةعنه41568االنبارذكرعبدالسالم اسماعيل عبدالرزاق235884

53إعداديةعنه41568االنبارذكرعمار قاسم محمد235883

54إعداديةعنه41568االنبارذكرالحسن عبدالهادي صالح235941

ي دنهاش489744
55إعداديةعنه41568االنبارذكراحمد عبدالغتن

56إعداديةعنه41568االنبارذكرابراهيم فوزي شمىسي235499

57إعداديةعنه41568االنبارذكرزيد اسامة مجيد283478

58إعداديةعنه41568االنبارذكراسامة احسان اديب235918

59إعداديةعنه41568االنبارذكرمهند سعد شاكر328825

60إعداديةعنه41568االنبارذكرعمر عماد مخلف235882

 علي235496
ن 61إعداديةعنه41568االنبارذكرمحمد حسير

62إعداديةعنه41568االنبارذكراحمد قاسم هاشم235889



63إعداديةعنه41568االنبارذكراحسان حازم نصيح235348

64إعداديةعنه41568االنبارذكرعمر عزيز احمد489754

65إعداديةعنه41568االنبارذكرعبدالستار جمال عبدالستار235865

66إعداديةعنه41568االنبارذكرمحمدصالح مكي عبدالرزاق283287

67إعداديةعنه41568االنبارذكربراء حسن فرحان378536

68إعداديةعنه41568االنبارذكرامجد سعدي حمدان283353

69إعداديةعنه41568االنبارذكراحمد عبدالسالم قدوري489748

70إعداديةعنه41568االنبارذكرمعاذ سليم عيىس235492

71إعداديةعنه41568االنبارذكرصالح باقر احمد332980

72إعداديةعنه41568االنبارذكريوسف جاسم محمد235487

73إعداديةعنه41568االنبارذكرعبدالهادي احمد خاشع489758

74إعداديةعنه41568االنبارذكرعقيل فوزي شمىسي283419

75إعداديةعنه41568االنبارذكرمرصن صفاء كمال283325

76إعداديةعنه41568االنبارذكريوسف صالح يعقوب235910

77إعداديةعنه41568االنبارذكرفرات عبدالكريم جميل283243

78إعداديةعنه41568االنبارذكرعبدهللا مخلد جميل283381

79إعداديةعنه41568االنبارذكراحمد عبدالسالم عارف545199

80إعداديةعنه41568االنبارذكرعلي احسان عطاهللا489762

81إعداديةعنه41568االنبارذكررائد احسان عطاهللا489764

82إعداديةعنه41568االنبارذكراسيد صبار سعيد235497

83إعداديةعنه41568االنبارذكرفارس فؤاد صواج489759

84إعداديةعنه41568االنبارذكرعلي عامر عبدالحكيم235490

85إعداديةعنه41568االنبارذكرعبدهللا عثمان مولود235869

86دبلومعنه41568االنبارذكرعماد سعيد يوسف283303

87إعداديةعنه41568االنبارذكرقاسم فهمي مهدي235906

مهدية رحومي مهيدي235932
1بكالوريوسعنه41568االنبارأنتى

2بكالوريوسعنه41568االنبارأنتىنجوة فؤاد صواج489770

3بكالوريوسعنه41568االنبارأنتىرسى مولود مهدي235875

4بكالوريوسعنه41568االنبارأنتىزينة شهاب احمد235911

5بكالوريوسعنه41568االنبارأنتىازهار ضياء زكريا332841

6دبلومعنه41568االنبارأنتىندى عناد شفيق235925

7دبلومعنه41568االنبارأنتىهدى فارس خليل283515

ي283349 8دبلومعنه41568االنبارأنتىهبة زياد صي 

9دبلومعنه41568االنبارأنتىارساء سيف جمعة283542

10دبلومعنه41568االنبارأنتىوسن حازم اسماعيل235934

مروى تركي عبدالغفور283397
11دبلومعنه41568االنبارأنتى

ايات تركي عبدالغفور283392
12دبلومعنه41568االنبارأنتى

13دبلومعنه41568االنبارأنتىبان صباح عثمان332849

14دبلومعنه41568االنبارأنتىسحر مطر احمد332907

15دبلومعنه41568االنبارأنتىاغراء حامد عبدالكريم345102

16دبلومعنه41568االنبارأنتىمروة عبدهللا عبود235863

17إعداديةعنه41568االنبارأنتىليل عبدالموجود عبدالوهاب489753

1بكالوريوسعنه41568االنبارأنتىنداء احمد منصور283586

2بكالوريوسعنه41568االنبارأنتىضمياء عماد رجب235927

3بكالوريوسعنه41568االنبارأنتىابرار مظفر محمد545186

يف235873 4بكالوريوسعنه41568االنبارأنتىيرسى خلف رسر

5بكالوريوسعنه41568االنبارأنتىسارة موفق شحاذة235495



6بكالوريوسعنه41568االنبارأنتىهبة احسان عطاهللا489761

7بكالوريوسعنه41568االنبارأنتىنضال زويان مصيخ332927

شهد ادهم علي283332
8بكالوريوسعنه41568االنبارأنتى

9بكالوريوسعنه41568االنبارأنتىنور صطام عبود235896

10بكالوريوسعنه41568االنبارأنتىهبة عبدالوهاب عبدالرزاق283504

11دبلومعنه41568االنبارأنتىهبة حازم اسماعيل332972

12دبلومعنه41568االنبارأنتىمىه ناجح هاشم283400

13دبلومعنه41568االنبارأنتىمكارم احمد صابر235909

14دبلومعنه41568االنبارأنتىبركة جمال عبدالحميد283385

15دبلومعنه41568االنبارأنتىمروة مصطقن عبدالرزاق235926

يف489746 16دبلومعنه41568االنبارأنتىالنا مؤيد رسر

17دبلومعنه41568االنبارأنتىرسى عبدالفتاح منير332939

18إعداديةعنه41568االنبارأنتىرغد رضوان يحتر283339

19إعداديةعنه41568االنبارأنتىفرح عبدالعزيز حمادي235494

20إعداديةعنه41568االنبارأنتىنغم نوري عواد235905

21إعداديةعنه41568االنبارأنتىشيماء سعدي حمدان283360

22إعداديةعنه41568االنبارأنتىمنار عماد رجب235500

1ماجستير2الرمادي المركز22541االنبارذكرعلي ثابت يوسف343064

ن337305 2ماجستير2الرمادي المركز22541االنبارذكرفاروق طالل حسير

3بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرمعتصم محمد عبدالجبار313514

4بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرماجد علي ابراهيم329060

5بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرعدنان ريكان غضبان313689

6بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرعبد علي نارص314566

7بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرعامر عبود يعقوب332159

8بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرهشام كريم محمد313679

9بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكربالل عماد عطية327829

10بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرجمال احمد عبود311893

11بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكراحمد عبدالقادر حميد558838

12بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكراحمد عباس فاضل328248

13بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرقاسم محمد عباس327724

14بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرباسم نوري خليل313602

 علي نايل468271
ن 15بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرحسير

16بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرجنيد مخلص محمد313712

17بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرعبدالستار مخلف نايف322952

18بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكررمضان جميل نصار313550

19بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرمحمد ريكان غضبان311877

20بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرسعدي كاظم عبدهللا287637

21بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرماجد علي فرحان313620

22بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكررسول محمود جاسم313607

23بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرعمر حكمت بشير343081

24بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرمعن صفاء محمود287632

 عبدالواحد محمدعلي313520
25بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرمصطقن

26بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرعمار عبدالواحد تبان311882

27بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرمهند جميل عبدهللا468251

28بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرمصطقن اياد هجيج343040

29بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرشامل كامل وهيب329225

ي جاسم313698
30بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرحماد مرضن



31بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرمحمد خالد رسحان313696

32بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكردريد جاسم محمد313709

33بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرعبدالسالم عبد هندي489842

34بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرثامر سوعان تركي287625

35بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكراحمد خميس احمد313385

36بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرايهاب مال هللا حسن313560

37بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكروليد ابراهيم جاسم313580

38بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرعلي عبدالسالم ربيع468267

39بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرسيف مال هللا حسن313564

ي عيد343051 40بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرمحمد خير

41بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرقضي مجحم دحام468289

42بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكراسامة هندي بدوي343077

43بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرساريا فاضل محمد545714

44بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرانس خليل ابراهيم545720

45دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكرمعاذ طارق كامل329072

46دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكرخالد حمد صالح468300

47دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكرعالء ريسان غضبان313557

48دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكرمحمد ريسان غضبان311884

49دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكرعدي سعدي منهل313540

50دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكرمصطقن ريكان غضبان313953

51دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكرفراس غازي علي329047

ي هاشم311895 52دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكرماهر ناج 

53دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكريوسف محمد عباس468316

ي547857
54دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكرمحمد ماجد رديتن

ي حسن328127
 
55دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكرمحمد شوق

56دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكراحمد عبدالواحد محمد311875

57دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكرعبدالقادر حمد صالح329022

58دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكرعمر عدنان ثابت329054

59دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكرصالح عبد هندي328596

60دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكراكرم حميد خلف313943

61دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكروليد عياش حشاش327753

62دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكراسامة رياض عباس337238

63دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكرمحمد ابراهيم طه343036

64دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكراحمد هاشم احمد313704

65دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكرعمر عاصم احمد313512

66دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكرصالح نوري رشيد328417

67دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكرسعد مال هللا حسن313525

68دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكرمحمد شاكر حمود313538

69دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكرمثتن صفاء محمود287640

70إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرعلي عماد عطية545615

71إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرعمار دايح درب313574

72إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرعبدالكريم ريكان غضبان327778

73إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرحسن علي كردي328470

74إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرعلي حماد عناز558778

75إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرسيف محمد خلف287647

76إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرسمير منير فالح328455

77إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرعبدالقادر مجيد محمد313948



1ماجستير2الرمادي المركز22541االنبارذكراحمد عماد رجاء329067

2ماجستير2الرمادي المركز22541االنبارذكرقضي اصفيان مجيد489857

ي311912
3بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرعبداللطيف حامد مرضن

ي خليفة311874 ن خير 4بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرامير

5بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرعلي نرصت عاصم337331

6بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكراحمد محمد يوسف545724

7بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرمحمد صالح عبود311888

8بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرمصطقن صالح مطلك337294

9بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرهشام سليمان عني 322936

10بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرمصطقن فوزي محمود489848

11بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكراحمد ظافر جاسم468258

12بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرشاكر حميد خلف313919

13بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرمصطقن حمدهللا خلف337167

14بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرمصطقن عبدهللا علي468263

15بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكراحمد جاسم محمد313666

16بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرمحمود صغير رشيد328584

17بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرمحمد انور خليل313950

18بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرليث ثامر علوان337138

19بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرمحمد جمال تركي328379

20بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرمحمود طارق محمد287657

ي313951
21بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرمحمد حماد مرضن

22بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرزيد جاسم محمد311916

23بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرمحمد يونس جهاد375121

24بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرفهد محمود عايد489854

25بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرسعد رافع مضعن313518

ن329076 26بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرمحمد طالل حسير

27بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرحذيفة حامد عواد313909

28بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرعبدهللا محمد عطية327985

ن311910 29بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرمحمد دحام تحسير

30بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرسعد جمعة عيد548098

31بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرهشام محمد مهيدي489855

32بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكريارس غسان عبدالوهاب287618

33بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرانمار ساير فرحان313586

34بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكراحمد ربيع شيحان322966

ن313694 35بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكروليد خالد امير

36بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرعبدالقادر ابراهيم طه311899

37بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكردهام كامل بطاح313935

38بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارذكرمحمد عبدهللا حسن287653

39دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكروليد عبدالواحد تبان313595

40دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكرمحمد فتحي حميد313569

41دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكرمحمد خالد جميل311878

42دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكرزياد ارحيم حماد327690

43دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكرعلي صالح مطلك80397

44دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكربالل عبدالواحد تبان311880

45دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارذكرعبدالباسط ارحيم حماد328104

46إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرعبدالقادر رحيم حماد328087

47إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرذاكر محمود عبيد313670



48إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرمحمد حامد حمادي313906

49إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرسيف حامد ابراهيم337112

50إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرخرصن ذاكر محمود468245

51إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرحذيفة عدنان تركي312946

52إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرمصطقن مجحم دحام328392

53إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرمحمد كريم محمد332152

ي328334
 
54إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكربالل حسن شوق

55إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرامير احمد عباس545715

ي313516
56إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرعكل حماد مرضن

ي عيد337049  خير
57إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرمصطقن

58إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكروسام عبدالكريم مخلف329064

59إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرمحمد اسماعيل محمد329031

60إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرمحمد جمال سلمان545732

61إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكررشيد نوري رشيد328510

62إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكراحمد ماجد علي313661

ي هاشم311897 63إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرعلي ناج 

64إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرموس محمود كوكز337208

65إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرمصطقن مؤيد فاضل311867

66إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرطه احمد ذاكر313715

67إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرغيث يوسف فهد313675

68إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرعمر غسان عدنان313922

69إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرحماد علي احمد313527

70إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرحارث عدنان تركي312931

71إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرغيث مجيد محمد327668

72إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرفهد مجيد صالح313905

73إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرعبدالملك يحتر عبدالقهار328058

74إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرابراهيم صالح ارزيك328307

75إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرمصطقن محمد حامد343043

76إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرفؤاد بزي    ع هالل311886

77إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرعبدالرحمن مؤيد جبير328430

78إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرعبدالرزاق يحتر عبدالقهار328073

79إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارذكرمصطقن احمد رجب313503

1بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارأنتىبراء نافع مجول327905

2دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارأنتىغفران محمد عبد323287

3دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارأنتىحورية دلف عبد328569

4دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارأنتىلمياء غفار نعيم311890

5إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارأنتىهناء غفار نعيم311902

1بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارأنتىرغد صالح نايف313903

2بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارأنتىسح  ماجد حميد287643

3بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارأنتىبلقيس علي صالح328014

4بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارأنتىفادية شهاب حمد311898

5بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارأنتىلينا عبدالقهار حسن237387

6بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارأنتىطيبة صالح صفوت237384

7بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارأنتىمكارم مهدي صالح313942

8بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارأنتىسحر عجاج عبد343075

9بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارأنتىفاطمة حميد صالح329037

10بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارأنتىيمامة صالح صفوت237390



11بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارأنتىحنان محمد عطية328004

12بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارأنتىرندة ذاكر حمود343032

13دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارأنتىنور ارحيم حماد311917

14دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارأنتىدعاء نافع مجول328995

15إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارأنتىفاطمة رحيم فري    ح78409

رقية علي صالح329013
16إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارأنتى

فاطمة علي صالح329002
17إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارأنتى

18إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارأنتىخديجة حميد صالح328270

19إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارأنتىزينب حامد علي335361

20إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارأنتىنبا محمد عطية327954

21إعدادية2الرمادي المركز22541االنبارأنتىرفل صالح عكلة313725

22بكالوريوس2الرمادي المركز22541االنبارأنتىفريال شهاب حمد311885

23دبلوم2الرمادي المركز22541االنبارأنتىاسماء كاظم عكلة468953

1دكتوراه2األندلس22542االنبارذكرصدام محمد عبد325867

2ماجستير2األندلس22542االنبارذكرعدي سعود رفاعي312386

3ماجستير2األندلس22542االنبارذكرمصطقن ابراهيم حميد312384

4ماجستير2األندلس22542االنبارذكروسام محمد صالح312397

5ماجستير2األندلس22542االنبارذكرعلي محمود شاكر332512

6ماجستير2األندلس22542االنبارذكررسول ابراهيم حميد312416

7ماجستير2األندلس22542االنبارذكرجاسم محمد عبد325831

8ماجستير2األندلس22542االنبارذكرسارية فاضل نافع325862

9ماجستير2األندلس22542االنبارذكرقتيبة فاضل نافع312412

10ماجستير2األندلس22542االنبارذكرعمر عماد سلمان545596

11بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرلؤي عبدالمجيد محمد325929

12بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرخالد حمزة جروان312355

13بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرمحمود عبداللطيف محمود287530

14بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرعبدهللا عبدالستار احمد312439

15بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرعقيل عيىس ابراهيم325846

16بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرعقيل سعود رفاعي313857

17بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرمحمد بالل مخلف467267

18بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرانمار احمد شهاب334219

19بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرمحمد خالد مخلف312419

20بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرضياء طارق خضير545601

21بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرعلي محمد صالح321274

22بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرهيثم عبدالحليم ذوالنون334266

23بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرمحمود عيدان عبد325891

24بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرمحمد احميد رشيد312461

25بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرمهند محمد عبد325913

ي312372 26بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرعبدالستار محمد صي 

27بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرعمار عالوي مطر312451

28بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكررائد خليل محمد558833

29بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكراحمد رافع علي312347

30بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرمحمد ايوب عبدهللا492840

31بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرمحمد زيدان خلف312388

32بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكراحمد رعد رحيم547861

ن312436  ياسير
33بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكراياد مصطقن

34بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرمؤيد جبار عبادي325946



35بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكربالل رشيد علوان467250

36بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرحامد عبد سليمان312449

37بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكراحمد فؤاد حمود312409

38بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكراحمد خميس مشعان312425

39بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرمرصن فوزي عزيز468949

40بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكررسمد ماجد عبد325842

41بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرهمام خالد ابراهيم312317

42بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرعبدهللا ماجد خالد311907

43بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرفيصل فراس شعبان545598

44بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرامجد علي بالل325951

45بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرمصطقن عماد حمود287520

46بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرقيرص خليل مهيدي467256

ن مؤيد ثابت334354 47بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرمعي 

ن312430 48دبلوم2األندلس22542االنبارذكرعدي مصلح حسير

49دبلوم2األندلس22542االنبارذكراياد محمد حمضل312406

50دبلوم2األندلس22542االنبارذكرعصام مخلف احمد334247

ن467315 51دبلوم2األندلس22542االنبارذكرمحمود مالك زعير

ن حميد312323 52دبلوم2األندلس22542االنبارذكرعمر امير

ن حميد312321 53دبلوم2األندلس22542االنبارذكرمحمود امير

54دبلوم2األندلس22542االنبارذكرفراس ابراهيم حميد321256

55دبلوم2األندلس22542االنبارذكرسفيان زيدان خلف312457

56دبلوم2األندلس22542االنبارذكرانس ثامر مخلف492671

57دبلوم2األندلس22542االنبارذكرطه عبدالستار عبدالهادي558733

ن حميد312344 58دبلوم2األندلس22542االنبارذكرماهر امير

59دبلوم2األندلس22542االنبارذكراحمد وديع نارص325918

ف558837 60دبلوم2األندلس22542االنبارذكرزياد طارق مرسر

ف558835 61دبلوم2األندلس22542االنبارذكرعبدالرحمن طارق مرسر

62إعدادية2األندلس22542االنبارذكرعمار سعود رفاعي313872

63إعدادية2األندلس22542االنبارذكرشكر محمود عبدالحميد325956

64إعدادية2األندلس22542االنبارذكربالل نزار صالح492677

65إعدادية2األندلس22542االنبارذكراثير احمد شهاب312360

66إعدادية2األندلس22542االنبارذكرمصطقن سعد وهيب334366

1ماجستير2األندلس22542االنبارذكرحسام فيصل كريم287550

2بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرمراد رحيم علي334389

3بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكراحمد كامل احمد558828

4بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكراسامة عماد سلمان312369

5بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرميثم عماد حمود287552

6بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرمحمد عبدالكريم جاسم467301

7بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرعادل رحيم علي334394

8بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكررساج زياد سامي467264

9بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرعمر ثامر سلمان287555

10بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرعمر ابراهيم عبد312443

11بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرطالل خميس مشعان468950

12بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرعلي كريم علي334407

13بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرمحمد جبار فالح332539

14بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرعبدالرحمن محمد خرصن558738

ن325834 15بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرمنذر علي حسير



16بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكروسام محمد عليوي325872

17بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرجالل نزار صالح492689

18بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكراوس احميد رشيد558737

19بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكراوس احمد عبدالرزاق325823

20بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرعمر فواز تركي558796

ن حميد312340 21بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرمعن امير

22بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرحميد ابراهيم حميد312350

23بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكراحمد يارس طه312324

24بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرقيس فوزي عباس558824

25بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرامير رعد رحيم287562

26بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرعمر جمعة كريم287537

27بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرسيف صالح خليفة287546

28بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرسيف سعد حماد334253

29بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرعماد رحيم علي334402

30بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكراحمد زياد صباح334378

31بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرعبدالرحمن عبداالله عبدالفتاح312389

32بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرعمار فاضل محمد312400

33بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكروائل عبدالقادر فجر312363

34بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرزهير محمد شيحان287532

35بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرعبدالكريم هاشم عبدالكريم325909

36بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرعلي عبدالوهاب عبدالرزاق328800

37بكالوريوس2األندلس22542االنبارذكرمحمد عامر عبدهللا545594

38دبلوم2األندلس22542االنبارذكرعمر محمد بحر312376

39دبلوم2األندلس22542االنبارذكرطه احمد رشيد488837

40دبلوم2األندلس22542االنبارذكررسول جبار فالح332553

41دبلوم2األندلس22542االنبارذكرسيف الدين مشتاق عفتان314395

42إعدادية2األندلس22542االنبارذكرمحمد ثامر مخلف492742

43إعدادية2األندلس22542االنبارذكراحمد محمد عويد332585

44إعدادية2األندلس22542االنبارذكرعبدالجبار هاشم عبدالكريم321323

45إعدادية2األندلس22542االنبارذكررسول حامد جاسم467238

46إعدادية2األندلس22542االنبارذكرمصطقن حماد فياض81077

47إعدادية2األندلس22542االنبارذكرعمر هيثم حميد558809

48إعدادية2األندلس22542االنبارذكرمصطقن ممدوح عطيوي467233

49إعدادية2األندلس22542االنبارذكراوس باسم جهاد312366

50إعدادية2األندلس22542االنبارذكرمحمد عبدهللا فيصل312343

51إعدادية2األندلس22542االنبارذكرعلي عبدالستار محمد312393

52إعدادية2األندلس22542االنبارذكرامير عبدالسالم جاسم312380

53إعدادية2األندلس22542االنبارذكرمازن صبحي صالح287540

54إعدادية2األندلس22542االنبارذكرقاسم محمد بالل467276

55إعدادية2األندلس22542االنبارذكرحذيفة عامر فواز325838

56دبلوم2األندلس22542االنبارذكرعمر جبار فالح332526

57إعدادية2األندلس22542االنبارذكرخالد حمودي جروان287526

1ماجستير2األندلس22542االنبارأنتىمنال حامد جاسم312463

2بكالوريوس2األندلس22542االنبارأنتىمها خالد احمد492700

3بكالوريوس2األندلس22542االنبارأنتىامامة احمد يعقوب335364

4بكالوريوس2األندلس22542االنبارأنتىفاتن حميد ابديوي312333

5بكالوريوس2األندلس22542االنبارأنتىحنان جاسم محمد325965



6بكالوريوس2األندلس22542االنبارأنتىطيبة عادل كريم325857

ن شحاذة321293 7دبلوم2األندلس22542االنبارأنتىفوزية حسير

8دبلوم2األندلس22542االنبارأنتىهيفاء عبداللطيف حميد312319

9دبلوم2األندلس22542االنبارأنتىنرسين رمضان كرسو467280

10دبلوم2األندلس22542االنبارأنتىهيفاء صبحي طه287557

11دبلوم2األندلس22542االنبارأنتىمتن جميل حميد332292

12دبلوم2األندلس22542االنبارأنتىسهاد طالب زبار312377

13دبلوم2األندلس22542االنبارأنتىانعام حرج محمد321361

14إعدادية2األندلس22542االنبارأنتىنور غركان عبد334284

1ماجستير2األندلس22542االنبارأنتىهدى حامد جاسم467245

اس ابراهيم حميد312352 2بكالوريوس2األندلس22542االنبارأنتىني 

3بكالوريوس2األندلس22542االنبارأنتىهبة غركان عبد334344

4بكالوريوس2األندلس22542االنبارأنتىاصالة عقيل عيىس325851

ن312387 5بكالوريوس2األندلس22542االنبارأنتىلينا قاسم رمير

6بكالوريوس2األندلس22542االنبارأنتىسارة احمد حماد312382

7بكالوريوس2األندلس22542االنبارأنتىارساء عبداالله عبدالفتاح325924

8بكالوريوس2األندلس22542االنبارأنتىبشائر حمودي جروان287543

9بكالوريوس2األندلس22542االنبارأنتىهبة خميس احمد313178

10بكالوريوس2األندلس22542االنبارأنتىوجدان محمد صائب327165

11بكالوريوس2األندلس22542االنبارأنتىضح عقيل عبدالستار312334

12دبلوم2األندلس22542االنبارأنتىانس عقيل عبدالستار312338

13إعدادية2األندلس22542االنبارأنتىدنية حامد جاسم467241

14إعدادية2األندلس22542االنبارأنتىظفر فاضل نافع332365

15إعدادية2األندلس22542االنبارأنتىتمارة محمود عبداللطيف287560

16دبلوم عالي2األندلس22542االنبارأنتىنجاة رافع عطاهللا558822

1ماجستير2الملعب22543االنبارذكرمحمد ابراهيم عبدهللا313121

2ماجستير2الملعب22543االنبارذكرابراهيم حمد خلف321914

3ماجستير2الملعب22543االنبارذكرصالح محمد عبد313015

ن313020 4ماجستير2الملعب22543االنبارذكرابراهيم علي حسير

5ماجستير2الملعب22543االنبارذكررياض احمد حمد531765

6ماجستير2الملعب22543االنبارذكرمصطقن محمود شاكر313173

7ماجستير2الملعب22543االنبارذكرمهند موفق عبدالهادي313169

8ماجستير2الملعب22543االنبارذكرماجد حميد خلف469023

9ماجستير2الملعب22543االنبارذكرمحمد سعدون محمد313177

10ماجستير2الملعب22543االنبارذكرحامد فالح ذياب313136

11ماجستير2الملعب22543االنبارذكرعالء حامد محمد380966

12بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرباسم محمد عبد324888

13بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمطلوب محمد خلف312586

14بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرخالد محمد خلف312544

ي احمد545661 15بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمحمد خير

16بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرحامد محمد كودي380996

ن313146 17بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكراسماعيل صالح حسير

18بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكروليد حميد خليفة545438

19بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمحمد نافع عبدالجبار324328

20بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرجاسم محمد زوب  ع313156

21بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرعلي عبد فياض493944

22بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكربشار جبار نمال313189



23بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرضياء احمد عواد313051

24بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكررياض صالح كركيش334571

25بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكروسام هاشم عبدالهادي332167

26بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرعالء فارس طليب287758

27بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرطالب عواد محمد324698

ي محمد324473 28بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكربالل صي 

29بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكردريد موفق عبدالهادي313172

30بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرفراس جبار نمال313066

31بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرسالم عزام محمد324861

32بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرعلي كامل مخلف380957

33بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرابراهيم تركي رشيد313014

34بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرحسام بشير حميد312472

35بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرتيسير محمد عبد313025

36بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرحسام عزام محمد324754

37بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكراحمد عداي حمد313090

38بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمحمد عبد محمد469030

39بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرعالء احمد عواد313061

40بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرعمر جارهللا رفاعي313175

41بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرهيثم عبد كردي313071

42بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرعقيل جبير عبدهللا322834

43بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكراحمد عبدالسالم مصطقن324778

44بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرسعيد جبير عبدهللا312559

45بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرحارث حميد سويدان312913

46بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكراحمد حمد فرحان312527

ن338032 47بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرايهاب احمد حسير

48بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمحمد نافع عبدهللا312605

49بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرساجد حاتم محمد287749

50بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكربسام شاكر محمود313045

51بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرعبدالقادر موفق عبدالهادي313168

52بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكراحمد عبدالكريم علي493751

ن محيمد80505 53بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرعمر حسير

54بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكريوسف حميد محمود344736

55بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرعدي ابراهيم حماد313081

56بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكراحمد مطلوب محمد312579

57بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرانور صباح اسماعيل312990

58بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكريوسف محمد رحيم327297

ي خلف380963 59بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرعمر ناج 

60بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمصطقن محمد عايد324238

61بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمحمد عبد احمد469033

62بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرنهاد حميد عبد313112

63بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرانمار باسم كاظم469022

ي492827  محمد خير
64بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمصطقن

65بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمهند حميد خلف313200

66بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرامجد حميد رشيد469021

67بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرعمر خالد جميلي380947

68بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكراسامة طالب صباح313141

ن حبيب321936 69بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرطه ياسير



70دبلوم2الملعب22543االنبارذكرمحمد رحيم حميد312295

71دبلوم2الملعب22543االنبارذكرسعد محمود حسن324832

72دبلوم2الملعب22543االنبارذكركمال نايف كروت313160

73دبلوم2الملعب22543االنبارذكرسيف شهاب احمد324914

74دبلوم2الملعب22543االنبارذكرخالد عبود سليم312993

ن313212 75دبلوم2الملعب22543االنبارذكرمحمد عكلة ركير

76دبلوم2الملعب22543االنبارذكرعدنان طارش زبار313109

77دبلوم2الملعب22543االنبارذكرحسام جاسم محمد334564

78دبلوم2الملعب22543االنبارذكرهادي صالح حمود313194

79دبلوم2الملعب22543االنبارذكرعمر فوزي هاشم312464

80دبلوم2الملعب22543االنبارذكرعماد حميد عبد312517

81دبلوم2الملعب22543االنبارذكرحسام احمد جاسم312493

ن380961 82دبلوم2الملعب22543االنبارذكريوسف جمعه حسي 

ي حمد شالل324905 83دبلوم2الملعب22543االنبارذكرناج 

84دبلوم2الملعب22543االنبارذكررائد حمدهللا عبد323077

ي313032
85دبلوم2الملعب22543االنبارذكرعبدالكريم خميس منقن

86دبلوم2الملعب22543االنبارذكرطارق سلمان عبد558763

87دبلوم2الملعب22543االنبارذكراحمد سعدون محمد312596

88دبلوم2الملعب22543االنبارذكرحسام كريم عبد321976

89دبلوم2الملعب22543االنبارذكرعمر عبود سليم313003

90دبلوم2الملعب22543االنبارذكرفراس احمد ابراهيم307988

91إعدادية2الملعب22543االنبارذكرمهند جواد كاظم493714

92إعدادية2الملعب22543االنبارذكرذاكر محمود جاسم312985

ن هالل338044 93إعدادية2الملعب22543االنبارذكراحمد حسير

94إعدادية2الملعب22543االنبارذكروليد خالد خليفة558834

95إعدادية2الملعب22543االنبارذكراحمد عبدالقادر عايد313186

96إعدادية2الملعب22543االنبارذكرمصطقن عماد هزيم380944

97إعدادية2الملعب22543االنبارذكرمحمود كامل مظلوم545659

1ماجستير2الملعب22543االنبارذكرعالء خالد حماد324500

2ماجستير2الملعب22543االنبارذكراحمد منذر جبير488956

3ماجستير2الملعب22543االنبارذكرمصطقن اسماعيل خليفة493793

4ماجستير2الملعب22543االنبارذكرعالء امجد عبداللطيف287768

5ماجستير2الملعب22543االنبارذكرمحمد عدنان شعيب313529

6ماجستير2الملعب22543االنبارذكرانمار كامل مبارك380965

7بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكراحمد حامد محمد287755

8بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمحمد شهاب احمد324922

9بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرعماد خليل ابراهيم313011

10بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمحمد كمال صالح312837

11بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرايمن صالح حمود313195

12بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرضياء محمد فتيخان545418

ي287760 13بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكريارس فرحان رحيت 

14بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمهند حميد عمير324583

15بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكراحمد موفق عبدالهادي324680

16بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرابوبكر عبدالحميد عبد313041

17بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرنمير حميد عبد493781

ن حسن312977 18بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكررياض حسير

ن545433 ن منير ياسير 19بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرياسير



20بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمصطقن مصلح محمود313122

21بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكربحر محمد بحر287753

22بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرعالء عمير عبدالحكيم469031

23بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرعبدهللا عامر محمود324597

24بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرعمر علي عبد467880

25بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرعمر علي محسن313184

26بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرعمر علي محمود312455

 عبدالكريم علي324538
27بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمصطقن

28بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمهند طالب صباح324656

29بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرعمار عبد وهب321949

30بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكررائد شاحوذ احميد324820

31بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكراحمد نافع عبدهللا313151

32بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرنصير حسن علي380987

33بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرعالء احمد فياض313078

34بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرانس فؤاد حميد287756

35بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرعمر رعد حمد545411

ن خليفة313128 36بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرعثمان ياسير

 سليمان علي469019
37بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمصطقن

38بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكراحمد جالل عطاهللا476222

39بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرعمر محمد مزعل313133

40بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمهند فارس طليب312536

41بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمحمد شاكر محمود313008

42بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكررياض عبد رجب287752

43بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكراحمد محمود صالح545410

44بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرانمار حميد عبد493816

45بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمحمد محمود جاسم469028

ي محمد322845 46بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرسيف صي 

47بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكريوسف احمد توفيق545412

48بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكراحمد جبير عبدهللا324724

49بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرهشام طالب صباح324667

50بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمعاذ موفق عبدهللا323087

51بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرسعد محمود سليمان493845

52بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرقيس سعد محمد324575

53بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمروان حميد عبد493808

54بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمحمد سليمان علي469018

55بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمروان مشعان بدوي324446

56بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمحمد عبدالكريم علي324512

57بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرخالد اسماعيل خليفة324530

58بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكروليد خالد احميد324423

59بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرعثمان جالل عطاهللا476198

60بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرحيدر يارس عبيد313056

61بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرازهر محمد شيمان312870

62بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمحمد قاسم حميد324843

63بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمصطقن صالحالدين سعود548079

64بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمحمد جبار عبيد313143

65بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمحمد باسم كاطم469024

66بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكررياض احمد رثيع380925



67بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكررياض سعد ابراهيم313155

68بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرعمار عرموش حمد324603

69بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرعمار علي سليمان380990

70بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرليث سعد صبحي380941

71دبلوم2الملعب22543االنبارذكرعبدالباعث سعدي خليل313085

72دبلوم2الملعب22543االنبارذكرعمر اسماعيل خليفة312944

73دبلوم2الملعب22543االنبارذكرسدير محمد صالح313198

74دبلوم2الملعب22543االنبارذكرحسام رجب رزيك313103

75دبلوم2الملعب22543االنبارذكرعدي جبار عبيد493768

76دبلوم2الملعب22543االنبارذكراحمد علي محمد469034

77دبلوم2الملعب22543االنبارذكراسامة زياد زعيان287754

78دبلوم2الملعب22543االنبارذكرعلي بشار علي313159

79دبلوم2الملعب22543االنبارذكرعلي عدنان جمعة313192

80دبلوم2الملعب22543االنبارذكراحمد علي سليمان493759

81إعدادية2الملعب22543االنبارذكرمصطقن مهند خميس380946

82إعدادية2الملعب22543االنبارذكرايمن محمد تركي531762

83إعدادية2الملعب22543االنبارذكرعبدالرحمن حمد شبيب324464

84إعدادية2الملعب22543االنبارذكرابراهيم عصام زهير312952

85إعدادية2الملعب22543االنبارذكرمحمد ستار جبار312421

86إعدادية2الملعب22543االنبارذكراحمد اسماعيل عبد324416

87إعدادية2الملعب22543االنبارذكركمال خالد محمد312550

88إعدادية2الملعب22543االنبارذكرحسن هيثم احمد313116

89إعدادية2الملعب22543االنبارذكرابراهيم رعد مخلف493958

90إعدادية2الملعب22543االنبارذكرمحمود حميد عبد469015

ي313165
91إعدادية2الملعب22543االنبارذكرعبدالرحمان مهدي منقن

92إعدادية2الملعب22543االنبارذكررسول رعد تركي312920

93إعدادية2الملعب22543االنبارذكراسامة عبدالكريم علي287750

94إعدادية2الملعب22543االنبارذكرعبدالرحمن عامر محمود312940

95إعدادية2الملعب22543االنبارذكريوسف عصام زهير312955

96إعدادية2الملعب22543االنبارذكرايمن سليمان علي469020

97إعدادية2الملعب22543االنبارذكرمحمد جميل خلف313174

98إعدادية2الملعب22543االنبارذكروليد عدنان جمعة312437

99إعدادية2الملعب22543االنبارذكررعد شاحوذ احميد321956

100إعدادية2الملعب22543االنبارذكرعلي جمعة رباح322867

101إعدادية2الملعب22543االنبارذكرعماد اسماعيل خليفة324563

ن545425 102إعدادية2الملعب22543االنبارذكرمحمد منير ياسير

103إعدادية2الملعب22543االنبارذكرارسين عامر ابراهيم338084

104إعدادية2الملعب22543االنبارذكرمحمد اسماعيل عبد312841

105إعدادية2الملعب22543االنبارذكراحمد عبدالستار محمد287765

106إعدادية2الملعب22543االنبارذكرجمال خالد محمد313218

107إعدادية2الملعب22543االنبارذكرعلي جارهللا رفاعي324740

108إعدادية2الملعب22543االنبارذكرمحمد خليل ابراهيم312957

109إعدادية2الملعب22543االنبارذكرعمر عبدالحميد عبد313039

110إعدادية2الملعب22543االنبارذكرحمزة زياد طارش312479

111إعدادية2الملعب22543االنبارذكرايمن محمد رشيد493925

112إعدادية2الملعب22543االنبارذكرقتيبة احمد عبد338057

 علي مجيد287757
ن 113إعدادية2الملعب22543االنبارذكرحسير



114إعدادية2الملعب22543االنبارذكرعثمان علي عبد467869

115إعدادية2الملعب22543االنبارذكرمصطقن شاكر عبيد324482

116إعدادية2الملعب22543االنبارذكرابوبكر حامد هالل334612

117إعدادية2الملعب22543االنبارذكرحمزة جمعة رباح324407

 سامي بدران380938
118إعدادية2الملعب22543االنبارذكرمصطقن

ن287762 119إعدادية2الملعب22543االنبارذكرصديق فالح حسير

120إعدادية2الملعب22543االنبارذكراثير محمد صالح312966

121إعدادية2الملعب22543االنبارذكرعبدالستار جبير خلف467909

122إعدادية2الملعب22543االنبارذكرابراهيم رافع ابراهيم313180

123إعدادية2الملعب22543االنبارذكرقيس صادق احمد321142

124إعدادية2الملعب22543االنبارذكراحمد محمد سعود312973

125إعدادية2الملعب22543االنبارذكرعبدهللا محمود حاكم322771

126إعدادية2الملعب22543االنبارذكرمحمد نيسان عبدهللا380943

127إعدادية2الملعب22543االنبارذكررسمد رعد تركي312937

128إعدادية2الملعب22543االنبارذكرمجيد مطر رميض469025

129إعدادية2الملعب22543االنبارذكراحمد سليمان علي469017

130إعدادية2الملعب22543االنبارذكرعثمان عبدالحميد عبد313036

131إعدادية2الملعب22543االنبارذكريارس خليل ابراهيم312959

132إعدادية2الملعب22543االنبارذكراحمد حمزة عبد467897

133إعدادية2الملعب22543االنبارذكرسامر صالح خلف312445

134بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرخليل ابراهيم كريدي324762

135بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرخالد عواد محمد324691

136بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرعلي حميد مطلك287751

ي حمود312963
137بكالوريوس2الملعب22543االنبارذكرمهدي منقن

138دبلوم2الملعب22543االنبارذكرسالم مشعان بدوي324457

139دبلوم2الملعب22543االنبارذكرذاكر عبيد اسود324495

140إعدادية2الملعب22543االنبارذكرمحمد شاحوذ أحميد380937

141إعدادية2الملعب22543االنبارذكرهيثم عداي حمد322880

1بكالوريوس2الملعب22543االنبارأنتىاخالص جميل حميد312947

ن زيد380931 2بكالوريوس2الملعب22543االنبارأنتىايناس حسير

3بكالوريوس2الملعب22543االنبارأنتىشهد مطلوب محمد312981

4بكالوريوس2الملعب22543االنبارأنتىارساء معجل خشان380953

5دبلوم2الملعب22543االنبارأنتىمالية شالل شيحان324802

ن312999 6دبلوم2الملعب22543االنبارأنتىازل خالد امير

7دبلوم2الملعب22543االنبارأنتىنورس شعالن حردان490057

ن312328 8إعدادية2الملعب22543االنبارأنتىمائدة وديع حسير

9إعدادية2الملعب22543االنبارأنتىساهرة عبود سليم312570

1بكالوريوس2الملعب22543االنبارأنتىنور خالد محمد312918

2بكالوريوس2الملعب22543االنبارأنتىصفا سعد قحطان469026

3بكالوريوس2الملعب22543االنبارأنتىميس خليل ابراهيم312961

4بكالوريوس2الملعب22543االنبارأنتىضح شهاب احمد312968

ي469029 مروة حميد كرج 
5بكالوريوس2الملعب22543االنبارأنتى

ن خليل ابراهيم313182 6بكالوريوس2الملعب22543االنبارأنتىياسمير

7بكالوريوس2الملعب22543االنبارأنتىشيماء محمود صالح313714

8بكالوريوس2الملعب22543االنبارأنتىميالد صعب صابر313164

9بكالوريوس2الملعب22543االنبارأنتىتغريد قاسم محمد548021

10بكالوريوس2الملعب22543االنبارأنتىميادة خالد حميد287761



11بكالوريوس2الملعب22543االنبارأنتىرحاب عايد زبن469032

12بكالوريوس2الملعب22543االنبارأنتىامان معجل خشان380950

13إعدادية2الملعب22543االنبارأنتىذكرى يارس محمود313163

14إعدادية2الملعب22543االنبارأنتىشهد عارف نجم335358

مينا عامر علي338065
15إعدادية2الملعب22543االنبارأنتى

ن عامر ابراهيم312831 16إعدادية2الملعب22543االنبارأنتىنرمير

ن545446 17إعدادية2الملعب22543االنبارأنتىمريم منير ياسير

18إعدادية2الملعب22543االنبارأنتىارساء مطلوب محمد312574

19إعدادية2الملعب22543االنبارأنتىرسل خلدون ختال312882

20إعدادية2الملعب22543االنبارأنتىامل حميد حريش322856

1دكتوراه2الورار22544االنبارذكرنزار رسحان خليل488919

2ماجستير2الورار22544االنبارذكريوسف مليك عطية331656

3ماجستير2الورار22544االنبارذكرعلي كريم عطاهللا558831

ي43365
4دبلوم عالي2الورار22544االنبارذكرسيف سعد منقن

5بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعدنان عودة مرعب328052

6بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرمالك عبدالجبار محسن32840

7بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرسعد جمال عبدالمجيد331659

8بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرسيف سعد محمد80577

9بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرازهر حماد مطلك43308

10بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعلي محمد حماد80526

11بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرخالد حميد عوسج331627

12بكالوريوس2الورار22544االنبارذكراثير عبدالعال عبدالرزاق311060

13بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرلؤي فائز شاحوذ80575

14بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعلي محمد مهدي80476

15بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرمحروز فائز شاحوذ80668

 لفته علي32855
ن 16بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعدي عبدالحسير

17بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرلؤي فوزي احمد547916

18بكالوريوس2الورار22544االنبارذكررعد مكيف احمد503546

19بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرفراس علي محمد468998

20بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعلي حميد عايد331491

21بكالوريوس2الورار22544االنبارذكربالل مهدي صالح489777

22بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرسعد عبد عزيز331605

23بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعدي جمال عبدالمجيد32838

24بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرسيف فارس يحتر32831

25بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعمار رشيد محمد80568

ن عبداللطيف331556 26بكالوريوس2الورار22544االنبارذكراحمد حسير

27بكالوريوس2الورار22544االنبارذكراحمد صالح حمادة331671

28بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرراسل فرات عبدالكريم32860

29بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعمر فوزي علي547949

ن لفته32853  عبدالحسير
30بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرمصطقن

31بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعمر عبدالباسط خلف547915

 علي545610
ن 32بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعلي حسير

33بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرمحمد عبدالباسط خلف547913

34بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرخرصن صالح قاسم331550

35دبلوم2الورار22544االنبارذكرسعدون جمعة شهاب32827

36دبلوم2الورار22544االنبارذكرمحمد عليوي غضبان80581

ي ساكن468995 37دبلوم2الورار22544االنبارذكرعادل صي 



38دبلوم2الورار22544االنبارذكرمحمد عبداالله خضير32856

39دبلوم2الورار22544االنبارذكرابراهيم خليل ابراهيم468999

40دبلوم2الورار22544االنبارذكرعمر دحام محمد80646

41دبلوم2الورار22544االنبارذكراحمد محيسن عليوي469001

42دبلوم2الورار22544االنبارذكرعلي عادل عبدالقادر80469

43دبلوم2الورار22544االنبارذكرعمر علي محمد489913

44دبلوم2الورار22544االنبارذكرخالد كامل شحاذة80503

45دبلوم2الورار22544االنبارذكرمثتن محمد عبدالحليم331591

46دبلوم2الورار22544االنبارذكرفيصل خلف محمد469000

47دبلوم2الورار22544االنبارذكرضياء عبدالجبار خلف331691

48دبلوم2الورار22544االنبارذكرعثمان خميس لطيف81026

49دبلوم2الورار22544االنبارذكراحمد حامد مهدي80389

50دبلوم2الورار22544االنبارذكردريد مجيد جاسم341183

51إعدادية2الورار22544االنبارذكرسالم طركي صالح488816

52إعدادية2الورار22544االنبارذكرعبدهللا عبد حمادي80479

53إعدادية2الورار22544االنبارذكرجمعة مخلف فرحان42992

ن طه80513 54إعدادية2الورار22544االنبارذكراحمد ياسير

55إعدادية2الورار22544االنبارذكرحسن درب طه32811

56إعدادية2الورار22544االنبارذكرحسن خلف ابراهيم488836

57إعدادية2الورار22544االنبارذكرصفاء محمود ابراهيم42961

58إعدادية2الورار22544االنبارذكرميثم سفاح علي331647

59إعدادية2الورار22544االنبارذكرحسام سالم رجب489915

60إعدادية2الورار22544االنبارذكرمهدي محي حامد489914

61إعدادية2الورار22544االنبارذكرايان عثمان عبد503550

62إعدادية2الورار22544االنبارذكرحارث رحيم عودة547923

63إعدادية2الورار22544االنبارذكرحذيفة سفاح علي489129

1ماجستير2الورار22544االنبارذكرفاروق طالب عبدالرزاق32835

2ماجستير2الورار22544االنبارذكروليد خالد حوري80406

3بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعلي عامر نجم468996

4بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرمخلد ناهض محمد287604

ي محمد80432
5بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعلي حستن

6بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرمحمود نوري خلف80610

7بكالوريوس2الورار22544االنبارذكربراء سفاح علي489907

8بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرمحمد فوزي احمد80510

9بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعبدالرحمن حاتم كريم32863

ن كريم ابراهيم32821 10بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرحسير

ي محمد80441
11بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعبدالواحد حستن

12بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرمهند مهدي صالح32847

13بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعالء احمد محمد32816

14بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرمهند نجم عبدهللا490053

15بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرمهند ستار فرحان547942

16بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعدنان احمد علي80554

17بكالوريوس2الورار22544االنبارذكراحمد طالب بدران80611

18بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرفالح عيد محمد80458

19بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعبدالرحمن فايز حمد81046

20بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرمصطقن كريم ابراهيم32819

21بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعلي حسن درب32813



22بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرمحمد زيدان خلف80508

23بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعبدالرحمن عبد خلف80650

ي محمد80437
24بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعثمان حستن

25بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرغزوان لطيف خليفة468997

26بكالوريوس2الورار22544االنبارذكريوسف عبدالعزيز طه80452

27بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرهمام الئذ هادي80393

28بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرغسان خليف حمدان32807

29بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرايهاب احمد جمعة331612

30بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعامر مهدي صالح32843

31بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعمر حسن درب32808

32بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعالء احمد محمد80516

33بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرمحمد حاتم كريم32864

34بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرماجد صالح نجم80560

35بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرنرص محمد خلف43340

36بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعزالدين علي صالح328017

37بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرحسام محمد خلف32814

38بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعلي زيدان خلف80629

39بكالوريوس2الورار22544االنبارذكررعد نجم عبدهللا490068

40بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرمحمد خميس حماد80382

41بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرسيف عبدالحميد عواد32842

42بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرحسام حماد جسام32862

ي ساكن32834 43بكالوريوس2الورار22544االنبارذكراحمد صي 

44بكالوريوس2الورار22544االنبارذكراسامة ريكان هالل32866

45بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرمصطقن كريم جلوي80485

ن489908 46بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرزيد طه حسير

47بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرصفاء صبحي ابراهيم331562

 علي عواد80618
ن 48بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرحسير

49بكالوريوس2الورار22544االنبارذكراحمد خالد حوري80643

50بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرمحمد احمد عواد80548

51بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرقضي شاكر هالل32844

52بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرسيف سعد خرصن32824

53بكالوريوس2الورار22544االنبارذكراحمد عبيد ناهي80587

ن محمود80640 54بكالوريوس2الورار22544االنبارذكراحمد ياسير

55بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعمر كامل سعود80619

56بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرليث محمد عبدالعزيز252715

57بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرحيدر عامر حميد32829

ن محمود80634 58بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرمحمد ياسير

59بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرمحمد عدي عدنان32857

60بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعبدالرحمن احمد عواد80543

61بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرابوبكر كريم عطاهللا80599

62بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعبيده عبدالكريم حسن80409

ن547918 63بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرمجهد احمد حسير

ي32849
64بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعمر سعد منقن

65بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعلي محمود حردان80517

66بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرعلي صبار خلف80528

67دبلوم2الورار22544االنبارذكرسعد نجم عبدهللا489970

68دبلوم2الورار22544االنبارذكرعلي خالد حوري80639



69دبلوم2الورار22544االنبارذكرواثق احمد خلف80551

70دبلوم2الورار22544االنبارذكرعبدهللا صبحي ابراهيم331623

71دبلوم2الورار22544االنبارذكرمحمد نوري خلف80657

72إعدادية2الورار22544االنبارذكراوس ابراهيم خليل80601

73إعدادية2الورار22544االنبارذكرمحمد عماد عايد80584

74إعدادية2الورار22544االنبارذكرسيف سعد عبد547927

75إعدادية2الورار22544االنبارذكرمحمد خميس عبد489911

ن محمود80621 76إعدادية2الورار22544االنبارذكرمحمود ياسير

77إعدادية2الورار22544االنبارذكروسام علي خلف42901

78إعدادية2الورار22544االنبارذكرحميد كريم احميد468994

79إعدادية2الورار22544االنبارذكراحمد ستار فرحان547948

80إعدادية2الورار22544االنبارذكروسام حماد جسام489910

81إعدادية2الورار22544االنبارذكرعدنان محمد عبدهللا80530

82إعدادية2الورار22544االنبارذكرمحمد عبدهللا عبد80631

83إعدادية2الورار22544االنبارذكرمحمد فايز حمد80604

84إعدادية2الورار22544االنبارذكرسيف محمد عايد81021

85إعدادية2الورار22544االنبارذكرعمر هيثم فائز80420

86إعدادية2الورار22544االنبارذكرمحمد ماهر عبدهللا252230

87إعدادية2الورار22544االنبارذكرعمر عبيد عبدهللا80470

88إعدادية2الورار22544االنبارذكراحمد ضياء عبدالجبار331781

89إعدادية2الورار22544االنبارذكرابراهيم صبحي ابراهيم331570

90إعدادية2الورار22544االنبارذكرمحمد عمار رشيد80606

ي صبار80386
91إعدادية2الورار22544االنبارذكرصفاء لطقن

92إعدادية2الورار22544االنبارذكرعلي سالم خلف547934

93إعدادية2الورار22544االنبارذكروسام احمد خلف80595

94إعدادية2الورار22544االنبارذكراحمد خميس حميد331846

95إعدادية2الورار22544االنبارذكرعبدالرزاق منذر هالل547931

ي محمد80429
96إعدادية2الورار22544االنبارذكرمحمد حستن

97إعدادية2الورار22544االنبارذكرعلي فائز شاحوذ328107

98إعدادية2الورار22544االنبارذكراحمد حمدان رافع328128

99إعدادية2الورار22544االنبارذكرمحمد محمود حردان80565

100إعدادية2الورار22544االنبارذكرمحمد بشار عبدالحميد80571

ن311063  طه حسير
101إعدادية2الورار22544االنبارذكرمصطقن

102إعدادية2الورار22544االنبارذكرهمام اسماعيل خضير331757

ن محمود81019 103إعدادية2الورار22544االنبارذكرطه ياسير

104إعدادية2الورار22544االنبارذكرمحمد ضياء عبدالجبار331770

105إعدادية2الورار22544االنبارذكرمهند ناهض محمد252227

106إعدادية2الورار22544االنبارذكرعلي نوري خلف252225

107إعدادية2الورار22544االنبارذكراحمد فايز حمد80592

108إعدادية2الورار22544االنبارذكررائد علي خلف469006

109إعدادية2الورار22544االنبارذكرمصطقن كريم احميد469002

110إعدادية2الورار22544االنبارذكريارس عبدالباسط خلف547914

111إعدادية2الورار22544االنبارذكرغسان طالب عبدالرزاق32826

112إعدادية2الورار22544االنبارذكرحيدر علي عواد80489

113إعدادية2الورار22544االنبارذكريوسف علي خلف42922

114إعدادية2الورار22544االنبارذكراحمد فرحان خليل547930

115إعدادية2الورار22544االنبارذكرعبدالقادر خليفة مطر311056



116بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرماجد حميد علي331528

117بكالوريوس2الورار22544االنبارذكرمازن ابراهيم خليل80448

118دبلوم2الورار22544االنبارذكرباسم محمد مهدي80654

119دبلوم2الورار22544االنبارذكرمحمد احمد زيدان558725

120إعدادية2الورار22544االنبارذكرمنير حميد صالح80613

121إعدادية2الورار22544االنبارذكرضياء خليفة فرحان80474

122إعدادية2الورار22544االنبارذكرفايز حمد جاسم80563

مي عبدالعزيز رشيد331680
1ماجستير2الورار22544االنبارأنتى

ة علي جاسم32848 امير
2دبلوم عالي2الورار22544االنبارأنتى

3بكالوريوس2الورار22544االنبارأنتىهبة عادل زيدان331735

4دبلوم2الورار22544االنبارأنتىمديحة ابراهيم مخلف558727

5دبلوم2الورار22544االنبارأنتىهالة مسهوج دحام32858

غصون سفاح علي489904
6دبلوم2الورار22544االنبارأنتى

7دبلوم2الورار22544االنبارأنتىفاطمة عبيد احمد469004

8دبلوم2الورار22544االنبارأنتىمنار كريم عودة331511

9إعدادية2الورار22544االنبارأنتىسماهر احمد سعيد331638

انسام سالم طركي331686
10إعدادية2الورار22544االنبارأنتى

11إعدادية2الورار22544االنبارأنتىضفاف حسن درب32810

1بكالوريوس2الورار22544االنبارأنتىسارة خالد هالل311071

2بكالوريوس2الورار22544االنبارأنتىهبة كريم صداع488918

3بكالوريوس2الورار22544االنبارأنتىعذراء ضياء عبدالجبار331582

4بكالوريوس2الورار22544االنبارأنتىزينة عبدهللا خلف547908

5بكالوريوس2الورار22544االنبارأنتىايات عبدالباسط خلف547912

ن مهدي صالح252457 6بكالوريوس2الورار22544االنبارأنتىنرمير

7دبلوم2الورار22544االنبارأنتىزينة احمد عبدالفتاح32833

8إعدادية2الورار22544االنبارأنتىشهد عادل زيدان43394

9إعدادية2الورار22544االنبارأنتىرندا خالد هالل311068

وجدان سفاح علي489909
10بكالوريوس2الورار22544االنبارأنتى

11دبلوم2الورار22544االنبارأنتىوحيدة جاسم حمادي80545

1ماجستير2الشامية22545االنبارذكرطالب حميد صالح288896

2ماجستير2الشامية22545االنبارذكرعالء شهاب احمد54733

3ماجستير2الشامية22545االنبارذكروديع دخيل ابراهيم54642

4ماجستير2الشامية22545االنبارذكرادريس سمير دلي54472

5ماجستير2الشامية22545االنبارذكراحمد صالحالدين محمود288923

6ماجستير2الشامية22545االنبارذكرباسم محمد مهيدي325665

7بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرقيس مزبان محمد252091

8بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرطالب فري    ح حمود334793

9بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعلي عواد معيوف252165

10بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعادل خليفة حمدهللا54639

11بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعباس فري    ح حمود335193

12بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعارف ابراهيم مخلف55458

13بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكراحمد خلف محمد490032

14بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرجاسم محمد حمود252101

ف صالح252097 15بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعبدهللا مرسر

16بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمجيد عواد فرحان288855

ي55426
17بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرموفق خاشع منقن

18بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرنارص اعبيد عبيد252145



19بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكراحمد فرج محمد55431

20بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرجميل فري    ح حمود468678

21بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعثمان محمود صالح311821

22بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرسالم حماد حميد54485

23بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرريكان احميد عواد311822

24بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرخليل فري    ح حمود468672

25بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعماد مزبان عواد55433

ن323000 26بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرصالح نواف حسير

27بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمحمد وسمي عطية55406

28بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعدنان هالل بدوي288930

ي خالد جاسم288871 29بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرناج 

30بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمحمد عفيف حنون288890

31بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرحكمت عواد فرحان311803

32بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعماد عبد صالح288837

33بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرسمير حسن جي 335201

34بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكردهام اسماعيل رشيد54586

35بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرحسام شهاب احمد252146

36بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكروليد طركي زين468658

37بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمحمد جزاع محمود252131

38بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرشاكر زيدان خلف326067

39بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرخميس نصار حمد323029

40بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمصطقن محمد عبيد323482

41بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعبدالسالم عبد صالح558820

42بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرفالح مهدي محمد327046

43بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمحمد احميد عواد489849

44بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمحمد عناد تركي335255

45بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرهيثم نوري خليفة335263

46دبلوم2الشامية22545االنبارذكرحميد محمد حميد252099

ي مصلح335175 47دبلوم2الشامية22545االنبارذكرجبار حرب 

48دبلوم2الشامية22545االنبارذكرثامر مطلب مشعان335230

49دبلوم2الشامية22545االنبارذكرعوده عناد تركي323466

50دبلوم2الشامية22545االنبارذكرعلي سطام نايف335188

51دبلوم2الشامية22545االنبارذكرمحمد مطلب مشعان335222

52دبلوم2الشامية22545االنبارذكرماجد عبدالهادي مخلف288885

53دبلوم2الشامية22545االنبارذكروسام عباس فري    ح489869

54دبلوم2الشامية22545االنبارذكراسماعيل ابراهيم خليفة288978

55دبلوم2الشامية22545االنبارذكرزياد خلف محمد252156

56دبلوم2الشامية22545االنبارذكراحمد زبدان عواد334731

57دبلوم2الشامية22545االنبارذكرحسام عباس فري    ح468663

ف صالح55446 58دبلوم2الشامية22545االنبارذكرماجد مرسر

59دبلوم2الشامية22545االنبارذكرمؤيد هالل محمد489799

ن فياض288951 60دبلوم2الشامية22545االنبارذكرماهر حسير

61دبلوم2الشامية22545االنبارذكرماجد اسماعيل مخلف55449

62دبلوم2الشامية22545االنبارذكرفؤاد خلف عبدهللا55469

 علي252084
ن 63دبلوم2الشامية22545االنبارذكرمعمر حسير

64دبلوم2الشامية22545االنبارذكرعبيد مخلف تمر326102

65دبلوم2الشامية22545االنبارذكرمحمد عمر خلف288859



66دبلوم2الشامية22545االنبارذكرخلف نجم عبدهللا323273

67دبلوم2الشامية22545االنبارذكرحسن عبدالهادي مخلف325914

68دبلوم2الشامية22545االنبارذكرمحمود محمد صالح288948

69دبلوم2الشامية22545االنبارذكرأيوب سمير دلي288863

70دبلوم2الشامية22545االنبارذكرعلي حماد حميد252098

71دبلوم2الشامية22545االنبارذكرعالء تركي زين288922

72دبلوم2الشامية22545االنبارذكراحمد سالم حميد288825

73دبلوم2الشامية22545االنبارذكرسعد زبن حميد323123

74دبلوم2الشامية22545االنبارذكرحمدي خميس محمد311679

75دبلوم2الشامية22545االنبارذكراثير ثامر مطلب288878

76دبلوم2الشامية22545االنبارذكرمحمد خالد اسماعيل252104

77دبلوم2الشامية22545االنبارذكرمشتاق طالب فري    ح288916

78دبلوم2الشامية22545االنبارذكرعمر احمد حسن468665

79إعدادية2الشامية22545االنبارذكرثامر عبدهللا محمد288911

80إعدادية2الشامية22545االنبارذكرسالم محمد دري    ج252153

81إعدادية2الشامية22545االنبارذكرمحمد عواد معيوف252159

82إعدادية2الشامية22545االنبارذكرفالح حميد بديوي323094

ن288936 83إعدادية2الشامية22545االنبارذكرمهنا مشعل حسير

84إعدادية2الشامية22545االنبارذكرحمود هالل ضامي288986

85إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعيادة حميد دفار288914

86إعدادية2الشامية22545االنبارذكراحمد علي بدوي323107

ن288953 87إعدادية2الشامية22545االنبارذكررافع ذاكر حسير

88إعدادية2الشامية22545االنبارذكراحمد حمد جاسم323513

89إعدادية2الشامية22545االنبارذكرمحمد طارق شاحوذ252130

90إعدادية2الشامية22545االنبارذكراحمد طارق شاحوذ252129

91إعدادية2الشامية22545االنبارذكرسيف علي وسمي55472

1ماجستير2الشامية22545االنبارذكرمحمد خليل ابراهيم55465

2بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرفراس عدنان خلف54534

3بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمحمد حمود شيحان252144

4بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمحمد عبدهللا صالح54740

ف54553 5بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمجيد ثامر مرسر

6بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعالء جزاع محمود54478

7بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرسعيد صباح عبد311800

8بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعمر صالح مهدي288990

9بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكراحمد خلف محمد252157

10بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرخلف شعبان خلف288940

11بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكررسمد مهدي عبدهللا468666

12بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرسالم عادل عبدهللا335244

13بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرصباح جاسم محمد54759

14بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعلي محمود محمد54566

15بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكروليد خالد اسماعيل252160

16بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعثمان ريكان حميد558818

17بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرصالح مهدي صالح54738

18بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمحمد صباح علي311750

19بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكراحمد زبن حميد326267

20بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعبدالرزاق ريكان صالح311691

21بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمروان ريكان حميد54748



22بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرسفيان خضير عباس311633

23بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعماد جمعة تلحوك54624

24بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعمر خلف محمد311740

ن عباس55427 25بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمحمد ياسير

26بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكراحمد مجيد عزام323622

27بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرحافظ خالد جاسم288901

28بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرستار خالد جاسم288868

29بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعلي حمود شيحان288833

30بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمصطقن عواد فرحان311684

31بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرنشوان عادل محمود252136

32بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرسعد عدنان خلف54530

33بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكراكرم كامل كريم54508

34بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعبدالحكيم احمد خلف311592

35بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعمر حماد رشيد311724

36بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمصطقن خلف شهاب54476

37بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعبدالسالم مصلح داود489868

ن مجيد عزام54762 38بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرحسير

39بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمرتضن فايز محمد54570

40بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكررياض مصطقن حماد288966

41بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرماجد صبار عطيوي323295

42بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكربشار كامل كريم54509

43بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرضياء ريكان جاسم311695

44بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمحمد عباس فري    ح288987

45بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكراسامة احمد خلف288981

46بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمروان صالح خلف288925

ن54518 47بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرخضير عباس ياسير

48بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرحيدر علي عواد54521

49بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكراحمد راتب مهنا311848

50بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكراحمد عادل صبار54784

51بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكررعد حمدان عزام323686

52بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمحمد صباح محمد311746

ن صالل288839 53بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرضياء حسير

54بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرطه جاسم محمد54745

55بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكراحمد جاسم فرحان311687

56بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعمر علي برجس545645

57بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكروسام عدنان خلف323083

58بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعزيز راتب مهنا311841

59بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمحمد محمود محمد54799

60بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمحمد خالد حميد252147

61بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمروان خليل حمد311743

ف حنون325789 62بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرصالح مرسر

63بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكررائد محمود محمد54809

64بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكروعد ابراهيم حماد54483

65بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرنادر عايد مزبان311827

66بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرصالح فياض حميد288917

67بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعبدالفتاح ريكان صالح288897

68بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرامجد محمد مهنا54756



69بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعمر عبد محمد54618

ي54814 70بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكروسام جبار حرب 

71بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكراسامة جمال حميد252139

72بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعالء عبدهللا احمد288989

ي عواد252133 73بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمازن ناج 

74بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرانور احميد خلف311630

75بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكراحمد خلف محمد311705

76بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكررداد عبدهللا عزيز288876

77بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعلي سالم نصيف252081

78بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرماهر كريم عمر288985

79بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرهشام طالب عطاهلل311565

80بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكراحمد جاسم محمد288894

81بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعقيل عيادة سالم252089

ن فواز عليوي288918 82بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرحسير

83بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعلي عارف عواد335170

84بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمحمد سعيد وسمي288938

85بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكراحسان جمعة جبير54597

86بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكراحمد خضير عباس288946

87بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرهشام شهاب احمد54490

88بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرامير احمد خلف54590

89بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعالء عبدهللا حميد54526

90بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكركريم مزبان محمد288900

91بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعمر فواز عليوي288848

92بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمروان عبد محمد252100

93بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمحمد خلف حماد311796

94بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرغسان جمعة جبير54602

95بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمجيد عيد علي311675

96بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكررافت محمود جاسم54752

ف فرحان311583 97بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكراحمد مرسر

98بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمحمود علي برجس545641

99بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعصام جاسم محمد54779

100بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرطه حميد رسحان54514

101بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكربحر غافل مخلف335211

102بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمحمود خالد حميد54612

103بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمحمد عادل خليفة54536

ي ناهض54816 104بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعالء صي 

105بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكراسعد خليل حميد288842

106بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعبدالكريم عفيف حنون288967

107بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعبدالحكيم جميل ابراهيم252150

108بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمراد كريم عمر288958

109بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرصهيب مهدي عبدهللا489801

110بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكراحمد حماد رشيد311829

111بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرانور عودة فرحان311577

112بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمحمد سعدي فياض54713

113بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكراحمد صالح عبدهللا252134

114بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرايرس هالل عبس311637

115بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرميثاق طالب فري    ح288988



116بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرايمن ريكان احميد331715

117بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعمر طالب فري    ح288969

118بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعبدالرحمن شهاب حميد252138

119بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكروسام صالح حمد54559

120بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكررعد عدنان خلف288928

121بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكربسام حميد محمد54512

122بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمحمد مجيد عبود545656

123بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرعالء شهاب حميد311587

124بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرحذيفة محمد فرج489862

125دبلوم2الشامية22545االنبارذكررياض ريكان صالح288968

126دبلوم2الشامية22545االنبارذكرماهر هادي صالح310740

127دبلوم2الشامية22545االنبارذكرعبدالقادر جاسم محمد252161

128دبلوم2الشامية22545االنبارذكرعدنان عبدهللا حميد288974

129دبلوم2الشامية22545االنبارذكراسامة محمد عبيد288880

130دبلوم2الشامية22545االنبارذكرماهر حماد ابراهيم288909

131دبلوم2الشامية22545االنبارذكرمحمد جاسم محمد252102

132دبلوم2الشامية22545االنبارذكرمولود حمدان عزام288907

133دبلوم2الشامية22545االنبارذكرناظر عايد مزبان468457

134دبلوم2الشامية22545االنبارذكرمصطقن اسماعيل ابراهيم54608

135دبلوم2الشامية22545االنبارذكراحمد عبدهللا حماد323196

136دبلوم2الشامية22545االنبارذكرصفاء حمدهللا محمد55495

137دبلوم2الشامية22545االنبارذكروعد عبد فرحان323664

ي خميس حمود288972
ن
138دبلوم2الشامية22545االنبارذكروق

139دبلوم2الشامية22545االنبارذكرماهر عبيد مخلف288881

ي331629 140دبلوم2الشامية22545االنبارذكرسامي خالد حرب 

141دبلوم2الشامية22545االنبارذكرعالء صالح زيدان288955

142دبلوم2الشامية22545االنبارذكرمحمد صالح زيدان288919

143دبلوم2الشامية22545االنبارذكرعلي رسمي حميد252085

ف مهيدي288893 144دبلوم2الشامية22545االنبارذكراحمد مرسر

145دبلوم2الشامية22545االنبارذكراياد سالم داود288932

146دبلوم2الشامية22545االنبارذكرمحمد جاسم محمد311668

147إعدادية2الشامية22545االنبارذكراكرم صالح داود252087

148إعدادية2الشامية22545االنبارذكرخطاب حمد خلف54708

149إعدادية2الشامية22545االنبارذكرجاسم محمد عبيد311814

150إعدادية2الشامية22545االنبارذكرمحمد حماد رشيد323376

151إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعمر احمد حامد311757

152إعدادية2الشامية22545االنبارذكررعد فواز عليوي288963

153إعدادية2الشامية22545االنبارذكرفراس محيسن حميد323021

154إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعبدالرحمن عدنان متعب288892

155إعدادية2الشامية22545االنبارذكراحمد حميد بتال55414

156إعدادية2الشامية22545االنبارذكرنزهان عطية حمود311819

ف مهيدي468655 157إعدادية2الشامية22545االنبارذكرمصطقن مرسر

158إعدادية2الشامية22545االنبارذكرايرس حامد عبدهللا323309

159إعدادية2الشامية22545االنبارذكرمحمود عميد عبد311719

160إعدادية2الشامية22545االنبارذكرصفاء احمد محمود54505

161إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعبدهللا عادل خلف54728

162إعدادية2الشامية22545االنبارذكرمظهر عزاوي خلف54634



163إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعبدالسالم جاسم محمد288851

164إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعبدهللا عادل حماد311574

165إعدادية2الشامية22545االنبارذكرمجيد خالد حميد54821

166إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعبدالحميد سطام فتيخان252143

167إعدادية2الشامية22545االنبارذكرغزوان عدنان محمود335158

168إعدادية2الشامية22545االنبارذكرهشام احمد صالح55442

ي323213 169إعدادية2الشامية22545االنبارذكراحمد جبار حرب 

 علي عواد252164
ن 170إعدادية2الشامية22545االنبارذكرحسير

171إعدادية2الشامية22545االنبارذكراحسان خميس احميد311823

172إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعلي عبود نحال323234

173إعدادية2الشامية22545االنبارذكررائد فواز عليوي252140

174إعدادية2الشامية22545االنبارذكرخالد جمعة سهو288905

ن311734 175إعدادية2الشامية22545االنبارذكرسيف احمد ياسير

176إعدادية2الشامية22545االنبارذكرمحمد احمد محسن54620

177إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعبدالرحمن عبدهللا حميد311810

178إعدادية2الشامية22545االنبارذكراثير خالد مخلف323399

ف252151 179إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعبدالملك محمد مرسر

180إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعامج ماهر ريحان288902

181إعدادية2الشامية22545االنبارذكررياض احمد حمد55417

182إعدادية2الشامية22545االنبارذكرايمن خلف عبد311834

183إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعبدالسالم صباح رميض54774

184إعدادية2الشامية22545االنبارذكرطه حمود شيحان252088

185إعدادية2الشامية22545االنبارذكرمهند عالوي جاسم311663

186إعدادية2الشامية22545االنبارذكرمحمد هاشم محمد288910

187إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعلي مجحم علي335180

188إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعبدالرحمن عارف عواد335166

189إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعمر خليل احمد288860

190إعدادية2الشامية22545االنبارذكرمحمد احمد محمود54522

191إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعبدالرحمن خميس محمد311783

192إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعبدهللا سعد عودة323334

193إعدادية2الشامية22545االنبارذكراكرم فيصل حروش311561

194إعدادية2الشامية22545االنبارذكراياد عواد طعيس288873

195إعدادية2الشامية22545االنبارذكراحمد جمعة نواف288982

196إعدادية2الشامية22545االنبارذكراسامة جمال كريم54487

197إعدادية2الشامية22545االنبارذكراحمد رافع سويد326314

198إعدادية2الشامية22545االنبارذكربرزان جمال عطاهللا311715

199إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعلي عواد مزبان55437

200إعدادية2الشامية22545االنبارذكرمصطقن عبد محمد323164

201إعدادية2الشامية22545االنبارذكرجياد شاكر جياد288942

ف252093 202إعدادية2الشامية22545االنبارذكرصكر محمد مرسر

203إعدادية2الشامية22545االنبارذكرايمن محمد حسن334763

204إعدادية2الشامية22545االنبارذكراركان خميس فري    ح468660

205إعدادية2الشامية22545االنبارذكرمحمد جابر ريحان323176

206إعدادية2الشامية22545االنبارذكرمحمد علي عواد252162

ف252152 207إعدادية2الشامية22545االنبارذكرايمن عبدهللا مرسر

208إعدادية2الشامية22545االنبارذكرسيف طه مزبان288950

209إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعلي خليل ابراهيم489865



210إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعبدالمهيمن ريكان احميد323049

211إعدادية2الشامية22545االنبارذكرخلدون جابر ريحان55423

212إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعبدالحليم احمد خلف311598

ن335236 213إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعيىس علي حسير

214إعدادية2الشامية22545االنبارذكرنورالدين فوزي حمد323137

ي عواد311817
215إعدادية2الشامية22545االنبارذكراثير امفضن

216إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعبدالستار كامل كريم311698

217إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعمر علي حميد323146

218إعدادية2الشامية22545االنبارذكرمنعم عزاوي خلف323601

219إعدادية2الشامية22545االنبارذكرحيدر حميد صالح311712

220إعدادية2الشامية22545االنبارذكرمحمود زايد خلف252083

221إعدادية2الشامية22545االنبارذكرانور هالل محمد334685

222إعدادية2الشامية22545االنبارذكرحسام اسماعيل رشيد55452

223إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعالء احمد جاسم54562

224إعدادية2الشامية22545االنبارذكرايمن ثامر مطلب326288

225إعدادية2الشامية22545االنبارذكراحمد صباح حميد55467

226إعدادية2الشامية22545االنبارذكراكرم خليل احمد288861

227إعدادية2الشامية22545االنبارذكرايوب سالم نصيف55462

228إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعقيل حميد بتال55412

229إعدادية2الشامية22545االنبارذكرمجيد حميد عبود323250

ف ريكان احميد323205 230إعدادية2الشامية22545االنبارذكرارسر

231إعدادية2الشامية22545االنبارذكريوسف بديوي حميد325681

232إعدادية2الشامية22545االنبارذكرمحمد عبد حميد288983

233إعدادية2الشامية22545االنبارذكرنسيم جزاع محمود55420

234إعدادية2الشامية22545االنبارذكرمحمود انور جياد311701

235إعدادية2الشامية22545االنبارذكرمصطقن جاسم محمد323222

236إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعمر كمال سعيد55407

237إعدادية2الشامية22545االنبارذكرعبدالرحيم مزبان محمد252148

ي شاكر جياد252135
238إعدادية2الشامية22545االنبارذكرهابن

239بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرمحمد عنفوص نارص311831

240بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكراحمد عبد عطوان54804

241بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرماجد عبدهللا عواد54577

242بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرصدام جياد عطية311731

243بكالوريوس2الشامية22545االنبارذكرحامد عالوي جاسم311658

244إعدادية2الشامية22545االنبارذكرخالد خلف حمدهللا55440

245إعدادية2الشامية22545االنبارذكرمؤيد حمد محمود288846

246إعدادية2الشامية22545االنبارذكرراسم ارزي    ج عواد54719

1بكالوريوس2الشامية22545االنبارأنتىمنتىه انجيمان كردوش468676

2بكالوريوس2الشامية22545االنبارأنتىايالف انور محمد468677

3إعدادية2الشامية22545االنبارأنتىرحاب عادل عبد288961

4إعدادية2الشامية22545االنبارأنتىنرسين احمد حمد288957

5إعدادية2الشامية22545االنبارأنتىدينة عادل عبد288960

ف288976 6إعدادية2الشامية22545االنبارأنتىنور ثامر مرسر

7إعدادية2الشامية22545االنبارأنتىهناء احمد حمد288973

1بكالوريوس2الشامية22545االنبارأنتىايالف حميد فرحان311709

2بكالوريوس2الشامية22545االنبارأنتىالشيماء صالحالدين محمود288924

3إعدادية2الشامية22545االنبارأنتىصابرين هاشم محمد489866



4إعدادية2الشامية22545االنبارأنتىسح  فزع ساير252103

5إعدادية2الشامية22545االنبارأنتىرسور جمار حميد323071

امنة جبير علي323155
6إعدادية2الشامية22545االنبارأنتى

اس ناظم اسماعيل323010 7إعدادية2الشامية22545االنبارأنتىني 

8إعدادية2الشامية22545االنبارأنتىعذراء عادل عبدهللا468674

9إعدادية2الشامية22545االنبارأنتىحنان جبار حميد323062

احمد عناد تركي311793
10بكالوريوس2الشامية22545االنبارأنتى

1دكتوراه2الصوفية22546االنبارذكرليث شاكر محمود313882

2ماجستير2الصوفية22546االنبارذكرقضي احمد عليج81052

ي حمود313837
ن
3ماجستير2الصوفية22546االنبارذكروسام كاق

4ماجستير2الصوفية22546االنبارذكرفالح حسن عبد375658

5ماجستير2الصوفية22546االنبارذكراحمد زياد سمير467755

6دبلوم عالي2الصوفية22546االنبارذكرمحمد يوسف محمد312619

7بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكراسماعيل حمد مخلف375668

ف ضاجي375412 8بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعبد مرسر

9بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمحمد عطاهللا شيحان375637

10بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرحميد عبيد جديع313887

11بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعمر احمد عليج81123

12بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرهادي عجاج عبدهللا383690

13بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكررياض احمد عليج81103

14بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرحسام عواد حمود81099

 علي375623
ن 15بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمحمد حسير

16بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعمر فصال عباس81069

17بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرخلدون عبد عليج81071

18بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعصام سليمان خربيط375444

19بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرسعد فرحان محمد375349

20بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرحكيم شهاب حمد375436

21بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرباسم محمد ثميل545248

22بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرثائر صالح مهدي467798

23بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعزام محمود موس332453

 علي384072
ن 24بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمهند حسير

25بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعماد عمر عبد375487

26بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمشتاق طالب محل375621

27بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعمر نايل حمد467777

28بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكراياد محمد حميد313891

ن عواد312616  حسير
29بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمصطقن

30بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعالء عبد مهدي375552

31بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكراسعد خليفة درج81057

32بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكردريد عبدالرحمن عمارة312733

33بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكراسعد فرج مشعل312627

34بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكررضا علي عبدهللا137973

35بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمحمد خليفة حردان375397

36بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمصطقن عبد شبيب467817

37بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكراحمد سالم عساف375667

38بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرفاضل محمود جديع375690

ي312629 39بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعلي مخلف صلت 

40بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمصطقن اسماعيل احمد467761



41بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمهند حامد عبد375698

42بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرفائز فيصل حميد375364

43بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكريارس حلو عسل313855

44بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمصطقن محمود عناد312757

45بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرناظر شاكر فياض375672

46بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعمر فاروق محمد467764

47بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرماجد جاسم محمد137871

48بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمحمد عارف غزاوي81105

49بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمصطقن مطر عبد383786

50بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعبدالستار سلمان علي312745

51بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعوف عبدالرحمن حمود81078

52بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرليث احمد صبار312648

53بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرشاكر محمود حسان545223

54بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكراحمد راشد عايد137957

55بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرايمن جعفر فرحان138652

56بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعمر مطلب فرحان137999

57بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمحمد مجيد احميد375337

 علي383688
ن 58بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعلي حسير

59بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرزيد عبدالرحمن فتيخان467783

60بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكروائل جسام محمد545280

61بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكراحمد ثميل كحيص375375

62بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمصطقن سالم محمد375659

63بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمهند جمعة عبد375696

64بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعمار صالح عبد375425

65بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكراحمد حميد فياض545398

66بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمحمد خليل عبد558729

67بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكروسام عبدهللا عرسان351664

68بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعلي فرج مشعل312651

69دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرمحمود خليل عبد467756

ن شعالن375482 70دبلوم2الصوفية22546االنبارذكراحمد ياسير

71دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرعصمت طعيمة خلف490264

72دبلوم2الصوفية22546االنبارذكراحمد محمد صبار375674

73دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرزيدون عبد عليج81110

74دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرعمر حاتم حماد313849

ف خلف375489 75دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرمنذر مرسر

76دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرصادق سليمان صالح545213

77دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرعمر علي عبد383904

78دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرحاتم يوسف محمد313767

ن375380 79دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرمجيد احميد رمير

80دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرمحمد ثميل كحيص375377

ن375399 81دبلوم2الصوفية22546االنبارذكراحمد جاسم رمير

82دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرصالح محمد ثميل545249

ن313797 83دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرعبدهللا احميد رمير

84دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرمحمد حماد عبيد545277

85دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرمحمد صالح جاسم138671

86دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرمروان مجيد جبير138024

87دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرهيثم محمود عماش312728



88إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرنارص عبدهللا نجم375476

89إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرعبدالملك محمد ضاجي375468

90إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرعدي نجم عبدهللا375417

91إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرخالد فياض عسل375440

92إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرمشتاق محمد تركي375428

ن عواد313883 93إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرخالد شاهير

94إعدادية2الصوفية22546االنبارذكراحمد خليل ابراهيم375374

95إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرضمام احمد حماد545228

96إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرحامد عبود مضحي313792

97إعدادية2الصوفية22546االنبارذكراكرم هادي عجاج313853

98إعدادية2الصوفية22546االنبارذكررعد كامل صالح136840

99إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرعمر هادي عجاج490270

100إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرمحمد عامر مخلف383699

1بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمحمد طالب علي375685

 علي383704
ن 2بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعمر حسير

3بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرذاكر ناظم شاكر314003

4بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعمار عبد حمادي490045

5بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكراحمد حامد بردان81081

6بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكراحمد حامد خليفة138669

ي138392 7بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرحمزة خليفة صلت 

ن خلف383696 8بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكراسعد حسير

9بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكراحمد عبدالجبار فرحان547921

10بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعبدالرحمن محمد ثميل375587

11بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمروان جمعة حمد375579

12بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعمر خميس فتيخان383693

13بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرايرس عبدالكريم ابراهيم490266

14بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعامر صباح حاج81087

15بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكراحمد نايل حمد375719

16بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعبداالله احمد خليفة375431

17بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعبدالرحمن مصطقن عبود375358

18بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعلي عماد نيسان467695

19بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكراحمد عبدالفتاح محمد375360

20بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكراسامة حميد عبيد312755

21بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمراد فرحان محمد490265

22بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرهمام محمد صالح314039

23بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرايمن حميد عبيد312725

24بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعثمان عني  خلف375549

 عبدالجبار علي375680
25بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمصطقن

26بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرزياد محمد جاسم311601

ي حمود375454
ن
27بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكراحمد كاق

28بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرابراهيم رحيم دعيجل137996

29بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعبدالوهاب احمد خليفة375532

30بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمروان ابراهيم محسن545275

31بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرحارث خلف عبد137854

32بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمحمد حميد حسن81088

ي375581
 
ق 33بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكررياض احمد رسر

34بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمحمد سعيد حميد312664



35بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعبدالمهيمن عماد جاسم375687

36بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعبدالسالم خضير غركان138549

37بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرحارث فؤاد رساي375458

38بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرحميد جبار عبد375648

39بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعبدهللا حميد جاسم138650

40بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرحميد عبد محمد545265

41بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكررسمد كريم حمد138761

42بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمصطقن صالح احمد138604

43بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرليث احمد حماد467814

44بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرثائر فاضل صالح383872

45بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعثمان عماد رساي375464

46بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكركمال الدين حميد فياض312717

47بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرانور حامد عبد467770

ي حمود314016
ن
48بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمحمد كاق

ي تركي313763 49بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعزالدين خير

ن375366 50بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعثمان احمد حسير

51بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمحمد باسم محمد467759

52بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكراسامة رافع غركان375517

53بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرنوري عواد حمود81098

ن375545  محمود حسير
54بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمصطقن

ي467754 55بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرقضي خليفة صلت 

56بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمحمد عبد خلف312720

 علي عبدهللا138382
ن 57بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرحسير

58بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكراحمد عيد جاسم138660

59بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمحمد جمعة حامد312645

60بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرايرس جمعة حامد313774

61بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمحمد طه حميد383702

62بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكربالل محمد عبد137868

63بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرانور ابراهيم علي138597

64بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعمر مطلب صبار313816

65بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرادريس يوسف محمد138658

66بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمحمد اياد محمد375389

67بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرخالد محمد خلف312761

68بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعلي عايد حماد383884

69بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرسالم محمد صالح78397

70بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمحمد مشتاق محمد375632

71بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعدي ابراهيم علي138477

72بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرشهاب احمد خليفة375653

ي313777
 
ق 73بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرحمزة احمد رسر

74بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعمر بداع دعجيل383796

75بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكراحسان عبدهللا محمدعلي138640

76بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرسعد كامل صالح138666

77بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرايمن فرج مشعل312660

 علي383703
ن 78بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعالء حسير

ي312635
 
ق 79بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعمر فرحان رسر

ف يوسف محمد313770 80بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرارسر

81بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرماجد حميد عبد375480



82بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمحمد حميد رشيد545218

83بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمحمد ابراهيم رجب138370

84بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرنبيل علي شاكر314022

85بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرمهند عبدالكريم محمد81065

86بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكراحمد جمعة زيدان375395

87بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعامر محمود موس138674

ن شحاذة صالح138665 88بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرياسير

89بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرفهد منذر شاكر313820

90بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعبدالرحمن حميد جاسم138769

91بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرحامد نايف مهدي312740

92بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعمر حماد عبيد314012

93بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرانور جسام عبيد312665

94بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكراسماعيل ابراهيم مخلف545263

95بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرحارث حماد عبيد314013

96بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكريعقوب باسم محمد312736

97دبلوم2الصوفية22546االنبارذكريعقوب يوسف مهيدي375628

98دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرقحطان عدنان سالم138403

ن467706 99دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرليث احمد حسير

100دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرحسام خلف عبد138565

101دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرمحمد شالل فرحان137834

102دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرعدي محمود موس138676

103دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرحمد طعيمة خلف467768

104دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرايمن حامد عبد467769

105دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرهمام كردي ضايع383692

106دبلوم2الصوفية22546االنبارذكررباح دلهش مطلب375521

107دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرابراهيم عبدالكريم ابراهيم490044

108دبلوم2الصوفية22546االنبارذكراحمد محمد عبد138635

109دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرمحمد شهاب احمد81102

110دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرقضي محمود موس138624

111دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرحسام حامد فياض375631

ي حمود312640
ن
112دبلوم2الصوفية22546االنبارذكريارس كاق

113دبلوم2الصوفية22546االنبارذكرسيف عادل دهام375356

114إعدادية2الصوفية22546االنبارذكراحمد ستار جمعة136848

115إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرعلي حامد فيحان375641

116إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرسيف هللا صالح مهدي375451

117إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرمصطقن خالد احمد375350

118إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرحارث خميس محمد383780

ن467690 119إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرادهم محمد حسير

120إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرعبدهللا عبدالجبار حمود81061

121إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرسيف جاسم محمد545254

122إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرغيث مروان دلهش375541

123إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرعبدالملك عبدالرحمن حمود81067

124إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرعبدالرحمن خلف عبد136923

125إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرطارق زياد سمير313888

126إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرمحمد احمد رشيد313892

ف490271 127إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرمحمد كمال مرسر

128إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرمصطقن ذاكر حاتم313878



129إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرحذيفة فاروق محمد490042

130إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرعبيدة باسم حميد375433

131إعدادية2الصوفية22546االنبارذكركريم غركان علي375471

ي تركي375294 132إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرعبدهللا خير

133إعدادية2الصوفية22546االنبارذكراسامة خميس حامد490031

134إعدادية2الصوفية22546االنبارذكراحمد صباح جاسم313850

135إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرعبدالرحمن جمعة زيدان375392

136إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرايمن خلدون ابراهيم136823

137إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرامير محمد ثميل313805

138إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرمخلد عبدهللا محسن313810

139إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرمحمود عبيد محسن375383

140إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرمصطقن كامل صالح136930

141إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرمحمد سعدي علي138062

142إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرمحمد قاسم محمد136819

ن467752 143إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرمحمود احمد حسير

144إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرمحمد ستار جمعة136845

145إعدادية2الصوفية22546االنبارذكراحمد حمود عرسان313785

146إعدادية2الصوفية22546االنبارذكررائد محمد فيحان545246

147إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرمحمد عبدالجبار حمود81082

148إعدادية2الصوفية22546االنبارذكراسامة يوسف عبد383684

149إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرمحمد مصطقن كامل467693

150إعدادية2الصوفية22546االنبارذكراسامة ثامر احمد490038

ن313807 151إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرعبدالرحمن شاكر رمير

152إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرعبدالحميد مجيد عبد375402

153إعدادية2الصوفية22546االنبارذكراسد شاكر تركي383700

154إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرفارس عبد محمد545232

155إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرمحمد خميس حامد490026

156إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرانور محمد علي138515

157إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرمحمد عادل دهام375352

158إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرعمر محمد حميد313859

159إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرنسيم قاسم محمد136953

160إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرعمر فواز عبود383927

161إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرزيد قاسم محمد136935

162إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرسيف صعب رميض383823

163إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرسعد داود سليم490036

164إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرمحمد عبدالكريم محمد81058

165إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرصفا خضير غركان136948

166إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرمحمد انور عبدهللا383921

167إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرزيد حماد عواد545266

168إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرظافر ناظم شاكر313869

ن375421  حسير
169إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرعمر مصطقن

170إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرعلي صباح محسن136834

171بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعماد محمد مخلف375609

ي81074 172بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعثمان عبد حرب 

173بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرعلي محمد مضحي375409

174بكالوريوس2الصوفية22546االنبارذكرسعد عبد حمادي490268

175إعدادية2الصوفية22546االنبارذكرحليم نايف عالوي313782



1بكالوريوس2الصوفية22546االنبارأنتىماجدة حميد نزال375665

2بكالوريوس2الصوفية22546االنبارأنتىزينب عيىس عبد375612

3بكالوريوس2الصوفية22546االنبارأنتىرشا جاسم محمد312625

4بكالوريوس2الصوفية22546االنبارأنتىانوار عبدالرحيم محمد81063

5بكالوريوس2الصوفية22546االنبارأنتىايناس خماس حميد355141

ن375386 6دبلوم2الصوفية22546االنبارأنتىوفاء جاسم رمير

7دبلوم2الصوفية22546االنبارأنتىهناء عبد عليج81112

8دبلوم2الصوفية22546االنبارأنتىنرسين حميد فياض313866

9دبلوم2الصوفية22546االنبارأنتىخلودة رشيد ثميل383687

ميسم نوري تركي375426
10إعدادية2الصوفية22546االنبارأنتى

11إعدادية2الصوفية22546االنبارأنتىنور ابراهيم مخلف138631

1بكالوريوس2الصوفية22546االنبارأنتىريام حامد صبار312662

2بكالوريوس2الصوفية22546االنبارأنتىميادة عبدالكريم اسود252574

3بكالوريوس2الصوفية22546االنبارأنتىسهاد ابراهيم محسن545269

4بكالوريوس2الصوفية22546االنبارأنتىسح  علي خلف312668

از ماجد عبد312750 5بكالوريوس2الصوفية22546االنبارأنتىشير

6بكالوريوس2الصوفية22546االنبارأنتىامتثال خضير غركان137891

7بكالوريوس2الصوفية22546االنبارأنتىرواء عبد عليج81118

8بكالوريوس2الصوفية22546االنبارأنتىنور قاسم مجيد375646

9بكالوريوس2الصوفية22546االنبارأنتىجيهان حميد ضاجي138005

10بكالوريوس2الصوفية22546االنبارأنتىوسن محمد شالل375282

11بكالوريوس2الصوفية22546االنبارأنتىجيالن سليم فياض312632

12بكالوريوس2الصوفية22546االنبارأنتىاميمة احمد حماد375678

13بكالوريوس2الصوفية22546االنبارأنتىمروة اياد محمد312671

14بكالوريوس2الصوفية22546االنبارأنتىسهاد حميد ضاجي138576

15بكالوريوس2الصوفية22546االنبارأنتىعذراء عامر صالح375682

16بكالوريوس2الصوفية22546االنبارأنتىدالية احمد شاكر312639

17بكالوريوس2الصوفية22546االنبارأنتىهند كامل خلف81068

18بكالوريوس2الصوفية22546االنبارأنتىاالء عبد عليج81116

19بكالوريوس2الصوفية22546االنبارأنتىرويدة عبدالعظيم اسود545234

ن312643 20بكالوريوس2الصوفية22546االنبارأنتىحنان احميد رمير

21إعدادية2الصوفية22546االنبارأنتىهدى ابراهيم مخلف545251

22إعدادية2الصوفية22546االنبارأنتىمالك خماس حميد313874

23إعدادية2الصوفية22546االنبارأنتىسارة عامر صالح545253

24إعدادية2الصوفية22546االنبارأنتىنبأ شهاب احمد312652

25إعدادية2الصوفية22546االنبارأنتىمريم حميد ضاجي136903

26إعدادية2الصوفية22546االنبارأنتىتبارك شاكر حمود375298

27إعدادية2الصوفية22546االنبارأنتىايمان كريم حمد252627

ى عيىس مطلك313844 28إعدادية2الصوفية22546االنبارأنتىبرسر

29إعدادية2الصوفية22546االنبارأنتىسهاد مجيد كنوش81100

1ماجستير2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمحمد مخلص احمد545804

ي نويديس429061
2بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرصالح راضن

3بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعبدهللا عبيد محسن314537

4بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرطالب عبد فيحان314444

5بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرخالد عكلة حنوش314217

6بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرانور مشعان رجوان489890

7بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرظائد متعب نجرس323149



8بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرجمال محمد ابراهيم314445

9بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرحميد محمد عرموط314479

10بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعمار مرعي نايف468985

11بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرحميد صباح حمد468219

12بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرظاهر محمود ابراهيم314512

موط314248 13بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمحمد عبدهللا رسر

يمص428984 14بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعمار دفيك رسر

15بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرطارق عبداللطيف عواد314221

16بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكررواد عبدهللا صباح314320

17بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرجميل مشعل عبد314211

 علي محمد314442
18بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمصطقن

19بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرصفاء زيدان خلف489903

ف علي252115
20بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكركامل مرسر

21دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعالء جبير اسماعيل314456

22دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرسعد حسن علي252209

ف رشيد314524 23دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرباسم مرسر

24دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكراياد عبيد نارص314508

25دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرحسام زبن صالح314503

26دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرجاسم محمد خلف314525

27دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمحمد حماد عبد314212

28دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرجمال خلف عبد314090

29دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمزهر عزيز مصلح314464

30دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعامر احمد عرموط314315

ن عفتان314286 31دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرهاشم حسير

32دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرصباح عبيد فيحان314507

33دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكروسيم مزيد خلف314465

34دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرماهر صداع كرين314082

35دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرنعمة محمد عرموط375153

36دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرطالب رافع عبد314440

37دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكركامل عبد اسماعيل314344

ن314466 38دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكراسامة نصير حسير

39دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرحسام محمد خلف314519

ي خليفة314454 40دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرضياء ناج 

41دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعمر محمود عواد314467

ن عفتان314513 42دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكررائد حسير

43دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرزياد جمعة خلف314534

44دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكراياد ريكان عودة314455

45دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرسعد حماد عبد314185

 علي314201
ن 46دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعبدهللا حسير

47دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرضياء احمد علي314498

48دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمعاذ زبن عجمي314526

49دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرجمال مشعل عبد314214

50دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرسمير هادي رشيد314089

51دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكراحمد رجب عبدالحكيم314229

52إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرجمال حسن علي314501

ف رشيد314452 53إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعبد مرسر

 علي314187
ن 54إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعماد حسير



55إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرطالب حامد رشيد314457

56إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمجيد جياد خزيم314536

57إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرخالد حميد عبد314494

58إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرنزار حميد معيوف314461

59إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعمر احمد نايف314474

60إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعماد عبد اسماعيل314515

61إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعدي خالد ناظم314533

62إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرفراس حميد نارص314539

63إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمحمد حامد صالح314492

64إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعدنان مذري صباح314496

65إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمحمود فيصل نويديس314468

66إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرادريس يونس صباح314289

67إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكراياد عبدهللا صباح314495

ن دحام314522 68إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكراحمد حسير

69إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعدنان عبد فيحان314220

70إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرحميد تركي محمد489893

1ماجستير2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعبدالقادر مهدي صالح314550

2بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكراياد خلف عكلة314105

3بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرلهيب مظهر كناص314447

4بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكراحمد نافع علي314244

5بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرماجد مصلح محمد337913

يمص314183 6بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعيىس خميس رسر

7بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرخالد حامد حمادي545802

8بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمسلم زبن عجمي314472

9بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكراياد مشعان نزال314245

10بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرماجد حميد سطام314554

11بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرليث مجيد محمد314236

12بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكراحمد فيصل فرحان314329

13بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمراد كريم نزال489876

14بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمحمد نجم عجيمي375157

15بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرسمير عفات علي314234

16بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعمر صالح جاسم314206

17بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرابراهيم زبن عجيمي314470

18بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرامير جمعة خلف314555

19بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرجليل زيدان خلف314450

ي545846
20بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرفهد احمد راضن

21بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمهند حميد محمد314242

22بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرماجد حماد فري    ح314485

ف489859 23بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكربهاء رعيد مرسر

24بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعمر كريم فرحان314504

25بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكربراء زبن عجمي314518

26بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكراثير احمد بالل314110

27بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعبدالرحمن حردان محمد314198

28بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمهند خميس خليفة314473

ن طايس فرج489897 29بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرتحسير

30بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرحامد ابراهيم عواد314188

31بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكريارس محمد حسن314480



32بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرشاكر محمود نزال314542

33بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكراسماعيل عبدهللا اسماعيل314549

34بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمحمد حسن علي314528

35بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرنهاد خالد محمد314493

36بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمخلد ماجد عبد314488

37بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعالء نارص عبيد489881

38بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرفؤاد صالح محمد252121

39بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرحيدر صبحي نوار314209

40بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكروليد خالد احمد314216

ن حميد489899 41بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمحمد حسير

42بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرليث عامر محمد343238

43بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكراياد خليل عودة314487

44بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرامير عدنان ريكان343244

45بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعبدالرحمن طالب عبد314459

46بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكراحمد فرحان محمد314237

47بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمحمد احمد بشير343241

48بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكراحمد خالد محمد314538

49بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرغسان صباح ابراهيم314205

50بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكراحمد غافل علي314239

51بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرفاروق عادل عبد314478

52بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكراياد محمد عودة252122

ي314521
53بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمحمد صالح راضن

ي314516
54بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكراحمد صالح راضن

55بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرسيف رياض عيادة252082

56بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعلي طايس فرج489900

57بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكراحمد جدوع كناص468780

58بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرقضي خالد ناظم314291

59بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكراحمد صالح محمد252213

60بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرفؤاد عدنان عبدهللا314232

61بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعبدالرحمن هادي رشيد489901

62بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرفارس مشعان حماد314545

63بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرصفاء نارص عبيد545856

64بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمصطقن طالب عبد489896

65بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكريارس مزيد خلف314490

66بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرايهاب ابراهيم احمد337890

ف252124 67بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعالء عبدهللا مرسر

68بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعمر مزيد خلف314530

69بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمنير احمد عرموط314469

70بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعمر خميس مسير314544

71بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكراحمد عامر محمد337898

72دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرحيدر خلف عطيوي314208

73دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرماجد جاسم محمد314280

74دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمحمد مجبل مخلف314194

75دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرزياد خلف عكلة314098

76دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكررسول وليد خالد314532

77دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمروان كريم نزال314540

78دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعماد خلف عكلة314099



79دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعمر محمد عجيمي428963

80دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرفؤاد محمد عودة314462

81دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعالء الحج شاحوذ314552

82دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعصام بشير عواد314557

83دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكروليد عبد حمود314543

84إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرصباح طالب عرموط314097

ن252214 85إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكراثير خالد حسير

ي فرحان545851
86إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمحمد راضن

87إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعمر نهاد عايد489882

88إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمصطقن مجهد مخلف314195

89إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكروسام خالد عودة314477

90إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكريارس محمود عواد343233

91إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكروليد فالح حسن314284

92إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرثائر حامد دلي314722

93إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمحمد عبيد فيحان314453

94إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمحمد احمد عبد252216

95إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعالء جمال حسن314296

96إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمصطقن خميس مسير314547

97إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعلي مزيد خلف314260

98إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعلي نومان عفات489872

99إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرحمزة جزاع رجة489885

100إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمروان عبدهللا اسماعيل314548

101إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمهند حميد بشير314121

102إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعبداللطيف احمد خلف467656

ي314292
103إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرنبيل محمود راضن

104إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمحمد فواز عرموط252116

105إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمصطقن كامل عبد314113

106إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعلي محمد حماد545855

107إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرزيد مظهر كناص314218

108إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعمر خميس خلف73397

109إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكراياد جسام محمد314226

110إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرحسام احمد حميد252118

111إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكراحمد عبدهللا حمود545809

112إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكراحمد انور مشعان545854

113إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرفراس حسن جاسم314223

114إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكراحمد حماد عبد314137

115إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمثتن جاسم محمد252125

116إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكروليد مزهر سعود288858

117إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرابراهيم باسم عطيوي252218

118إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرحكمت فالح حسن252208

119إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمنير عدنان مذري252221

120إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعماد علي مصلح314482

121إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرسيفالدين زبن خلف314257

 علي314103
ن 122إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمحمد حسير

123إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمهند ريحان جاسم314484

124إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكروسام خليل يوسف252199

125إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكررعد ابراهيم علي314307



126إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمحمد مجيد فالح314510

127إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرماهر محمد حسن314529

128إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرهشام طالب عرموط314085

129إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمحمد علي عودة489889

ي314191 130إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكراحمد داود عت 

ف شندوخ314290 131إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرسيف مرسر

132إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكريوسف ماجد جاسم80567

133إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرساهر داود محمد314486

134إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكررسول عادل عبيد489892

135إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعثمان مزيد خلف489877

136إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكراياد جهاد خلف314268

137إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمهند مطر عناد314079

138إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرفراس جمعة عواد489873

139إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرحسام دهام عبدهللا489895

140إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرسالم ريكان نزال314108

141إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمحمد عدنان نوار314241

142إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعالء فواز غضيب314256

143إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرشيخ حمزة سعد287609

144إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمحمد صالح هاشم314489

145إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمحمد عواد اسماعيل252080

146إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرصفاء ريكان نزال314460

147إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرخطاب عبد ابراهيم489879

148إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمحمد محمود فليح489792

149إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكررسول سعيد حميد252220

150إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكراحمد مخلف عكلة314224

151إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعبدالقادر حماد عبد314093

152إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعمر وحيد جديع314443

153إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكريوسف مجبل مخلف314197

154إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعمران ميثاق طالب337968

155إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكراحمد مجبل مخلف314203

156إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكراحمد حميد ثابت314199

157إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعمر خلف عطيوي314259

158إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعالء صالح عارف314404

159إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعبدالرحمن غازي فيصل314288

160إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكروليد عمار عبد314451

161إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعثمان خالد عبيد314251

162إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكررائد ابراهيم عواد314190

163إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرخليل ابراهيم حمد545810

164إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرحسام جزاع رجة252222

165إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرليث خالد عبيد314448

166إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرنارص رزي    ج نارص314476

167إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرصالح نعمة محمد468984

168إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمصطقن مزهر فيصل252119

169بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرحكمت خلف رسحان314441

170بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعلي احمد خلف314463

171بكالوريوس2خالد بن الوليد22547االنبارذكراحمد اسماعيل رشيد314230

172دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرحميد عكلة حنوش314202



173دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرهادي محمد عرموط314483

174دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارذكرجاسم محمد مهيدي252113

175إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرعبود حمادي عويد545812

176إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرمحمد فرحان مخلف314273

177إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارذكرقحطان يوسف فيصل252211

1دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارأنتىسليمة شيحان عبدهللا252224

رشا محمود علي314227
2دبلوم2خالد بن الوليد22547االنبارأنتى

1إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارأنتىرسور نصيف جاسم314133

2إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارأنتىهناء محمد عودة252090

3إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارأنتىهاجر مالك عبد489888

4إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارأنتىتبارك باسم محمد314334

5إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارأنتىوسام جدوع كناص314233

6إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارأنتىمريم عبيد فيحان314247

7إعدادية2خالد بن الوليد22547االنبارأنتىدريد بالسم حماد252217

1دكتوراه2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعمار جاسم كاظم490491

2ماجستير2الفلوجة المركز12548االنبارذكرسفيان وادي حنشل333206

3ماجستير2الفلوجة المركز12548االنبارذكرطالل سالم نوار52999

4ماجستير2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعالء منذر احمد31380

5بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرانور عبدالرحمن جاسم333022

6بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرصالح خلف عباس332970

7بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعثمان سعدي جرذي235126

ن333070 8بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعادل حمد حسير

9بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعمار فائز احمد490515

10بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرنارص عبد ويس490508

11بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرفالح حسن جالب31216

12بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكريارس خليف احمد31376

13بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرشامل عليوي جاسم333183

ن زيدان31344 14بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرايمن حسير

15بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد فوزي حماد85940

16بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرجمعة لطيف عباس332884

ي حماد85909 17بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعبدالنارص ناج 

18بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكراسامة جاسم محمد31382

19بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد حامد عبدالستار31370

20بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكراحمد علي جاسم332983

21بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرابراهيم نوري حمد31346

22بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد جمعة محمود85932

23بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرحسام فليح عبدهللا332976

24بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعمر ربيع محمد31384

25بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمروان علي جاسم31298

26بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرسعدي ابراهيم عبيس333001

27بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرزيدون طالب نصيف332830

28بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرايمن حميد حواف332370

29بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد اسماعيل عبداللطيف332842

30بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعلي عبد فياض236162

ن رحيم329937 31بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكراحمد ياسير

يف52960 32بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرذاكر كامل رسر

33بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمصطقن جاسم محمد52989



34بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرغيث عبدالجبار علي52990

35بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعبدهللا صالح فياض333065

ي52993
 
36دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمصطقن عبدالوهاب عبدالباق

37دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرجمال عباس فاضل31313

38دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعصام فليح عبدهللا332414

39دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكراحمد مهدي رمضان31390

40دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمود عبد علي332952

41دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكروليد علي وهيب30720

ن حمادي332932 42دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرطه ياسير

43دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرنجم عبدهللا فرحان332935

44دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد كاظم عالوي332917

45دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكربشار نبيل فوزي490137

46دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكراحمد فاضل اسماعيل30834

47دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعادل زين علي108862

48دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرابوبكر خميس مجبل52992

49دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمهند خميس عباس333201

ي31440 50دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد مكي خير

51دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمروان سمير عبدالرزاق333329

52دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرحميد فري    ح محمود333212

53دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكروليد خالد ابراهيم333086

54دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعماد محمد نايف333074

55دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعمر ثامر خلف490510

56إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرماجد حمد علي31389

57إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرخالد عبدالستار جليل52963

1ماجستير2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعبدهللا احمد درع490505

2ماجستير2الفلوجة المركز12548االنبارذكرباسم محمد عبد333280

3ماجستير2الفلوجة المركز12548االنبارذكراحمد طارق علي30853

4دبلوم عالي2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعبدالسميع علي سلمان333197

5بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعبدهللا عبدالصمد اغنيان332392

ن عبد332990 6بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعليوي حسير

7بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعلي غازي نجيب31350

8بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمهند حامد عالوي52971

9بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد خالد احمد31385

10بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكراحمد حسناوي انور333338

11بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكراحمد رحيم حميد31279

12بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرابوبكر فوزي حماد52977

13بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد مهدي رمضان332843

14بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرضياء صادق محمود236163

15بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمصطقن محمود هادي490506

16بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمصطقن احمد عبد332824

ن235483 17بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرقيس كامل حسير

18بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكراحمد سامي عبداالمير53001

19بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرباسم محمد عبد332911

20بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكراحمد ستار حمد236174

21بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرطالل فهد صالح331937

22بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكررشدي رشيد عالوي333008

23بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد حميد مجيد31448



24بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرايوب حامد عبيد490495

25بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعلي عبدالجبار رحيم236169

26بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمود محمد عواد236165

27بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرقاسم محمد صالح333124

28بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعبدهللا عادل ضاري53520

29بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكراحمد علي غافل52965

30بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرايهاب صالح جاسم31288

31بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرلؤي نوري عبدهللا235442

32بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمصطقن حميد عبدالقهار333061

33بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمصطقن حسن خلف31231

34بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرشيحان عبد شيحان236168

35بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرخالد فهد صالح331927

36بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرصديق علي سلمان330012

ي عيادة236175
 
37بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد عبدالباق

38بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكراحمد سالم خلف236172

39بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد شهاب عبدهللا31357

40بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرايمن محمد عبدهللا333033

41بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكربراء صفاء كريم31274

42بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرالحسن فواز رحيم52957

43بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعلي عبدهللا ابراهيم329945

44بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرخليل مخيلف حمادي333169

45بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرسالم حماد عيدان236166

46بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكراياد كريم محميد53003

47بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد سامي عبداالمير53000

48بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمصطقن منذر طالب333089

49بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد ابراهيم عبد332873

50بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعبدالحكيم عامر عياده31392

51بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعمر اسامة عبدالرحمن235406

ي332811 52بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكراحمد ستار صي 

53بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعالء جبير عباس333217

54بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكراثير جمال مهدي490484

ن مشعان حميد333111 55بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرحسير

56بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعمار يارس خليف31323

ن خميس عبد52984 57بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرحسير

58بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعماد فرحان جروا332956

59بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكراحمد مجيد فرحان31300

60بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرامجد حامد عبيد31295

61بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرفراس قحطان ابراهيم333051

62بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكربالل كريم عبدالغفور490485

63بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرضاري خميس الحج52974

64بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد فوزي عبد52986

65بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمصطقن ابراهيم جسام236159

66بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكراحمد عبدالرزاق عبد31286

67بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكراحمد جمال احمد333248

68بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكراحمد لطيف جاسم31416

69بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكركريم يوسف سلوم31386

70بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعمر عبدالحليم عبدهللا52975



71بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمود طارق عبدالرزاق236170

72بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعبدهللا مجيد محمد52980

73بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد بدوي عشوي31336

74بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكروسام خميس عبد236158

75بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرانس خليل ابراهيم236176

76بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمصطقن غالب عالوي52966

77دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرصهيب سالم فالح235260

78دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمود عبدالقادر عبدالرزاق30875

79دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكراركان سالم فالح235393

80دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد خميس مجبل53019

81دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمثتن احمد صالح31354

 علي531980
ن 82دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعبدهللا ياسير

ن31428 83دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعمر علي حسير

84دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرخالد احمد صالح333018

85دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعبدالرزاق حسن خلف31228

86دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد عبد فياض236171

87دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد صالح مهدي236173

88دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرلقمان عبدالرزاق عبدالحميد53006

89دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمهند احمد صالح31348

90دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكروليد عليوي جاسم490513

91دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعمر ابراهيم خلف490507

92دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعبدالرحمن حميد محمد490517

ي31439 93دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرقتيبة مكي خير

94دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد فاروق خضير31251

95دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمود هادي عبيد333105

96دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعبدالجليل حميد مجيد31444

97دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرانور فواز رحيم85943

ن332833 98دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعمران كامل حسير

99دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكررعد كريم عبدالغفور31291

100دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعمر عبدالكريم مهدي31368

101دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعلي حازم محمد332491

102دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكراحمد نارص محيميد30595

103دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرخليل ابراهيم شويش31293

104دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد جاسم محمد85920

105إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكراحمد سعيد عزيز85914

106إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكراحمد سالم فالح235266

107إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرجمال عبدالنارص احمد85927

108إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرخالد منذر فهد490147

109إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكراحمد حميد عالوي235478

110إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعمر خميس مجبل53014

ي عيادة53529
 
111إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعثمان عبدالباق

112إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعبدالرحمن اسامة عبدالرحمن235409

113إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعمر عدنان عبد235433

114إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرابراهيم خليل ابراهيم31402

115إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعبدالودود حاتم عالوي333349

116إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرضياء محمد عيفان52964

117إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرداود عبدالرحيم ابراهيم333318



118إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكراحمد حميد مجيد31391

119إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعبدهللا جبار احمد31358

120إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكراحمد عبدالرزاق عبدالكريم31420

ن333264 121إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعبدالكريم محمد حسير

122إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعبدالقادر ماجد عناد53009

123إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكررياض عبدالنارص احمد53018

124إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعمر سامي احمد236164

125إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكربالل محمد هالل331262

126إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكراحمد قضي شعبان490504

127إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد عالء عبد490496

128إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكراسامة جمال احمد53022

129إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكراحمد صدام علي30522

130إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعقبة عبدالنارص احمد52970

131إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعبدهللا احمد كامل31422

132إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكربكر عامر عبد333099

133إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد اكرم رفيق235459

134إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد عبدالستار عبود52954

ن332328 135إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمروان ابراهيم حسير

136إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكروليد احمد عبود53021

137إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكراحمد حميد عباس235468

138إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمصطقن ضاري فرحان333257

139إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعبدالرزاق عبدالوهاب عبدالرزاق333343

140إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد حسناوي انور85936

141إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكريعقوب جمعة لطيف332901

142إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكراكرم نجم عبدهللا235462

143إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد حسن نوار490500

144إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعمر صدام عبد332986

ن490488 145إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكررائد حامد ياسير

146إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرضاري خميس عبد53016

147إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد قضي شعبان490502

ن ريكان85921 148إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكراحمد ياسير

149إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد حميد فري    ح333189

150إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرصفاء عمر احمد333028

151إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكريارس جهاد مهيدي333306

152إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرهشام محمد عيفان52996

ن عبود235414 153إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد ياسير

154إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمصطقن عبيد حميد531968

155إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمنير اسماعيل عبداللطيف490133

156إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد باسم عبد235412

 علي331256
ن 157إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمهند حسير

158إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرشهاب احمد مصطقن235401

159إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكراحمد عبدالرزاق مجبل333322

160إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد قاسم محمد333078

161إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد خميس لطيف235476

ن85916 162دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرصدام حميد حسير

163دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرزهير خليل ابراهيم236161

ن فاضل333274 164دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعدنان حسير



165دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعالوي احمد عالوي333142

166دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمد خليف شحاذ236177

ي كريم52962 167إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرجبار صي 

168إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرخميس نصيف عناد235477

169إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرعماد محمد احمد236160

ن عبود235245 170إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارذكرمحمود ياسير

1بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىانعام حميد عباس85905

2بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىهبة محمد حميد333044

3بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىايات اسماعيل عبيد31378

4دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىسارة عمر عباس490478

5دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىنورية فاضل محسن31365

6دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىمروة خالد صالح85928

7دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىسهاد سهيل عبد333179

8إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىنور بدوي عشوي31327

9إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىرشا بدوي عشوي31332

1بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىنور جهاد مهيدي333297

2بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىسح  بدوي عشوي31339

ن خضير335563 3بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىريم ياسير

ليل سامي عبدالكريم490481
4بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارأنتى

سوزان عبدالجبار علي53010
5بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارأنتى

6بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىاصالة صالح الدين محمود85926

ن490512 ي كامل حسير
7بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىامابن

8بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىنادية وليد توفيق333054

9بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىورود عبد صالح236167

10بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىجنان مهدي رمضان332818

11بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىايالف كريم ابراهيم30871

12دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىاالء فوزي عجاج31235

13دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىهيفاء عبدالرحيم ابراهيم333309

14دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىرسى حمود سليمان333149

15دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىنورالهدى حميد غريب235090

16دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىنور صباح فرحان31407

17دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىندى محمود خلف332963

18دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىفاطمة سعيد محمد85900

19دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىهناء فاروق خضير531970

20إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىداليا جمعة لطيف332891

21إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىهيام جمال عباس31315

ن عبد490128 22إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىسمر ياسير

اس سمير محمد333135 23إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىني 

24إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىهبه هللا عبدالرحمن محمد332943

25إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىرانيا جمعة لطيف332906

26إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىحال عدنان صبار332851

27إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىبيداء بدوي عشوي31303

28إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىرشا حمود سليمان333164

29إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىايالف جمال عباس31405

30إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىزينب محمد مخيلف30850

31بكالوريوس2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىارساء محمد غريب31188

32دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىلهيب عادل ابراهيم531969



33دبلوم2الفلوجة المركز12548االنبارأنتىسهاد محمد عبد31375

دولة حمود علي235403
34إعدادية2الفلوجة المركز12548االنبارأنتى

1دكتوراه2الخلفاء12549االنبارذكرصفاء عبدالرحمن مجبل52883

2دكتوراه2الخلفاء12549االنبارذكرسعد نوري عطاهللا490377

ي احمد32594
3ماجستير2الخلفاء12549االنبارذكرنرص ثويتن

4ماجستير2الخلفاء12549االنبارذكرقاسم مخلف عبيد52705

ن14154  علي حسير
5بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمصطقن

ي52766 6بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرسيف صالح ناج 

7بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعمار مالك رشيد14180

8بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكريوسف داود طه332125

ن52812 9بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعماد حمد حسير

10بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكراحمد عواد حمدان332129

11بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرطه كامل سليمان52865

12بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكراسماعيل عبدهللا صالح52661

ن علوان490378 13بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد حسير

14بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعمر عبدالهادي عبيد30052

15بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكربالل اسماعيل نعمة490418

16بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرخلدون ابراهيم صالح52834

17بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمهند خضير رسحان52920

18بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكراياد ابراهيم صالح52665

19بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمحمود عبدهللا صالح52667

20بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرحسام الدين سنجار حماد85968

21بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعالء عبدالرحمن مجبل52884

22بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمحمود مخلف طه52923

23بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكراحمد حمدي محمود30098

 علي مرعيد52809
ن 24بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرحسير

25بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكراسامة احمد عباس30042

26بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعالء ابراهيم صالح52746

27بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرحسام صالح حمد44584

28بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد صالح سمير30075

29بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعبدالرحمن محمد مهدي332171

30بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكراسماعيل هادي علي44128

ن52610 31بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرسمير يحتر امير

32بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمهدي حامد صالح30134

33بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد نافع حميد30132

34بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعبدالرحمن هاشم حمادي52885

35بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكررامي حامد عبد52890

36بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكربكر حامد صفر150561

ن30867 37بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد خلف حسير

38بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرصهيب عبدالحميد طيب52806

39بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرسامر حميد عبد44693

40بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكررائد خالد عبدهللا52922

41بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرطارق حمد عيفان85973

42بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمروان كامل فرحان30066

43بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكراحمد هيثم محمد14234

ي52845 44بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمصطقن صالح ناج 

45بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكراوس محمد عباس30090



46بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرابراهيم حمدي عبدهللا30095

47بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعبدالرحمن خرصن عبدهللا52782

48بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمروان ابراهيم اسود235541

49بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكريارس خضير عباس52943

50بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرربيع محمد ربيع52802

51دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكراكرم عبد عالوي14193

52دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكريارس رشيد عبود14172

53دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرعلي جاسم عبد52844

54دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرسمير محمد جاسم30046

55دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرحذيفة حامد عبدالجبار43651

56دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرعدنان جميل جاسم52820

57دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكراياد جبير مطلك332148

ن52643 58دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكربشار محمد حسير

59دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرمصطقن كمال عبدالستار32579

60دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكراصف شعبان عبيد52805

61دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرعلي اسماعيل جبير332119

62دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد سامي حماد86106

63دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرمحمود خميس علىاهلل52832

ن52670 64دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرمهند طه حسير

65دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرزياد حامد صالح30133

66دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرعبدالقادر عواد حردان52939

67دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكريارس جميل سلمان52792

68دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرعلي سمير محمد52933

69دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرامجد عبد عالوي14190

70دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكراحمد صباح سويدان30091

71دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرعبدالعظيم عمار خميس52869

72دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد فراس عبدهللا52930

73دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد عبدهللا صبار44250

74دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرعلي جبار عويد52914

75دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرسالم علي مرعيد52908

76دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد واثق كامل52859

77دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكراحمد عواد حردان14187

78إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرمصطقن قحطان محمد30104

ن235564 79إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكراحمد صباح حسير

80إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرناظم عواد حردان52934

81إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرعلي محمد صالح44299

82إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد علي احمد31219

83إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكراحمد ابراهيم اسود14183

84إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرعماد طارق مهدي14202

85إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرصفاء مولود محمد52658

86إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرلؤي عبدالكريم محمد32598

87إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد علي مهدي30088

ي اسماعيل ابراهيم52887
88إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرحق 

89إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرفراس قاسم محمد14214

90إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرنهاد ابراهيم اسود30093

91إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرطالب عبدالستار محمد30126

92إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرانس بشير جهاد14146



93إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكراسامة خليل صالح30033

94إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرعلي سامي جهاد30089

1ماجستير2الخلفاء12549االنبارذكراحمد خميس جمعة52697

2ماجستير2الخلفاء12549االنبارذكررياض جبير مطلك52735

3ماجستير2الخلفاء12549االنبارذكرعمر علي جبار235388

4ماجستير2الخلفاء12549االنبارذكرعلي عبدالمجيد حمود52645

5ماجستير2الخلفاء12549االنبارذكرعمر عبدالمجيد حمود52649

6دبلوم عالي2الخلفاء12549االنبارذكرعادل فواز زين150645

7بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعلي قحطان محمد14195

8بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكراسامة عبد عالوي30129

ن شحاذة دايح52855 9بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرياسير

10بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد بركات عبدهللا52888

ي14157
11بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرحسن فوزي عبدالغتن

12بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرشاكر ماجد شاكر531975

13بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكراحمد عبدالرحمن طالب109849

14بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعبدالرحمن يعرب فواز52895

 هادي علي332134
ن 15بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرياسير

16بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكراحمد صباح صالح30128

ن43892 17بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكريوسف مجيد حسير

18بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرامجد قاسم محمد30092

19بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد راكان فواز52652

20بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد صباح خليفة32595

21بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرسيف عالء حماد332205

22بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكراركان صبار علي30121

23بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعبدالمهيمن ضياء صالح235443

24بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرزيد صالح عفر30077

25بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكراحمد محمد خالد52777

26بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكربالل ناظم عواد52891

27بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمؤمن منذر مطر30922

28بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكريونس هادي علي332086

29بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكراحمد علي مهدي30086

30بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكراحمد فواز كردي52906

31بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعمار حميد عبيد332196

32بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرصهيب رشيد عبود14156

33بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكراحمد فيصل خليفة30079

34بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمصطقن احمد عواد52836

35بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعمر عامر عفتان52838

ي30078
36بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرسعد جميل راضن

37بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرسفيان محمد مهدي44820

38بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمحسن محمد صالح32593

39بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد عباس حمادي52651

40بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكراحمد يحتر عبيد52691

41بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكراحمد سامي براك30063

42بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمحمود حميد عيادة52703

43بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعبدالرحمن خميس جمعة52715

44بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد سلمان هالل235390

45بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرايهاب زياد طارق14205



46بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد خليل فرحان85961

47بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمهند عالء عبدهللا30036

48بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعبدالرحمن محمود داود30039

49بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعبدالجبار عادل خميس52772

50بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمصطقن قاسم محمد30124

51بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعمر جاسم عبد52878

52بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعماد احمد خلف32574

53بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرسيف سالم عبود52744

54بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكربالل سعدي يحتر14161

55بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد فرحان كردي52749

56بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرصفاءالدين احمد عواد52769

57بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرابراهيم عبدهللا حمادي30116

58بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد احمد طه235227

59بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد كريم فياض332109

60بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد عباس علي52693

61بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكراسامة حمود عبد30058

62بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد هادي جدوع30928

63بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعمر عبدالعزيز حميد52786

ي332220
 
64بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكراحمد بشير شوق

65بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعمر حاتم نوير30108

66بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد خليل ابراهيم31223

67بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرفيصل غازي غطاس30035

68بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرطارق علي مرعيد52913

69بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعبدالرحمن عبطان عباس52789

70بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرهشام متعب هاشم30131

71بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعمر صالح محمد52828

72بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمصطقن احمد خلف43825

73بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرفراس ابراهيم اسود52615

74بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمحمود فالح مخلف52721

ن52679 75بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمخلد طه حسير

76بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرحسن عبدالهادي عبيد30113

77بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد احمد خليل52907

78بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمصطقن صباح خليفة32585

79بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرصهيب حمود عبد30069

80بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمهند احمد بزي    ع52901

81بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعلي محمود مطر52880

ن عبدالهادي عبيد30114 82بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرحسير

83بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرنبيل احمد وهيب44034

84بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمحمود باسم عواد52924

85بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرحمزة غازي غطاس490410

86بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعبدالرحمن باسم عواد52919

87بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد عبدالستار جي 490403

88بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمصطقن احمد نواف32573

89بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعبدالرحمن حبيب شالل30072

90بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعلي سعدي علي52873

91بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعبدالقادر هاشم مجباس30096

92بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكروليد عبدالرحمن ابراهيم52896



93بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعمار جميل سلمان52795

94بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد محفوظ عبدالرزاق52638

95بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعمر سلمان محمد332142

ن32602 96بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمصطقن عبدهللا حسير

97بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعلي عباس حمود52709

98بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرطالل طارق بناوي52927

99بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرخالد احمد برع52910

100بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعدنان احمد خلف44799

ي يحتر32592
101بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكراحمد حق 

102بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرسفيان فواز كردي52905

ن52936 103بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعبدالرحمن علي حسير

ي109831
104بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكراحمد غانم عبدالغتن

105بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكراحمد فؤاد فاضل52903

106دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرمصطقن خليل فرحان86124

107دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرلؤي احمد فرحان30127

108دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرصالح مهدي صالح44524

109دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرسفيان ابراهيم حمد30109

110دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكردريد صبحي عمور52861

111دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرعبدهللا بشير خضير43939

112دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرمصطقن مجيد كعيد52876

113دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكروسام محمد حنفوش52937

ن235583 114دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرعبدالقادر علي حسير

115دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكراحمد حميد عيادة52915

116دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرابراهيم هالل عبد235435

117دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرعمر مهدي صالح44473

118دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكروليد جمال طالب52622

119دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرعثمان عبدالمحسن عبدالرزاق52911

120دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرمصطقن احمد مولود32587

121دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكررساب احمد خلف14167

122دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكراثير محمد عناد52987

123دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرليث مولود مخلف52759

124دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكريارس احمد عواد52732

125دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكراحمد محمد عبد30848

ن احميد مخلف531981 126دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرحسير

ن محمد86088 127دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكراحمد امير

128دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد علي احمد30068

ن جاسم109643 129دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرعمر ياسير

130دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرشكر خميس علىاهلل43704

131دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرسيف صباح عبود30028

132دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرزياد جمال طالب52728

133دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرعمار حميد كنوش32568

134دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكررؤيد مجيد عبدالرزاق32600

135دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرعبدالقادر رجب عزيز43732

 علي52945
ن 136دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكراثير حسير

137إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد رياض سامي32577

138إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكروليد فرج غضيب52929

139إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد قاسم محمد52879



140إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرعمر خالد عبدهللا52918

141إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرضياءالدين بهاء جياد52916

142إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرحذيفة صالح محمد30112

143إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرزين العابدين بشير عباس52950

ن عايد احمد44063 144إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرمبير

145إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرعبدالعزيز شهاب احمد52750

146إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرعبدالرزاق طه عبدالرزاق52852

147إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكروسام مالك جبير332175

148إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكراحمد حكمت عبداللطيف52926

149إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد طارق عبد30902

ن ابراهيم53650 150إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكروليد امير

ي52722
151إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرفاروق جميل راضن

152إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكراسماعيل عبدالرحمن ابراهيم52892

153إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرماجد ابراهيم مخلف52917

ن52684 154إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرامجد طه حسير

155إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد اسماعيل سلطان86114

156إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد فيصل عبد31183

157إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكربكر غازي عبد52674

ن52848 158إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكراثير عبدالرحيم حسير

هللا عمار حسن44382 159إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرخير

ن عبدهللا14221 160إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرعبدهللا امير

161إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرعبدهللا عماد حمد52822

ي44892 162إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد عبدالسالم ناج 

163إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرليث ماجد شفيق52716

164إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكراحمد منذر اسماعيل52872

165إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرفالح حرب حسن52877

166إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرشعيب نجم عبدهللا32571

167إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرمصطقن حسن هادي490234

168إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرعبدالرحمن سعدي علي52928

ن فهمي عايد44873 169إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرحسير

ن درويش490223  ياسير
170إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرمصطقن

171إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد علي عبود32576

172إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرعمر سعدي يحتر44761

173إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد عبدالجليل مجبل44852

174إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكراحمد ستير عبيد30925

175إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرهيثم رحيم صباح336147

ن عبدهللا14225 176إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد امير

177إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد حسام عواد52921

178إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكراحمد عبدالستار فزع109969

179إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكراسامة سمير محمد52899

180إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرابراهيم عبدالرحمن ابراهيم52909

181إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرعمر خليل عساف30024

182إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرزيد فؤاد عبدهللا30136

183إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرطارق زياد طارق14170

184إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكراسامة رياض حمد14211

185إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرعزالدين سالم عبود52856

186إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد زياد عبدهللا52940



187إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرمصطقن خميس عبد109362

188إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكراحمد عبدالرحمن ابراهيم52912

189إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد يارس يحتر52858

190إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكراحمد فالح حسن53544

ن شهاب احمد44639 191إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرامير

192إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرمحمود واثق كامل52862

193إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرراكان محمد محسن52774

194إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرعلي عبدهللا حمادي30119

195إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكراحمد قحطان عدنان14174

196إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد حمود عبد14169

197إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرزين العابدن بشير جهاد30026

ف جهاد43855 198إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكراحمد مرسر

199إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرسيف علي مجبل52757

200إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرعمر خليل ابراهيم14209

201بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد سعدهللا عبدالوهاب30107

202بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد كامل مهدي30084

203بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرمشتاق طالب محمد332113

204بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكرعصام سنجار حماد30060

205بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارذكررائد محمد بردان30044

206دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرعقيل عباس حسن52948

207دبلوم2الخلفاء12549االنبارذكرمحمد عبد علي43916

ي52751
 
208إعدادية2الخلفاء12549االنبارذكرفؤاد عبود رزوق

1ماجستير2الخلفاء12549االنبارأنتىرجاء حامد صالح30135

2ماجستير2الخلفاء12549االنبارأنتىدعاء خاشع عبيد52868

3بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىنىه مجيد حمود332156

4بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىرنا نجيب خلف86109

5بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىرشا فوزي حمود30105

6بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىسحر حامد صالح30137

ي سطم332163
7بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىهدى عبدالغتن

8بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىسؤدد عبدالحميد ابراهيم85976

9بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىعلية احمد خلف44669

10بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىنرسين مناع خلف14198

11بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىنور خالد حمد490415

12بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىسىه ذياب فرحان30101

ي44438
13بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىوسن جاسم تق 

14دبلوم2الخلفاء12549االنبارأنتىقاهرة سليم عباس44196

15دبلوم2الخلفاء12549االنبارأنتىسلوى نجم عبدالكريم490379

16دبلوم2الخلفاء12549االنبارأنتىايمان محمد رشيد52902

17دبلوم2الخلفاء12549االنبارأنتىانوار عبدالستار يحتر52824

18دبلوم2الخلفاء12549االنبارأنتىلميس فائز بديوي52941

19دبلوم2الخلفاء12549االنبارأنتىايمان حميد عبدالرزاق30019

20دبلوم2الخلفاء12549االنبارأنتىفاطمة حامد صالح14232

21دبلوم2الخلفاء12549االنبارأنتىلندا فواز اسود109273

ن طه30049 22دبلوم2الخلفاء12549االنبارأنتىهيفاء ياسير

23دبلوم2الخلفاء12549االنبارأنتىنور اسماعيل عبدهللا52683

24دبلوم2الخلفاء12549االنبارأنتىلم كمال اسماعيل490228

25دبلوم2الخلفاء12549االنبارأنتىدنيا مجيد عبدهللا52784



26دبلوم2الخلفاء12549االنبارأنتىاالء طارق عبدالوهاب44276

27إعدادية2الخلفاء12549االنبارأنتىوسام فرحان كردي52779

28إعدادية2الخلفاء12549االنبارأنتىنور خالد فراس14217

1دكتوراه2الخلفاء12549االنبارأنتىرقية خميس عبود44726

2ماجستير2الخلفاء12549االنبارأنتىعبير محمد عناد332184

3ماجستير2الخلفاء12549االنبارأنتىوجدان حميد عبدالرزاق30021

4بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىنور جمال عبدالرزاق30082

5بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىسارة محمد ابراهيم32572

6بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىالتفات محسن مدلول52944

7بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىسارة سعيد اسود331309

8بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىانس رياض حمد52925

9بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىشيماء خليل ابراهيم52682

10بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىفريال احميد مخلف531977

11بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىارساء ذياب فرحان30111

12بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىبراء ذياب فرحان52797

13بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىعبير احمد خلف43754

14بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىسارة خليل عبيد32580

15بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىبشائر نعمة مطر490383

16بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىهبة حمود عبد30055

17بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىهدير كريم نايف332225

ي44330 18بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىنور عبدالسالم ناج 

تبارك علي محمد490227
19بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتى

ديانا سعدي علي52606
20بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتى

21بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىزينب خليل فرحان52893

22بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىرشا فرج عبد490381

23بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىرفل كامل شحاذة32590

لمياء علي احمد52730
24بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتى

25بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىاسماء فوزي محمد490416

26دبلوم2الخلفاء12549االنبارأنتىرواء محمد بردان52897

27دبلوم2الخلفاء12549االنبارأنتىضح حميد عبدهللا52875

28دبلوم2الخلفاء12549االنبارأنتىرسى جاسم محمد30099

29دبلوم2الخلفاء12549االنبارأنتىندى حكمت محمود332095

30دبلوم2الخلفاء12549االنبارأنتىمروة جبار عبدهللا30062

31دبلوم2الخلفاء12549االنبارأنتىسارة عبدالكريم مخلف30030

32دبلوم2الخلفاء12549االنبارأنتىهديل نوري سعيد52725

دعاء نوري علي30903
33إعدادية2الخلفاء12549االنبارأنتى

34إعدادية2الخلفاء12549االنبارأنتىهديل ابراهيم جاسم52840

35إعدادية2الخلفاء12549االنبارأنتىرويدة اديب خلف109905

36إعدادية2الخلفاء12549االنبارأنتىزبيدة اديب خلف52866

37إعدادية2الخلفاء12549االنبارأنتىمنال احميد مخلف531976

38إعدادية2الخلفاء12549االنبارأنتىامنية عماد حمد52831

39إعدادية2الخلفاء12549االنبارأنتىسهر سالم عبود52737

ن صالح حسن52755 40إعدادية2الخلفاء12549االنبارأنتىحنير

41إعدادية2الخلفاء12549االنبارأنتىطيبة قيس سامي30100

42إعدادية2الخلفاء12549االنبارأنتىمنتىه ذياب فرحان30122

43إعدادية2الخلفاء12549االنبارأنتىفرح منذر اسماعيل14185

44بكالوريوس2الخلفاء12549االنبارأنتىايناس سنجار حماد30094



1ماجستير2الشهداء12550االنبارذكرخالد كردي زعيان110296

2ماجستير2الشهداء12550االنبارذكربهاء نوري عيفان110298

3بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرثامر علي احمد330334

4بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرقيس سامي حسن346688

5بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرهيثم عباس اسماعيل110457

6بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرعرسان محمد عرسان110449

7بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرصالح يونس دهموش110359

8بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرخالد محمد عرسان110272

9بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرمهند نوري فرحان346464

10بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكربشار حكمت سليمان110394

11بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكراياد ابراهيم فزع110410

12بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرعباس كريم محمد545794

13بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرعمار حكمت سليمان110170

14بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرعمر خميس فياض110263

15بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرماهر عبد حميد110459

16بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرجاسم محمد احمد346452

17بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرعامر فياض حمد110354

18بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرعالء نوري عيفان110453

19بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرعماد جبارة فرحان110176

 علي محمد110372
ن 20بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرحسير

21بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرضياء محمد جدوع110329

22بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرشهاب احمد علي346707

23بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرمهند محمد طراد346529

24بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكراحمد اسعد جاسم346573

25بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرمحمد فرحان حميد346406

26بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرمحسن كاظم اسماعيل110307

27بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرفاروق حميد فرحان490343

28دبلوم2الشهداء12550االنبارذكرماجد عبدهللا مضمن110218

ي كوكز110163 29دبلوم2الشهداء12550االنبارذكرمنعم ناج 

30دبلوم2الشهداء12550االنبارذكرعالء ابراهيم فزع110321

31دبلوم2الشهداء12550االنبارذكرخالد عطاهللا حسن346590

32إعدادية2الشهداء12550االنبارذكرعبدهللا اسعد جاسم346626

1ماجستير2الشهداء12550االنبارذكرمحمد سهيل عبود346562

2بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرنعمة فياض حمد110364

3بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرمصطقن هادي عماش110301

4بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرعبدالواحد محمد جدوع110254

5بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرمحمد حمد احمد346488

6بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكراحمد فرحان احمد110367

7بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرعالء عبدالمنعم عباس346579

8بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرابراهيم محمد جدوع110268

9بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكراحمد شهاب احمد346634

10بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرعلي تركي ملوح346473

ن346673 11بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكراحمد عبدهللا حسير

12بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرعبدالكريم عباس اسماعيل110178

13بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرانور عيد عبد346439

14بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرمرصن محمد عرسان110439

15بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرعبد محمد طراد110231



16بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكراحمد جبار عبد346481

17بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرعبدالكريم كردي زعيان110443

18بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرحامد حمد احمد346662

19بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكروليد خالد محمد110259

20بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرامجاد خلف محيميد110165

21بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكراحمد نوري عيفان110180

22بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرعمر نوري عيفان346374

23بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكربالل سعود محمود346396

24بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرهمام خالد سليمان110456

25بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرحسام نوري فرحان346360

26بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرقيس سعد خلف346495

ن346269 27بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكراحمد محل شاهير

28بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكراحمد محمد طراد110252

29بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرقيس سامي اسحاق110291

30بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكروهب خرصن احمد346296

31بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرمحمود احمد عباس110245

32بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرحسام محمد حماد110465

33بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرحماد مساعد حماد346602

34بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكراحمد خضير عباس110348

35بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرمشكور محمود عبدهللا110153

36بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرمحمد خضير عباس110451

37بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرحارث محمد عرسان110463

38بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرشامل علي احمد110460

39بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرعبد نجم عبد346311

 احمد علي346715
ن 40بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكرياسير

41دبلوم2الشهداء12550االنبارذكرمصطقن سليمان احمد110454

ن محمد346649 42دبلوم2الشهداء12550االنبارذكروليد ياسير

43دبلوم2الشهداء12550االنبارذكرحيدر محمد حسن110161

44دبلوم2الشهداء12550االنبارذكرنزار هادي عماش110344

ي كوكز110391 45دبلوم2الشهداء12550االنبارذكرفاروق ناج 

46دبلوم2الشهداء12550االنبارذكرعبدالواحد فخري زعيان110462

ي كوكز110341 47دبلوم2الشهداء12550االنبارذكرعمر ناج 

48دبلوم2الشهداء12550االنبارذكربالل خرصن احمد346321

49دبلوم2الشهداء12550االنبارذكراوس خضير احمد346305

ن احمد110326 50دبلوم2الشهداء12550االنبارذكراحمد ياسير

51إعدادية2الشهداء12550االنبارذكرفيصل عامر كاظم110375

52إعدادية2الشهداء12550االنبارذكرهيثم احمد عطاهللا110236

53إعدادية2الشهداء12550االنبارذكروائل علي احمد110295

54إعدادية2الشهداء12550االنبارذكرمحمد حميد علي110148

55إعدادية2الشهداء12550االنبارذكراحمد جاسم محمد110384

56إعدادية2الشهداء12550االنبارذكررعد مجيد اسماعيل110379

57إعدادية2الشهداء12550االنبارذكرعدنان صالح يونس110287

58إعدادية2الشهداء12550االنبارذكرسيف عمر عبدهللا346367

59إعدادية2الشهداء12550االنبارذكرعزيز صباح احمد110473

60إعدادية2الشهداء12550االنبارذكرعباس طه علي110299

61إعدادية2الشهداء12550االنبارذكرعبدالمنعم ابراهيم علي110269

62إعدادية2الشهداء12550االنبارذكرعلي طه علي110318



63إعدادية2الشهداء12550االنبارذكربالل عمر عبدهللا346351

64إعدادية2الشهداء12550االنبارذكرعبدالرحمن زين عايد346341

65بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكربركات سامي حسن110157

66بكالوريوس2الشهداء12550االنبارذكراركان سامي حسن110173

67إعدادية2الشهداء12550االنبارذكرعقيل كريم مدب346331

68إعدادية2الشهداء12550االنبارذكرحكمت عبدهللا مضمن110311

1بكالوريوس2الشهداء12550االنبارأنتىمحمد فرحان احمد110352

2بكالوريوس2الشهداء12550االنبارأنتىمنير عبد رسحان346521

3بكالوريوس2الشهداء12550االنبارأنتىبالسم سعود محمود346417

1ماجستير2العادل12551االنبارذكرطه عبدهللا فرحان110003

2ماجستير2العادل12551االنبارذكرمصعب سعدي غركان334884

ن عالوي احمد333461 3ماجستير2العادل12551االنبارذكرتحسير

4ماجستير2العادل12551االنبارذكرمحمدنبهان اسماعيل محمد347386

5ماجستير2العادل12551االنبارذكرضياء عالوي احمد333441

6ماجستير2العادل12551االنبارذكرمحمد وادي حنشل334655

7ماجستير2العادل12551االنبارذكراحمد وادي حنشل334615

8ماجستير2العادل12551االنبارذكراحمد خالد محمد109858

9ماجستير2العادل12551االنبارذكرصباح خالد محمد109992

10ماجستير2العادل12551االنبارذكروليد خالد محمد109998

11ماجستير2العادل12551االنبارذكرعلي طه عبدهللا109898

12دبلوم عالي2العادل12551االنبارذكرمحمود جاسم محمد334817

13بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرعبدالهادي احمد محمد332465

14بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرسيف صاحب فهد531979

15بكالوريوس2العادل12551االنبارذكروسام عبدالرزاق محمد51817

16بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمحمد عبدهللا حمد333419

17بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمحمد احمد عبد347601

18بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرجبار جاسم محمد51815

19بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرفيصل غركان عبود490337

ف عبدهللا مخلف347231 20بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمرسر

21بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرعارف جوهر حامد235628

22بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمحمد ابراهيم محمود333503

توح51902 23بكالوريوس2العادل12551االنبارذكراحمد علي رسر

24بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرهيثم خالد صالح333456

25بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرخليل عبيد مهيدي333514

26بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرقيس ليل حماد31310

27بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرايمن فريق مصلح333529

28بكالوريوس2العادل12551االنبارذكراياد خلف مطر335300

29بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرصالح عالوي حمادي513182

30بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمنصور فخري عفتان490362

31بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرحمزة حامد قاسم333407

ن جاسم109800 32بكالوريوس2العادل12551االنبارذكراحمد حسير

33بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرسعد عبد حمادي347292

34بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرعادل دلف عالوي51805

35بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرعمر احمد عباس51808

36بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمحمد جبار جاسم51811

37بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرعمر محمد احمد346938

38بكالوريوس2العادل12551االنبارذكريارس عبدهللا جياد330257



39بكالوريوس2العادل12551االنبارذكراحمد اسماعيل عبدهللا110026

40بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرحميد عنيد محمد109821

41بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرفاهم هاشم رهيب51772

ن347119 42بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرنورالدين عبدالمنعم حسير

43بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمعن خالد عرسان109816

44بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمحمد خالد جار513164

45بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرخليل عبدالجبار عكلة490330

46بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرحلمي محمد محسن109962

47بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمروان عبدهللا حسن333556

48بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرصالح سعيد حديد334870

49بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرعمار قضي مجيد109903

50بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرعبدالواحد محمد عاشور334730

51بكالوريوس2العادل12551االنبارذكربراء اسماعيل فزع333399

52بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرعالء مجيد احمد334909

53بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرابوبكر حامد شكر330102

ي334935
54بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرناظم جواد حتن

55بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرفوزي كسار حمد51856

56بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرعمر كريم تميم109885

57بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرعمر محمد عبود333469

58دبلوم2العادل12551االنبارذكرصفاء محمد خلف51857

59دبلوم2العادل12551االنبارذكرعارف يحتر عبود109984

60دبلوم2العادل12551االنبارذكرعبدهللا عارف يحتر51796

 خضير مهدي490350
61دبلوم2العادل12551االنبارذكرمصطقن

62دبلوم2العادل12551االنبارذكرباسم علي جواد385443

63دبلوم2العادل12551االنبارذكرمحمد علي خضير346890

64دبلوم2العادل12551االنبارذكرمحمد جميل حميد109988

65دبلوم2العادل12551االنبارذكروليد خالد خليفة109767

66دبلوم2العادل12551االنبارذكرعلي محمد عواد490371

67دبلوم2العادل12551االنبارذكرطارق علي عبدهللا51803

ن335200 68دبلوم2العادل12551االنبارذكررائد صالح حسير

ن51806 69دبلوم2العادل12551االنبارذكراحمد جمال ياسير

70دبلوم2العادل12551االنبارذكرعالء عبدالحميد حمود109878

ي دلف عالوي346917 71دبلوم2العادل12551االنبارذكرحرب 

72دبلوم2العادل12551االنبارذكرايهاب رائد صالح333386

73دبلوم2العادل12551االنبارذكرعلي عبدالعزيز حميد109897

ن334724 74دبلوم2العادل12551االنبارذكرمهند علي حسير

75دبلوم2العادل12551االنبارذكرسامي حكمت احمد513152

76دبلوم2العادل12551االنبارذكرانور مجيد خليفة333393

77دبلوم2العادل12551االنبارذكرمحمد فاضل عالوي159059

78دبلوم2العادل12551االنبارذكرعبدالقادر فوزي حماد158677

79دبلوم2العادل12551االنبارذكرعبدالحكيم جمعة عبدالرزاق235325

80دبلوم2العادل12551االنبارذكررسوان عبدهللا حسن333542

81دبلوم2العادل12551االنبارذكراياد مرشد براك109828

82إعدادية2العادل12551االنبارذكرمحمود ابراهيم عناد51784

ن235620 83إعدادية2العادل12551االنبارذكرقيس عبد حسير

84إعدادية2العادل12551االنبارذكرقاهر سلمان مبارك51767

85إعدادية2العادل12551االنبارذكربركات محمد عاشور490372



86إعدادية2العادل12551االنبارذكرعبدالسالم عارف جوهر235626

1ماجستير2العادل12551االنبارذكرعامر نواف حمادي334684

2ماجستير2العادل12551االنبارذكراحمد محمد يونس333580

3ماجستير2العادل12551االنبارذكراحمد جميل صالح110011

ن109967 4ماجستير2العادل12551االنبارذكرعبدالرحمن محمود حسير

5بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرعبدالقادر عبيد مهيدي333446

6بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرصهيب اياد مجيد330262

7بكالوريوس2العادل12551االنبارذكراحمد فاضل ضيدان490346

8بكالوريوس2العادل12551االنبارذكراحمد اكرم عبدالهادي235618

9بكالوريوس2العادل12551االنبارذكريحتر عبيد رهيب51822

10بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمحمود عبدالستار عطا110025

11بكالوريوس2العادل12551االنبارذكراسامة هيثم عبدالجبار109999

12بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمصطقن احمد مطلك109923

13بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرعلي عماد علي109918

14بكالوريوس2العادل12551االنبارذكراحمد سالم احمد347770

15بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرسعد كيالن داود347342

16بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمروان محمد هاشم335179

17بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرنعمة عبدالقهار حسن333414

18بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرعمر محمد علي158849

19بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرزيدون شهيد صي 51836

ن110012 20بكالوريوس2العادل12551االنبارذكراحمد خليل حسير

21بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرعالء خالد مهدي158544

22بكالوريوس2العادل12551االنبارذكررامي علي احمد109867

23بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمصطقن جمعة عويد109792

24بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرعبدالقادر بندر جاسم30856

25بكالوريوس2العادل12551االنبارذكراكرم صالح اسماعيل109861

26بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمصطقن عبدالجبار محمد51830

27بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمحمد خالد حامد333549

28بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمحمد خالد خلف490341

29بكالوريوس2العادل12551االنبارذكروليد نواف حمادي333382

ن عويد109983 30بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمهند حسير

31بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرصالح عبدالكريم عبد109824

32بكالوريوس2العادل12551االنبارذكراثير خالد مهدي158434

33بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرعمر عبد عليان51837

34بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرعبدالكريم عبدالرحيم عبدالكريم490355

35بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرثائر قادر احمد51819

36بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرايمن عصام عبدالحميد31277

37بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمصطقن ابراهيم محمود109991

38بكالوريوس2العادل12551االنبارذكراكرم جمعة خلف346991

39بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمحمد خالد مهدي158652

40بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمختار احمد جاسم110021

41بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمصطقن جميل صالح110020

42بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمحمد محمود عبدهللا109965

43بكالوريوس2العادل12551االنبارذكريونس محمد يونس51794

44بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمروان شهيد صي 109976

45بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمحسن علي محمد110415

46بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرعامر نجم عبدهللا110014



47بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرسيف عصام عبدالرزاق158881

48بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرعبدالهادي عبدالرحمن عاشور333476

49بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرارشد شمىسي خليفة110019

 حمود علي347757
ن 50بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرحسير

51بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرعامر فريق مصلح335117

52بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرفالح حسن عبدالواحد490327

53بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرعبدالقادر عبدالعزيز حميد30600

54بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرامير جاسم محمد110029

ن334789 55بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمحمود نوري حسير

56بكالوريوس2العادل12551االنبارذكروائل محمد احمد490325

57بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرايمن محمد جاسم110000

58بكالوريوس2العادل12551االنبارذكراسامة صالح علي109908

59بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرايهاب شمىسي خليفة110015

60بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرعباس فاضل ضيدان490353

61بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمحمد ابراهيم خلف330278

62بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرعمر عبدالكريم عبد109883

63بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرزيد خلف حمادي490331

ن347089 64بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمحمد عبدالمنعم حسير

65بكالوريوس2العادل12551االنبارذكراحمد ماجد عبد334648

ن عويد109793 66بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرليث حسير

67بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمحمد جاسم محمد51813

68بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرخالد محمد يونس334990

69بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرعمر عماد عالوي110027

70بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمهند محمد عبدهللا333522

ن عليوي51800 71بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمحمد تحسير

ي سليمان51839 72بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرصفاء ناج 

73بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرسماح احمد عباس109955

74بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرعمر مهدي صالح109826

75بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرعلي محمد منعم347009

76دبلوم2العادل12551االنبارذكرعبدالعزيز فريق مصلح333506

ن فياض347625 77دبلوم2العادل12551االنبارذكرمحمد حسير

78دبلوم2العادل12551االنبارذكرزيد لطيف جاسم109342

79دبلوم2العادل12551االنبارذكروليد محمد داود51833

80دبلوم2العادل12551االنبارذكرعبدالرحمن محمد حمد109933

81دبلوم2العادل12551االنبارذكرعلي جاسم محمد334718

82دبلوم2العادل12551االنبارذكركفاح مؤيد كريم109914

83دبلوم2العادل12551االنبارذكراسحاق عبدالستار عواد109935

84دبلوم2العادل12551االنبارذكرمهند علي صالح109920

85دبلوم2العادل12551االنبارذكرعوف عبدالرحمن عاشور347373

86دبلوم2العادل12551االنبارذكراحمد جاسم خليفة158715

ي235330 87دبلوم2العادل12551االنبارذكرتق  ثائر ناج 

88دبلوم2العادل12551االنبارذكراحمد اسماعيل ابراهيم158965

ن51597 89دبلوم2العادل12551االنبارذكراحمد صباح حسير

90دبلوم2العادل12551االنبارذكرمحمد نصيف جاسم109890

91دبلوم2العادل12551االنبارذكرمحمد خالد محمد109939

92دبلوم2العادل12551االنبارذكراحمد خالد صالح347739

93دبلوم2العادل12551االنبارذكرصالح تركي خلف330296



94دبلوم2العادل12551االنبارذكراسماعيل عبيد رهيب51826

95دبلوم2العادل12551االنبارذكراحمد جاسم عالوي31271

96دبلوم2العادل12551االنبارذكرعبدهللا محمود عبدالرزاق109795

97دبلوم2العادل12551االنبارذكرمحمد ذياب حمد51801

98دبلوم2العادل12551االنبارذكربهاء محمد علي347259

99إعدادية2العادل12551االنبارذكرمعاذ محمد عبدهللا53407

ن109801 100إعدادية2العادل12551االنبارذكراحمد صباح حسير

101إعدادية2العادل12551االنبارذكرمحمد حاتم شاكر109986

102إعدادية2العادل12551االنبارذكرمحمد خالد حميد347528

103إعدادية2العادل12551االنبارذكرمحمد احمد يوسف110008

104إعدادية2العادل12551االنبارذكرهيثم جمعة عبد109329

105إعدادية2العادل12551االنبارذكرابوبكر خالد حامد333544

106إعدادية2العادل12551االنبارذكرمحمد خالد ابراهيم490368

107إعدادية2العادل12551االنبارذكرعبدالقادر محمد عبيد334926

 علي صباح333485
ن 108إعدادية2العادل12551االنبارذكرياسير

109إعدادية2العادل12551االنبارذكرياقوت جميل صالح110018

ن330294 110إعدادية2العادل12551االنبارذكرعبدالرحمن طه ياسير

111إعدادية2العادل12551االنبارذكرهمام عادل حماد109325

112إعدادية2العادل12551االنبارذكرمحمد علي محمد333436

113إعدادية2العادل12551االنبارذكراحمد حامد فياض490274

ن109349 114إعدادية2العادل12551االنبارذكرعبدالكريم خالد حسير

115إعدادية2العادل12551االنبارذكراحمد عبدهللا احمد334635

ن عالوي346951 116إعدادية2العادل12551االنبارذكرغيث حسير

117إعدادية2العادل12551االنبارذكرمحمد كزار فطر490365

118إعدادية2العادل12551االنبارذكرحذيفة عبدالرحمن مصلح109945

ن334792 119إعدادية2العادل12551االنبارذكرعبدهللا عبد حسير

120إعدادية2العادل12551االنبارذكرايهاب محمد فرحان235624

121إعدادية2العادل12551االنبارذكرعالء علي شاكر158925

122إعدادية2العادل12551االنبارذكرحامد حمود علي333536

ن شهيد صي 109929 123إعدادية2العادل12551االنبارذكرامير

124إعدادية2العادل12551االنبارذكراحمد كامل فاضل334897

125إعدادية2العادل12551االنبارذكرمصطقن عبدالسالم درع109321

126إعدادية2العادل12551االنبارذكرعمر محمد يونس335029

127إعدادية2العادل12551االنبارذكرسعد خلف حرج490374

128إعدادية2العادل12551االنبارذكراحمد جاسم محمد109994

129إعدادية2العادل12551االنبارذكراحمد عدنان جاسم235615

130إعدادية2العادل12551االنبارذكرعبدالقادر عبدالسالم عاشور335335

131إعدادية2العادل12551االنبارذكرسمير شاكر جمعة330281

132إعدادية2العادل12551االنبارذكرمنير جاسم محمد109874

133إعدادية2العادل12551االنبارذكرمحمد تركي عرسان109812

134إعدادية2العادل12551االنبارذكرمحمد جبار حميد490276

135إعدادية2العادل12551االنبارذكرمصطقن ذياب حمد109981

136إعدادية2العادل12551االنبارذكروليد خالد حامد335250

137إعدادية2العادل12551االنبارذكرعثمان مازن اسماعيل109334

138إعدادية2العادل12551االنبارذكرالحارث طه عبدهللا51824

139إعدادية2العادل12551االنبارذكرمحمد حاتم ضاجي51769

140إعدادية2العادل12551االنبارذكرابراهيم علي صباح335148



141إعدادية2العادل12551االنبارذكرحمادي عبدالسالم حمادي51780

142إعدادية2العادل12551االنبارذكركاظم محمد ابراهيم347070

143إعدادية2العادل12551االنبارذكرمحمد جاسم محمد30904

144إعدادية2العادل12551االنبارذكرمحمود منذر عطاهللا333593

ي235632 145إعدادية2العادل12551االنبارذكرمحمد صباح ناج 

ن329127 146إعدادية2العادل12551االنبارذكرابراهيم طه ياسير

147إعدادية2العادل12551االنبارذكرابوبكر جالل طه333587

148إعدادية2العادل12551االنبارذكرمحمود باسم محمد31398

ي109338 149إعدادية2العادل12551االنبارذكراحمد فرحان صلت 

150إعدادية2العادل12551االنبارذكربراء طالب يوسف347331

ن جاسم109789 151إعدادية2العادل12551االنبارذكرعمر حسير

ن109839 152إعدادية2العادل12551االنبارذكرعبدالنارص خالد حسير

153إعدادية2العادل12551االنبارذكرانس محمد ابراهيم333497

154إعدادية2العادل12551االنبارذكرماهر جاسم محمد110022

155إعدادية2العادل12551االنبارذكرمحمد يوسف عيد109355

ي سليمان53415 156إعدادية2العادل12551االنبارذكرعمر ناج 

157إعدادية2العادل12551االنبارذكرمحمد عدنان جاسم159005

158إعدادية2العادل12551االنبارذكرمحمد فهد عبدالهادي235326

159إعدادية2العادل12551االنبارذكرعمر عبدالستار فزع109813

160إعدادية2العادل12551االنبارذكرابراهيم احمد ابراهيم53412

161إعدادية2العادل12551االنبارذكرثائر مؤيد كريم109817

162إعدادية2العادل12551االنبارذكرحسام عبدالرزاق محمد53393

163إعدادية2العادل12551االنبارذكرعثمان علي حمادي109805

164إعدادية2العادل12551االنبارذكرمحمود شاكر ابراهيم51776

165إعدادية2العادل12551االنبارذكراحمد عدنان شكر334855

166إعدادية2العادل12551االنبارذكراحمد ابراهيم سالم335296

 كاظم جبير347135
167إعدادية2العادل12551االنبارذكرمصطقن

168إعدادية2العادل12551االنبارذكرابراهيم عبدالستار عواد109346

169إعدادية2العادل12551االنبارذكرمولود شالل فرحان109787

170إعدادية2العادل12551االنبارذكرعلي سامي فرحان109980

171إعدادية2العادل12551االنبارذكرمحمد جاسم محمد109854

172إعدادية2العادل12551االنبارذكرمحمد ابراهيم علي109773

173إعدادية2العادل12551االنبارذكرعبدالرحمن خلف حمادي490277

174إعدادية2العادل12551االنبارذكرمصطقن عدنان فهد109835

175بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرمنذر شاكر خلف490342

176بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرهيثم احمد جوير235636

177بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرطارق عبدالحميد احمد346864

ن عبد330302 178بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرطه ياسير

ي عباس رميض347027 179بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرحرب 

180بكالوريوس2العادل12551االنبارذكربرهان سهيل ضيدان490354

181بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرفؤاد خليل جاسم333489

182بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرقادر محمد خلف109796

183بكالوريوس2العادل12551االنبارذكرعبدالجبار عبد ذعار109996

184دبلوم2العادل12551االنبارذكرسعد فاضل شعيب109949

185دبلوم2العادل12551االنبارذكرجمعة عبد دعار109959

186دبلوم2العادل12551االنبارذكرعبدالقادر عبدهللا مخلف51790

187دبلوم2العادل12551االنبارذكراشواق نصيف جاسم110016



188دبلوم2العادل12551االنبارذكرمؤيد خالد خليفة109770

189دبلوم2العادل12551االنبارذكرعبدالحليم جمعة عبدالرزاق109846

190إعدادية2العادل12551االنبارذكراياد عبدالهادي عبيد108746

191إعدادية2العادل12551االنبارذكرزياد خالد خليفة51788

192إعدادية2العادل12551االنبارذكراحمد حمد علي335320

193إعدادية2العادل12551االنبارذكرمعروف فارس عطية109809

194إعدادية2العادل12551االنبارذكرعزمي محمد علي346906

195إعدادية2العادل12551االنبارذكرقاسم خزام شالل109820

1بكالوريوس2العادل12551االنبارأنتىسهير نصيف جاسم51859

2بكالوريوس2العادل12551االنبارأنتىفردوس حسن عبدالواحد490332

3بكالوريوس2العادل12551االنبارأنتىايناس كردي حمادي333527

4دبلوم2العادل12551االنبارأنتىاسماء محمد صالح333390

5دبلوم2العادل12551االنبارأنتىجميلة عبدالغفور عزيز235634

6دبلوم2العادل12551االنبارأنتىفائزة احمد عبدهللا334756

7دبلوم2العادل12551االنبارأنتىميادة جاسم مطلوب347304

8دبلوم2العادل12551االنبارأنتىجهان كريم عطاهللا490348

ق اكرم عبدالهادي235637 9دبلوم2العادل12551االنبارأنتىاستي 

 سامي مطر110007
ن 10دبلوم2العادل12551االنبارأنتىحنير

انوار محمد علي334761
11إعدادية2العادل12551االنبارأنتى

12إعدادية2العادل12551االنبارأنتىايناس محمد علي334747

13إعدادية2العادل12551االنبارأنتىاية عبد عفان334669

نور حسن علي333576
1بكالوريوس2العادل12551االنبارأنتى

ن نارص51797 2بكالوريوس2العادل12551االنبارأنتىامواج ياسير

وفاء محمد علي109889
3بكالوريوس2العادل12551االنبارأنتى

4بكالوريوس2العادل12551االنبارأنتىتيسير عبدالسالم محمد109864

5بكالوريوس2العادل12551االنبارأنتىفاطمة جاسم محمد334742

6بكالوريوس2العادل12551االنبارأنتىنور مزهر عبد334631

7بكالوريوس2العادل12551االنبارأنتىهيفاء احمد عباس109851

8بكالوريوس2العادل12551االنبارأنتىكوثر رياض عبود347202

9بكالوريوس2العادل12551االنبارأنتىنعمة خضير عباس109926

تغريد سامي فرحان109978
10بكالوريوس2العادل12551االنبارأنتى

11بكالوريوس2العادل12551االنبارأنتىسمية اكرم عبدالهادي235622

12بكالوريوس2العادل12551االنبارأنتىايمان احمد عبدهللا346843

13بكالوريوس2العادل12551االنبارأنتىسح  مزهر عبد334622

14دبلوم2العادل12551االنبارأنتىامل احمد عبدهللا335228

15دبلوم2العادل12551االنبارأنتىسح  حسن علي335058

16دبلوم2العادل12551االنبارأنتىسمر كامل عدوان109972

17إعدادية2العادل12551االنبارأنتىعذراء محمد ابراهيم51828

18إعدادية2العادل12551االنبارأنتىداليا حاتم ضاجي490359

19إعدادية2العادل12551االنبارأنتىرغد قاسم عبيد334665

20إعدادية2العادل12551االنبارأنتىانس شاكر ابراهيم51778

21إعدادية2العادل12551االنبارأنتىشهد قاسم عبيد334659

22إعدادية2العادل12551االنبارأنتىاطياف مصطقن محمد333430

23إعدادية2العادل12551االنبارأنتىسمية صالح سالم109952

مكي محمد عبد235630
24إعدادية2العادل12551االنبارأنتى

25دبلوم2العادل12551االنبارأنتىافراح احمد عبدهللا333425

26دبلوم2العادل12551االنبارأنتىفريال نواف حمادي334676



27دبلوم2العادل12551االنبارأنتىمنتىه خلف حرج109811

28إعدادية2العادل12551االنبارأنتىصبيحة محمد طرفة109970

29إعدادية2العادل12551االنبارأنتىيرسى نواف حمادي334679

1دكتوراه2 / 2مايس 12552االنبارذكرباسم عبد زيدان32178

2ماجستير2 / 2مايس 12552االنبارذكرمحمد محمود ابراهيم235806

3ماجستير2 / 2مايس 12552االنبارذكرمهند محمد دحل32208

4بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرجمال نارص محيسن32177

ي490438 5بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرعمر محمود ناج 

6بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرليث عيدان شاكر330441

7بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكراحمد خضير سلمان330424

ن عليوي صكر330376 8بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرتحسير

ن490430 9بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكررائد عالوي حسير

10بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرشاكر محمود ابراهيم235761

11بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرمهند محمد ابراهيم490453

12بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرفرحان وليد عبدهللا235764

13بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرابراهيم محمود ابراهيم235807

 علي330392
ن 14بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرعالء حسير

ن عالوي235581 15بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرمحمد حسير

 علي235595
ن 16بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرعلي حسير

17بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرمحمد اسعد شعالن235597

18بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكراحمد محمد احمد32185

19بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرادريس عبدالرحمن فهد330400

20دبلوم2 / 2مايس 12552االنبارذكرفالح حسن جاسم32181

21دبلوم2 / 2مايس 12552االنبارذكرعبدهللا وليد عبدهللا235797

22دبلوم2 / 2مايس 12552االنبارذكرعمر احمد خضير235573

23دبلوم2 / 2مايس 12552االنبارذكراركان محمد عبد32175

ي235790 24إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكرمصطقن محمد ناج 

25إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكراركان نواف عبيد32209

ن محمود ابراهيم235809 26إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكرياسير

27إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكربشير محمود عبدالرزاق32164

 علي32157
ن 28إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكرعمر ياسير

29إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكرمصطقن ماجد مجبل32160

1ماجستير2 / 2مايس 12552االنبارذكرعلي عبدالسالم جاسم30855

2ماجستير2 / 2مايس 12552االنبارذكرزيد عبد علي32202

3بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرضياء فاضل عبد32205

4بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرمحمد اسماعيل سالم490426

ن نجم235575 5بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكراحمد حسير

6بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرصائب صالح عبيد235600

7بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرعمر حمود علي235571

8بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرمحمد محمود فياض235803

9بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرمنترص باسم محمد490455

 سامي فياض235593
10بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرمصطقن

11بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرعالء غانم احمد32225

12بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكراثير طالب عبدهللا235568

13بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرطه قاسم محمد235738

14بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرفالح جاسم كردي32223

15بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرمصطقن طالب عبدهللا235569



16بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرمحمد خلف محمد330349

17بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرموس عبدالقادر فياض32152

18بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرعبدهللا جمال عبدهللا235784

ي235777
19بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرمحمد دحام مفضن

20بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرمحمد فالح عبد235757

21بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكراثير جمال عبدهللا235794

22بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرسيف عماد سامي235785

23بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرثامر عباس محمود235799

24بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرصدام عادل يحتر32215

25بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرفؤاد حسن ليلي32192

26بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكراحمد عبد خليفة235729

ن32162  علي حسير
27بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرمصطقن

28بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرجمال محمود مضحي32179

29بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكراحمد سمير محمد32207

30بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرعلي صباح عمر235759

31بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرمهند عدنان فزع32191

32بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرعمر احمد حمود32167

33بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرصهيب هادي جياد32171

34بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرايهاب عماد سامي235762

35بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرمؤمن عدنان ضاجي32184

36بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرميثم احمد عودة32161

37بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرسعيد عادل علي32155

38بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرزيد محمود نصيف32196

39بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرانس حامد عبدهللا235737

40بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرمحمود احمد حمود32165

41بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرعمر عدنان ضاجي235579

42بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكراحمد طه عبد32159

43بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرمحمد عادل محمود235751

44بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرحامد بهاءالدين فاضل235783

45دبلوم2 / 2مايس 12552االنبارذكرسفيان نافع جاسم235801

46دبلوم2 / 2مايس 12552االنبارذكرعمر قاسم محمد330368

47دبلوم2 / 2مايس 12552االنبارذكرمحمد قاسم محمد330362

48دبلوم2 / 2مايس 12552االنبارذكرمصطقن اسماعيل ابراهيم235591

49دبلوم2 / 2مايس 12552االنبارذكررافد نافع رحيم32224

50دبلوم2 / 2مايس 12552االنبارذكروسام طلب حسن235766

ن خضير31373 51دبلوم2 / 2مايس 12552االنبارذكرصهيب ياسير

52دبلوم2 / 2مايس 12552االنبارذكرزياد حسن ليلي31269

53دبلوم2 / 2مايس 12552االنبارذكرعمر مرار صباح235577

54إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكربسام فهد علي32216

ن235786 55إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكراسامة علي حسير

56إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكراوراس احمد محمد235787

57إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكرصفاء ضياء خلف235754

58إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكرمحمد خضير عباس32210

59إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكرعلي صالح نواف490412

60إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكرعبدالرحمن مجيد كركز32217

ن235570 61إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكروليد علي حسير

ي235775
62إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكراسعد دحام مفضن



63إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكرمحمد مهدي علي490434

64إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكركمال حميد عبد32149

65إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكرمحمد حاتم محمد110466

66إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكرمؤيد اياد علي235273

67إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكرصفاء شاكر عبدهللا235307

68إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكرمروان نواف عبيد330370

69إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكرمحمد هاشم محمد235321

70إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكرعلي محمد دحل32170

ن عالوي خلف109744 71إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكرتحسير

72إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكرقاسم احمد محمد235792

73إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكرعامر جمال عبدهللا235781

74إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكرمحمد رعد عالوي235309

ن32182 ن ثامر حسير 75إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكرحسير

76إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكربرهان نواف عبيد32193

77إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكرعمار احمد دايح32220

78إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكرحسن عليوي صكر331250

79إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارذكرعمار موس ابراهيم235599

80بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكررائد فاضل خلف32151

81بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارذكرحمدان فرحان دين235746

82دبلوم2 / 2مايس 12552االنبارذكرماهر صبار عبيد235770

83دبلوم2 / 2مايس 12552االنبارذكرخليل ابراهيم علي330430

1بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارأنتىفردوس صبحي عبدهللا490425

ن330357 2بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارأنتىليل فتيخان حسير

3بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارأنتىسدير ماجد مجبل490432

4بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارأنتىاسماء حميد عباس235732

5إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارأنتىمروة رياض عبود30594

1بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارأنتىمروة نافع صالح235740

2بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارأنتىرشا موس كاظم32219

ن32189 3بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارأنتىعبير عبدهللا حسير

4بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارأنتىارساء فائق محمد235773

5بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارأنتىضح عدنان علي268987

6بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارأنتىخديجة عبد ابراهيم32212

7بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارأنتىبسعاد جمعه عبد235580

8بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارأنتىميسم ماجد مجبل235779

ي صالح235750 9دبلوم2 / 2مايس 12552االنبارأنتىنجالء ناج 

10إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارأنتىهدى خميس ضاري32204

11إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارأنتىزينب عبد ابراهيم32222

ي صالح235811 12إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارأنتىعذراء ناج 

13إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارأنتىسحر محمد عبد235768

ن32174 14إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارأنتىعذراء عبدهللا حسير

15إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارأنتىارساء موس كاظم32218

16إعدادية2 / 2مايس 12552االنبارأنتىشهد عماد فارس330385

17بكالوريوس2 / 2مايس 12552االنبارأنتىلم صبحي عبدهللا490417

1ماجستير2الكرمة12553االنبارذكرنزهان محمد حمادي1039

2بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرصادق علي مرسبت20690

3بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرحبيب حميد شبيب9480

4بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرطارق عبد رسحان21680



5بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرقحطان عدنان احمد21390

6بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرحامد شاكر محمود21577

7بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرسيف خضير جسام21275

8بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرمحمود عبدهللا مخلف8705

ي اسماعيل1528 9بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعمر ناج 

ن9215 10بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرسالم محمد حسير

11بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرمنير حاتم عبدهللا1541

12بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرليث عبدالكريم فياض21407

ن احمد20808 13بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرصدام حسير

14بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرمحمد عبدالواحد ابراهيم21335

15بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرنزار عبدالمنعم فياض1531

16بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرحسن عباس حمادي21356

17بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرسالم علي محمد21259

18بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعيىس شمران ريحان21299

19بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكركامل شاكر محمود9149

20بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرحسام حميد عسكر21634

21بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكريارس حميد خلف21797

ن20811 22بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرسالم احمد حسير

هللا21235 23بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرمؤيد صالح خير

ن يوسف20611 24بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرنبيل حسير

25بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعثمان احمد ريحان9147

26بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعماد علي احمد21691

27بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرخالد عبداللطيف مشعان9096

28بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرهشام صباح خلف1525

ي ابراهيم1507
29بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكراحمد مرضن

30بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرايمن عساف ضيحن20848

31بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكريارس صالح محمد1506

32بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرصفاء احمد شكر21734

33بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعماد هاشم حمود9088

34بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكراثير حميد جسام20656

35بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعمر كامل احمد9085

36بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرحكم كريم احمد9269

37بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرجالل رياض شاكر21814

38بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرمصطقن نافع محمود8714

39بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكراكرم احمد جياد20619

ن صالح احمد9134 40بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرحسير

41بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرفارس حمد فرحان21748

42بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعمر عامر عبد20815

43بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرارشد عساف ضيحن20843

44بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرابراهيم احمد علي20693

45بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرنرصهللا علي طلب1042

46بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعبدالرزاق عبدهللا مرسبت21621

47بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرمحمد شالل فرحان1040

48بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرمصعب رياض محمد20710

ي حسون21566
49بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعلي حق 

50بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرهمام صباح خلف1518

51بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرناطق هاشم حمود9158



52بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرفريد طالل خلف20638

53بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرمروان عبد حديد1041

ن يوسف8690 54بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعقيل حسير

هللا1511 هللا صباح خير 55بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرخير

56بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرفالح حسن حمود8716

57بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرمحمد نارص سالم21707

58بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعدنان عبداللطيف ابراهيم1515

59بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرحامد عبدهللا حمود9080

60بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعمار حامد حميد1037

61بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرمناور سامي محمود20675

ن21780 62بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرمحمد احمد حسير

63بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرانمار احمد عدنان21644

64بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعبدهللا عماد محمد20650

65بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرسفيان طه مصطقن1513

ن محمود نوري1043 66بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرمعي 

67بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعمر حمد يوسف20745

68بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعمر احمد محمد21763

69بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرخالد محمود حمد21197

ن20766 70بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكروليد محمد حسير

71بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرقحطان عدنان حسون1512

72بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرمحمود حميد حمد9183

ن21220 73بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرخرصن حسن حسير

74بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعمر احمد حسن1509

ن سلوم1522 75بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرحسن حسير

76بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرسيف نجم عبدهللا53005

77بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكراسماعيل عبدهللا جسام1510

78بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعلي خضير شعيل9282

79بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرزيدون احمد شكر20700

80بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرمحمد غازي عبدالكريم1044

ن1036 81بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكراحمد وليد حسير

82بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرمنير حميد جسام9276

ن20753 83بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرحسن حمدي حسير

ن21207 ن محمد حسير 84بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرحسير

85بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرمناور ربيع مناور9916

86بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعبدالحكيم احمد علي9130

87بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعمر احمد ريحان9264

88بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرسامر حميد خلف9489

ن21591  محمد حسير
89بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرمصطقن

90بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرفهد عبداللطيف مشعان21837

91بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكراركان نجم عبدهللا20825

92بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكررشيد حميد رشيد20627

ن يوسف1527 93بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرمروان حسير

94بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرحمادي نعمة حمادي20716

95دبلوم2الكرمة12553االنبارذكرعبدالحميد علي مرسبت9104

ي احمد21608 96دبلوم2الكرمة12553االنبارذكرمحمد ناج 

97دبلوم2الكرمة12553االنبارذكرطارق زامل حمد1533

98دبلوم2الكرمة12553االنبارذكرتحرير حمد سليمان20737



99دبلوم2الكرمة12553االنبارذكرصالح عدنان احمد20801

100دبلوم2الكرمة12553االنبارذكرعمر علي موس20820

101دبلوم2الكرمة12553االنبارذكراحمد عبدهللا حمود1505

102دبلوم2الكرمة12553االنبارذكرصباح كامل حمد21428

103دبلوم2الكرمة12553االنبارذكراحمد حميد شبيب1035

ن20779 104دبلوم2الكرمة12553االنبارذكرعماد محمد حسير

105دبلوم2الكرمة12553االنبارذكروسام حاتم فخري52979

106دبلوم2الكرمة12553االنبارذكرمروان مجيد حميد1516

107دبلوم2الكرمة12553االنبارذكرنعيم خليفة حمد21507

ن محيسن1517 108دبلوم2الكرمة12553االنبارذكرعمر ياسير

109إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرهيثم عبداللطيف عودة108865

110إعدادية2الكرمة12553االنبارذكررياض محمود حميد1038

ن فرحان خلف20663 111إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرياسير

112إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرعبدهللا خلف مخيي 1520

113إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرسامر عبدالسالم محمد21533

114إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرماهر مجيد رسحان20685

115إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرعمر فاروق حمد20645

116إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرمحمد ساجد فاضل20740

117إعدادية2الكرمة12553االنبارذكربالل محمد عبد20771

118إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرمعمر اسماعيل عبدهللا1526

119إعدادية2الكرمة12553االنبارذكراحمد عادل وسمي1529

ن20697 120إعدادية2الكرمة12553االنبارذكراحمد محمد حسير

121إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرامير حميد جسام20670

122إعدادية2الكرمة12553االنبارذكررياض احمد رسحان1530

ن محيسن20703 123إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرلؤي تحسير

124إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرعدنان مشعل عبد20679

125إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرمحمد طالل عبدهللا1508

ي ربيع مناور9931
126إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرهابن

127إعدادية2الكرمة12553االنبارذكراحمد ابراهيم جعفر9343

128إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرمصطقن كريم احمد1514

129إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرعادل خضير ابراهيم20706

130إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرجعفر احمد شمران9319

131إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرماهر حميد خلف1504

1بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرقحطان سعد محمد108891

2بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرخليل ابراهيم سلوم311080

3بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرمحمد عبدالكريم فياض9447

4بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعلي نجم عبدهللا52969

ي حسون311091
5بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرامجد حق 

 نوار علي108887
ن 6بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرياسير

7بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرمصطقن عباس عفتان108869

8بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرايمن نوار علي108876

9بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعمر نجم عبدهللا9530

10بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرخلدون احمد شكر20732

11بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرصادق نجم عبدهللا9237

12بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكروسام نصيف جاسم9248

13بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعبدالكريم احمد عباس9209

14بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرصالح حسن حمود9460



15بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرمخلد هادي ابراهيم9117

16بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرباسم شاكر عالوي235426

17بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعامر عبدهللا حمود9424

18بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرايمن حسام سامي108871

19بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرخلف مهدي صالح20804

ي ربيع احمد108888 20بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرناج 

21بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعلي شالل فرحان311115

22بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعمر عبدالكريم عبدهللا9400

23بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرمحمود عبدالكريم فياض9293

24بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعلي نوري دايح108852

25بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعبدالسالم سلمان محمد311100

26بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرثامر عبدالستار ابراهيم108855

27بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرعمار كامل احمد108892

28بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرايرس منذر حسون108860

29بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرياس خرصن فزع311075

30بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرخالد نوار علي108884

ن سلوم311113 31دبلوم2الكرمة12553االنبارذكرعالوي حسير

32دبلوم2الكرمة12553االنبارذكرمصطقن منذر حسون108866

33دبلوم2الكرمة12553االنبارذكراحمد شاكر عالوي235428

34دبلوم2الكرمة12553االنبارذكراحمد جبار احمد31361

ي1519 35إعدادية2الكرمة12553االنبارذكراحمد رياض ناج 

ي21878 36إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرعبدهللا محمد ناج 

37إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرعلي جاسم محمد8699

38إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرمصطقن محمد احمد311107

39إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرعلي اسعد علي108844

40إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرخرصن ساجد رشيد311081

41إعدادية2الكرمة12553االنبارذكراحمد هيثم سلمان1523

42إعدادية2الكرمة12553االنبارذكراحمد محمود نوري311078

ي108849 43إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرعماد فالح صي 

44إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرصفاء عثمان محمد20760

45إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرعبدهللا حميد جسام8652

46إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرخالد احمد شمران108842

47إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرعالء احمد علي30519

48إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرمحمد ديار محمد108882

ن محيسن108839 49إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرمحمد تحسير

50إعدادية2الكرمة12553االنبارذكراحمد ماجد فزع311087

51إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرعلي طه مصطقن311099

52إعدادية2الكرمة12553االنبارذكررسور ماجد جسام20794

53إعدادية2الكرمة12553االنبارذكراحمد محمد ابراهيم311122

54إعدادية2الكرمة12553االنبارذكراحمد عبدالكريم فياض311084

55إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرمحمد عبدالكريم عبدهللا9173

56إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرعماد كامل احمد8662

57إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرمصطقن نزار عبدالمنعم20831

58إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرعبدالسالم عارف جاسم333282

59إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرمحمد حمد يوسف311082

60إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرانس حميد علي108858

61إعدادية2الكرمة12553االنبارذكراحمد حامد حمد311120



62إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرمحمد محمود يوسف311089

63إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرعمر محمد جسام235639

64إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرزيد سعدي خلف1521

65إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرمحمد ماجد جسام20840

ن311103 66إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرحذيفة وليد حسير

67إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرسند ستار ابراهيم1524

68إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرمحمد نوار علي108877

ن311092 69إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرمحمد صدام حسير

70إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرمحمد سلمان محمد20798

71إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرمحمد اسماعيل سلوم20789

72إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرعمر عبدالحميد علي20723

73إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرحسن اسماعيل محيسن311079

74إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرمحمد مجيد رشيد311111

75إعدادية2الكرمة12553االنبارذكراحمد عبدالكريم عبدهللا108848

76إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرمحمد غازي محمود20836

77إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرمحمد احمد علي108881

78بكالوريوس2الكرمة12553االنبارذكرمهند حميد خلف311096

79إعدادية2الكرمة12553االنبارذكرقاسم محمد ندة20605

1دبلوم2الكرمة12553االنبارأنتىجمالة شكر محمود21717

ن شاكر عالوي331948 1بكالوريوس2الكرمة12553االنبارأنتىماليير

1ماجستير2الصقالوية12554االنبارذكرمجيد حميد عطية268036

ن عبدالكريم هباوي490285 2ماجستير2الصقالوية12554االنبارذكرمعي 

3ماجستير2الصقالوية12554االنبارذكررياض محمد فحيمي267911

4ماجستير2الصقالوية12554االنبارذكرحميد حمدان عيدان338778

5ماجستير2الصقالوية12554االنبارذكرامجد محمد غزاي531973

6بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرسنان عبدهللا دايح490287

7بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكركمال خليف رجب379179

8بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكراحمد داود سلمان268161

9بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرمحمد زغيتون جلوب269043

10بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرجاسم محمد عالوي267998

11بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرعدنان علي حمادي269066

12بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرمحمد خليف حديد378556

13بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكراحمد محمد عبدالكريم269007

14بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكررائد خالد عبدالحميد336579

15بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرمزهر عباس حمد336563

16بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرصالح محمد احمد378336

17بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكراحمد محيسن دايح267985

18بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكريارس حمد نصيف267862

19بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكروليد خالد عبدالحميد378383

20بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرعماد سالم عبد490263

21بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكراحمد جالل رجب379130

22بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرسيف عدنان جبير268991

23بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرصالح اسماعيل محمود513560

24بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرمروان جاسم حمادي513547

25دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكرماهر فهد علي490300

26دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكرمحمود خميس احمد267844

27دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكرعماد حامد حسن336839



28دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكرفالح نوري فهد490297

29دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكرسمير ربيع محمد490302

ي مصلح268102 30دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكررشيد صلت 

31دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكرستار خلف حمد269018

32دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكرثامر محمد جميل269005

ن مهيدي267865 33إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرعبد حسير

34إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرسعد صالح عبيد267850

35إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكراسهل عبود هويدي378570

36إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرمروان عبدهللا دايح268053

1ماجستير2الصقالوية12554االنبارذكرمحمد ساري جالل269096

2ماجستير2الصقالوية12554االنبارذكرطارق احمد رجب378503

3بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرحسام محمد عبدالكريم336803

4بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرمحمد حسن صالح378303

5بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرعقيل خميس حامد269078

6بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكررامي محمود عبدهللا268973

7بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرياس سالم اسماعيل268012

8بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرصديق خلف عبود269071

9بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكراحمد خلف حمد252049

10بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكربكر فيصل حمود269060

11بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرصقر جلوب كاظم269002

12بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرعمر غانم محمد269024

13بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرخرصن سالم اسماعيل269099

14بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرخالد جمال خليفة269086

15بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرعثمان عدنان احمد490291

16بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرعدنان حمد جاسم379166

17بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرسلوان حمد دايح268992

18بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرمحمد علي احمد379172

19بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكراحمد جاسم محمد269022

20بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرابراهيم حسن صالح269094

21بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرمصطقن ثابت زغيتون269035

22بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكراثير كمال خلف267881

23بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرشهاب احمد عبيد379068

24بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرمحمد احمد مطلك252074

25بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرعباس فاضل عبد268945

26بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكراحمد عبد محيسن379029

27بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكريحتر لطيف عباس490288

28بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكروليد خالد عليوي379044

29بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكراسماعيل علي عبيد269050

30بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرليث جبار حسن269049

31بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرعامر حميد حسن268990

32بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرناطق حسناوي جالل378197

33بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرواثق احمد رجب379160

34بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرمحمد عبدالكريم هياوي336337

35بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرردام محمود عبدهللا268976

36بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرعمر عدنان احمد490293

37بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرمولود محمد عكاب379126

38بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرماهر حسن صالح269087



39بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرصالح مهدي صالح269055

40بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرسعد عبدالرحمن عبيد490248

41بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكراحمد عمر زغيتون269028

42بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرمحمد عباس هادي379060

43بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرعمر عادل حماد333953

44بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرليث عمر زغيتون336616

45بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرطارق حمدي جسام268996

46بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرطارق حمد جميل268961

47بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرطاهر محمود عبد267939

48بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرعلي ربيع محمد490296

49بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرعمار احمد خابور379103

50بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرمساعد جلوب كاظم269062

51بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرسامان عامر عالوي268967

52بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرسعد ثابت زغيتون252069

53بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرسمير عمر صالح269056

54بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرعمران عبدهللا احمد490269

55بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرمحمد علي عبيد269053

56بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرحمد ماهر فهد490299

57بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرجمال خليل ابراهيم378402

58دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكروليد خالد فرحان268994

59دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكريونس محمد عبد333602

60دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكرذياب محمود عبود269067

61دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكراسامة حسن احمد269019

ن عكاب268997 62دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكرعثمان حسير

63دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكرغازي اسماعيل احمد269091

64دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكرمحمد اسماعيل هالل336557

65دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكرثامر حميد حسن269010

66دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكرعبدهللا عوض عبار333426

67دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكرزياد خلف حمد252041

68دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكرصهيب حسن احمد269015

69دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكرعماد حمد دايح269075

70دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكرمحمد حمد حمادي338151

71دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكرليث عامر علي252039

72دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكرمصطقن حاتم صالح269077

73دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكرسيف عبدالرحمن عبيد252075

74دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكرمثتن طالب عزاوي269072

ن عكاب490290 75دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكرعمر حسير

76دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكريارس حميد جبار269000

77دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكرمحمد موس حطحوط490259

78دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكرمحمد خليل ابراهيم379147

ي335666 79إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرزيد طارق ناج 

80إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرمصطقن كريم ساهي378267

81إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرضياء ضاري جالل268964

82إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرعمر عزيز محيسن378529

83إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكربكر خميس جالل267919

ن379072 84إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرعالء عبد حسير

85إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرزيد ثوري حمد378519



86إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرحازم خميس عبد269008

87إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرعمر احمد خابور379051

88إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرعثمان عبد محمود267888

89إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرسعد جلوب كاظم269036

90إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرعثمان طالب عبدهللا379141

91إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرمحمد سعد عباس490284

92إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرعمر صالح احمد267896

93إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكربركات عبدهللا فواز268084

ي مصلح531972 94إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكراسامة صلت 

ن378289 95إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرمروان صالح حسير

96إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرحامد حميد درج267966

97إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرعمادالدين اسماعيل محمود513579

98إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرحماد حاتم حماد378366

99إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرمحمد فيصل خليف268063

100إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرمحمد ابراهيم عليوي268963

101إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرعبدالرحمن فيصل خليف268070

102إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرطالل جلوب كاظم268056

ن عمر صالح267945 103إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرمعي 

104إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكربارق حسناوي جالل378224

105إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرايمن شاكر محمود267867

106إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرسيف خليل غانم252076

107إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرحسام حسن عكاب378462

108إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرمحمد جميل هالل268978

109إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرمصطقن عبد محيسن269100

110إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكراحمد طه عبود378471

111إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكركمال عبدهللا جبار268044

112إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرعمار ساهي شيحان379152

113إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرمحمد عدنان جبير269004

114إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرعمر خضير ضبع252034

115إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرمحمد ربيع محمد490273

116إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرعثمان محمد علي378394

 علي جميل268993
ن 117إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرحسير

118إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرعمر حميد حسن334785

119إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكررباح حسن صالح269089

120إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرمحمد حميد حسن339180

121إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرحيدر خلف عبود269074

ن267863 122إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرمحمد عبد حسير

123إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرعبدهللا خلف عبود268971

124إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرصباح نوري ابراهيم269065

125إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرامير سعدون حمادي513595

126إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرليث عبد ابراهيم378537

127إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرباسم محمد عبد378541

128إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرعبيدة عامر حسان336304

129إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكراحمد سالم هادي379082

130إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكراياد حمد جميل267857

131إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرزيد ابراهيم محيسن336449

132إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكراحمد ماهر فهد490294



133إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرزياد سعدون جالل378431

134إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرسفيان خميس حامد267929

135إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرمحمد غازي احمد252077

136إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكراسحاق زيدان خليف268020

137إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكراحمد مشعان حميد339170

138إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكراحمد سعد عباس490272

139إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرسمير محمد احمد336780

 علي513628
ن 140إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرعبدهللا حسير

141إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرعمر عناد جاسم252079

142إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرعبدالرحمن زيدان خليف378416

143إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرسعد درع كسار269084

144إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرعزالدين عامر عالوي336391

145إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرعزالدين عبد محيسن378281

146إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرعلي يوسف علي513506

147إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكررسول مجيد حميد379118

148إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكراحمد خالد عليوي269102

149إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرابراهيم خالد عبدالحميد268096

150إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرفاروق كمال خليف378244

151إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرطيف خليل غانم252042

152إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكررافد ساري جالل378261

153إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكراحمد ثامر حسن339174

154إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرعمر اسهل عبود378576

155إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرعمار عبد محمود267870

156إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكررائد جمعة غضيب269069

157إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرقتيبة وسيم عباس378563

158بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارذكرقدوري خليف رجب379021

159دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكراحمد عبد منصور269079

160دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكراحمد حمدان عيدان268985

161دبلوم2الصقالوية12554االنبارذكرمهند هادي معيل269081

162إعدادية2الصقالوية12554االنبارذكرايوب ابراهيم حمادي267924

1بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارأنتىلم ثابت زغيتون268970

2بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارأنتىنورالهدى عبدهللا احمد490283

3بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارأنتىمنار هاتف سنجار379089

وسام علي محمد268005
4بكالوريوس2الصقالوية12554االنبارأنتى

5إعدادية2الصقالوية12554االنبارأنتىفاطمة حماد دحام268966

6إعدادية2الصقالوية12554االنبارأنتىشهد صباح جاسم379108

7إعدادية2الصقالوية12554االنبارأنتىدعاء حميد خابور379097

ن احمد عبدهللا490267 8إعدادية2الصقالوية12554االنبارأنتىحنير

9إعدادية2الصقالوية12554االنبارأنتىديانه محمد حسن531974

10إعدادية2الصقالوية12554االنبارأنتىهدير منذر شوكت269012

11إعدادية2الصقالوية12554االنبارأنتىفردوس حسن احمد269016

12إعدادية2الصقالوية12554االنبارأنتىامنة حسن احمد268865

13إعدادية2الصقالوية12554االنبارأنتىايمان محمد حسن531971

1ماجستير2العامرية32555االنبارذكريارس كريم خليفة30240

2ماجستير2العامرية32555االنبارذكربالل خضير حميد384033

3ماجستير2العامرية32555االنبارذكرمحمد اسماعيل ابراهيم383873

4ماجستير2العامرية32555االنبارذكرمنعم محمد عبيد345291



5ماجستير2العامرية32555االنبارذكرمظهور نوري تركي84246

6بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرمحمود راشد عبود383907

7بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكريارس مشحن صايل383890

ن زغير30330 8بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكريحتر حسير

9بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرعلي ساري خرصن383803

10بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكراسماعيل سليم فهد383861

11بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرنومان هادي تاية383917

ن فزع عدوان110556 12بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرياسير

هللا فزع عدوان110548 13بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرخير

14بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرمحمد يونس حسن488913

15بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكربالل نوري جاسم345165

16بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرعامر احمد عبيد236868

ن محسن حمادي110550 17بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرامير

18بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرمدرك هاشم عبد345155

 علي383940
ن 19بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرفراس حسير

20بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرمحمد طالل فياض383773

21بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكراكرم توفيق عليوي488797

22بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرمحمد كاظم خليفة16075

23بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرعمر ابراهيم عناد110558

ن صايل384025 24بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرفوزي حسير

25بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكردحام خلف صالح488791

26بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرمهند محمود خرصن345272

27بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرعبدالكريم مشحن صايل383899

28بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرحاتم كريم خليفة30223

29بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرمحمد مشحن صايل383849

30بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكررياض قاسم محمد383817

31بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرمهند سليم فهد345254

32بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرقاسم حمد جاسم30324

33بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرعبدهللا غانم سليم345248

34بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرقاسم ياس عبود383859

35بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرابوبكر محمد احمد383969

36بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكريارس عبد جاسم345189

37بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكريارس محمد ثميل345151

38بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكريونس فزع جاسم383934

39بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرموفق عارف عبيد345187

40دبلوم2العامرية32555االنبارذكرماجد حمادي عماش110547

41دبلوم2العامرية32555االنبارذكرمحمد فواز عباس345183

42دبلوم2العامرية32555االنبارذكرسالم عبدهللا دحل383958

43دبلوم2العامرية32555االنبارذكرعبدالوهاب حمزة خليفة110542

ن فزع84428 44دبلوم2العامرية32555االنبارذكرمهند ياسير

45دبلوم2العامرية32555االنبارذكرحمود سليم فهد383865

46دبلوم2العامرية32555االنبارذكراحمد فالح عيفان383839

47إعدادية2العامرية32555االنبارذكرسمير فاضل حمادي345269

48إعدادية2العامرية32555االنبارذكرعمر محمود عباس84252

1ماجستير2العامرية32555االنبارذكرشاكر سعدون مرير110567

ن صايل531822 2ماجستير2العامرية32555االنبارذكرصدام حسير

3ماجستير2العامرية32555االنبارذكرمهند احمد عبد252619



4بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرحاتم سالم حمود345188

5بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرمهند فهيم احميد85587

6بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرخالد عبدهللا عباس236871

7بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرمحمد سعدون مرير110568

8بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرمثتن حميد ازعيي 252646

9بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكراحمد مرشد عبود30339

10بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرعمر راشد عبود345171

11بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرمصطقن عبد عليوي30216

12بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرعمر محمد فاضل383812

13بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرعمر احمد عالوي110563

14بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرعبدالكريم محمد فتيخان30219

15بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكراحمد نزار ثميل345152

16بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرمحمد عباس خضير30313

17بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكروسام احمد حمادي30311

18بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرعبدالرحمن صالح حسون384039

19بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرعبدالرحمن صدام جاسم15335

20بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرعبدهللا فاضل منىسي30300

21بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرضياء قاهر عليوي30267

22بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرعثمان طعان خلف488915

23بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرعمر ادريس محمود383810

24بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرعمر حامد عليوي15944

25بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكريحتر محسن عجمي30294

26بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرابراهيم هاشم عبود252666

27بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرعلي حمود تاية383799

28بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرمحمد فاضل صايل383776

29بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرمصطقن كاظم خليفة30222

ن84434 30بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكراحمد حسن حسير

ن خليف383925 31بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكراسامة حسير

32بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرطلحة خضير حميد383832

33بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرضياء محمد اسود236861

34بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرمصطقن عسل جاسم236878

35بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرحيدر علي احمد30289

36بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرازهر علي كرحوت345257

ي حميد383966
ن
37بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرسالم شاق

38بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرامجد سالم نصيف252622

ي236869
39بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرانور عادل حستن

40بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرناظم عالوي جاسم345281

41بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكروليد يحتر علي488798

42بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرعمر حميد محمد110571

43بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرحسام عبدالستار عبيد383784

44بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكروليد عبدالرحمن يونس236859

45بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرعلي خميس فارس110560

46بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرحارث رياض عبد488800

47بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكراحمد اعبيد حمزة345273

48بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرحسن هادي عزيز236865

49بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكراركان خلف مخلف383963

50بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكريونس احمد جاسم345303



51بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرجمال سعدون مرير110532

52بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرخالد حمزة خليفة30184

53بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرسعدي حياد فاضل110551

54بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرحارث تركي لباج85598

55بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرمهند عالوي جاسم345274

56بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرتيسير عدنان جاسم110559

57بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكراحمد كاظم خليفة14847

58بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكراحمد هادي عبدهللا345193

59بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرجمعة احمد حمد345263

60بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرعبدالرحمن فاضل جاسم110554

61بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرعبدالمجيد حميد عباس30227

62بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرسالم عالوي جاسم345278

63بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكريارس احمد جاسم345190

64بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكروليد عايد فزع30337

65بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرريكان نبت محمد488839

ن عالوي84256 66بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرسعيد ياسير

67بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرفراس كريم عبدهللا345233

68بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرمعن سعدون هادي30264

69بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكربركات محمد عبيد345298

70بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكررسول ادريس محمود252735

71بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرانس نارص فاضل383825

72بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرمحمد كريم جاسم345230

 علي110537
ن 73بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرمحمد حسير

74بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرمحمد رسول اسماعيل30271

75بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرابراهيم حمزة خليفة30281

ي345253
76بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرعمر عادل حستن

77بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرسيف غازي محمد30266

78بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرمحمد مهدي خميس110562

79بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكربركات احمد خليفة383955

80بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكريحتر نوري جاسم345243

81بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرعلي حميد محمد110539

82بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرسعيد راشد عبود345177

83بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرمحمود احمد حمد345264

ن30292 84بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكروسام محمد حسير

85بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرمنذر ياس عبود383945

86بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرعقيل احمد رماح110561

ي85593
ن
87بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرسلطان خلف كاق

88بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرعماد عبدالحميد جاسم345290

89دبلوم2العامرية32555االنبارذكرخالد عالوي محمد345302

90دبلوم2العامرية32555االنبارذكربالل عايد عالوي110529

91دبلوم2العامرية32555االنبارذكرمحمود كاظم خليفة30183

92دبلوم2العامرية32555االنبارذكرمحمد احمد عالوي110570

93دبلوم2العامرية32555االنبارذكرعمر غازي خضير30322

94دبلوم2العامرية32555االنبارذكراحمد خالد عالوي84249

95دبلوم2العامرية32555االنبارذكرمزاحم عدنان جاسم345246

96دبلوم2العامرية32555االنبارذكرزياد خلف هادي30213

97دبلوم2العامرية32555االنبارذكريوسف مرشد عبود30309



98دبلوم2العامرية32555االنبارذكراحمد عايد فزع30335

99دبلوم2العامرية32555االنبارذكروليد حمزة خليفة30301

100دبلوم2العامرية32555االنبارذكرمحمد قاسم محمد383893

101دبلوم2العامرية32555االنبارذكرغيث محمود سليمان383770

ي عبد345252
102دبلوم2العامرية32555االنبارذكرعلي حستن

103دبلوم2العامرية32555االنبارذكرامير حميد عودة345196

104إعدادية2العامرية32555االنبارذكرعبدالجبار نبت محمد345237

105إعدادية2العامرية32555االنبارذكرعبدهللا مرشد عبود15561

106إعدادية2العامرية32555االنبارذكراركان رافع محمد84439

107إعدادية2العامرية32555االنبارذكرعلي عبدهللا صالح252426

108إعدادية2العامرية32555االنبارذكرايمن محمد طلب111584

109إعدادية2العامرية32555االنبارذكرعثمان صدام جاسم110572

110إعدادية2العامرية32555االنبارذكرايرس نوار جاسم345296

111إعدادية2العامرية32555االنبارذكرشفيق محمود احمد111355

112إعدادية2العامرية32555االنبارذكرزياد نجم لطيف252448

113إعدادية2العامرية32555االنبارذكرجهاد محمد عبدهللا252424

114إعدادية2العامرية32555االنبارذكراحالم نوري عبد345238

115إعدادية2العامرية32555االنبارذكراسحاق عباس عبود383949

116إعدادية2العامرية32555االنبارذكرعبدالعزيز احمد مرشد15140

ن زغير15399 117إعدادية2العامرية32555االنبارذكرسمير حسير

118إعدادية2العامرية32555االنبارذكرمعاذ صالح مهدي111586

119إعدادية2العامرية32555االنبارذكرصفاء فيصل محمد15968

120إعدادية2العامرية32555االنبارذكرابراهيم طه تركي252252

ن110538 121إعدادية2العامرية32555االنبارذكرادهام حمزة حسير

122إعدادية2العامرية32555االنبارذكراحمد صدام خليل236874

123إعدادية2العامرية32555االنبارذكرطالب محمد ثميل345150

124إعدادية2العامرية32555االنبارذكرنذير عدنان جاسم110555

125إعدادية2العامرية32555االنبارذكرسعيد عبد محمد111347

126إعدادية2العامرية32555االنبارذكرباسم محمد مطر110576

127إعدادية2العامرية32555االنبارذكراحمد باسم محمد252346

128إعدادية2العامرية32555االنبارذكرفراس مطر محل110546

129إعدادية2العامرية32555االنبارذكرانس ساري محمود383794

130إعدادية2العامرية32555االنبارذكراسحاق طه تركي111527

131إعدادية2العامرية32555االنبارذكراحمد علي رشيد15513

132إعدادية2العامرية32555االنبارذكرعمر احمد عباس14897

133إعدادية2العامرية32555االنبارذكرمحمود عبدالرحمن تركي111520

134إعدادية2العامرية32555االنبارذكرسفيان صدام جاسم110575

135إعدادية2العامرية32555االنبارذكرعمر خالد شيخان252246

136إعدادية2العامرية32555االنبارذكربالل نبت محمد345247

137إعدادية2العامرية32555االنبارذكرليث ضاري فياض338869

138إعدادية2العامرية32555االنبارذكرمحمد ناظر هاشم345160

139إعدادية2العامرية32555االنبارذكرعمر جميل عليوي15764

هللا فزع30304 140إعدادية2العامرية32555االنبارذكرسفيان خير

141إعدادية2العامرية32555االنبارذكرعالء بدر عليوي30303

142إعدادية2العامرية32555االنبارذكرعمر خليل ابراهيم383791

ي252545
ن
143إعدادية2العامرية32555االنبارذكرمروان خلف كاق

144إعدادية2العامرية32555االنبارذكرالحمزة احمد حميد339054



145إعدادية2العامرية32555االنبارذكرمصطقن مشحن صايل383814

146إعدادية2العامرية32555االنبارذكرحيدر محمود خرصن345270

147إعدادية2العامرية32555االنبارذكرعثمان خالد عبود252468

148إعدادية2العامرية32555االنبارذكروهاب فايز علي84431

149إعدادية2العامرية32555االنبارذكربالل محمد عبيد345294

150إعدادية2العامرية32555االنبارذكرعبدالرحمن فالح محل15011

151إعدادية2العامرية32555االنبارذكربالسم سعدون مرير110566

152إعدادية2العامرية32555االنبارذكرسفيان حسن ابراهيم110543

153إعدادية2العامرية32555االنبارذكرجالل جواد عبيد488721

154إعدادية2العامرية32555االنبارذكرامير علي كرحوت345255

155إعدادية2العامرية32555االنبارذكرخالد جاسم حمادي345266

ي عبد345250
156إعدادية2العامرية32555االنبارذكرعثمان حستن

157إعدادية2العامرية32555االنبارذكرمحمد طالب ثميل111343

158إعدادية2العامرية32555االنبارذكرعمر طعان خلف488735

159إعدادية2العامرية32555االنبارذكرعالء محمد فتيخان15177

160إعدادية2العامرية32555االنبارذكرجالل ممدوح حرج15095

161إعدادية2العامرية32555االنبارذكرحاتم حميد جواد252487

162إعدادية2العامرية32555االنبارذكرعالء محمد عبدهللا15157

163إعدادية2العامرية32555االنبارذكرصالح جمال حمزة15364

164إعدادية2العامرية32555االنبارذكرمؤيد حجاب صالح252400

165إعدادية2العامرية32555االنبارذكرمحمد نوري تركي111591

166إعدادية2العامرية32555االنبارذكرحيدر ثابت محمد30327

167إعدادية2العامرية32555االنبارذكرعبدالقادر محمد فتيخان252329

168إعدادية2العامرية32555االنبارذكرعمر احمد مرشد252350

ن عبود15625 169إعدادية2العامرية32555االنبارذكرعبدالكريم ياسير

170إعدادية2العامرية32555االنبارذكرمهند هاشم عبود111582

ن كمال محمد383836 171إعدادية2العامرية32555االنبارذكرياسير

172إعدادية2العامرية32555االنبارذكربرزان زيدان خلف111523

ي111522
ن
173إعدادية2العامرية32555االنبارذكراحسان محمد كاق

174إعدادية2العامرية32555االنبارذكرباسم محمد علي111349

175إعدادية2العامرية32555االنبارذكرعبدالقادر عدنان جاسم345241

176إعدادية2العامرية32555االنبارذكرعبدالرحمن سالم عواد252515

177إعدادية2العامرية32555االنبارذكرمصطقن ثامر محمود345262

ن15679 178إعدادية2العامرية32555االنبارذكرخميس تركي حسير

179إعدادية2العامرية32555االنبارذكرمحمد هاشم عبود252458

180إعدادية2العامرية32555االنبارذكرحمد احمد حمد345268

181إعدادية2العامرية32555االنبارذكراحمد حنشل عباس84241

182إعدادية2العامرية32555االنبارذكرسفيان جابر عباس336326

183إعدادية2العامرية32555االنبارذكرصهيب ماهر حميد488795

184إعدادية2العامرية32555االنبارذكرمحمود جاسم مخلف252654

185إعدادية2العامرية32555االنبارذكراحمد صالح هاشم345161

186إعدادية2العامرية32555االنبارذكراسحق حامد عبود15660

187إعدادية2العامرية32555االنبارذكرمحمد فالح انور30332

188إعدادية2العامرية32555االنبارذكرعبدالخالق هادي عبدهللا337838

189إعدادية2العامرية32555االنبارذكرمنير نواف محل110581

190إعدادية2العامرية32555االنبارذكرمعن سعدون مرير110534

191إعدادية2العامرية32555االنبارذكرمسعود مرشد عبود383797



192إعدادية2العامرية32555االنبارذكرطارق محمد فاضل383827

ن110574 193إعدادية2العامرية32555االنبارذكراحمد مطر حسير

194إعدادية2العامرية32555االنبارذكرخلف خميس هاشم384029

195إعدادية2العامرية32555االنبارذكرعثمان احمد فوزي383929

196إعدادية2العامرية32555االنبارذكرتيسير احمد جاسم345169

ن خلف111594 197إعدادية2العامرية32555االنبارذكرمحمد حسير

198بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرناظر هاشم عبد345156

199بكالوريوس2العامرية32555االنبارذكرردام صبار صالح252647

1بكالوريوس2العامرية32555االنبارأنتىسارة فالح عبدهللا236862

ن488914 2دبلوم2العامرية32555االنبارأنتىنبا عبدالكريم حسير

1بكالوريوس2العامرية32555االنبارأنتىسهام قاهر عليوي30325

2إعدادية2العامرية32555االنبارأنتىفاطمة محمد عالوي345275

اس مطر محل110573 3إعدادية2العامرية32555االنبارأنتىني 

1دكتوراه2الخالدية32556االنبارذكراحمد جسام مخلف358144

2ماجستير2الخالدية32556االنبارذكراحمد سمير محمد521968

3ماجستير2الخالدية32556االنبارذكراحمد حامد فرحان356959

4ماجستير2الخالدية32556االنبارذكرمصطقن داود عاضي357512

5ماجستير2الخالدية32556االنبارذكرثامر عبد حمدهللا380446

6بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرعبدالرحمن ضاري حمادي83567

7بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكراحمد عبود مروح355307

8بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرمحمد عبود مروح380387

9بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرجميل خلف عبد83544

10بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرجسام محمد عبد355184

11بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرعبدالسالم محمد داود83590

12بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكركمال عارف جاسم83499

13بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرجمعة نايف سالم357371

14بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكريارس مطر عساف356927

15بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرعبد نصار حمد355223

16بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرطارق عفات عواد357438

17بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرمحمد اسماعيل كردي355159

18بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرهادي صالح خليفة81869

19بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرمحمد خليفة دايس547887

20بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرسامي علي نارص356678

21بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرنصيف جاسم محمد357205

22بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرايمن حميد فرحان380286

23بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرعامر حميد عبد81860

ن380264 24بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرسيف فرحان حسير

25بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرمحمد عباس دحل81872

26بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرخالد عطاهللا كرحوت356782

27بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرباسم حمد سليمان522020

28بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرليث قاسم شالع357600

29بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرمهدي صالح زاوي236866

30بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكراسامة قيس جهاد357402

31بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرجمعة نجم رسحان355198

32بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكراحمد داود سلمان81848

33بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرقاسم حمد سليمان252695

34بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكراحمد عبدالرحمن مطر379355



35بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرطارق علي مضعن81890

36دبلوم2الخالدية32556االنبارذكرمحمد طه سعيد380310

37دبلوم2الخالدية32556االنبارذكرشهيد عبدالكريم محمد313817

38دبلوم2الخالدية32556االنبارذكرماهر جبار حتحوت355906

39دبلوم2الخالدية32556االنبارذكرجمال مخلف عواد355638

40دبلوم2الخالدية32556االنبارذكرجمال غازي حمودي358194

ن81928 41دبلوم2الخالدية32556االنبارذكرجمال علي حسير

ن81915 42دبلوم2الخالدية32556االنبارذكرطالب علي حسير

ن حمد83606 43دبلوم2الخالدية32556االنبارذكرمحمد حسير

44دبلوم2الخالدية32556االنبارذكرحميد جاسم محمد81910

45دبلوم2الخالدية32556االنبارذكرمحمود نصار حمد81935

46دبلوم2الخالدية32556االنبارذكريونس خرصن حمود357103

47دبلوم2الخالدية32556االنبارذكرعدنان احمد جياد379335

48دبلوم2الخالدية32556االنبارذكرمحمد علي حمد356244

49دبلوم2الخالدية32556االنبارذكراحمد جواد نامق81906

50دبلوم2الخالدية32556االنبارذكرعبدهللا عامر حماد380411

51دبلوم2الخالدية32556االنبارذكرفراس وهاب حمد81901

52دبلوم2الخالدية32556االنبارذكرمصطقن عدنان فهد81903

53دبلوم2الخالدية32556االنبارذكرثامر عبدهللا محمد81895

54إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرعودة عبد علوان81897

55إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرعبدالرحمن سليمان ضاجي252692

ن81920 56إعدادية2الخالدية32556االنبارذكررعد علي حسير

57إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرمحمد شالع محمد380440

58إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرهيثم خلف حسن380271

59إعدادية2الخالدية32556االنبارذكراحمد عبد حمد356752

60إعدادية2الخالدية32556االنبارذكراحمد زامل محيسن380240

1ماجستير2الخالدية32556االنبارذكرعبدالرحمن علي محسن380405

2بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرمحمد عبيد ماطر380237

3بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرمحمد عبدالوهاب حميد380408

4بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرمصطقن رائد عبدهللا380297

ي موس380381 5بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرعمر ناج 

6بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرمصطقن ابراهيم سليمان81873

7بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرمشتاق علي عطاهللا81813

8بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكراحمد فاضل عبد357481

ن111144 9بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرعمر علي حسير

10بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرليث عبدالرحمن مطر379372

ن379423 11بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرعلي طالب حسير

12بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرمحمد زيدان خلف81867

13بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرسعد رعد عطاهللا356873

14بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرعبدالرحمن رزاق صالح252536

15بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرمحمد رائد عبدهللا380299

16بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرعمر علي فوزي83603

17بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرحسن فالح عبد83599

18بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكروائل عبد صالح252670

19بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرمصعب صالح مهدي355860

20بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرغسان جمال عبد83586

21بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرمحمد نجم عبيد356090



22بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرحمادي سالم حمادي252579

23بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرمحمد حمدان حمود357329

24بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكراحمد فرج ابراهيم355134

25بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكربالل محمد سويد355445

26بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرعمر مهدي فتاح83620

27بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكروليد خالد احمد83578

28بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكراحمد جاسم محمد380303

29بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرعادل خميس خلف355369

ن احمد83532 30بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرمحمد ياسير

31بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكراحمد حميد فرحان380283

32بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرمصطقن شاكر محمود81842

33بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرسيف سعد هذال81923

34بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرحمدهللا فاضل حمود355564

35بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرمحمد يوسف عبد83549

36بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكررسول جمعة خشان252633

37بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرعلي مهدي فتاح83491

38بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرعمر حمد صالح81879

39بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرخلدون صباح شالع81853

40بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكراحمد محمد سويد354984

41بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكراحمد عيىس محمد360613

 ابراهيم علي358184
42بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرمصطقن

ي355016 ن قيس ناج  43بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرياسير

44بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرانس سعدي خميس83618

45بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرمحمد مطر عبد521868

46بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرغسان محمد عطية357157

47بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرمهند حميد فرحان356657

48بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرلؤي حسون حمد81825

49بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكراحمد دهام مسعف380398

50بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرعماد حمدي صباح356127

51دبلوم2الخالدية32556االنبارذكريونس حماد محمد81933

52دبلوم2الخالدية32556االنبارذكرسعد صالح حمد380320

53دبلوم2الخالدية32556االنبارذكرعمر عودة عبد81885

54دبلوم2الخالدية32556االنبارذكرانور علي جسام380306

55دبلوم2الخالدية32556االنبارذكرعلي حسن علي379526

56دبلوم2الخالدية32556االنبارذكرفراس رعد موس83612

57دبلوم2الخالدية32556االنبارذكرمصطقن يونس عساف81876

58دبلوم2الخالدية32556االنبارذكرخالد رحيم مهنا81934

توح81830 59دبلوم2الخالدية32556االنبارذكرعبدالعزيز احمد رسر

60إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرقحطان محمد عطية356995

61إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرمصطقن طه حمود380251

62إعدادية2الخالدية32556االنبارذكراحمد علي حمد360571

63إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرعلي عبد حمد356709

64إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرعبدالقادر خرصن حمود379509

65إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرايوب محمد حمد81883

66إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرغيث كريم حمود380326

67إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرمصطقن عزيز عبد252490

68إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرحمد عزيز حمد380290



69إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرعبدهللا اسماعيل عبدالغفار357059

70إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرعبدالرحمن احمد عبود252416

71إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرعمر جمعة عبد110814

72إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرمخلد زيدان خلف81864

73إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرعمر محمد عباس81931

74إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرعبدهللا محمد حماد360452

75إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرمصطقن صباح شالع252588

76إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرعبدالرحمن جمال غازي355827

77إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرمحمد فيصل غازي360417

78إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرفهد صباح شالع252584

79إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرعبدالرحمن صالح شالع357462

80إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرعبدالملك عدنان علي252315

81إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرمحمد مجيد محمد547870

82إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرعلي جندي محمد380316

83إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرعيىس فاضل حمود355590

84إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرصهيب حاتم فرحان379564

85إعدادية2الخالدية32556االنبارذكروسام محمد فتيخان111152

86إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرابراهيم خليل دحام111142

87إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرصهيب محمد حمد81798

88إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرخليل ابراهيم سعدون111146

89إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرمحمد منذر اسماعيل252662

90إعدادية2الخالدية32556االنبارذكراحمد محمد جورج547875

91إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرمحمد طالب علي355332

92إعدادية2الخالدية32556االنبارذكربالل محمود سويد380243

93إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرابراهيم مثتن رشيد357026

94إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرفؤاد محمد خلف111151

95بكالوريوس2الخالدية32556االنبارذكرمحسن علي عبيد83564

96دبلوم2الخالدية32556االنبارذكرمحمد خرصن حمود380265

97دبلوم2الخالدية32556االنبارذكرهيثم عبدالكريم محمد313821

98إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرناظم احمد خلف355120

99إعدادية2الخالدية32556االنبارذكراحمد رحمن داود358166

100إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرسعد عبدهللا مطلب380277

101إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرماجد حمد حماد252659

102إعدادية2الخالدية32556االنبارذكرنهاد اسماعيل عبد356900

ن81851 1بكالوريوس2الخالدية32556االنبارأنتىهدى كاظم حسير

2بكالوريوس2الخالدية32556االنبارأنتىايمان مطلك مخلف83573

3بكالوريوس2الخالدية32556االنبارأنتىرجاء خلف عبد355075

4بكالوريوس2الخالدية32556االنبارأنتىنورا باسم داود83581

5بكالوريوس2الخالدية32556االنبارأنتىحمدية مخلف جدعان81914

فاطمة محمد علي355724
6بكالوريوس2الخالدية32556االنبارأنتى

7بكالوريوس2الخالدية32556االنبارأنتىحنان نجم عبدهللا355696

عفرة محمد علي355668
8بكالوريوس2الخالدية32556االنبارأنتى

9بكالوريوس2الخالدية32556االنبارأنتىزينب مهدي فتيخان351703

ن حمد358203 10دبلوم2الخالدية32556االنبارأنتىمتن حسير

ى غازي حمودي355612 11دبلوم2الخالدية32556االنبارأنتىبرسر

12دبلوم2الخالدية32556االنبارأنتىسندس جاسم محمد111149

13دبلوم2الخالدية32556االنبارأنتىسناء شهاب حمد81857



14دبلوم2الخالدية32556االنبارأنتىارساء قدوري علي380402

15دبلوم2الخالدية32556االنبارأنتىشذى جاسم محمد111148

16دبلوم2الخالدية32556االنبارأنتىنادية احمد صالح252630

17دبلوم2الخالدية32556االنبارأنتىمنتىه حميد فرحان379415

1بكالوريوس2الخالدية32556االنبارأنتىاخالص محمد علي355095

2بكالوريوس2الخالدية32556االنبارأنتىهاجر خميس خلف355045

3بكالوريوس2الخالدية32556االنبارأنتىصابرين انور هادي355286

4بكالوريوس2الخالدية32556االنبارأنتىغفران حامد فرحان358217

5بكالوريوس2الخالدية32556االنبارأنتىصفا جسام عبد83536

والء علي حمد379535
6بكالوريوس2الخالدية32556االنبارأنتى

7بكالوريوس2الخالدية32556االنبارأنتىنجالء فرحان احمد355799

8بكالوريوس2الخالدية32556االنبارأنتىشهباء احمد جياد380364

9بكالوريوس2الخالدية32556االنبارأنتىمنتىه موس تركي380394

10بكالوريوس2الخالدية32556االنبارأنتىفاطمة سمير محمد521960

11بكالوريوس2الخالدية32556االنبارأنتىمروة داود سليمان379515

12بكالوريوس2الخالدية32556االنبارأنتىزهراء عبدالسالم كاظم83555

13إعدادية2الخالدية32556االنبارأنتىهاجر شهاب احمد380258

14إعدادية2الخالدية32556االنبارأنتىارساء علي حمد380438

15إعدادية2الخالدية32556االنبارأنتىاية شهيد عبدالكريم313483

16إعدادية2الخالدية32556االنبارأنتىشيماء احمد جياد380413

شهالء علي حمد379543
17إعدادية2الخالدية32556االنبارأنتى

18إعدادية2الخالدية32556االنبارأنتىاية يوسف عبود380246

19إعدادية2الخالدية32556االنبارأنتىهبة شهيد عبدالكريم313414

ن عماد احمد380443 20إعدادية2الخالدية32556االنبارأنتىياسمير

1دكتوراه2جزيرة كرطان32557االنبارذكربشير صباح عواد490052

2ماجستير2جزيرة كرطان32557االنبارذكرنبيل عبدالجبار خلف354317

3ماجستير2جزيرة كرطان32557االنبارذكرزياد محمد هراط489678

4ماجستير2جزيرة كرطان32557االنبارذكرحسام طارق جاسم354715

5ماجستير2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعدي حميد فهد489968

6بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد كردي عبد85526

7بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد صباح كراخ380158

8بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد غانم عبدهللا379982

9بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمازن فليح مطلك84335

10بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرشيحان ابراهيم سمير489972

11بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكريونس سليمان علي111234

12بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرجسام محمد عيدان252679

13بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرانور عبد محمود490051

ن محمد غريب354312 14بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرحسير

15بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعمر جاسم محمد355573

16بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرفوزي فليح مطلك84358

17بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد عبيد صباح85676

18بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرهيثم عباس عبد380187

19بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعصام محمد نواف252753

20بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرصالح عليوي خلف380190

21بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرقاسم محمد فياض85510

22بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد رمضان صالح489675

23بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرزهير فرحان عيد489965



24بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعلي خالد جلوب380011

ن عبد354935 25بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرحميد حسير

26بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعالء خباص غايب354736

27بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعماد عراك احمد355413

28بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرظاهد علي جاسم252708

29بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد محمد عبد560963

30بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرفراس حميد احمد355632

31بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد دخيل تركي380120

32بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكروجدي محمد خليل252674

33بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعطاهللا محمد عبد560991

34بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكركامل محمد عبد355025

35بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعدي احمد عبد83808

36بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرصباح نوار شيحان380148

37بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكررعد علي خلف490071

ف عبد252730 38بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرنزار مرسر

39بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرسالم علي هتيمي355554

40بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكررائد سعدي سالم380205

41بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد عبدهللا قادر354232

42بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكروليد محمد عبد380217

43بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعلي احمد ندة379994

ن محمد هراط489614 44بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرحسير

45بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكررياض سعدي سالم355367

46بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد سعدي سالم354687

ي سالم مطلك355235
47بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرسيقن

48بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرطاهر عبدهللا حسن354242

49بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرحسام خليل ابراهيم380209

 علي احمد354258
ن 50بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرحسير

51بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعدي فاضل خلف380136

52بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعمر حميد مطلك84351

53بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكروليد خالد سليمان84347

54بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكراسحاق صباح عبد85536

55بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرسفيان نارص عواد357718

56بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد عبدالعزيز حردان490066

57بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعمار عبدالرحمن صبار489673

58بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرحمزة شاكر محمود354812

59بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكريوسف عبدالرحيم احمد380161

60دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكركامل هايس عبد355343

ن380172 61دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرصباح كراخ حسير

62دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعادل عراك احمد489966

63دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرستار جبار مخلف354979

ن عبد380015 64دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعلي حسير

65دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد محسن عسل355224

66دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرفاضل حماد نايف489682

67دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد جبار مخلف355319

68دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرحاتم حميد عسل355215

69دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد عبيد جياد380194

70دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد حماد عبد355246



71دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرازهر جاسم عواد354786

72دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد نجم عبدهللا83745

73دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرخالد عبد علي354953

74دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكركمال هايس عبد380129

75دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعلي جبار محسن355495

76دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرقيس رحيم محمد354753

 علي83847
ن 77دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد حسير

78دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد هاشم عبد354705

ن380154 79دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد علي حسير

80دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكررياض مخلف علي85519

ن380151 81دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكررائد علي حسير

82دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكراسعد حميد خلف379996

83دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكراياد عراك احمد380064

84دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعادل محمد كواد380040

85دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد حسن فرحان354919

86دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرذر عبيد محسن355519

87دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمصطقن محمد كواد380043

88دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرنشوان جاسم محمد490063

89دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرسليمان محمود فدعوس355755

90دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرفراس رعد عزيز355832

91دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكررسمد عطاهللا محمد561001

92دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرسيف عادل عراك490078

93دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكروائل احمد فرحان490048

94دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرفراس عادل عراك490076

95دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمروان محمد مجيت560985

ن صالح خلف83748 96إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرحسير

97إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرطالب عبد علي380211

98إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرايمن صبار عبدهلل355132

99إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمصطقن جاسم عواد380123

100إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعامر محمد ساجر252657

101إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد حميد علي355902

ن380156 102إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرثائر علي حسير

103إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعبدالرحمن قاسم خلف84384

104إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعمار خلف محمود380165

105إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرخطاب عمر جاسم355582

106إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرماهر مهدي عواد354668

107إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمروان خلف صباح85682

ي354250 108إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرطارق زياد ناج 

1ماجستير2جزيرة كرطان32557االنبارذكرحازم محمد عبد380071

2ماجستير2جزيرة كرطان32557االنبارذكريارس خلف علي313873

3ماجستير2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد عدنان برع354373

4ماجستير2جزيرة كرطان32557االنبارذكراكرم سالم مهدي357940

5ماجستير2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد رحيم محمد355117

6ماجستير2جزيرة كرطان32557االنبارذكراثير جاسم محمد490061

7بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرايمن احمد عبد380062

8بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد محمد احمد490062

9بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد عبدهللا الحج355098



10بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرحميد عبدهللا الحج355036

11بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرقتيبة محمد عبدهللا85528

12بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرسفيان اركان سعيد357837

13بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد طه عبد355303

14بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمصطقن خميس عبدهللا354287

15بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعبدالكريم احمد عبدهللا354907

16بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعمر هالل سعيد354546

17بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرليث جمال احمد354382

18بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرسيف كريم محمد355624

19بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد سعد عباس354356

ن خليفة كراخ83797 20بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرحسير

21بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعلي جاسم محمد354363

22بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد محمد خلف379802

23بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرخالد وليد احمد83801

24بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد زيدان خلف380023

25بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكراسامة خليل ابراهيم354855

26بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعمر زيدان خلف380022

27بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعبدالرحمن علي عبدالعزيز380007

28بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرسعد صالح مجبل354625

ن هالل عودة111239 29بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرحسير

30بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد خلف محمد355484

31بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعمر عامر مخلف383438

32بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرزياد حميد عبيد84331

33بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكربالل عبد صباح111304

34بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكررائد حامد محمد83753

35بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد كامل عبد85674

ن380140 36بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعلي طالب ياسير

37بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعبدالرحمن محمد علي355291

ي نجم354189 38بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمصطقن ناج 

39بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرسيف سعيد سنجار355617

40بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرحمزة حمد ويس354277

41بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكراسامة شهاب احميد357237

42بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرحيدر محمد تركي85506

43بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكراوس عادل عبدهللا85508

44بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد حميد عناد383450

45بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكراسماعيل حمد عودة313685

46بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد صالح عبد380182

47بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكربهاء دحام كامل84329

48بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعمار ستار جبار380031

49بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعمر حميد فهد380046

50بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعثمان قاسم خلف354603

51بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعمر رحيم محمد355194

52بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكربكر راغب احمد490059

53بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعمر احمد حمد252677

54بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعثمان عبدالرحمن صبار489670

55بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعباس رحيم محمد357232

56بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكريوسف محمد فرهان383408



57بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرحمد غايب محمد111308

58بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرحسام محمد فيحان380098

59بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد علي عبيد85498

60بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكراثير قاسم خلف355608

61بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرفارس احمد عبد380060

62بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد عبدالرحمن محمد560969

63بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرهيثم محمد عودة380099

64بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعمر عماد دحام356613

65بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرصهيب يونس سليمان355396

ن83741 66بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرحمد علي حسير

67بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد عباس عبد355146

68بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمصطقن رعد عباس357173

69بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكريارس خلف عبدهللا85672

70بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكررياض حماد نايف84362

71بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرسيف محمد ابراهيم355177

72بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد حامد عليوي252669

73بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد مصلح مطلك84345

74بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرباسم داود سليمان84341

75بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعدنان سعدون كاظم83747

76بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعمر خلف فيصل380143

77بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعمر صباح عبد83764

78بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكروليد ابراهيم ساجر252442

79بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكررياض علي عبدالعزيز379818

80بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعمر عبيد جبار85534

81بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد جاسم محمد490065

82بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعالء صباح محمد111226

83بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكروليد توفيق عطاهللا85523

84بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكربسام لطيف احمد354559

85بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد اسماعيل حماد490073

86بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرجاسم محمد احمد111298

87بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد حمد ويس354267

ي اسماعيل522363
88بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرهيثم حق 

89بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمثتن يوسف سلمان252642

90بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد هالل داود355047

91بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكركريم محمود ابراهيم252629

92بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرحسان محمد عبد490056

93بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرايمن قاسم غايب83760

94بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرضياء فوزي حسن383414

95بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرفراس خالد كامل84369

96بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعمر فاضل كراخ83789

97بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكربالل حميد عبيد84337

ن490070 98بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعالء سالم ياسير

99بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد عدنان هالل380198

100دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد نصيف جاسم83804

101دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد حميد خلف356903

102دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكريونس علي احمد111547

103دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرقيس نجاح مجبل489679



104دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمجيد ابراهيم حمد84381

105دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعبدهللا جاسم عواد354208

106دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد عماد احمد252743

107دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد محمود جمعة84376

108دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمصطقن سعدي سالم355355

109دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكربالل فواز داود380033

110دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرامير كامل محمد355010

111دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرليث حميد ابراهيم355073

112دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرقتيبة يونس سليمان355469

113دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرخلف صالح فيحان84359

 علي357467
ن 114إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرزيد حسير

115إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرضياء محمد قادر111538

116إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرغيث محمود عبد252475

117إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرقاسم مصطقن سالم379770

118إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرسعد محمد خليل252418

119إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد علي تركي355188

120إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد علي هتيمي354322

121إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرحميد مجيد عبدالعزيز354723

122إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد غانم عبدهللا383462

123إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكروسام محمد فيحان380176

124إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرايوب سعد عباس357539

125إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرسالم مصطقن سالم252253

126إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعبدالخالق ناظم سليمان252508

127إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد محمد عبد357617

128إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرحسام مظهور دواح380192

129إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد عبدهللا محمد380221

130إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكربركات زيدان خلف355595

131إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعمر محمد خلف561062

132إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكررسول حامد عبد111540

133إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرليث شحاذة مطر111109

134إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكربالل علي حمد383413

135إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرجمال خلف فيصل354580

136إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعمر محمد علي357442

137إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعبدالصمد ابراهيم حمد111250

138إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرلؤي طالب علي354296

139إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعبدالكريم حميد خلف380028

140إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرسامر كريم محمد357411

141إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد محمد جبار356808

142إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعثمان حمد ويس355438

143إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعبدالرحمن خلف صباح111263

144إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكربالل احمد هراط252552

145إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرتيسير يونس سليمان355423

146إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعماد خلف عبيد111529

147إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد صادق فرج111552

ن محمود جمعة111251 148إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرياسير

149إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعبدالرحمن صادق فرج357056

150إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرسيف خالد سليمان489684



151إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرخالد نواف احمد380047

152إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكراوس دحام كامل252409

153إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعبدالرحمن سعد خلف490075

154إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرفيصل عدنان خليفة380203

155إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرخالد عمر نجاح85538

156إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعلي جايد حميد252419

157إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرانس جمعة عبود111260

158إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمصطقن صباح نوار357400

159إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد محمد عبد380166

160إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد اسماعيل عباس354799

161إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد صادق شعالن355202

162إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرسفيان خلف صباح111271

163إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمصطقن رسمي احمد383419

164إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرايمن نصيف جاسم111106

165إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد مجيد كواد560979

166إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد خالد كامل111245

167إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمرتضن فايز زبار380045

168إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعمر يوسف رمح252496

169إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرصهيب مجيد حميد522329

170إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد غسان احمد355575

171إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكراياد خلف نايف383469

172إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرايهاب حميد احمد489860

 علي حمد383466
ن 173إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرحسير

 علي252510
ن 174إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعمر حسير

175إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرنبيل عماد محمد522324

176إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرخرصن عبدهللا قادر111229

177إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرقتيبة محمد عبد252367

178إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد محمد مهند383444

179إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرقتيبة عمر نجاح85542

180إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرحسام عفيف احمد355652

181إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعبيدة جاسم عواد354218

182إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكربسام مشعان محمد111265

183إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد ابراهيم حمد111241

184إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكراسعد قاسم غايب379791

185إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمصطقن عدنان حسون379811

186إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد كامل محمد357348

اء وليد جاسم357454 187إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرالي 

188إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرفارس زياد خلف354654

189إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرحكمت رحيم نواف379822

190إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرعلي كريم محمد356092

191إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد عدنان محمد354340

192إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد علي خلف561007

193إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرايوب رحيم محمد354348

 علي357428
ن 194إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد حسير

195إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرابراهيم خليل ابراهيم356719

196إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرشعيب يونس سليمان355446

197بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد عباس نجرس83755



198بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمكيف جاسم محمد355109

ي252544
 
ق 199بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمشعان عبد رسر

200بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرجاسم محمد عودة313683

201بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد صبار حمادي111295

202بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكراحمد عبد ابراهيم380175

203بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمحمد عليوي خلف328092

204دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكربهجت علي فرحان85680

205دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارذكرزياد خلف فيصل560955

206إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرقاسم ابراهيم دحام252617

207إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارذكرمجيد تركي هتيمي111256

1بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىحمدية شالل حمادي111546

اق صالح فرحان252755 2بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىارسر

سعديه علي اعبيد356562
3بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارأنتى

ن84354 4بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىهناء سليمان حسير

5بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىلمياء فائق هاشم380216

6دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىسعاد نواف جارهللا85513

7دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىبان عناد خلف85544

8دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىهناء طاهر عبدالجليل380170

ن354874 مريم علي حسير
9دبلوم2جزيرة كرطان32557االنبارأنتى

10إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىحال خليل ابراهيم356105

زهراء محمد علي355276
1بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارأنتى

2بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىاية عدنان حسون380053

ن محمود عبد380025 3بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىيقير

4بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىرمال حامد لطيف84339

5بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىاخالص احمد فرحان380092

6بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىغفران عبد لطيف355499

7بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىدعاء فواز سالم356664

8بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىريام فوزي زبار380017

9بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىوسن عدنان حسون380049

10بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىرسل شهاب حميد355086

11بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىرنا خليل ابراهيم379991

12بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىرواء كريم حميد355382

13بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىنور جاسم عواد355261

14بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىبيداء صباح كراخ379777

15بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىرحاب محمد كردي252569

16بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىروان محمد عبد357019

17بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىغفران عدنان حسن354768

18بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىندى عامر محمد356943

19بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىلمياء احمد فرحان380139

20بكالوريوس2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىريام انور عبد383455

ن محمد85530 21إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىمروة حسير

22إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىهاجر محمد صالح111255

23إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىسبأ خليل اسماعيل357434

24إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىنور صالح عبد111531

25إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىنبا مصلح مطلك111227

لينا منذر تركي383436
26إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارأنتى

27إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىرواء عماد عراك355661



28إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىعبير حماد عبد111243

29إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىمريم خلف عبيد111533

30إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىعائشة حسن محمد85533

31إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىرواء حميد مطلك111248

32إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىنغم صالح عبد111530

33إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىاية مصلح مطلك111240

34إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىغسق خليل اسماعيل355545

35إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىفاطمة خليل اسماعيل355504

ن يونس سليمان111232 36إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارأنتىلجير

اية محمد علي357485
37إعدادية2جزيرة كرطان32557االنبارأنتى

1ماجستير2حديثة42558االنبارذكررقيب عبدالحميد عبد489548

2ماجستير2حديثة42558االنبارذكرمولود مخلص عبدالقادر342491

3ماجستير2حديثة42558االنبارذكركرم عايد عبدالعزيز276756

4دبلوم عالي2حديثة42558االنبارذكرمحمد نادر صالح342571

5بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرحسن محسن صالل341466

6بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكراياد فهد طليب140441

7بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكربالل عبدالقادر سعيد282002

8بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرقيس حمودي حليم342524

9بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرليث برزان خلف282138

ف ابراهيم342538 10بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرمدحت مرسر

11بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكررواء خليفة صالح341493

12بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكردريد تركي زايد282005

13بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكركريم عياده ساير282082

14بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرمحمد مرسور محمد342687

15بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعمار مشعان طلفاح342668

ي يحتر489564 16بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكردريد خير

17بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكراحمد وهبت رمزي281998

18بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكررائد نجم اسماعيل489368

19بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكراحمد مظهر جوير489573

20بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكركوان عياده ساير276826

21بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرمهند غازي عفات342542

22بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكراحمد عودة صالح341516

23بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكررعد ياس عبدالحليم489375

ي شاكر342313 24بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرمحمد ناج 

25بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرفدعم قحطان محمد342676

26بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرجمعه سوري حمد489365

27بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكربهاء عباوي شعير140420

28بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكراثير حميد الماز342558

29بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرشاكر حامد محمد489373

30بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكررجب عياده ساير140452

31بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرسعد دحام صايل140455

32بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكراحمد عبدالرزاق كماش282070

33بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكراحمد حسن اسماعيل489370

34بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعالء طارق سعيد489362

35بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعماد حسن اسماعيل489374

36بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرمهند حمد محمد140415

37بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعمر بداع محمد489533



ن489360 38بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكراواب علي حسير

39بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرحسام حمدي عبدالغفور342593

40بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرمصعب خضير ياس344280

41بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرامجد عدنان عبدالواحد489372

42بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرمحمد عماد اسماعيل341532

43بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكراحمد طالب حميد140051

44بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرمحمد رافت جاسم489346

45بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرزياد فري    ح فهد140450

46بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرضياء طارق سعيد489380

ن140502 47بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرسعد عبدهللا حسير

48بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعمر مشعان طلفاح489537

49بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعلي رباح عبدهللا282021

ن رمضان276890 50بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعالء تحسير

51بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرسالم موفق سالم489328

52بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعمر خالد عطاهللا344294

53بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعبدالستار حميد فليح140040

54بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعبدهللا ايمن عبدالواحد164417

55بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكراكرم مخلص عبدالقادر342485

56بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرمصطقن عبدالوهاب احمد153186

57بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرمحمد عبدالمحسن خلف140430

ن جدوع341444 58بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكراحمد حسير

59بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكراسماعيل عبدالجليل ابراهيم489571

60بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرسفيان منير جاسم140423

61بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعبدالكريم خلف مطر268545

62بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكراسامة زهير خطاب342465

63بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكربالل ابراهيم يوسف342515

64بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرواقد عبدالسالم محسن282130

65بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعالء احمد عبد282037

ن احمد342479 66بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعمر ياسير

67بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعامر ثامر عودة140046

68بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرغزوان مقبل سعيد489567

69بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرمهند طالب حميد140468

70بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرحمزة عبدالكريم حديد276706

71بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرماجد سعود عبدالعزيز489552

72بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرمحمد خالد مصطقن548058

73بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعبدهللا عادل عبدالجبار276748

74بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعمر سامي عبدالجبار282016

75بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرصباح نوري سعيد282009

76بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعلي حمزة علي140475

77بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعبدالرحمن عودة صالح489364

 عادل علي140457
78بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرمصطقن

ن موس140463 79بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرمعاذ امير

80بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرسيف غسان نافع342500

81بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعبدالعليم عمار عدنان140435

82بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرسعد صالح حمد489556

83دبلوم2حديثة42558االنبارذكرخالد عطاهللا سالم276804

84دبلوم2حديثة42558االنبارذكراكرم خليف مطر342471



85دبلوم2حديثة42558االنبارذكرمروان جبير محمد276790

86دبلوم2حديثة42558االنبارذكرظاهر عبد علي489549

87دبلوم2حديثة42558االنبارذكريارس رحيل حردان140465

88دبلوم2حديثة42558االنبارذكرنرص عبود رشيد489536

89دبلوم2حديثة42558االنبارذكربالل علي حميد282550

90دبلوم2حديثة42558االنبارذكرعبدالرحمن عبدالرزاق ساكن342649

91دبلوم2حديثة42558االنبارذكرعبدالرحمن جمعة فليح342720

92دبلوم2حديثة42558االنبارذكرعلي عايد عبدالعزيز489352

93دبلوم2حديثة42558االنبارذكرعامر عبدالهادي عبداالله548055

94دبلوم2حديثة42558االنبارذكرعلي عامر حردان140001

95دبلوم2حديثة42558االنبارذكرعمار فاضل عامج139994

ن342690 96دبلوم2حديثة42558االنبارذكرعبدالحكيم عبيد ياسير

97دبلوم2حديثة42558االنبارذكراحمد طارق داؤد376251

98دبلوم2حديثة42558االنبارذكرمحمد فواز صكر140459

99دبلوم2حديثة42558االنبارذكرعمار موفق محمود282058

100دبلوم2حديثة42558االنبارذكرمهدي صالح حمد140413

101دبلوم2حديثة42558االنبارذكرعالء حمادي خلف489349

102دبلوم2حديثة42558االنبارذكرسيف سامي عبدالجبار282062

103دبلوم2حديثة42558االنبارذكرمحمد حكيم فهد282054

104دبلوم2حديثة42558االنبارذكرايمن حسان طلفاح342567

ي عبدالمجيد342368
105دبلوم2حديثة42558االنبارذكرحسان عوبن

106دبلوم2حديثة42558االنبارذكرسعد سمير خلف282030

107دبلوم2حديثة42558االنبارذكرعثمان جميل سويد308023

108دبلوم2حديثة42558االنبارذكرواثق سامي احمد489554

109دبلوم2حديثة42558االنبارذكرطه احمد طه140444

110دبلوم2حديثة42558االنبارذكربرهان محمود عبدالرزاق548053

111دبلوم2حديثة42558االنبارذكرانور عبدالعزيز عبدالكريم489553

112دبلوم2حديثة42558االنبارذكرانور زكي حميد489334

ن489387 113دبلوم2حديثة42558االنبارذكرايهاب علي حسير

114دبلوم2حديثة42558االنبارذكرخالد جمال عبدالغفور282085

115دبلوم2حديثة42558االنبارذكرانور صفاء خزعل341456

ن282024 ن عالء حسير 116دبلوم2حديثة42558االنبارذكرحسير

ي محسن140439
117دبلوم2حديثة42558االنبارذكرمنير هابن

118دبلوم2حديثة42558االنبارذكرعبدالعزيز مناع نواف342600

119دبلوم2حديثة42558االنبارذكرسامر باسم علوان342323

120دبلوم2حديثة42558االنبارذكرعبدهللا معد محمد489541

121دبلوم2حديثة42558االنبارذكراياد طارق داود140447

122دبلوم2حديثة42558االنبارذكروسام عبد حمادي140497

ي548026
123دبلوم2حديثة42558االنبارذكرارشد عبدالخالق راضن

124دبلوم2حديثة42558االنبارذكرجنيد لطيف نايف140470

125دبلوم2حديثة42558االنبارذكراسامة عبد مخلف140514

126دبلوم2حديثة42558االنبارذكرمهند عادل ولي الدين140512

127دبلوم2حديثة42558االنبارذكرمحمد حارث سالم489540

128دبلوم2حديثة42558االنبارذكرحسن مرعي عبدالغفور282105

129إعدادية2حديثة42558االنبارذكراحمد زعيان عبد342605

130إعدادية2حديثة42558االنبارذكربشير فتاح محمد342552

ي فليح489532 131إعدادية2حديثة42558االنبارذكرشاكر صي 



132إعدادية2حديثة42558االنبارذكررافت جاسم محمد489347

ي طليب276776
133إعدادية2حديثة42558االنبارذكرعلي راضن

134إعدادية2حديثة42558االنبارذكرامجد صبار عطاهلل282064

135إعدادية2حديثة42558االنبارذكراحمد ابراهيم عبد140464

136إعدادية2حديثة42558االنبارذكربندر جي  عبدالجليل489557

ي محمد140501 137إعدادية2حديثة42558االنبارذكرتيسير خير

138إعدادية2حديثة42558االنبارذكرصادق فخري ذاكر276882

139إعدادية2حديثة42558االنبارذكرسعدي جابر محمود489526

140إعدادية2حديثة42558االنبارذكرمحمد عادل علي489543

141إعدادية2حديثة42558االنبارذكرحسن فالح خلف342540

142إعدادية2حديثة42558االنبارذكراحمد عاصم اسماعيل489378

143إعدادية2حديثة42558االنبارذكروسام حمدي عبدالغفور276844

144إعدادية2حديثة42558االنبارذكراحمد عبدالسالم محسن489377

145إعدادية2حديثة42558االنبارذكرعماد خالد جاسم140014

146إعدادية2حديثة42558االنبارذكراثير جمال عبدالغفور282091

147إعدادية2حديثة42558االنبارذكررافد جابر محمود489523

148إعدادية2حديثة42558االنبارذكرعمر حازم علوان342362

149إعدادية2حديثة42558االنبارذكرقضي فتاح محمد140472

150إعدادية2حديثة42558االنبارذكرعلي مرعي عبدالغفور282103

151إعدادية2حديثة42558االنبارذكرمحمد لطيف نايف140440

152إعدادية2حديثة42558االنبارذكريحتر زيد مسلم140462

153إعدادية2حديثة42558االنبارذكرمحمد حامد خلف282095

154إعدادية2حديثة42558االنبارذكرعبدالستار هادي عبداللطيف140509

155إعدادية2حديثة42558االنبارذكرعوف عبدالرحمن محسن489563

156إعدادية2حديثة42558االنبارذكراحمد مزهر طه140446

157إعدادية2حديثة42558االنبارذكراحمد حكمت خلف281994

158إعدادية2حديثة42558االنبارذكررسي تركي زايد342531

159إعدادية2حديثة42558االنبارذكرمنترص محروس حامد268371

160إعدادية2حديثة42558االنبارذكرقاسم محمد احمد270704

ن341599 1ماجستير2حديثة42558االنبارذكرمحمود فرحان حسير

2ماجستير2حديثة42558االنبارذكرمحمد محمود سليمان342708

3بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرمحمد مظفر مشعل140063

4بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرقضي ظاهر عبد489544

5بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكراسماعيل عبدالرحمن عبدالرزاق342653

6بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرمصطقن عبدالحكيم شفك376219

7بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعمر حميد فليح140033

8بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرزيد عبدهللا عبدالغفور282112

9بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرغيث غسان نافع276715

10بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعمر ثميل سكران489561

11بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرشامل حمد سالمه140478

12بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرسفيان رجب عيادة281991

13بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكربسام علي حميد282041

14بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعبدالغفور مرعي عبدالغفور282108

15بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكريعرب موصوف محمد342353

16بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعقبة رافع شحاذه276685

ن موفق صالح489340 17بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرحسير

18بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرسيف الدين نوري فليح342694



19بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعلي حكيم رمضان140480

20بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكربكر كمال عبدالمجيد276722

21بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعلي بسام عبدالواحد489551

ن164134 22بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرسيف الدين خالد حسير

23بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعمر خالد محمود489577

24بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرستار ثامر عودة140487

25بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعبدهللا احمد خلف281983

26بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعمر خلف دلف489367

ي140499 ن شاكر صي  27بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرامير

28بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعبدالقادر اسامة عبدالقهار276730

29بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعبدهللا مؤيد فيحان270658

30بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرايمن نجيب جاسم140506

31بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرمعاوية سفيان رعد548027

32بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكروسام عبد مخلف282072

ن140504 33بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعلي عبدهللا حسير

34بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكربشير محمود صالح164132

35بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرارقم مخلص عبدالقادر342461

36بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكراحمد ثابت فرحان140511

37بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرعبدالرزاق شكري خليل342692

38بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرسدير عبدالسالم نصار282115

39بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرمامون غانم فرج342715

40بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكراحمد مظفر مشعل140467

41بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرمحمود خالد مصطقن548056

42بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكريارس حمد سالمه140476

43بكالوريوس2حديثة42558االنبارذكرمصطقن جمعة فليح281989

44دبلوم2حديثة42558االنبارذكرمحمد اسماعيل سليمان276816

45دبلوم2حديثة42558االنبارذكرمحمد زعيان عبد342618

46دبلوم2حديثة42558االنبارذكرمحمد عبدالوهاب نايف342304

47دبلوم2حديثة42558االنبارذكرضياءالدين شكري غائب342711

48دبلوم2حديثة42558االنبارذكرمصطقن حاتم محمدسعيد282033

49دبلوم2حديثة42558االنبارذكرزيد عبد مخلف342636

50دبلوم2حديثة42558االنبارذكررامي عادل ولي الدين140456

ن جابر مخلف140023 51دبلوم2حديثة42558االنبارذكرحسير

52دبلوم2حديثة42558االنبارذكرعباس فاضل عفر140505

53دبلوم2حديثة42558االنبارذكرعمر جمال عبدالغفور282088

54دبلوم2حديثة42558االنبارذكرمحمد صالح محمد140507

غام عارف مشعان164298 55دبلوم2حديثة42558االنبارذكررصن

56دبلوم2حديثة42558االنبارذكرمصطقن برزان حاتم140485

57دبلوم2حديثة42558االنبارذكرزين الدين عبدالعزيز فياض342641

ل رشيد140411 ن 58دبلوم2حديثة42558االنبارذكروعد مين

59دبلوم2حديثة42558االنبارذكرعبدالسالم خشمان ابراهيم276700

60إعدادية2حديثة42558االنبارذكرعلي عبدالخالق سحاب268419

61إعدادية2حديثة42558االنبارذكرابوعبيدة عبدالمطلب رزج140030

62إعدادية2حديثة42558االنبارذكرمحمد عبدالرزاق صباح140491

63إعدادية2حديثة42558االنبارذكريوسف مشعان عبد282092

64إعدادية2حديثة42558االنبارذكرمصطقن كمال عبدالمجيد276741

65إعدادية2حديثة42558االنبارذكرعبدهللا عامر رحيل140421



66إعدادية2حديثة42558االنبارذكرعلي برزان حاتم140492

67إعدادية2حديثة42558االنبارذكرعماد اسعد اعضيب341590

 علي282057
ن 68إعدادية2حديثة42558االنبارذكرعبدالرحمن حسير

69إعدادية2حديثة42558االنبارذكرمصطقن عامر عبيد341543

70إعدادية2حديثة42558االنبارذكرطارق ظاهر عبد489545

71إعدادية2حديثة42558االنبارذكربهاء مظفر مشعل489534

72إعدادية2حديثة42558االنبارذكريعقوب مخلف مشعل489559

73إعدادية2حديثة42558االنبارذكرعبدهللا محمد علي489546

74إعدادية2حديثة42558االنبارذكرمحمد انور مشعان140009

75إعدادية2حديثة42558االنبارذكرمحمد عبدالموجود عبيد140409

76إعدادية2حديثة42558االنبارذكرمحمد عبدهللا فليح140427

77إعدادية2حديثة42558االنبارذكرطه عايد عامج341488

78إعدادية2حديثة42558االنبارذكررافد ثابت خلف342517

79إعدادية2حديثة42558االنبارذكرمحمد عايد محمد282492

80إعدادية2حديثة42558االنبارذكرمحمد عادل حميد282048

81إعدادية2حديثة42558االنبارذكراحمد عادل حميد282011

82إعدادية2حديثة42558االنبارذكرمصطقن جابر مخلف140019

83إعدادية2حديثة42558االنبارذكرعبدالرحمن حميد فليح140494

84إعدادية2حديثة42558االنبارذكرعمر عبدالجبار احمد342625

ي مخلف489344 85إعدادية2حديثة42558االنبارذكرمحمد خير

86إعدادية2حديثة42558االنبارذكراسامة سمير سليمان489530

87إعدادية2حديثة42558االنبارذكرمحمد اسماعيل يوسف489520

88إعدادية2حديثة42558االنبارذكرمحمد عبدالمطلب رزج489539

ن341425  سعيد حسير
89إعدادية2حديثة42558االنبارذكرمصطقن

ي حميد548052
90إعدادية2حديثة42558االنبارذكرطيف تق 

91إعدادية2حديثة42558االنبارذكرعبدالحميد حسام فيصل282073

ن دحام صالح342614 92إعدادية2حديثة42558االنبارذكرياسير

 شامي139986
ن 93إعدادية2حديثة42558االنبارذكرعبدهللا ياسير

 علي عبدالحميد140484
ن 94دبلوم2حديثة42558االنبارذكرحسير

1بكالوريوس2حديثة42558االنبارأنتىحسناء رافت جاسم489379

2بكالوريوس2حديثة42558االنبارأنتىرشا حمد محمد345096

نهلة علي زبار140471
1بكالوريوس2حديثة42558االنبارأنتى

2بكالوريوس2حديثة42558االنبارأنتىمارية عفيف عايد548028

3إعدادية2حديثة42558االنبارأنتىوعد مظفر مشعل140060

4إعدادية2حديثة42558االنبارأنتىنهال صالح فياض282028

1ماجستير2بروانة42559االنبارذكراحمد جمال صالح304378

2ماجستير2بروانة42559االنبارذكرباسم محمد هالل307952

ن489658 3بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعدنان محمد حسير

4بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرسعيد جاسم محمد161393

5بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرمنير مرعي احميد307980

ن سويد307920 6بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرمحمود امير

7بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرصابر عبدالجبار سعيد304481

8بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكربشار عمر محمد161515

9بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرخالد حسن عبد383356

10بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرقيرص عبد ابراهيم161408

11بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرمهند ثابت عبدالفتاح307950

12بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرمحمد جاسم سويد489655



13بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعمر كطاع علي160669

14بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكروعد حماد عبد160793

15بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعمار صالح حسن160499

16بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعدي حميد كردي160921

17بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرصالح كطاع علي304349

18بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرسالم سمران كيصوم160609

19بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكربالل عبدالستار عبدالكريم304318

20بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرخالد نارص عبدالعزيز304352

ن سويد161009 21بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكربالل امير

22بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرضياء طارق عبد304553

23بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرزياد خلف عودة304446

24بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرايوب سالم داود307972

25بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرصالح حماد عبد160789

26بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرمروان سعد صالح160702

27بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرابراهيم مكي ابراهيم299220

28بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرنهاد طارق عبد304360

29بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرمنترص مصلح عبد304364

30بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرمحمد عواد عودة304472

31بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرزياد طارق عبد304548

ن489692 32بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرمهند طاهر ياسير

33بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرنورالدين طاهر صالح489383

ن سويد160993 34بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكراحمد امير

35بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرباسل بدوي محمد160956

36بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكراسامة حمود شدهان304486

37بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرقحطان عدنان محمد489607

38بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرمعتصم نشات عبدالكريم299067

ن160841 39بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرمحمد فؤاد تي 

40بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرمصطقن وليد حمدهللا305165

41بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرمحمد فرحان بديوي307938

42بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرسعد رافع بدوي489689

43بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرقضي عدنان عامر305173

44بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرمحمد اكرم عايد307963

45بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرغازي مكي ابراهيم299206

46بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعثمان مازن انور307914

47بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرشهاب احمد خليفة160857

48بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعلي رباح محمود161022

49بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكروسام نارص دليان304341

50بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكراحمد عبدالحليم عبد489702

51بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعالء بدوي محمد160950

ي طاهر صالح304326 52بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكراب 

53بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرثامر فليح حسن160996

ي خالد عبد160392
 
54بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعبدالباق

55بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكراحمد عبدالستار حميد160663

56بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكريوسف عبدالجبار سعيد383372

57بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكراثير شكري ذهب161461

ي ابراهيم304435
58بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعثمان مدبن

59بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرنوفل سالم داود307975



60بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرتحرير ضياء صالح489641

61بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكروليد حسن عريان489650

62بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرمصطقن خميس سلمان161346

ي ابراهيم383332
63بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعلي مدبن

64بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعلي طالب اسماعيل162704

65بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعمار ناهض نارص304403

66بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكربالل موفق شاكر161386

67بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكراسامة نوري عزيز489664

68بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرحسام عبدالرزاق رجا161415

 علي طالب304533
ن 69بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرحسير

ن فالح محمود304391 70بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرحسير

71بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرابراهيم علي عبد383343

72بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرسيف شمىسي رحيم304505

73بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكراوس رمضان داود160720

74بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرمحمد عناد محمد304412

75دبلوم2بروانة42559االنبارذكرمصطقن خميس محمد80661

76دبلوم2بروانة42559االنبارذكرفاضل فياض حمد383347

77دبلوم2بروانة42559االنبارذكرلؤي خليل ابراهيم304537

ن مطيع553352 78دبلوم2بروانة42559االنبارذكرمعتصم ياسير

79دبلوم2بروانة42559االنبارذكرصالح علي محان160656

80دبلوم2بروانة42559االنبارذكرفائز خلف سعيد304557

81دبلوم2بروانة42559االنبارذكرصباح نوري اسماعيل160980

ن سويد307926 82دبلوم2بروانة42559االنبارذكرمحمد امير

83دبلوم2بروانة42559االنبارذكرمحمد فؤاد عايد160504

ن161026 84دبلوم2بروانة42559االنبارذكربكر محمد امير

85دبلوم2بروانة42559االنبارذكرعلي محمد عبد160907

86دبلوم2بروانة42559االنبارذكرعلي مصلح عبد489644

87دبلوم2بروانة42559االنبارذكراياد طارق عبد304494

88دبلوم2بروانة42559االنبارذكرصالح عطية حسان160974

89دبلوم2بروانة42559االنبارذكرابراهيم شهاب احمد304500

90دبلوم2بروانة42559االنبارذكرعثمان صابر عبدالحميد489623

91دبلوم2بروانة42559االنبارذكرمحمود عبدالحليم عبد489694

ي عسل383375
ن
92دبلوم2بروانة42559االنبارذكررفعت عبدالشاق

93دبلوم2بروانة42559االنبارذكرعمر عبدالحميد ابراهيم489572

94دبلوم2بروانة42559االنبارذكراحسان ثابت مطر160922

95دبلوم2بروانة42559االنبارذكرمحمد سمير ابراهيم160911

96دبلوم2بروانة42559االنبارذكراحمد فياض حمد383334

97دبلوم2بروانة42559االنبارذكرثائر سعيد نزال161418

98دبلوم2بروانة42559االنبارذكرمحمد حامد سالم160736

99دبلوم2بروانة42559االنبارذكرسعد حافظ عبدالجبار299034

100دبلوم2بروانة42559االنبارذكردريد خميس سلمان299104

101دبلوم2بروانة42559االنبارذكرمحمد محمد هالل160828

102دبلوم2بروانة42559االنبارذكرعلي صابر حمدهللا161500

103دبلوم2بروانة42559االنبارذكرخميس حمد عبد160899

104دبلوم2بروانة42559االنبارذكرعبدالوهاب محمود عبيد161422

105دبلوم2بروانة42559االنبارذكرعلي جاسم عبد160837

106دبلوم2بروانة42559االنبارذكرمازن محمد عامج161484



107دبلوم2بروانة42559االنبارذكرسعود حميد هالل160927

108دبلوم2بروانة42559االنبارذكربهاءالدين مزعل نهير160892

109دبلوم2بروانة42559االنبارذكروائل عبدالرزاق رجا160553

110دبلوم2بروانة42559االنبارذكرمحمد عبدالحكيم شفك299081

111دبلوم2بروانة42559االنبارذكرعمر عبدالحليم عبد489704

112دبلوم2بروانة42559االنبارذكرزينالدين جاسم محمد160969

ي سلمان160961 113دبلوم2بروانة42559االنبارذكرعقيل ناج 

114دبلوم2بروانة42559االنبارذكرحسام نارص دليان383330

115دبلوم2بروانة42559االنبارذكرمصطقن ثابت ابراهيم160676

116دبلوم2بروانة42559االنبارذكرعمر سمير زبن160596

117دبلوم2بروانة42559االنبارذكرمنتق  ناظم عيادة160878

ن رعد سليمان282017 118دبلوم2بروانة42559االنبارذكرمعي 

119إعدادية2بروانة42559االنبارذكراياد عامر عبدالكريم304408

120إعدادية2بروانة42559االنبارذكروليد عيفان محان160447

ن489686 121إعدادية2بروانة42559االنبارذكرهيثم محمد ياسير

122إعدادية2بروانة42559االنبارذكرايهاب شكري ذهب162679

123إعدادية2بروانة42559االنبارذكرطه جاسم محمد304388

124إعدادية2بروانة42559االنبارذكرمعمر طاهر ابراهيم161106

125إعدادية2بروانة42559االنبارذكرطاهر ابراهيم عبوش489685

126إعدادية2بروانة42559االنبارذكرمحمد نجيب احمد489633

127إعدادية2بروانة42559االنبارذكرانمار طالب خميس307942

128إعدادية2بروانة42559االنبارذكراحمد مشعل خلف489690

129إعدادية2بروانة42559االنبارذكرعمار رشيد حمود304428

ن عطاهللا فرج307968 130إعدادية2بروانة42559االنبارذكرتحسير

131إعدادية2بروانة42559االنبارذكراياد تركي عبدالجبار160917

132إعدادية2بروانة42559االنبارذكرغانم فرج يحتر160689

133إعدادية2بروانة42559االنبارذكرفارس نارص دليان304510

134إعدادية2بروانة42559االنبارذكرفيصل نوري اسماعيل489646

135إعدادية2بروانة42559االنبارذكريارس مشعان كيصوم161505

136إعدادية2بروانة42559االنبارذكرعتبة نافع بديوي160887

137إعدادية2بروانة42559االنبارذكرحمد جاسم محمد160821

138إعدادية2بروانة42559االنبارذكرعمر حمد دليان304335

139إعدادية2بروانة42559االنبارذكربهاء عامر شحاذة160853

140إعدادية2بروانة42559االنبارذكراحمد حسام احمد304355

141إعدادية2بروانة42559االنبارذكرسعد خالد نعمة305195

142إعدادية2بروانة42559االنبارذكريوسف دلف عزيز160729

143إعدادية2بروانة42559االنبارذكرغسان فخري حميد161527

144إعدادية2بروانة42559االنبارذكرحذيفة بديع عبدالجبار307955

145إعدادية2بروانة42559االنبارذكرابراهيم ثابت مطر160870

146إعدادية2بروانة42559االنبارذكربسام احمد سويد376399

147إعدادية2بروانة42559االنبارذكرمصطقن جاسم محمد160434

148إعدادية2بروانة42559االنبارذكرعبدالرحمن محمد صالح307910

1ماجستير2بروانة42559االنبارذكرعلي موفق صالح489384

2بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرلؤي زاحم عبدهللا160521

3بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرايمن جمال رجة160788

4بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعدنان قحطان عدنان160386

5بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرمحمد مؤيد عبدالرحيم160534



6بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرخلف نوري محمد160316

7بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعزام حماد عبد160795

8بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكربالل رباح محمود161016

9بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكربكر رشاد جويش160767

10بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرسيف رباح محمود161011

11بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرليث عدنان غيدان140481

12بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرازهد باسم احمد299137

ن ثائر عبدهللا160567 13بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرامير

14بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرمعاذ عبدالسالم ابراهيم489619

15بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكردريد خلف عكلة160813

16بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرامير سلطان حمدان489663

ن بديوي160485 17بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرسعد حسير

18بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرسعد حماد عبد160799

19بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكراحمد حميد هالل304383

20بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعالء محسن علي304524

21بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكربالل ابراهيم عبدالحميد160860

22بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعمار محمود محمد304329

23بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرفهد رفعت فهد305180

24بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرمصطقن ماجد ابراهيم160589

ي صالح160931 25بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرمحمد خير

ن سعدي489669 26بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكربالل معير

27بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرابوبكر جبار جابر160695

28بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرمحمد جبار نصار308027

29بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكراحمد جمعة عبد489661

30بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرحارث سمير عبدالفتاح161624

ي382328
31بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعلي ضياء حستن

32بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعلي سمير زبن160744

33بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرسالم سمران كيصوم160616

34بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرمعاذ وليد رحيم304458

ي160639 35بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرمحمد ثابت زغيت 

36بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعلي سالم حميد160363

37بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكريارس عبدالرحمن محسن489659

38بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرمروان فخري حميد161363

39بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكربراء عبدالسالم ابراهيم489683

40بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرماهر طارق عبد304489

41بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرمحمود صالح مطر304464

42بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعباس رباح محمود160711

ي نوري160466
43بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكريلرس هابن

44بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعبدالودود نجاح جاسم383364

45بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرمثتن جميل رافع304564

ن عبدالحميد160591 46بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعلي ياسير

47بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرخالد مشعان كيصوم304397

48بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعمار يارس مشعان160528

49بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرقتيبة نافع بديوي160894

50بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعماد سعيد نزال160540

51بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرسعدي فاضل عامج160558

52بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكراحمد باسم احمد299154



53بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعبدالباري خالد عبد161643

54بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرزياد طارق مخلف160630

55بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرناهض احمد سطم160400

56بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكراحمد شهاب حمد304374

57بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكراحمد فالح سالم307898

58بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعمر عبدالسالم ابراهيم489680

59بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكراحمد خالد دحام383368

60بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرفؤاد صالح سالم160904

61بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرلؤي رسحان خلف160602

62بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعمر محمود محمد304331

63بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرخالد جمال رافع160804

64بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرسيف مخلص عبود160515

65بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرطه محمد جسام489674

66بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرمحمد ناظم عيادة160477

67بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرعمر عبد الجبار عكله161331

68بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرسالم فليح حسن160682

69دبلوم2بروانة42559االنبارذكراحمد حميد خلف160776

70دبلوم2بروانة42559االنبارذكرخالد طالب اسماعيل304554

71دبلوم2بروانة42559االنبارذكرخليل ابراهيم صالح160424

72دبلوم2بروانة42559االنبارذكرعلي فالح عبد489657

73دبلوم2بروانة42559االنبارذكرزياد حنظل غظوي160965

74دبلوم2بروانة42559االنبارذكرخليل فليح حسن161380

ي160882 75دبلوم2بروانة42559االنبارذكرغزوان كامل زغيت 

76دبلوم2بروانة42559االنبارذكروضاح بدوي محمد160511

77دبلوم2بروانة42559االنبارذكرابراهيم خليل ابراهيم160782

78دبلوم2بروانة42559االنبارذكرانس جميل عبود307958

ي489668 79دبلوم2بروانة42559االنبارذكرامجد حميد زغيت 

80دبلوم2بروانة42559االنبارذكرمحمد حمادي عمار489677

81دبلوم2بروانة42559االنبارذكراحمد قاسم محمد161368

82دبلوم2بروانة42559االنبارذكرشاكر فواز شالل160547

ي نوري489634
83دبلوم2بروانة42559االنبارذكريعرب هابن

84دبلوم2بروانة42559االنبارذكربشار سمير زبن160764

85دبلوم2بروانة42559االنبارذكرعبدالباري زيد انور304568

86دبلوم2بروانة42559االنبارذكربراء خميس سلمان161040

87إعدادية2بروانة42559االنبارذكرريكان سعد رشيد160889

88إعدادية2بروانة42559االنبارذكرسالم فري    ح درج160480

89إعدادية2بروانة42559االنبارذكروليد خالد ثابت383360

90إعدادية2بروانة42559االنبارذكرمعمر محمد جاسم299049

91إعدادية2بروانة42559االنبارذكرمصطقن جاسم محمد160985

ن161604 92إعدادية2بروانة42559االنبارذكرمحمد عبدالستار امير

93إعدادية2بروانة42559االنبارذكرعصام شالش البد383353

94إعدادية2بروانة42559االنبارذكرمصطقن سليمان نزال161582

95إعدادية2بروانة42559االنبارذكرعباس فاضل زبار160472

96إعدادية2بروانة42559االنبارذكروليد فؤاد عايد299230

97إعدادية2بروانة42559االنبارذكرمحمد مهدي عبدهللا489632

98إعدادية2بروانة42559االنبارذكربهاء سالم حميد305201

99إعدادية2بروانة42559االنبارذكرعبدالمجيد موفق سالم276457



100إعدادية2بروانة42559االنبارذكرمحمد احمد خرصن160374

ي160311
 
ق 101إعدادية2بروانة42559االنبارذكرمحمد ثابت رسر

102إعدادية2بروانة42559االنبارذكرطه طالب اسماعيل304521

103إعدادية2بروانة42559االنبارذكراحمد محي علي304454

104إعدادية2بروانة42559االنبارذكرمامون ثائر عبدهللا160509

105إعدادية2بروانة42559االنبارذكرمحمود مخلص اسماعيل161491

106إعدادية2بروانة42559االنبارذكرعهد رفعت فهد305185

107إعدادية2بروانة42559االنبارذكرمصطقن جسام سويد160411

108إعدادية2بروانة42559االنبارذكرعمر عفتان خلف299300

ن طارق مخلف304529 109إعدادية2بروانة42559االنبارذكرحسير

110إعدادية2بروانة42559االنبارذكرثائر شهاب حمد307931

111إعدادية2بروانة42559االنبارذكرابراهيم نجاح احمد160732

112إعدادية2بروانة42559االنبارذكرحمد رفعت فهد161313

113إعدادية2بروانة42559االنبارذكرقاسم صفاءالدين داود299182

114إعدادية2بروانة42559االنبارذكرخلدون حامد جاسم489648

ي304561
 
ق 115إعدادية2بروانة42559االنبارذكراحمد ثابت رسر

116إعدادية2بروانة42559االنبارذكرعلي يارس صابر307917

117إعدادية2بروانة42559االنبارذكراحمد يونس مجيد160622

118إعدادية2بروانة42559االنبارذكرمصطقن خليل ابراهيم160489

119إعدادية2بروانة42559االنبارذكرعمر اكرم جاسم160583

120إعدادية2بروانة42559االنبارذكرحبيب عويد محمد160864

121إعدادية2بروانة42559االنبارذكرعمر محمد عيىس160537

122إعدادية2بروانة42559االنبارذكرابراهيم احمد علي161488

123إعدادية2بروانة42559االنبارذكرمصطقن عبدالحميد رشيد160779

124إعدادية2بروانة42559االنبارذكرنوفل ممدوح عبدهللا160419

ي غيدان160784
ن
125إعدادية2بروانة42559االنبارذكرسعد صاق

126إعدادية2بروانة42559االنبارذكرهمام غانم حمدهللا160648

127إعدادية2بروانة42559االنبارذكرعمر عماد دلي304544

128إعدادية2بروانة42559االنبارذكرعالء سالم حميد304515

129إعدادية2بروانة42559االنبارذكرعمر احمد سويد161471

130إعدادية2بروانة42559االنبارذكرمصطقن عبدالستار سالم160771

131إعدادية2بروانة42559االنبارذكرعبدهللا ماجد ابراهيم161294

132إعدادية2بروانة42559االنبارذكرنائل شتيوي البد383378

133إعدادية2بروانة42559االنبارذكرمحمود خالد دحام383339

134إعدادية2بروانة42559االنبارذكرمحمد كمال احمد160766

135إعدادية2بروانة42559االنبارذكرمحمد ساجد ابراهيم160861

 عمار جبير489613
136إعدادية2بروانة42559االنبارذكرمصطقن

ي نوري160460
137إعدادية2بروانة42559االنبارذكربكر هابن

138إعدادية2بروانة42559االنبارذكرمصطقن سعيد جاسم160570

139إعدادية2بروانة42559االنبارذكرقتادة جميل عبود299161

140إعدادية2بروانة42559االنبارذكراحمد لؤي خليل304347

141إعدادية2بروانة42559االنبارذكرسعد وايل كسار160633

142إعدادية2بروانة42559االنبارذكرحارث غانم حمدهللا160643

143إعدادية2بروانة42559االنبارذكربالل سمير زبن161322

144إعدادية2بروانة42559االنبارذكرمحمد عباس حمد304370

145إعدادية2بروانة42559االنبارذكرعلي طاهر ابراهيم161070

ن160797 146إعدادية2بروانة42559االنبارذكرابراهيم محمد حسير



147إعدادية2بروانة42559االنبارذكرجبير سعد جبير299127

148إعدادية2بروانة42559االنبارذكرعبدالحميد صباح يراك160811

149إعدادية2بروانة42559االنبارذكرعلي صالح مطر304466

150إعدادية2بروانة42559االنبارذكراحمد يونس محي160343

151إعدادية2بروانة42559االنبارذكرعمر مجيد حميد489636

152إعدادية2بروانة42559االنبارذكرعمار ياس نزال160786

153بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكريارس نافع عبدالفتاح160848

ي160906 154بكالوريوس2بروانة42559االنبارذكرياس خرصن شاج 

155دبلوم2بروانة42559االنبارذكرموفق مطر رويض160636

156دبلوم2بروانة42559االنبارذكرمحمد خليل ابراهيم160780

157دبلوم2بروانة42559االنبارذكرباسم علي محان161449

158إعدادية2بروانة42559االنبارذكرسعد رشيد كردوش160874

1إعدادية2بروانة42559االنبارأنتىعهد محمد فارس160563

ي382331
1بكالوريوس2بروانة42559االنبارأنتىبان ضياء حستن

2دبلوم2بروانة42559االنبارأنتىرجاء مصلح عبد160454

3إعدادية2بروانة42559االنبارأنتىغفران خالد رشيد489693

4إعدادية2بروانة42559االنبارأنتىحنان نارص محمد299286

1دكتوراه2هيت42560االنبارذكرنزار شاكر محمود278677

2دكتوراه2هيت42560االنبارذكراحمد احمد رسحان278423

3ماجستير2هيت42560االنبارذكرنسيم عبداالله عبدالعزيز235612

4ماجستير2هيت42560االنبارذكررواد علي رحال235832

5ماجستير2هيت42560االنبارذكرعبدالعظيم قيس هادي381813

6ماجستير2هيت42560االنبارذكرالحارث مثتن عبدالغفور278233

7ماجستير2هيت42560االنبارذكرهيثم اسماعيل محمد381487

8بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرقتيبه سامي مهيدي270348

يف عبيد381880 9بكالوريوس2هيت42560االنبارذكراياد رسر

10بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرموفق يحتر نارص235845

11بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرميثاق عبدالكريم عبدالواحد489436

12بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعامر عيىس علي235704

13بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرهيثم عبدهللا صايل278005

14بكالوريوس2هيت42560االنبارذكربشار اذياب رزيك235533

ئ مهدي صالح278659 15بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرهابن

16بكالوريوس2هيت42560االنبارذكررباح خالد علي278480

17بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمحمد عادل مصطقن235668

18بكالوريوس2هيت42560االنبارذكراياد محمد بشير235538

19بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرامير خالد بحر381808

20بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمصلح عبد علي278032

21بكالوريوس2هيت42560االنبارذكربالل خالد علي381823

22بكالوريوس2هيت42560االنبارذكربشار صالح مهدي382027

23بكالوريوس2هيت42560االنبارذكريعرب كامل عليوي235608

24بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعقيل كامل عليوي531825

25بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرنبيل موس علي382095

26بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمحمد خالد جمعة489412

ي حميد235840
27بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمحمد بربوب 

28بكالوريوس2هيت42560االنبارذكررسمد عبدالعزيز عبدالرحيم278026

29بكالوريوس2هيت42560االنبارذكررياض رافع نصار235641

30بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرانس عبدالستار شعبان235829



31بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعبدالقادر عبدالحي جاسم278575

32بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرانس سعدون جلعوط235536

33بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرثامر محمود شكار235640

ن فرحان235605 34بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرصدام حسير

35بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعبدالعزيز حمودي الشايع270342

ن محمدسعيد278402 36بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرياس ياسير

37بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرلمعان نجاح ساسون235537

38بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعقيل موس علي235793

ي جميل381858
39بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمهند حفظن

40بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرانمار نجاح ساسون235659

41بكالوريوس2هيت42560االنبارذكراحمد عبدالجليل حمد235656

42بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرزياد حاتم جهاد235648

43بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعمر حمدي احمد235534

44بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعبدالحافظ كاظم احمد235554

45بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرحكمت عبدالجليل اسماعيل278314

46بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعصام عثمان منصور381809

47بكالوريوس2هيت42560االنبارذكراوس كامل عليوي235535

48بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرارشد محمد طه235638

49بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمشتاق عبدالكريم عبدالواحد489413

50بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمهند احمد عبدالسالم277922

51بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمهند سعد نعمان381867

52بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعمر حميد حاجم270323

53بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرسارية باسم نصيف270381

54بكالوريوس2هيت42560االنبارذكراحمد نبيل موس381463

55بكالوريوس2هيت42560االنبارذكربشار حامد عليوي235724

56بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرنجيب شعبان رشيد489515

57بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعبدالحكيم عبدالرحيم عبد381839

58بكالوريوس2هيت42560االنبارذكربراء مقبل قهير235830

59بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعلي حامد عليوي235723

60بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعبدالودود محمود يعقوب381897

61بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرابراهيم فاروق نعمان381797

62بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرطارق زياد محمد278040

ن278707 63بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرابراهيم محمد امير

64بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعالء نافع فرحان278696

65بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرارشد وجيه جارهللا235810

66بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمحمود حميد غازي489439

67بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعمر عايش رمضان278384

68بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرثوبان بيان محي382082

69بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرغيث احمد عبدالسالم278588

70بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرانمار صباح جميل489450

71بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعلي رقيب يوسف381812

ي رشيد140342 72بكالوريوس2هيت42560االنبارذكردري ناج 

73بكالوريوس2هيت42560االنبارذكراسماعيل عادل مصطقن382045

74بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعمار خالد علي381793

75بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرامجد طارق عبدالغفور278224

ي خميس235820
76بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرفرات راضن

77بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعبد هللا بندر يعكوب278335



ن فرحان235603 78بكالوريوس2هيت42560االنبارذكراحمد حسير

79بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرسعد نجم عبدهللا489417

80بكالوريوس2هيت42560االنبارذكريارس عبدالرحمن جميل489445

81دبلوم2هيت42560االنبارذكرمحمد محمود شكار278488

82دبلوم2هيت42560االنبارذكرعبدالجليل وحيد عبد489514

83دبلوم2هيت42560االنبارذكرمناف طالب لطيف381822

84دبلوم2هيت42560االنبارذكرزياد احمد ارزيك381861

ن235755 85دبلوم2هيت42560االنبارذكررياض خميس حسير

86دبلوم2هيت42560االنبارذكرحكمت سويد عطاهللا278152

87دبلوم2هيت42560االنبارذكرحسن كاظم حسن278174

88دبلوم2هيت42560االنبارذكريارس عبدالرسول ابراهيم278079

89دبلوم2هيت42560االنبارذكرخالد جمال محمد278582

90دبلوم2هيت42560االنبارذكرسامح عبدالجبار محمد277895

ن جاسم محمد277984 91دبلوم2هيت42560االنبارذكرحسير

92دبلوم2هيت42560االنبارذكرعلي عبدالكريم عبدالرزاق235789

93دبلوم2هيت42560االنبارذكررائد عبدالسالم طالب381817

94دبلوم2هيت42560االنبارذكراحمد دوالب ابراهيم278141

95دبلوم2هيت42560االنبارذكرثامر رسلي رديف278266

96دبلوم2هيت42560االنبارذكرعلي عبدالواحد جمعة489441

97دبلوم2هيت42560االنبارذكرفيصل غازي عبود278502

98دبلوم2هيت42560االنبارذكراوس محروس فارس489437

ن381933 99دبلوم2هيت42560االنبارذكرسعيد شمىسي امير

100دبلوم2هيت42560االنبارذكرمحمد عبدهللا محمد235720

101دبلوم2هيت42560االنبارذكرصديق جساس نارص489431

ن حسن381816 102دبلوم2هيت42560االنبارذكرمحمد امير

103دبلوم2هيت42560االنبارذكرمنير هاشم كاظم489429

104دبلوم2هيت42560االنبارذكرعلي يوسف حمزة235585

105دبلوم2هيت42560االنبارذكرمحمود فهمي عبدالقهار235606

106دبلوم2هيت42560االنبارذكروسام حامد عبد235613

107دبلوم2هيت42560االنبارذكرمثتن سليمان نكة489430

108دبلوم2هيت42560االنبارذكرستار مجيد محمد381798

109دبلوم2هيت42560االنبارذكراحمد عبد فرج278413

110دبلوم2هيت42560االنبارذكراحمد قيس احمد235672

111دبلوم2هيت42560االنبارذكررائد يوسف فرحان278557

ن235850 112دبلوم2هيت42560االنبارذكرحكم صباح حسير

113دبلوم2هيت42560االنبارذكرسيف كامل عليوي235609

114دبلوم2هيت42560االنبارذكرعالءالدين ابراهيم حميد235848

115دبلوم2هيت42560االنبارذكروجدي نجاح ساسون235657

116دبلوم2هيت42560االنبارذكرعمر حامد عبدالحميد278458

117دبلوم2هيت42560االنبارذكراحمد عويد محمد381887

ن278736 118دبلوم2هيت42560االنبارذكرصالح احمد حسير

ن235736 119دبلوم2هيت42560االنبارذكراحمد قاسم امير

ن خشان235728 120دبلوم2هيت42560االنبارذكرطه ياسير

121دبلوم2هيت42560االنبارذكرمحمد عويد محمد381885

122دبلوم2هيت42560االنبارذكرمروان خميس جبير382022

123دبلوم2هيت42560االنبارذكربشار رشيد محمد270371

124دبلوم2هيت42560االنبارذكرشهاب احمد جميل381865



ن فرحان235604 125دبلوم2هيت42560االنبارذكراكرم حسير

126دبلوم2هيت42560االنبارذكرايهاب محمد منصور382040

127إعدادية2هيت42560االنبارذكرباسم نصيف جي 381433

128إعدادية2هيت42560االنبارذكرعبدهللا طليب محمد489424

129إعدادية2هيت42560االنبارذكراحمد جمعة عبدالرزاق235532

يف خليل278238 130إعدادية2هيت42560االنبارذكرصالح رسر

131إعدادية2هيت42560االنبارذكراياد فتحي ذياب381836

132إعدادية2هيت42560االنبارذكرخضير عويد غدير235767

133إعدادية2هيت42560االنبارذكرذيب انور هويدي489510

134إعدادية2هيت42560االنبارذكروليد عثمان عبدالرزاق278163

135إعدادية2هيت42560االنبارذكراحميد عبدهللا حمادي381908

136إعدادية2هيت42560االنبارذكرمؤيد خلف محمود278439

137إعدادية2هيت42560االنبارذكررياض عبدالسالم طالب278740

138إعدادية2هيت42560االنبارذكرعدي سلمان داود278617

1ماجستير2هيت42560االنبارذكراسامة ماجد رشيد381802

2ماجستير2هيت42560االنبارذكرسعد حازم عبدالرحمن381984

ي381860 3ماجستير2هيت42560االنبارذكرسيفالدين مقداد ناج 

4ماجستير2هيت42560االنبارذكريعقوب يوسف احمد381978

5بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعبدالسالم عبدالستار عبدالعزيز489447

6بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعقيل عبدالفتاح ناجح277974

7بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعمر نجم عبدهللا489416

8بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرخالد محمد صالح235758

9بكالوريوس2هيت42560االنبارذكررسمد سمير عبدالستار278535

10بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعمر قاسم كريم381972

11بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعمار زهير لطيف489410

12بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرثامر محمود عبدهللا278433

13بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمحمد قاسم محمد381967

14بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمراد ناظر عطاهللا235711

15بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمعن يارس عيادة278716

ي حمد235654
ن
16بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرذاكر صاق

ن حامد278701 17بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمهند حسير

ن381905 18بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمحمد عامر حسير

19بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرحارث عماد محمد235587

ي381859 20بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرضيف مقداد ناج 

21بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمحمد خليل ابراهيم235735

22بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرارشد هاشم كامل235817

23بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرصفاء غالب محمدنجيب235539

24بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرنادر عبدالحكيم حامد381988

25بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرحيدر سهمي حميد489446

ن278149 26بكالوريوس2هيت42560االنبارذكركرم عبدالسالم حسير

27بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرزياد محمد بشير235666

28بكالوريوس2هيت42560االنبارذكراحمد سعدي محمد381946

29بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمصطقن محمد صالح235763

30بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمهيمن بيان محي235706

31بكالوريوس2هيت42560االنبارذكراوس صادق عثمان278371

32بكالوريوس2هيت42560االنبارذكريوسف كريم سعود489422

33بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمصطقن كامل عليوي235374



34بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعبدهللا زياد محمد278034

ي عبدالكريم235665  خير
35بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمصطقن

36بكالوريوس2هيت42560االنبارذكراحمد عامر محمد278146

ن235800 37بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرغيث صالح حسير

38بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمحمد جميل حجاب235808

39بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمحمد خالد جميل278108

40بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرحيدر طارق عبدالغفور278216

41بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعبدهللا طالب غفير381841

42بكالوريوس2هيت42560االنبارذكراحمد جمال داود381848

ن381995 43بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرادريس عياش حسير

44بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمصطقن جميل حجاب235802

45بكالوريوس2هيت42560االنبارذكراحمد طالب عبدهللا235635

46بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمحمد ماهر فخري277990

47بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرطارق محمود خميس277969

48بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرسمير قيس حردان235550

49بكالوريوس2هيت42560االنبارذكربالل جميل محمد235686

50بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمحمد مجيد عمر235611

51بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمحمد عبدالسالم محمد489414

52بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعلي خضير عويد235769

ن يوسف حمزة235543 53بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرحسير

54بكالوريوس2هيت42560االنبارذكررائد دريدح عطاهللا278304

55بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرسيف حماد عبدهللا489443

56بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرايمن سعد عواد278127

57بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرحارث طالب عبدهللا235544

58بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعبدالرحيم عبدالستار عبدالعزيز489444

59بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرلؤي حازم عبدالرحمن278259

ن270344 60بكالوريوس2هيت42560االنبارذكراحمد يوسف امير

61بكالوريوس2هيت42560االنبارذكراياد عماد عبدالرحمن545583

62بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعبدالباسط عبدالستار عبدالعزيز381852

63بكالوريوس2هيت42560االنبارذكروسام محمد خميس381842

64بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرذياب احمد عبداللطيف235643

65بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعالء احمد عبد489421

ن381875  احمد حسير
66بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمصطقن

67بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعمار عادل ابراهيم381969

68بكالوريوس2هيت42560االنبارذكراحمد عبدهللا عبد489448

69بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرماهر عبدالعزيز نعمان381911

70بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعثمان صباح صبار489440

71بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعمر يوسف احمد278057

72بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرابراهيم عادل ابراهيم382006

73بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمحمد طه عبدالرحيم381871

74بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعثمان مولود محمود381931

75بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعبدهللا خالد جميل278115

76بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمصطقن عامر مهدي235700

77بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرايمن وجيه جارهللا235813

78بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمحمد حاتم خليل381785

ن سعيد خلف235646 79بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرحسير

80بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمحمد اديب حبيب270328



81بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرجالل محمد طه236006

82بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمحمد صالح مهدي235408

83بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرنهاد كامل عليوي235607

84بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمحمد عبدالوهاب مصلح235572

85بكالوريوس2هيت42560االنبارذكريوسف فراس عبدالرزاق235589

86بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمصطقن يوسف حمدان489423

87بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرحيدر جاسم محمد235824

88بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرقحطان عبدالحافظ احمد489415

89بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعبدهللا عبدالستار عبدالعزيز381850

ن381829 90بكالوريوس2هيت42560االنبارذكراوس حازم امير

ن381831 91بكالوريوس2هيت42560االنبارذكربهاء كامل ياسير

ي235852
92بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمحمد عناد سبت 

93بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرطارق زياد كريم382010

94بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمجيد باسم جوهر235614

95بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعمر طارق هاشم235610

96بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعمر كاظم محمد235644

97بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرفؤاد احمد ارزيك381855

98بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرفيد يحتر رزيك235627

99بكالوريوس2هيت42560االنبارذكراحمد صباح فرحان235774

ن فرحان235602 100بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعلي حسير

101بكالوريوس2هيت42560االنبارذكراحمد فاضل شيحان381999

102بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعمر يارس عيادة381292

103بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمحمد اسماعيل دايح235831

104بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرسموئل هاشم كاظم235545

105بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرسفيان خالد نعمان489512

106بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمصطقن عبدالستار عبدالرحمن277908

107بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمحمدسعيد عبدالقادر عبدالواحد235828

108بكالوريوس2هيت42560االنبارذكررسي يوسف صالح489455

109بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمراد حامد عليوي235727

110بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمحمد معن عبدالقادر278605

111بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرفهد مهند عبدالغفور277955

112بكالوريوس2هيت42560االنبارذكريحتر سفيان صفاء489453

113بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمحمد حازم عبدالرحمن381990

114بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعبدهللا صباح صبار381944

115بكالوريوس2هيت42560االنبارذكراحمد سامي نارص381877

116بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرهيث محمد رزيك235629

117بكالوريوس2هيت42560االنبارذكربشار نجم عبدهللا381294

118بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعماد صالح شكر489452

119بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعبدالرحمن محمود محمد278360

120بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرايمن جاسم محمد278610

121بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرامجد عبدالكريم عبدالرزاق235791

122بكالوريوس2هيت42560االنبارذكراكرم عماد عبداالله235542

123بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرالحمزة كامل احمد489428

124بكالوريوس2هيت42560االنبارذكربالل جندي عبدالجبار381870

125بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرمحمود جاسم محمد235578

126بكالوريوس2هيت42560االنبارذكراحمد عبدهللا عمير270365

127بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرخطاب زهير لطيف489409



128دبلوم2هيت42560االنبارذكرمحمد قيس احمد235772

129دبلوم2هيت42560االنبارذكرعبدهللا عادل مصطقن381941

130دبلوم2هيت42560االنبارذكرمحمد سامي حمد235796

131دبلوم2هيت42560االنبارذكراحمد رياض خميس235684

132دبلوم2هيت42560االنبارذكرمحمد سليم فتحي235722

133دبلوم2هيت42560االنبارذكرمنذر سفيان صفاء489454

134دبلوم2هيت42560االنبارذكراياد فواز عبدالملك489456

135دبلوم2هيت42560االنبارذكرمحمود ماهر محمود278406

136دبلوم2هيت42560االنبارذكرعمر عبدهللا عبد235402

137دبلوم2هيت42560االنبارذكرقضي اسعد نده277962

138دبلوم2هيت42560االنبارذكرابراهيم عدنان عبدالمجيد489438

139دبلوم2هيت42560االنبارذكرمهند فتيخان توفيق235364

140دبلوم2هيت42560االنبارذكرمحي مظفر محي235719

141دبلوم2هيت42560االنبارذكرامجد نبيل موس235547

142دبلوم2هيت42560االنبارذكرماهر محمود شكار235623

143دبلوم2هيت42560االنبارذكرفراس هاشم محمد278280

144دبلوم2هيت42560االنبارذكرسفيان عبدالكريم حمودي235836

145دبلوم2هيت42560االنبارذكرعدنان سعود ابراهيم235357

146دبلوم2هيت42560االنبارذكرمحمد شاكر محمود381883

ي مخلف489418
147دبلوم2هيت42560االنبارذكرجالل راضن

148دبلوم2هيت42560االنبارذكرمحمد صبحي خليل235745

149دبلوم2هيت42560االنبارذكربيان فوزي شهاب235734

150دبلوم2هيت42560االنبارذكرايوب مجيد جمعة235429

151دبلوم2هيت42560االنبارذكرمحمد احمد حسن235748

152دبلوم2هيت42560االنبارذكرثائر صالح جاسم278446

153دبلوم2هيت42560االنبارذكرعني  محمد عبدالجبار489442

154دبلوم2هيت42560االنبارذكرمهند صالح جاسم278449

155دبلوم2هيت42560االنبارذكرمصطقن قاسم طه235713

156دبلوم2هيت42560االنبارذكرمحمد ذاكر محمود278167

157دبلوم2هيت42560االنبارذكرطارق احمد عبداللطيف231313

158دبلوم2هيت42560االنبارذكرمهند ماجد جاسم278322

159دبلوم2هيت42560االنبارذكرمروان عبدالرحيم طالب270357

160دبلوم2هيت42560االنبارذكرغزوان فوزي شهاب235688

ي236062 161دبلوم2هيت42560االنبارذكروسام عامر خير

162دبلوم2هيت42560االنبارذكرايهاب خاشع جميل235744

163دبلوم2هيت42560االنبارذكرلؤي نوري عبدهللا277943

164دبلوم2هيت42560االنبارذكرعماد لطيف حنوش278643

165دبلوم2هيت42560االنبارذكرعلي عبدهللا عبد235681

166إعدادية2هيت42560االنبارذكرحذيفة محمد خليل278375

ن طه محمد235752 167إعدادية2هيت42560االنبارذكرياسير

168إعدادية2هيت42560االنبارذكرمصطقن اسماعيل عيادة278520

169إعدادية2هيت42560االنبارذكراحمد قاسم محمد381956

170إعدادية2هيت42560االنبارذكرعلي محمد بهجت278468

171إعدادية2هيت42560االنبارذكراحمد عزت عبدالقادر382086

172إعدادية2هيت42560االنبارذكريوسف فاروق كواد270339

173إعدادية2هيت42560االنبارذكرسيف شهاب حمد235842

174إعدادية2هيت42560االنبارذكرمحمد محمود فتاح235747



175إعدادية2هيت42560االنبارذكرعمر عثمان احمد235548

176إعدادية2هيت42560االنبارذكرمهند نزار خضير382032

177إعدادية2هيت42560االنبارذكرساري بهجت عبدالرزاق489407

 علي235436
ن  حسير

178إعدادية2هيت42560االنبارذكرمصطقن

ن278308 179إعدادية2هيت42560االنبارذكرقائد مجاهد حسير

180إعدادية2هيت42560االنبارذكرطه جمال فليح235540

181إعدادية2هيت42560االنبارذكرتيسير اياد عبدالسالم235652

182إعدادية2هيت42560االنبارذكرغزوان فيصل غازي235546

183إعدادية2هيت42560االنبارذكراحمد صباح صبار489408

ي لطيف270332
184إعدادية2هيت42560االنبارذكرمحمد هابن

185إعدادية2هيت42560االنبارذكرمصطقن صالح سليم235387

186إعدادية2هيت42560االنبارذكرزيد محمد عليوي235448

187إعدادية2هيت42560االنبارذكرعبدالمؤمن منصور عبدالوهاب235410

188إعدادية2هيت42560االنبارذكرعمر ذاكر محمود235558

189إعدادية2هيت42560االنبارذكرربيع اسعد ربيع235362

190إعدادية2هيت42560االنبارذكرعمر محمد بهجت278465

191إعدادية2هيت42560االنبارذكرليث امجد غايب381918

192إعدادية2هيت42560االنبارذكرجمال الدين عبدالنارص جمال235621

193إعدادية2هيت42560االنبارذكرمصطقن عبدالكريم عبدالرزاق235782

194إعدادية2هيت42560االنبارذكراحمد سعيد ندا278393

195إعدادية2هيت42560االنبارذكراحمد كريم خلف235827

ي235825 196إعدادية2هيت42560االنبارذكرمحمود ساير حضير

197إعدادية2هيت42560االنبارذكرمحمد زاهر شاكر235851

198إعدادية2هيت42560االنبارذكرامجد منذر نعمان278212

199إعدادية2هيت42560االنبارذكرحمزة مرشد جوهر381873

200إعدادية2هيت42560االنبارذكراحمد عناد رزيك381951

 علي غنام235560
ن 201إعدادية2هيت42560االنبارذكرحسير

ي489427  محمود خير
202إعدادية2هيت42560االنبارذكرفين

ن235815 ن محمد امير 203إعدادية2هيت42560االنبارذكرامير

ل140393 ن 204إعدادية2هيت42560االنبارذكرنيسان نافع مين

ن سفيان رشيد277957 205إعدادية2هيت42560االنبارذكرمعي 

206إعدادية2هيت42560االنبارذكرقضي يحتر عبدالرزاق270378

207إعدادية2هيت42560االنبارذكرمحمد حمدي جميل235823

208إعدادية2هيت42560االنبارذكرمحمد فوزي عطاهللا382068

209إعدادية2هيت42560االنبارذكرهدوان طه جاسم278299

210إعدادية2هيت42560االنبارذكرعمر هاشم محمد278228

ن موفق382072 211إعدادية2هيت42560االنبارذكرصدام حسير

212إعدادية2هيت42560االنبارذكرجاسم محمد منصور381928

213إعدادية2هيت42560االنبارذكرخالد وليد عبد382064

214إعدادية2هيت42560االنبارذكرجمال خالد عثمان278691

215إعدادية2هيت42560االنبارذكردريد عبدالرحيم طالب381468

216إعدادية2هيت42560االنبارذكرذر سفيان رشيد278055

217إعدادية2هيت42560االنبارذكريوسف ثائر نعمان278685

218إعدادية2هيت42560االنبارذكرطيف محمد رزيك278516

219إعدادية2هيت42560االنبارذكرهالل ناذر عبد381806

220إعدادية2هيت42560االنبارذكرفؤاد فهد محمد235739

ن489434 221إعدادية2هيت42560االنبارذكرمحمد علي حسير



ن277949 222إعدادية2هيت42560االنبارذكرمحمد ناظم حسير

223إعدادية2هيت42560االنبارذكراحمد وليد عبدالهادي235395

224إعدادية2هيت42560االنبارذكرحسام ناذر عبد381804

ي277980
 
225إعدادية2هيت42560االنبارذكرجنيد حسن شوق

226إعدادية2هيت42560االنبارذكرطالب ابراهيم حمد235733

227إعدادية2هيت42560االنبارذكرمحمود شاكر حميد381826

ي جميل381825
228إعدادية2هيت42560االنبارذكرجنيد حفظن

229إعدادية2هيت42560االنبارذكرابرهيم حجاب كسار235559

230إعدادية2هيت42560االنبارذكراحمد جمعة شيحان235690

231إعدادية2هيت42560االنبارذكرمصطقن جمال داود381844

232إعدادية2هيت42560االنبارذكرابراهيم وليد بحر381961

ن381296 233إعدادية2هيت42560االنبارذكربالل مهند امير

234إعدادية2هيت42560االنبارذكرماهر باسم محمد278018

235إعدادية2هيت42560االنبارذكرمصعب ذياب حميد235835

ن نمر235617 236إعدادية2هيت42560االنبارذكرانمار ياسير

237إعدادية2هيت42560االنبارذكرضياء مولود نارص381957

238إعدادية2هيت42560االنبارذكرمحمد شكيب محمدنجيب278343

239إعدادية2هيت42560االنبارذكربالل عبدالرزاق بديوي235422

240إعدادية2هيت42560االنبارذكرمحمد جايد حامد531951

241إعدادية2هيت42560االنبارذكرعلي باسم جوهر382035

242إعدادية2هيت42560االنبارذكرابراهيم نبيل ابراهيم235440

243إعدادية2هيت42560االنبارذكرعلي هاشم محمد278431

244إعدادية2هيت42560االنبارذكرمحمود خاشع محمد270334

ي489406
245إعدادية2هيت42560االنبارذكرمؤمن قضي سبت 

246إعدادية2هيت42560االنبارذكرابراهيم منذر نعمان235370

247إعدادية2هيت42560االنبارذكرمصطقن رافع يوسف278296

248إعدادية2هيت42560االنبارذكرمصطقن حازم ثابت489426

249إعدادية2هيت42560االنبارذكريحتر موفق يحتر235843

250إعدادية2هيت42560االنبارذكرايمن عودة نصيف235846

251إعدادية2هيت42560االنبارذكرمحمد خالد كامل277998

252إعدادية2هيت42560االنبارذكرنورالدين يحتر فاضل235778

253إعدادية2هيت42560االنبارذكرعدنان خميس جبير382078

254إعدادية2هيت42560االنبارذكرحسن حميد حسن278119

ن381879 255إعدادية2هيت42560االنبارذكرلؤي مزاحم امير

256إعدادية2هيت42560االنبارذكرعبدالرحمن عثمان احمد235549

257إعدادية2هيت42560االنبارذكراحمد قحطان يوسف235418

258إعدادية2هيت42560االنبارذكرعبدالرحمن ناظم جاسم235834

259إعدادية2هيت42560االنبارذكرمحمد رافع يوسف278081

260إعدادية2هيت42560االنبارذكرعبدهللا عمر عبداللطيف489420

261إعدادية2هيت42560االنبارذكرعمار سامي فرج382093

262إعدادية2هيت42560االنبارذكرمصطقن خليل ابراهيم278542

263إعدادية2هيت42560االنبارذكرمحمد وفيق رشيد235392

264إعدادية2هيت42560االنبارذكرسعود قيس جميل235398

265إعدادية2هيت42560االنبارذكراحمد عبدالرحيم عبد235674

266إعدادية2هيت42560االنبارذكرايهاب خميس حمد278647

ي مخلف489419
267بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرقحطان راضن

268بكالوريوس2هيت42560االنبارذكريونس عبدالكريم حمودي235804



269بكالوريوس2هيت42560االنبارذكرعبد خلف نايف235709

270دبلوم2هيت42560االنبارذكرشهاب احمد محسن235798

يف جميل235741 271دبلوم2هيت42560االنبارذكرفارس رسر

272دبلوم2هيت42560االنبارذكررياض جاسم نجم235717

273دبلوم2هيت42560االنبارذكرحسام عيىس علي235726

274دبلوم2هيت42560االنبارذكرسنان طالب قهير235716

275دبلوم2هيت42560االنبارذكرعدي ذياب احمد235556

276دبلوم2هيت42560االنبارذكروهب طارق جاسم381803

277إعدادية2هيت42560االنبارذكرحسام منعم جاسم270356

1بكالوريوس2هيت42560االنبارأنتىمروة عبدالستار محسن278419

2بكالوريوس2هيت42560االنبارأنتىميعاد خالد كامل278121

ن235707 3دبلوم2هيت42560االنبارأنتىنهاد ابراهيم حسير

4دبلوم2هيت42560االنبارأنتىهدى عبدالرحمن جميل235592

5دبلوم2هيت42560االنبارأنتىسعاد صالح غثوان270362

6دبلوم2هيت42560االنبارأنتىبارقة عوف عبدالرحمن270379

7دبلوم2هيت42560االنبارأنتىميس رقيب يوسف381899

8دبلوم2هيت42560االنبارأنتىشيماء فائق جبير489449

9دبلوم2هيت42560االنبارأنتىابتسام جاسم نجم235650

ين حميد خليفه278063 10دبلوم2هيت42560االنبارأنتىشير

11دبلوم2هيت42560االنبارأنتىميساء طالب عبدهللا235756

12دبلوم2هيت42560االنبارأنتىايناس حمدي جميل489433

13دبلوم2هيت42560االنبارأنتىالرة اسعد عناز489435

14دبلوم2هيت42560االنبارأنتىهناء ياس مشعان268687

15دبلوم2هيت42560االنبارأنتىزينة عبدالكريم بديوي277989

ن278019 ان قضي حسير 16دبلوم2هيت42560االنبارأنتىنير

اس هاشم محمد489425 17إعدادية2هيت42560االنبارأنتىني 

18إعدادية2هيت42560االنبارأنتىفاطمة غازي حاجم278288

19إعدادية2هيت42560االنبارأنتىجوري عبدهللا نكة235837

1بكالوريوس2هيت42560االنبارأنتىارساء شاكر محمود270374

2بكالوريوس2هيت42560االنبارأنتىايمان وليد محمد235742

3بكالوريوس2هيت42560االنبارأنتىسارة خالد اسماعيل235833

4بكالوريوس2هيت42560االنبارأنتىاسماء ماجد حامد278070

5بكالوريوس2هيت42560االنبارأنتىامال حازم محمود490089

 جبيلي270336
ن 6بكالوريوس2هيت42560االنبارأنتىمروة ياسير

7بكالوريوس2هيت42560االنبارأنتىصابرين مشعل محمد381895

8بكالوريوس2هيت42560االنبارأنتىمروة سمير عبدالستار278528

9بكالوريوس2هيت42560االنبارأنتىاية عباس فاضل381799

10بكالوريوس2هيت42560االنبارأنتىزينه طارق عبدالغفور278231

11بكالوريوس2هيت42560االنبارأنتىجنات صادق عثمان278367

12دبلوم2هيت42560االنبارأنتىرواء عبدالرحيم طالب270351

13دبلوم2هيت42560االنبارأنتىسيناء احمد جميل381288

نغم علي نارص54702
14دبلوم2هيت42560االنبارأنتى

15دبلوم2هيت42560االنبارأنتىاسيا مشعل محمد381891

16دبلوم2هيت42560االنبارأنتىايناس غالب وحيد381794

17دبلوم2هيت42560االنبارأنتىغسق جمال رعد270355

18دبلوم2هيت42560االنبارأنتىرؤى احمد كامل235839

19دبلوم2هيت42560االنبارأنتىانعام باسم محمد278200



ي محمد235838 20دبلوم2هيت42560االنبارأنتىشهد خير

ي اسماعيل278595
21دبلوم2هيت42560االنبارأنتىصابرين حق 

22إعدادية2هيت42560االنبارأنتىضح باسم جراد235432

ن278319 23إعدادية2هيت42560االنبارأنتىجميلة حاتم ياسير

24إعدادية2هيت42560االنبارأنتىاضواء ماجد حامد278083

25إعدادية2هيت42560االنبارأنتىاية باسم جراد278205

26إعدادية2هيت42560االنبارأنتىانس عبد اسماعيل278652

27إعدادية2هيت42560االنبارأنتىصابرين اسماعيل عيادة381795

28إعدادية2هيت42560االنبارأنتىصفا قاسم محمد381966

29إعدادية2هيت42560االنبارأنتىصفا اياد عبدالسالم235730

30إعدادية2هيت42560االنبارأنتىمريم منتق  عبدالرحمن278492

31إعدادية2هيت42560االنبارأنتىنورالهدى فوزي شهاب235413

32إعدادية2هيت42560االنبارأنتىهالة خليل محمدسعيد381828

33إعدادية2هيت42560االنبارأنتىمروة حاتم عبدالرحمن278453

ي235847 رغده غازي اصلت 
34إعدادية2هيت42560االنبارأنتى

35إعدادية2هيت42560االنبارأنتىتق  قاسم محمد381963

ن احمد كامل278549 36إعدادية2هيت42560االنبارأنتىرنير

37دبلوم2هيت42560االنبارأنتىالهام عبدالكريم بديوي278626

1بكالوريوس2العبيدي42561االنبارذكرانس عبدالجبار بديوي488985

2دبلوم2العبيدي42561االنبارذكرعماد حمود حميد531966

 علي542291
ن 3إعدادية2العبيدي42561االنبارذكررياض حسير

1بكالوريوس2العبيدي42561االنبارذكربالل عاصم عبدهللا531964

2بكالوريوس2العبيدي42561االنبارذكرحميد حمود حميد531963

3إعدادية2العبيدي42561االنبارذكرغازي رباح خليف429120

ر حردان339421 ن 4إعدادية2العبيدي42561االنبارذكرليث مير

ر حردان339431 ن 5إعدادية2العبيدي42561االنبارذكرغيث مير

6إعدادية2العبيدي42561االنبارذكرباتع فالح خليف531965

1بكالوريوس2العبيدي42561االنبارأنتىمتن احمد محمد429147

2بكالوريوس2العبيدي42561االنبارأنتىصبيحة لطيف عودة429137

1ماجستير2كبيسة42562االنبارذكرعمر صالح حمادي268744

2دبلوم عالي2كبيسة42562االنبارذكرمحمد مخلف شكر268769

3بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرياس عبد جاسم268942

ي هندي139948
4بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكراياد غتن

5بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرمشتاق طالب مطر139905

6بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرعامر مخلف شكر489458

7بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرليث شاكر محمود139943

8بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرحامد سامي محمد268753

9بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرعبدالرزاق خميس عواد383310

10بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرحازم تركي احمد268924

11بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرحسام مخيي  محيسن268778

12بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكراحمد عودة حمادي139951

13بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرامجد عامر عبدالكريم489459

14بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرثائر رجب عبداللطيف268943

15بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكراحمد صعب فياض140390

16بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكررياض عباس محمد268930

ي140387
17بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرعماد حميد راضن

18بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرهيثم عبدهللا مخلف139928



19بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكراركان جمال خلف268772

20بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرامير تركي برجس268932

ي383286
21بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرهيثم حميد راضن

22بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرعبدهللا شاكر محمود140388

23بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرعثمان كامل فياض383255

ن محمد140396 24بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرعالء حسير

25بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرمحمد جبير عواد383227

26دبلوم2كبيسة42562االنبارذكراحمد مخلف محيسن139957

27دبلوم2كبيسة42562االنبارذكرفواز طليحان مدهم140382

28دبلوم2كبيسة42562االنبارذكراحمد حاتم دحام383312

ن140385 29دبلوم2كبيسة42562االنبارذكرفاضل محمد حسير

ي139973 ج 
30دبلوم2كبيسة42562االنبارذكرحمدي عبد رسر

31دبلوم2كبيسة42562االنبارذكرعادل عراك جباب268933

32دبلوم2كبيسة42562االنبارذكرخالد رجب عبداللطيف383297

33دبلوم2كبيسة42562االنبارذكراسعد حميد خلف139899

34دبلوم2كبيسة42562االنبارذكرمكي هندي حماد139919

35دبلوم2كبيسة42562االنبارذكراحمد جبير عواد383307

36دبلوم2كبيسة42562االنبارذكرفؤاد محمود شهاب268919

37دبلوم2كبيسة42562االنبارذكرثامر محمد محيسن140397

38إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرنارص محمد محيسن268811

39إعدادية2كبيسة42562االنبارذكريارس جبير عواد139968

40إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرمحمد حميد خلف140389

41إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرماهر عبدالكريم عبداللطيف383093

42إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرحسان علي فرج268939

43إعدادية2كبيسة42562االنبارذكررباح خابور عياش383219

ن محمد383300 44إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرصفاء حسير

45إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرمحمود خميس خلف268914

46إعدادية2كبيسة42562االنبارذكراحمد عيادة خلف268915

47إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرعمار صالح عبد383232

48إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرمحمد خالد عبد383293

1بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرمنير كريم حميد268913

2بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرمحمد سعدي حميد268922

ي محمد383265
3بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرمروان غتن

4بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكروليد خالد محل268918

5بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكراحمد فرج شكر268928

6بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرمصطقن صالح حمادي268787

7بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكروسام طالب مخلف140399

8بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكروسام احمد بردي268745

9بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرجاسم كريم خلف268749

10بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرعلي طالب مخيي 140395

11بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرمصطقن فاضل عطاهللا268925

12بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكركريم حمود عبدهللا268927

13بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرمحمد مكي محل383089

14بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكريوسف فاضل عطاهللا268782

15بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرعمر قدوري رثيع268806

16بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرعمر طالب ابراهيم268784

17بكالوريوس2كبيسة42562االنبارذكرحسام رحيم خلف268797



18دبلوم2كبيسة42562االنبارذكراحمد حامد سامي268929

19إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرعبيدة عامر مخلف489462

20إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرعبدهللا عامر عبدالكريم268740

21إعدادية2كبيسة42562االنبارذكراحمد جالل صعب489461

22إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرمصطقن كريم خلف383243

23إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرجوهر مطلب عبدهللا268721

24إعدادية2كبيسة42562االنبارذكريوسف سالم مخلف268763

25إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرمحمد حسن علي383081

26إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرصهيب يارس جبير139963

27إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرهيبت جميل مشعان268804

28إعدادية2كبيسة42562االنبارذكررياض رحيم جاسم268934

29إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرعامر كريم خلف268730

30إعدادية2كبيسة42562االنبارذكراثير عبدهللا احمد383072

31إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرمحمد حمد زغير139939

32إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرعمر سالم مخلف140381

33إعدادية2كبيسة42562االنبارذكريارس جاسم محيسن268920

34إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرمنير مزهر مشعان383305

35إعدادية2كبيسة42562االنبارذكراياد عماد شيحان383318

36إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرعبدهللا جالل صعب268726

37إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرابراهيم نوري برجس268814

38إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرامير خلف حميد140386

39إعدادية2كبيسة42562االنبارذكريونس رحيم فياض383099

40إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرماجد سعدي حميد383284

41إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرمحمد منيف عواد383316

42إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرغزوان احمد عبدالسالم268816

43إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرعالء حامد سامي383278

44إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرايمن محمود روضان268791

45إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرعمر مؤيد علي268917

46إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرعبدالرحمن جعفر محمد268734

47إعدادية2كبيسة42562االنبارذكراحمد باسم سامي383270

48إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرعبدالكريم صالح ذيبان268800

49إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرحارث حمد زغير268719

50إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرمهدي صالح ذيبان268912

51إعدادية2كبيسة42562االنبارذكرهيثم فرحان عبدهللا383238

1ماجستير2كبيسة42562االنبارأنتىبيداء حميد حرج383214

2بكالوريوس2كبيسة42562االنبارأنتىهدى عبدالحميد عبد383261

3بكالوريوس2كبيسة42562االنبارأنتىدعاء فخري مهدي140402

4بكالوريوس2كبيسة42562االنبارأنتىاالء عودة حمادي139893

5بكالوريوس2كبيسة42562االنبارأنتىلمياء سعدي حميد268758

6بكالوريوس2كبيسة42562االنبارأنتىمروه ثميل شالل140400

7بكالوريوس2كبيسة42562االنبارأنتىشفاء محمد حلو268938

8دبلوم2كبيسة42562االنبارأنتىهيام يونس ثابت268941

9دبلوم2كبيسة42562االنبارأنتىريم اديب يوسف140403

10دبلوم2كبيسة42562االنبارأنتىجيهان سالم عطية383211

ن محمود روضان268795 11إعدادية2كبيسة42562االنبارأنتىحنير

1بكالوريوس2كبيسة42562االنبارأنتىرنا عبدالرزاق منير268931

2بكالوريوس2كبيسة42562االنبارأنتىنورس محمد عويد140394



3بكالوريوس2كبيسة42562االنبارأنتىايناس طالب مخيي 268808

4بكالوريوس2كبيسة42562االنبارأنتىاسماء جمعة مطر268789

ي مطر140392 5إعدادية2كبيسة42562االنبارأنتىلمياء راج 

6إعدادية2كبيسة42562االنبارأنتىزمن فاضل احمد268923

7إعدادية2كبيسة42562االنبارأنتىمنتىه خميس رشيد268792

8إعدادية2كبيسة42562االنبارأنتىرساب عبدالمنعم خلف489460

9إعدادية2كبيسة42562االنبارأنتىرغد عامر عبدالكريم268738

10إعدادية2كبيسة42562االنبارأنتىاية عودة حمادي140401

11إعدادية2كبيسة42562االنبارأنتىهديل نزهان كصيل383067

12إعدادية2كبيسة42562االنبارأنتىمروة مهيدي صالح268916

1ماجستير2البغدادي42563االنبارذكرمحمد عبدالكريم حميد269449

2ماجستير2البغدادي42563االنبارذكرانمار حميد عفر269411

3ماجستير2البغدادي42563االنبارذكرعبدالحميد عبدالكريم حميد269446

4بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرعماد عواد جارس269430

5بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرخالد جاسم محمد383119

6بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرمصطقن سعيد عفر383116

7بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكراستير حميان صبار269355

8بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرخالد حميان صبار269357

9بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكراسعد عربان صايل142144

ي142276 10بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرسنان صالح صلت 

11بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرقاسم عبدالكريم حميد383139

12بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرشامل مهدي صالح269391

13بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرحسن علوان جاسم142382

14بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرضياء محمد كردي142488

15بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرعدي علي عجوان269406

16بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرعالء نوفل منصور269427

17بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرصفاء نوفل منصور269394

18بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرنزار عمران نايف269420

19بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرمهند جوير محمد383165

20بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرضياء احمد حميد490012

21بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرايوب احمد حميد269377

22بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرواثق احمد فتيخان269379

23بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرخالد عبد يونس269378

24بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرلؤي طالب عجوان269417

25بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرربيع طالب شاحوذ269407

26بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرمصطقن احمد حميد489990

ن سالم269424 27بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكررسبيل ياسير

28بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكراحمد جوير محمد383160

29بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرعلي دحام خلف383166

30بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرمحمد عايد يونس269464

31بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكراسامة علي عجوان269393

32بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرعاصم موس مخلف142281

33بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرعبدالسالم عبدهللا صيهود269445

34بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرسفيان كمال عبدهللا142181

35بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرحسن علي حمد269392

ن عفر269455 36بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرمحمد ياسير

37بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرايوب جسام محمد547977



38بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرحميد طالب فرج383132

39بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرطريق حميد عفر382666

40بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكربسام عويد عريان142075

41بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرحميد حمدان محمد381067

42بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكراسامة عفتان صباح142460

43بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكراحمد اسماعيل هراط142079

44بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرسميح حسن علي141243

45بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرستار نجم ظاهر383135

46دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرثائر حمدهللا جالل269403

47دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرثابت عبد فرج383092

48دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرعمر عبدالكريم حميد383155

49دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرمهند عبد فرج383090

50دبلوم2البغدادي42563االنبارذكربالل مجيد عفر489978

51دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرعادل عبداللطيف محمد142180

52دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرسيف رياض عبداللطيف383087

53دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرخضير ياس عفر383122

54دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرعقيل يوسف حمد142428

55دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرحمد خالد خليف383082

56دبلوم2البغدادي42563االنبارذكراحمد ثابت محمد142257

57دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرمناف عناد جارهللا383153

ن عبد142089 58إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرسهيل ياسير

59إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرفراس سعد فتالن269434

60إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرفؤاد عويد بتال142122

61إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرعفيف عفتان احمد141235

62إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرخالد وليد وسمي142119

 علي383157
ن 63إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرخلف حسير

 علي269374
ن 1ماجستير2البغدادي42563االنبارذكرعمر حسير

2ماجستير2البغدادي42563االنبارذكربشير ثابت محمد142443

ي احمد383147 3ماجستير2البغدادي42563االنبارذكرعبدهللا خير

4بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرواثق اياد عويد142125

5بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرعبدالعظيم محمد نايف269401

6بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرزيد بدر محمد269352

7بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرسعد مصلح مرعي142342

8بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرعلي ريكان مطر383111

9بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرنائل فيصل سعد142041

10بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرعامر محسن شلش142026

11بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرقيس راقب جدعان269416

12بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرجاسم محمد كردي269438

13بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكراحمد طالب شاحوذ142219

14بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرزياد درج مرعي142186

15بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرهيثم مخلص سعد383102

16بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكراثير سليم عفريت547969

17بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكراحمد ناظم فتيخان278134

18بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكريوسف ابراهيم احمد383141

19بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرسمير مجبل فهد142216

20بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرهيثم عبدهللا عايد269382

21بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرمقداد مجيد عفر547975



22بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرامجد شهاب احمد269408

23بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرمحمد قاسم عبدالكريم383138

ن شلش268634 24بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرعلي حسير

25بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرمزبان مامون عبدالمنعم382677

26بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرابراهيم سلمان جي 142296

27بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرمحمد عواد حمد383130

28بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرعاصم ثابت محمد142445

29بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرحسام طيب رسحان142226

30بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرمصطقن كمال عبدهللا142284

31بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرمصطقن كريم جندي142196

32بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكررعد عواد حمد269384

33بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكراثير بدوي فياض269439

34بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرماهر حميد عفر383115

35بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرصفاء عبدالباسط علي269359

36بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكركريم حميد محمد269452

37بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرسعد دحام خلف269386

38بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكررضوان ثائر فري    ح269380

ي نادي عثمان489986
39بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرراضن

40بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكراحمد صالح شاحوذ269344

ي مخلف269389
ن
41بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرمنعم صاق

42بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرمهند خشمان مجبل269409

43بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكربراء اسماعيل شالل141245

44بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرمروان سعيد طالع269456

45بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرعماد صبحي جميل142324

وك علي269365 46بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرنبيل مي 

47بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرعصام عثمان نايف269346

48بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرمصطقن حاتم جليل142060

49بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكروائل جسام محمد142130

 علي269376
ن 50بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرعبدالرحمن حسير

51بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرحيدر احمد عيىس531805

52بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرصهيب عايد يونس269467

53بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرصائب غالي رشيد142455

54بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرعالء كامل عبد142416

55بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكروسام جزاع حميان269358

56بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكراحسان محمد كاظم269404

57بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكركاظم محمد هالل383078

غام حميد عفر269413 58بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكررصن

59بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرعلي كمال عبدهللا269399

60بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرعدي طاهر دري    ج142146

 علي عبدالمنعم382671
ن 61بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرحسير

62بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرسهم عبدالسالم عناز142371

63بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرعمر سمير كواد489997

64بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرمحمد كريم جندي142193

65بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرايمن نوري رزيك142361

66بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرحامد بتال نايف142113

67بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرانور حمد تركي141964

68بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرشفيق وليد عربان142290



69بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرمحمود جمعة محمد489991

70بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرقيرص عجاج كواد142105

ن سالم269423 71بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرامجد ياسير

وك علي269362 72بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرسمير مي 

73بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرعبدالغفور نوفل منصور142320

74بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرعمر محسن شلش142305

75بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكررياض عمران نايف142154

76بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرقتيبة مجيد عفر269426

77بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرصفاء جسام محمد269350

78بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرامجد احمد عيىس142464

79بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرفائز حماد جنجت489998

ي142398
ن فتتن ن امير 80بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرتحسير

81بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكردريد رافع مدهر141976

82بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكروعد محمد كاظم142062

83بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرحسام جزاع حميان269356

84بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرايمن منيف عفتان142439

85بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرعبدالرزاق نوفل منصور142156

86بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرابراهيم ريكان مطر142313

87بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكريارس مؤيد مجيد268613

88بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرصالح حسن محمد269354

89بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرحسن خشان مجبل547970

90بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكررافد مجيد عفر269425

91بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكراحمد نجيمان حميان269361

ن سالم269421 92بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرطه ياسير

93بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرمرثد سمير عبد142206

94دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرنصير مجبل فهد269387

95دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرسيف عبود دعدوش142065

96دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرمحمد عدنان سويد142238

97دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرمصطقن طارق عبدالكريم269459

98دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرثامر حميد عبد489993

99دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرمحمد خشمان مجبل269410

100دبلوم2البغدادي42563االنبارذكربكر احمد خليف383084

101دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرجاسم محمد عيىس142172

102دبلوم2البغدادي42563االنبارذكررعد عبود محمد489982

103دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرهمام سمير عبد142210

104دبلوم2البغدادي42563االنبارذكراسماعيل سلمان جي 142020

105دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرحيدر جارهللا عواد142262

106دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرغسان عويد عريان142470

107دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرياس سالم صفيان142300

108دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرمراد مصلح حامد269381

109دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرمحمد سعدي بتال269400

110دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرقيس سالم صفيان142014

111دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرحسن غايب شاحوذ142354

112دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرزيد خليفة حمادي142230

113دبلوم2البغدادي42563االنبارذكريوسف ضاري مالك142347

ن خلف142213 114دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرنذير معير

115دبلوم2البغدادي42563االنبارذكراحمد دحام خلف269385



116دبلوم2البغدادي42563االنبارذكراسامة جمعة محمد489992

117دبلوم2البغدادي42563االنبارذكروجدي انور حميد142189

118دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرلؤي صادق سميع142287

119دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرثابت حسان علوان142411

120دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرعمار جدوع ضاجي489995

121دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرعبدالملك اركان حميان142197

ن عبد مالك142108 122إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرحسير

123إعدادية2البغدادي42563االنبارذكراسالم صدام شالل268615

124إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرعبدهللا هيثم عبدهللا382289

125إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرامجد نذير صالح547974

126إعدادية2البغدادي42563االنبارذكراحمد ضياء محمد142254

127إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرعصام نواف مشعان312278

128إعدادية2البغدادي42563االنبارذكربهجت سلطان مفلح141286

129إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرابراهيم مصطقن سعيد382308

130إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرصايل بعث حمدهللا142203

131إعدادية2البغدادي42563االنبارذكراسالم نعمان فهد142222

ي احمد489981 132إعدادية2البغدادي42563االنبارذكراحمد خير

133إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرقاسم محمد جنجت268621

134إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرزياد عبدالقادر مخلف490001

135إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرمحمد ياس عفر547981

 علي عجوان268622
ن 136إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرحسير

 علي269371
ن  حسير

137إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرمصطقن

138إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرياس خضير مصلح141969

139إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرعباس كمال عبدهللا141346

ف طالب عجوان268629 140إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرارسر

141إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرعلي طاهر دري    ج141301

142إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرصكر بعث حمدهللا142199

143إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرشاكر محمود خليف383095

144إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرسليم محمد كردي490008

145إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرابوبكر ابراهيم احمد382322

146إعدادية2البغدادي42563االنبارذكركرم مؤيد سعيد382313

147إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرعمار يوسف سالم268614

148إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرحسن حميد تركي142265

149إعدادية2البغدادي42563االنبارذكربركات صالح ريكان268624

150إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرنذير احمد عبد381453

151إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرمصلح حسن محمد269363

ي مخلف141255
ن
152إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرنعيم صاق

153إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرسيف عبد حماد141426

154إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرعبدهللا سلطان مفلح141435

155إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرقيس محسن مثتن142475

 يحتر عبدالكريم269461
156إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرمصطقن

157إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرصفاء مؤيد سعيد382297

158إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرمحمود نافع خلف490007

159إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرسعد قحطان سويد141271

ي نجم268630
160إعدادية2البغدادي42563االنبارذكربراء هابن

161إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرعمر زامل خلف269349

وك علي269368 162إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرمولود مي 



163إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرعبدالرحمن نوري مخلف490005

164إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرمروان حمدهللا خليف383080

ن شلش383097 165إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرطه حسير

166إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرغسان احمد حسون268618

167إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرعدنان سعيد جهاد141915

168إعدادية2البغدادي42563االنبارذكررافت ثائر حمدهللا268627

169إعدادية2البغدادي42563االنبارذكراحمد عفيف عفتان141231

170إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرريكان ثابت عفيف141290

171إعدادية2البغدادي42563االنبارذكراحمد حاجم شاحوذ141401

172إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرحارث مخلص سعد383106

173إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرعامر جدوع ضاجي226888

174إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرعبداالله حسن محمد269364

175إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرفرح ميرس اسماعيل142116

176إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرذاكر عابد عباد142433

177إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرادهم اسحاق يعقوب489471

ن شلش383101 178إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرابراهيم حسير

ي269347 179إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرمحمد شاكر شعوب 

180إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرحميد انور حميد142150

181إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرقحطان حمد تركي268625

182إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرعبدالصمد بيات عبدهللا268617

183إعدادية2البغدادي42563االنبارذكررامي صباح محمد268616

184إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرمحمد راتب عطاهللا141984

185إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرمحمد مثتن حمد268628

186إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرعالء كريم شهاب268612

 علي269372
ن 187بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرمناف حسير

188بكالوريوس2البغدادي42563االنبارذكرسهيل نجيمان حميان383112

189دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرغيث عبدهللا صايل142364

ن عفر383125 190دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرظافر ياسير

191دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرعمران سعيد طالع142097

192دبلوم2البغدادي42563االنبارذكرتحرير سعيد رشيد269458

193إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرمروان سويد حمد269415

194إعدادية2البغدادي42563االنبارذكرميثاق عبد هادي142331

1بكالوريوس2البغدادي42563االنبارأنتىامل شداد حمد269432

2دبلوم2البغدادي42563االنبارأنتىاقبال محمود شاكر142482

3دبلوم2البغدادي42563االنبارأنتىندى قحطان عبدالغفور142055

4إعدادية2البغدادي42563االنبارأنتىسهر عمر مخلف490003

5إعدادية2البغدادي42563االنبارأنتىريم عبدالقادر مخلف490000

وك علي269398 1بكالوريوس2البغدادي42563االنبارأنتىرجاء مي 

2بكالوريوس2البغدادي42563االنبارأنتىمريم طالب عجوان269418

3بكالوريوس2البغدادي42563االنبارأنتىعذراء عبد يوسف269462

4بكالوريوس2البغدادي42563االنبارأنتىغيداء خشان مجبل547973

ن سالم269422 5بكالوريوس2البغدادي42563االنبارأنتىسعيدة ياسير

6بكالوريوس2البغدادي42563االنبارأنتىرنا عايد عفات269390

7بكالوريوس2البغدادي42563االنبارأنتىزينب عبدالكريم حميد490010

ي موس269468 8دبلوم2البغدادي42563االنبارأنتىفاطمة صي 

9دبلوم2البغدادي42563االنبارأنتىهدى ثابت محمد142093

10إعدادية2البغدادي42563االنبارأنتىزينة نافع خلف490004



11إعدادية2البغدادي42563االنبارأنتىسماح عمران سعيد142100

12إعدادية2البغدادي42563االنبارأنتىصفا سنان صالح141296

13إعدادية2البغدادي42563االنبارأنتىختام محي حمدهللا142048

14إعدادية2البغدادي42563االنبارأنتىانسام عمران سعيد142104

15إعدادية2البغدادي42563االنبارأنتىرساب ادهام عواد383150

16إعدادية2البغدادي42563االنبارأنتىصفا كريم شهاب268620

17إعدادية2البغدادي42563االنبارأنتىنور نافع خلف489989

18إعدادية2البغدادي42563االنبارأنتىجنان حميد نايف489985

19إعدادية2البغدادي42563االنبارأنتىسنابل محي حمدهللا142035

االء علي صالح142029
20إعدادية2البغدادي42563االنبارأنتى

ي احمد489980 21إعدادية2البغدادي42563االنبارأنتىحواء خير

22إعدادية2البغدادي42563االنبارأنتىغادة طيب رسحان142187

1دكتوراه2الفرات42564االنبارذكرخلدون فاضل بريذع531952

2دكتوراه2الفرات42564االنبارذكرابراهيم محمود عبدالمنعم382577

3دكتوراه2الفرات42564االنبارذكرعمر حمدي عبدالرحمن489819

4ماجستير2الفرات42564االنبارذكرضياء فخري محمود382585

ن رشيد281918 5ماجستير2الفرات42564االنبارذكراكرم حسير

6ماجستير2الفرات42564االنبارذكرايثار حمدي عبدالرحمن489817

7بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرنصيف جاسم محمد382252

8بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرعماد خليل ابراهيم382603

9بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكريارس محمود عبدالمنعم382598

10بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكربسام رشيد عبدالعزيز531955

11بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكررياض فخري محمود278399

12بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرعامر خلف كماش137964

13بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرفراس اسماعيل هالل489808

14بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكررحيم جاسم محمد139824

ن281889 15بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرسديد فهد امير

16بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرعباس منير اسماعيل139802

17بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرلؤي خلف دلف281849

18بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرنهاد شهاب بريذع139857

19بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكراياد اسماعيل خليل139806

20بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرايمن وليد عبدالجبار489813

21بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرسيف خالد عفتان139846

22بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرعلي اياد ذياب139774

23بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرمنذر خلف دلف281946

24بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرعمار يارس محمود382582

25دبلوم2الفرات42564االنبارذكروليد رزيك حمودي278244

يف معروف138124 26دبلوم2الفرات42564االنبارذكرعامر رسر

يف معروف139797 27دبلوم2الفرات42564االنبارذكريارس رسر

يف معروف139874 28دبلوم2الفرات42564االنبارذكرعقيل رسر

يف معروف139875 29دبلوم2الفرات42564االنبارذكرنصير رسر

30دبلوم2الفرات42564االنبارذكراحمد حاتم محمد139820

31دبلوم2الفرات42564االنبارذكرمحمد عبداللطيف علي139822

32دبلوم2الفرات42564االنبارذكريعقوب يوسف صبحي139852

33دبلوم2الفرات42564االنبارذكرعالء نارص رجة139796

34دبلوم2الفرات42564االنبارذكرعمران حامد عبدالرحمن382249

ن489809 35دبلوم2الفرات42564االنبارذكرجاسم محمد حسير



36دبلوم2الفرات42564االنبارذكراسماعيل عبدالرزاق اسماعيل139844

37دبلوم2الفرات42564االنبارذكريحتر صبار شهاب281893

38دبلوم2الفرات42564االنبارذكرنهاد فتيان ابراهيم139810

39دبلوم2الفرات42564االنبارذكريارس عبدالرزاق اسماعيل139812

40دبلوم2الفرات42564االنبارذكربرزان فوزي عسكر139807

ن489822 41دبلوم2الفرات42564االنبارذكراكرم محمد امير

42دبلوم2الفرات42564االنبارذكريحتر حامد حمد138376

43دبلوم2الفرات42564االنبارذكرسامر قيس مزعل138394

44دبلوم2الفرات42564االنبارذكرمثتن عبدالجليل جبير489724

45دبلوم2الفرات42564االنبارذكركيالن وليد عبدالجبار489725

46دبلوم2الفرات42564االنبارذكرمصطقن عبدالكريم عبدالجليل489728

47إعدادية2الفرات42564االنبارذكرميثاق غريب معروف382265

48إعدادية2الفرات42564االنبارذكرعباس اسماعيل نصيف139830

49إعدادية2الفرات42564االنبارذكرهيثم طالب لطيف139808

ن137910 50إعدادية2الفرات42564االنبارذكرباسم محمد حسير

51إعدادية2الفرات42564االنبارذكراسماعيل طه سليمان382203

52إعدادية2الفرات42564االنبارذكراسد يارس محمود382172

53إعدادية2الفرات42564االنبارذكرنوري شيحان ضامن489810

ي137953
 
54إعدادية2الفرات42564االنبارذكرمحمد احمد شوق

55إعدادية2الفرات42564االنبارذكرمهند شاكر محمود382242

1ماجستير2الفرات42564االنبارذكرمثتن سعيد عبد العزيز138342

2بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرساهر رافع خالد139780

3بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرمعاذ نبيل نهار139769

4بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرمحمد نجاح عجاج139804

5بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرعمر مهدي عواد138002

 جبيلي381440
ن 6بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرمعلي ياسير

7بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرفراس ابراهيم زيدان139865

8بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرمحمد خالص سليمان139835

9بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكررسى ناطق محمود139817

10بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرحيدر نصيف حمد139826

ي138932
11بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرمروان حميد رديتن

12بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرسيف الدين سعد الطيف139793

ف عفات139798 13بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرزياد مرسر

14بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكربسام اسماعيل هالل139877

15بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرحسام سعدون محسن281870

16بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرمعن خالص سليمان139839

17بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرليث محمد خميس382594

18بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرعمر ناطق محمود139818

19بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرعلي عبدالرحيم اسماعيل139811

20بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرمحمد جمال محمد138041

ن فرحان281852 21بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرمحمد حسير

22بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرساهر قيس مزعل139788

23بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرمحمود فتيان ابراهيم382589

24بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرخرصن اسماعيل هالل531954

25بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرعبدهللا كسار رجا281896

26بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكراسعد محمود زبن138326

27بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرمحمد مهدي عواد382551



28بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرثائر مصلح فرج139862

29بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرضياء حامد زكم137762

30بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكررافد مصطقن كامل139840

31بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرعمر نارص رجة138075

ن382211 32بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرصالح شاكر ياسير

33بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرخطاب ذاكر محمود489815

34بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرناجح منير اسماعيل139777

35دبلوم2الفرات42564االنبارذكرمحمد سعدي صالح139873

36دبلوم2الفرات42564االنبارذكرلؤي عبدالجليل كماش139836

37دبلوم2الفرات42564االنبارذكرحيدر خليل اسماعيل139816

38دبلوم2الفرات42564االنبارذكرقريش عادل حامد281856

39دبلوم2الفرات42564االنبارذكرعمر عادل حامد281861

40دبلوم2الفرات42564االنبارذكرصادق ذياب كواد139856

ي اسماعيل139878
41دبلوم2الفرات42564االنبارذكراحمد حق 

42دبلوم2الفرات42564االنبارذكراحمد حازم محمد139870

ن محمود139770  امير
43دبلوم2الفرات42564االنبارذكرمصطقن

ن عبدالسميع اسماعيل281898 44دبلوم2الفرات42564االنبارذكرمعي 

45دبلوم2الفرات42564االنبارذكرعبيدة عبدالحكيم ابراهيم139825

46دبلوم2الفرات42564االنبارذكرصفاء حامد علي139855

47دبلوم2الفرات42564االنبارذكراسعد عبدالرزاق اسماعيل139779

48دبلوم2الفرات42564االنبارذكرعامر محمود مصلح138316

49دبلوم2الفرات42564االنبارذكرعبدالرسول طالب بنان545578

ن281885 50دبلوم2الفرات42564االنبارذكراحمد طالب حسير

51دبلوم2الفرات42564االنبارذكراحمد خالد محمد382606

52إعدادية2الفرات42564االنبارذكرعماد عالء شعالن137993

53إعدادية2الفرات42564االنبارذكرعمر شاكر محمود138335

54إعدادية2الفرات42564االنبارذكرعلي داود سالم137898

55إعدادية2الفرات42564االنبارذكرمحمد ثوري عبدالكريم382277

56إعدادية2الفرات42564االنبارذكرخليل ابراهيم عليوي139814

57إعدادية2الفرات42564االنبارذكرمحمود رديف رزج545572

58إعدادية2الفرات42564االنبارذكريونس عدنان شيحان382259

59إعدادية2الفرات42564االنبارذكرعثمان محمد عبدالوهاب138404

60إعدادية2الفرات42564االنبارذكرايمن حازم محمد489722

61إعدادية2الفرات42564االنبارذكرايمن بسام رشيد138241

62إعدادية2الفرات42564االنبارذكرمامون ناطق محمود137937

63إعدادية2الفرات42564االنبارذكرهشام عباس فاضل489721

ي138272
 
64إعدادية2الفرات42564االنبارذكرايهاب احمد شوق

65إعدادية2الفرات42564االنبارذكرماهر يحتر عبدالغفور382284

66إعدادية2الفرات42564االنبارذكربشار فليح علي138350

67إعدادية2الفرات42564االنبارذكرسعد عامر سعدون382246

68إعدادية2الفرات42564االنبارذكرعلي حاتم فرحان382186

 جبيلي270383
ن 69إعدادية2الفرات42564االنبارذكراحمد ياسير

70إعدادية2الفرات42564االنبارذكرمزاحم شهوان حامد139860

71إعدادية2الفرات42564االنبارذكرمحمد عبد اسماعيل139784

72إعدادية2الفرات42564االنبارذكرمراد سعيد حميد137837

73إعدادية2الفرات42564االنبارذكروليد باسم شاكر138016

74إعدادية2الفرات42564االنبارذكرعمر عبدالرحمن علي138365



75إعدادية2الفرات42564االنبارذكراحمد عايد منيف545571

76إعدادية2الفرات42564االنبارذكروضاح خالد عفتان138263

77إعدادية2الفرات42564االنبارذكرمحمد سالم محمد139803

ن الطيف531953 78إعدادية2الفرات42564االنبارذكرطه ياسير

79إعدادية2الفرات42564االنبارذكرسند مخلد هالل139790

80إعدادية2الفرات42564االنبارذكربسام غالب رسحان489723

81إعدادية2الفرات42564االنبارذكرعبدالمنعم كسار رجا281937

82إعدادية2الفرات42564االنبارذكرمحمد منذر اسماعيل138207

83إعدادية2الفرات42564االنبارذكرحمادة تحرير مزعل281865

84إعدادية2الفرات42564االنبارذكرمامون تحرير رجه281868

85إعدادية2الفرات42564االنبارذكرانمار سبع حامد281877

86إعدادية2الفرات42564االنبارذكرربيع كسار رجا281929

87إعدادية2الفرات42564االنبارذكرحذيفة تحرير رجه138057

88إعدادية2الفرات42564االنبارذكراحمد نهاد شهاب138088

89إعدادية2الفرات42564االنبارذكرمحمد يوسف صبحي545581

90إعدادية2الفرات42564االنبارذكرعبدهللا محمد رشيد545568

91إعدادية2الفرات42564االنبارذكرمصطقن لطيف رزج545567

92إعدادية2الفرات42564االنبارذكربكر يحتر صبار489730

93إعدادية2الفرات42564االنبارذكراوراس مشتاق طالب381832

94إعدادية2الفرات42564االنبارذكرمحمد طالب بنيان545579

95إعدادية2الفرات42564االنبارذكراحمد مهدي عواد138304

96إعدادية2الفرات42564االنبارذكراوس احمد رزيك277914

97إعدادية2الفرات42564االنبارذكرعماد نصيف جاسم138354

98إعدادية2الفرات42564االنبارذكرعمر فريد عجاج138379

99إعدادية2الفرات42564االنبارذكراحمد ناطق محمود139787

ي محمود زبن138226
 
100إعدادية2الفرات42564االنبارذكرشوق

101إعدادية2الفرات42564االنبارذكربراء سعدون محسن138133

102إعدادية2الفرات42564االنبارذكرمحمد سبع حامد281902

ن بنيان545575 103إعدادية2الفرات42564االنبارذكرفراس حسير

104إعدادية2الفرات42564االنبارذكرامجد ربيع رزج139828

105بكالوريوس2الفرات42564االنبارذكرعالء كامل عبدالعزيز139842

106دبلوم2الفرات42564االنبارذكرعادل محمود مصلح281883

يف معروف281878 107دبلوم2الفرات42564االنبارذكرسعد رسر

108دبلوم2الفرات42564االنبارذكرذاكر حمد زغير139773

109إعدادية2الفرات42564االنبارذكرشهوان حامد رميض138167

110إعدادية2الفرات42564االنبارذكرعادل مصلح فرج138356

111إعدادية2الفرات42564االنبارذكرعايد مصلح فرج138359

112إعدادية2الفرات42564االنبارذكرمثتن سعدي محمود382612

113إعدادية2الفرات42564االنبارذكريارس عبدالرزاق فارس139837

1ماجستير2الفرات42564االنبارأنتىهاجر ابراهيم عبدالرزاق382572

2بكالوريوس2الفرات42564االنبارأنتىاالء حاتم عبدالرحمن281843

3بكالوريوس2الفرات42564االنبارأنتىميسم عثمان كريم139848

ي عبيد235601 4دبلوم2الفرات42564االنبارأنتىنجالء خير

5دبلوم2الفرات42564االنبارأنتىميالد خالد كامل277994

6إعدادية2الفرات42564االنبارأنتىعبدهللا احمد رميض139789

1بكالوريوس2الفرات42564االنبارأنتىهبة جمال محمد139783

2بكالوريوس2الفرات42564االنبارأنتىزينب رياض شهاب139785



3بكالوريوس2الفرات42564االنبارأنتىمها محمد رزيك278507

4بكالوريوس2الفرات42564االنبارأنتىايناس فاضل جميل137875

ن وليد عبدالعزيز281875 5دبلوم2الفرات42564االنبارأنتىيقير

6إعدادية2الفرات42564االنبارأنتىنهروان قاسم رسمي138214

7إعدادية2الفرات42564االنبارأنتىاحالم اياد رسمي382198

8إعدادية2الفرات42564االنبارأنتىتبارك رياض شهاب138023

1دبلوم2الرطبة32565االنبارذكرمحمد جاسم حميد366824

1إعدادية2الرطبة32565االنبارذكرمحمد مزاح حسن489476

2إعدادية2الرطبة32565االنبارذكرضياء عالوي شامي489315

3إعدادية2الرطبة32565االنبارذكرعالء خليفه مصلح366896

4إعدادية2الرطبة32565االنبارذكرشجاع مزاح حسن489318

5إعدادية2الرطبة32565االنبارذكربهاء عالوي شامي366838

6إعدادية2الرطبة32565االنبارذكرماهر حمدهللا عماش366799

7إعدادية2الرطبة32565االنبارذكرحميد شهاب احمد139344

8إعدادية2الرطبة32565االنبارذكرعمر استير عبطان140101

9إعدادية2الرطبة32565االنبارذكرسعد عبدالرحمن عاضي366813

10إعدادية2الرطبة32565االنبارذكراحمد حمدهللا عماش139180

ي366785
ن
11إعدادية2الرطبة32565االنبارذكرعالوي شامي صاق

1دبلوم2الرطبة32565االنبارأنتىعيدة كريم عسل149293

1ماجستير2القائم42566االنبارذكرانمار محمد هندي344604

ي543942
ن عبدالغتن 2بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرثائر حسير

3بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرمهند بهاء رحيم282876

4بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرايوب يونس اسماعيل543943

5بكالوريوس2القائم42566االنبارذكراحمد علي خليل344680

ي علي حماد489189
 
6بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرعبدالباق

7بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرمحمد صبحي عابر553015

8بكالوريوس2القائم42566االنبارذكراحمد ذياب عطاهللا378513

9بكالوريوس2القائم42566االنبارذكراحمد ابراهيم مصطقن489183

10بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرعمر نادر مولود140097

11بكالوريوس2القائم42566االنبارذكربارق محمد حردان344686

12بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرمحمود مشعان عبد489208

13بكالوريوس2القائم42566االنبارذكراحمد شكري اسماعيل344630

14بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرايوب احمد ابراهيم344609

15بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرسعد محمود عبيد489219

16بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرمرتضن احمد كبيىسي140330

ي344641
 
ق 17دبلوم2القائم42566االنبارذكرلطيف مخلف رسر

18دبلوم2القائم42566االنبارذكرعماد عبدالوهاب حسن489207

ن صالح344663 19دبلوم2القائم42566االنبارذكرصبحي حسير

20دبلوم2القائم42566االنبارذكرقضي عبدالرحيم بديوي344645

21دبلوم2القائم42566االنبارذكرعدي شكري اسماعيل282879

22دبلوم2القائم42566االنبارذكرحمدي عبدهللا وحش531768

23دبلوم2القائم42566االنبارذكرصائب سعيد شاكر489204

24دبلوم2القائم42566االنبارذكرمحمد ابراهيم احمد344619

25دبلوم2القائم42566االنبارذكرصالح نارص عبدالحليم344689

26دبلوم2القائم42566االنبارذكرعلي حمود عبيد531767

27دبلوم2القائم42566االنبارذكرحسان طالل عبدالصمد489195

28دبلوم2القائم42566االنبارذكرخليل شعبان حمدي282921



29دبلوم2القائم42566االنبارذكرنهاد عبدالدايم ابراهيم489193

30دبلوم2القائم42566االنبارذكرنارص لطيف مخلف282886

ن489164 31دبلوم2القائم42566االنبارذكرسعد نعمان حسير

32دبلوم2القائم42566االنبارذكرخلود حردان نواف282922

33دبلوم2القائم42566االنبارذكرزيد مظفر عبدالوهاب543945

34إعدادية2القائم42566االنبارذكرضياء دهام فهمي344673

35إعدادية2القائم42566االنبارذكرخالد حمود عبد489905

36إعدادية2القائم42566االنبارذكرنارص جاسم حماد344670

37إعدادية2القائم42566االنبارذكررباح سويد نايف344648

 علي خليل344701
ن 38إعدادية2القائم42566االنبارذكرحسير

39إعدادية2القائم42566االنبارذكرمحمد عبدالوهاب عمر140349

1ماجستير2القائم42566االنبارذكرسامي ستار جوهر344668

2دبلوم عالي2القائم42566االنبارذكراحمد شهاب حمد354952

3بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرسامر حمدي خلف282870

4بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرحارث علي خليل344677

5بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرمصطقن وليد عبدالمجيد489211

6بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرانس خميس هالل344684

7بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرخطاب عمر حامد489165

8بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرطارق محمد حردان543948

9بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرصالح عويد محمد282891

10بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرمحسن صالح فهد140344

11بكالوريوس2القائم42566االنبارذكروليد ابراهيم مرشد282911

12بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرايوب معاذ ايوب235874

13بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرعالء سعد اسماعيل282867

14بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرعطاهللا راتب غنيان282853

15بكالوريوس2القائم42566االنبارذكربالل محمد حردان543940

16بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرصالح مهدي دهمان282944

17بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرمحمد مظفر عبدالوهاب344637

18بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرواثق محمد حردان489197

19بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرعمر عبدالعزيز محمود282929

20بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرخالد جمال حسن283245

21بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرسفيان حمد حسن543944

22بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرادريس نافع عزاوي282885

23بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرعثمان شهاب حمد140076

24بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرمحمود عبد ذياب344631

25بكالوريوس2القائم42566االنبارذكركريم عودة شهاب282858

26بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرعبدالكريم ابراهيم جاسم344635

27بكالوريوس2القائم42566االنبارذكراحمد عبد ذياب553030

28بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرايرس لطيف مخلف140362

29بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرحيدر بشار جابر282933

30بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرمصطقن خالد عبدالوهاب344640

31بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرمحمد جاسم محمد489213

32دبلوم2القائم42566االنبارذكرعبدهللا علي خليل543938

ن مانع حمادة489191 33دبلوم2القائم42566االنبارذكرحسير

34دبلوم2القائم42566االنبارذكراركان سامي هالل140343

35دبلوم2القائم42566االنبارذكرمصطقن نوري سعيد140359

36دبلوم2القائم42566االنبارذكرميثم عبدالباسط احمد140346



37دبلوم2القائم42566االنبارذكرليث علي خلف140335

38دبلوم2القائم42566االنبارذكرسيف عبود ختالن489200

39دبلوم2القائم42566االنبارذكرمحمد ذياب عطاهللا378506

40دبلوم2القائم42566االنبارذكرراشد محمد اسود489179

41دبلوم2القائم42566االنبارذكرراجح عياده حمود140085

42إعدادية2القائم42566االنبارذكرمحمود ذياب عطاهللا141418

43إعدادية2القائم42566االنبارذكرعبدالنارص مخلص عجاج489162

44إعدادية2القائم42566االنبارذكرمحمد خليل محمد140334

45إعدادية2القائم42566االنبارذكروعد نارص داود141040

46إعدادية2القائم42566االنبارذكرمحمد نادر مولود344650

47إعدادية2القائم42566االنبارذكرعبدالصمد مخلص عجاج140338

48إعدادية2القائم42566االنبارذكرسيفالدين قتيبة حامد489173

49إعدادية2القائم42566االنبارذكرهيثم عبدالباسط احمد140324

50إعدادية2القائم42566االنبارذكرعبدالرحمن عابد محمد283075

51إعدادية2القائم42566االنبارذكرمصطقن بهاء رحيم283046

52إعدادية2القائم42566االنبارذكرمنترص لطيف مخلف140339

53إعدادية2القائم42566االنبارذكرمحمد عبد ذياب489216

54إعدادية2القائم42566االنبارذكرثائر عبدالرحمن جوهر489009

55إعدادية2القائم42566االنبارذكرعبدهللا عبيد خلف489218

56إعدادية2القائم42566االنبارذكراحمد زياد طه489163

57إعدادية2القائم42566االنبارذكرعبدالمطلب هاشم مصطقن489166

58إعدادية2القائم42566االنبارذكرمحمد جمال حسن283129

59إعدادية2القائم42566االنبارذكرمصطقن جمعة خلف282861

60إعدادية2القائم42566االنبارذكرعبدالملك صدام مخلف283014

61إعدادية2القائم42566االنبارذكراوس خميس هالل344608

62إعدادية2القائم42566االنبارذكرمحمد سويد مشوح140317

63إعدادية2القائم42566االنبارذكرياس حمدي خلف282976

64إعدادية2القائم42566االنبارذكرعمر خليفة خلف140326

65إعدادية2القائم42566االنبارذكرحسن مانع حمادة489177

66إعدادية2القائم42566االنبارذكرعبدالحكيم ابراهيم جاسم344596

67إعدادية2القائم42566االنبارذكرسعد عطاهللا محسن553037

68إعدادية2القائم42566االنبارذكرعبدالكريم عطاهللا محيسن140089

69إعدادية2القائم42566االنبارذكرليث مقبول مخلف553034

يف235480 70إعدادية2القائم42566االنبارذكرمكرم خلف رسر

ي هالل344656
71إعدادية2القائم42566االنبارذكرانمار مرضن

 خضير عباس344625
72إعدادية2القائم42566االنبارذكرمصطقن

73بكالوريوس2القائم42566االنبارذكرمصعب حردان سلوم282917

74دبلوم2القائم42566االنبارذكرامجد خلف اسود140365

75إعدادية2القائم42566االنبارذكراحسان جمعة محمد489215

76إعدادية2القائم42566االنبارذكرعماش هران تاية140322

1بكالوريوس2القائم42566االنبارأنتىميسم خليف طالل344611

2بكالوريوس2القائم42566االنبارأنتىاالء عابد محمد282896

3بكالوريوس2القائم42566االنبارأنتىسناء مخلص عجاج489185

4بكالوريوس2القائم42566االنبارأنتىنرسين عبود ختالن344626

5دبلوم2القائم42566االنبارأنتىميسون عبدالجبار اسود344666

6دبلوم2القائم42566االنبارأنتىانتصار موس محمد282939

7دبلوم2القائم42566االنبارأنتىانتصار عبدالوهاب عمر140356
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8دبلوم2القائم42566االنبارأنتى

9دبلوم2القائم42566االنبارأنتىضمياء رافع عجيل489209

1بكالوريوس2القائم42566االنبارأنتىنور شجاع خليل282849

2بكالوريوس2القائم42566االنبارأنتىهاجر محمد عبدالوهاب140358

3بكالوريوس2القائم42566االنبارأنتىاالء نايف رجة140364

4بكالوريوس2القائم42566االنبارأنتىازهار عزام محمد341089

5بكالوريوس2القائم42566االنبارأنتىمروة محمد احمد140366

ن بديوي282874 6بكالوريوس2القائم42566االنبارأنتىحنان ياسير

7بكالوريوس2القائم42566االنبارأنتىرانيه محمد حردان140363

8دبلوم2القائم42566االنبارأنتىرسل بشار جابر282841

9دبلوم2القائم42566االنبارأنتىمريم يارس خليل282845

10دبلوم2القائم42566االنبارأنتىرونق ضياء حامد489175

11دبلوم2القائم42566االنبارأنتىصبا عايد ابراهيم489174

12إعدادية2القائم42566االنبارأنتىصفاء عناد مهباد280285

13إعدادية2القائم42566االنبارأنتىسارة جمال حسن283110

14إعدادية2القائم42566االنبارأنتىزهراء عبود ختالن344624

15إعدادية2القائم42566االنبارأنتىاالء محمد عبدالوهاب140354

16إعدادية2القائم42566االنبارأنتىعهد احمد حسن140331

17إعدادية2القائم42566االنبارأنتىداليا رافع عجيل489212

18إعدادية2القائم42566االنبارأنتىاسماء مخلص عجاج489188

19إعدادية2القائم42566االنبارأنتىهديل بديع عطاهللا283154

20إعدادية2القائم42566االنبارأنتىسارة كمال فرحان140351

خولة علي خلف140337
21إعدادية2القائم42566االنبارأنتى

22إعدادية2القائم42566االنبارأنتىشهد احمد حسن140333

23إعدادية2القائم42566االنبارأنتىاية صدام مخلف140361

1دكتوراه2راوه42567االنبارذكرنوفل ناظم رشيد277611

2ماجستير2راوه42567االنبارذكرمهند احمد مشعل343346

3بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرايمن سامي عبيد277588

4بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرمرفد محمد صالح139993

ن عبد عبيد277598 5بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرتحسير

6بكالوريوس2راوه42567االنبارذكريوسف خضير عباس276119

7بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرمحمد احمد عبدالرزاق277734

8بكالوريوس2راوه42567االنبارذكراسامة عبدالفتاح ذنون140024

9بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرعمر يونس عايد543970

ي سعيد139915 10بكالوريوس2راوه42567االنبارذكررافد ناج 

11بكالوريوس2راوه42567االنبارذكروسام سالم حنش276137

12بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرمثتن وليد عبدالعزيز489599

13بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرمصطقن احمد مصطقن343311

14بكالوريوس2راوه42567االنبارذكراحمد فوزي عبود140016

15بكالوريوس2راوه42567االنبارذكراسامة غنام محمد343338

ن277223 16بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرماهر عبدالملك حسير

17بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرعمر ثامر محسن139985

18بكالوريوس2راوه42567االنبارذكربالل محمد طالع375254

19بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرفرحان حمد فرحان139944

20بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرقضي احمد شاكر375249

21بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرمصطقن زيدان خلف139987

22بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرمحمد عبدالستار سليمان275672



23بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرمصطقن محمد صالح375257

24بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرمحمود ناظم مزعل139923

25بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرايوب زيدان خلف140042

26دبلوم2راوه42567االنبارذكرمفلح علي فهد277203

27دبلوم2راوه42567االنبارذكرخالد محمد محمود139998

28دبلوم2راوه42567االنبارذكرعبدالحكيم عامر ابراهيم313864

29دبلوم2راوه42567االنبارذكرمروان حميد سلمان489611

30دبلوم2راوه42567االنبارذكراحمد عبد عبيد277171

31دبلوم2راوه42567االنبارذكرقتيبة غنام محمد139929

32دبلوم2راوه42567االنبارذكرمازن عوض حمادي489598

33دبلوم2راوه42567االنبارذكرحذيفه عمر شفيق489637

34دبلوم2راوه42567االنبارذكررافت مجيد اسماعيل343278

35دبلوم2راوه42567االنبارذكرمحمود عبدالعزيز محمود277688

ي139922 36دبلوم2راوه42567االنبارذكرعادل عبدالرحمن صي 

37دبلوم2راوه42567االنبارذكرقيس ذنون يونس489601

38دبلوم2راوه42567االنبارذكرقحطان زهير مهدي139950

39دبلوم2راوه42567االنبارذكرسالم خليف محمد276165

40إعدادية2راوه42567االنبارذكرمرتضن نايف عبدهللا277211

41إعدادية2راوه42567االنبارذكرظافر عواد عبد489635

ن140006 42إعدادية2راوه42567االنبارذكروعدالدين نوري حسير

1بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرعلي دحام عبيد140011

2بكالوريوس2راوه42567االنبارذكريوسف عبدالحميد اسماعيل139955

3بكالوريوس2راوه42567االنبارذكربكر عبدالفتاح ذنون277745

 مكي يونس489638
4بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرمصطقن

5بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرعثمان دحام عبيد375252

6بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرمحمد حميد حماد277188

7بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرعبدالرحمن وليد مجيد343282

8بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرعبدهللا سامي عبيد277749

9بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرمحمد احمد مشعل277670

10بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرابوبكر دحام عبيد277616

11بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرفالح مهدي صالح139958

12بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرفاضل عارف عايد375263

13بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرمصطقن عبدالجبار حسن139934

14بكالوريوس2راوه42567االنبارذكرانس مالك عبدهللا269810

ن276397 15بكالوريوس2راوه42567االنبارذكراثير صالح حسير

16دبلوم2راوه42567االنبارذكرمحمود محمد محمود269834

17دبلوم2راوه42567االنبارذكرضياء عبدالهادي فجر277636

18دبلوم2راوه42567االنبارذكرغيث عبد دهام140002

19دبلوم2راوه42567االنبارذكرعالء عبدالهادي فجر277627

ي139980 20دبلوم2راوه42567االنبارذكرعالء رشيد صي 

21دبلوم2راوه42567االنبارذكرطارق غنام محمد277607

22دبلوم2راوه42567االنبارذكرمؤمن عبدالجبار حسن139995

23إعدادية2راوه42567االنبارذكرمثتن هيثم هاشم139918

24إعدادية2راوه42567االنبارذكرابراهيم محمود عبدالعزيز277255

25إعدادية2راوه42567االنبارذكرمهند رياض دهام489642

26إعدادية2راوه42567االنبارذكرمحمد وميض نوري338568

27إعدادية2راوه42567االنبارذكرعبيدة عمر شفيق489629



28إعدادية2راوه42567االنبارذكرتيسير عبداالله علي277695

29إعدادية2راوه42567االنبارذكرايوب طاهر علي139971

30إعدادية2راوه42567االنبارذكراحمد مرتضن خليل140047

31إعدادية2راوه42567االنبارذكراحمد عبداالله حسون277663

32إعدادية2راوه42567االنبارذكرمهند سعد حماد139959

ي277739 33إعدادية2راوه42567االنبارذكرمحمد عبدالرحمن صي 

34إعدادية2راوه42567االنبارذكرعثمان عبدالخالق حسون139903

ي رجب543967
35إعدادية2راوه42567االنبارذكرمحمد حق 

36إعدادية2راوه42567االنبارذكرطارق عبدالعزيز عواد277567

37إعدادية2راوه42567االنبارذكرعثمان حمود علي489640

38إعدادية2راوه42567االنبارذكرعمر احمد ساكن140018

1دبلوم2راوه42567االنبارأنتىنور خليفة مجول235902

2دبلوم2راوه42567االنبارأنتىفرح صبحي نجيب139982

3إعدادية2راوه42567االنبارأنتىهبة محمد محمود547824

1ماجستير2راوه42567االنبارأنتىارساء عبد عبيد277179

2ماجستير2راوه42567االنبارأنتىهناء خرصن عبيد277604

جنان سامي عبيد277592
3ماجستير2راوه42567االنبارأنتى

4بكالوريوس2راوه42567االنبارأنتىرشا عبد عبيد277583

5بكالوريوس2راوه42567االنبارأنتىهدى دحام عبيد139938

6بكالوريوس2راوه42567االنبارأنتىفرح مالك عبدهللا139947

7بكالوريوس2راوه42567االنبارأنتىخنساء لؤي عبيد276269

8بكالوريوس2راوه42567االنبارأنتىهديل صادق سمير277575

9دبلوم2راوه42567االنبارأنتىهالة احمد ساكن140037

10دبلوم2راوه42567االنبارأنتىماريا ناظم مجول140559

11دبلوم2راوه42567االنبارأنتىرقية جمال مصطقن343316

12دبلوم2راوه42567االنبارأنتىضح عمر خطاب277623

13إعدادية2راوه42567االنبارأنتىخديجة سعد زغير139941

14إعدادية2راوه42567االنبارأنتىسلسبيل احمد ساكن277682

15إعدادية2راوه42567االنبارأنتىشمس مهدي صالح139907

16إعدادية2راوه42567االنبارأنتىسماح محمد عبدالواحد277570

ن489606 17إعدادية2راوه42567االنبارأنتىخديجة موفق حسير

18إعدادية2راوه42567االنبارأنتىكوثر محمود عبدالعزيز139977

19إعدادية2راوه42567االنبارأنتىعذراء لؤي عبيد276248

20إعدادية2راوه42567االنبارأنتىبلسم مروان حميد489604

1دبلوم2عنه42568االنبارذكرصباح خليف نايف283642

2إعدادية2عنه42568االنبارذكرميرس دريدح سعيد547925

3إعدادية2عنه42568االنبارذكرصبار عبد احمد235951

4إعدادية2عنه42568االنبارذكرماجد عبدهللا فيحان489735

5إعدادية2عنه42568االنبارذكروقاص عبدهللا عبد489737

1بكالوريوس2عنه42568االنبارذكرعماد خالد جاجان489739

2بكالوريوس2عنه42568االنبارذكرخالد عبدالحكيم دحام235949

3بكالوريوس2عنه42568االنبارذكرنارص عواد احمد235953

4دبلوم2عنه42568االنبارذكرحازم مالك عبدهللا235948

5دبلوم2عنه42568االنبارذكرعالء كاظم نصيح235956

6إعدادية2عنه42568االنبارذكرزياد خلف جدعان283372

7إعدادية2عنه42568االنبارذكراثير خلف جدعان283653

8إعدادية2عنه42568االنبارذكرقتيبة عبدالستار عبدالوهاب283648



9إعدادية2عنه42568االنبارذكرعمر مزهر نوري545178

10إعدادية2عنه42568االنبارذكراحمد محمد حاجم489733

11إعدادية2عنه42568االنبارذكرعمار مالك عبدهللا235955

12إعدادية2عنه42568االنبارذكرمحمد جميل عبدالقادر545180

13إعدادية2عنه42568االنبارذكروائل ابراهيم عبيد235350

14دبلوم2عنه42568االنبارذكروعد عايد حمود489738

15دبلوم2عنه42568االنبارذكراحمد حاجم خلف283640

16إعدادية2عنه42568االنبارذكرخلف نايف حمود235344

1بكالوريوس2عنه42568االنبارأنتىايرس سالم عبدهللا489766

2إعدادية2عنه42568االنبارأنتىاية هاشم مقبل283358

1دكتوراه3الورار23544االنبارذكريونس صابر مطر341307

2ماجستير3الورار23544االنبارذكروليد ابراهيم حمادي313577

3ماجستير3الورار23544االنبارذكرطالب شهاب حمد313556

4ماجستير3الورار23544االنبارذكراحمد محمد خلف341402

5ماجستير3الورار23544االنبارذكرعبدالرحمن سهيل محمد468172

6ماجستير3الورار23544االنبارذكرفؤاد حمادي عواد341330

7ماجستير3الورار23544االنبارذكرمحمد غضن صياح548082

8ماجستير3الورار23544االنبارذكرقضي خميس خلف341258

9ماجستير3الورار23544االنبارذكرسيف باسم محمد341499

10ماجستير3الورار23544االنبارذكراسامة طعمة محمد341441

11ماجستير3الورار23544االنبارذكرعبدالرحمن خليل مضعن313663

12ماجستير3الورار23544االنبارذكرغانم فتحي سعدهللا341415

13بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرعلي حميد صالح313671

14بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرشاكر حاتم حماد313771

15بكالوريوس3الورار23544االنبارذكركريم محمد شالل313572

16بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرسعد عواد عبدالمجيد341286

17بكالوريوس3الورار23544االنبارذكررباح حمود عبدهللا313585

18بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرعالء ناظم بديوي558730

19بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمحمد يوسف صباح313610

ن صباح80482 20بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرعلي حسير

21بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرعادل محمد جوري313597

22بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرعبيد الجح عجاج334973

23بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرنادر جبير خشمان341274

24بكالوريوس3الورار23544االنبارذكراحمد ياس خضير334924

ي313832
25بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمهند رشيد سبت 

26بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمنترص هادي اسماعيل334984

ي313836
27بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرفراس رشيد سبت 

28بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمحجن سعيد سويلم341249

29بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرعمار ياس خضير334964

30بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمشتاق طالب محمد468074

ن حازم عفات341300 31بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمعي 

32بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرعمر خلف جبير334946

33بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرريكان عبد فياض341652

34بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرفراس جاسم محمد341420

35بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرعبدالقادر حميد ابراهيم548083

 علي489977
ن 36بكالوريوس3الورار23544االنبارذكراسامة حسير

37بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمحمد احمد خلف341108



38بكالوريوس3الورار23544االنبارذكراحمد فاضل عبد334996

39بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمصطقن محمود سلمان341321

40بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرعبدالعزيز فيصل عفات313555

41بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرعالوي عطاهللا بديوي341075

42بكالوريوس3الورار23544االنبارذكررمزي عبدهللا خليل313822

43بكالوريوس3الورار23544االنبارذكراحمد فيصل علي341240

ي عبيد341472 44بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرواثق ناج 

45بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرماجد حميد عبيد46281

46بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرقيس فري    ح مطر313647

47بكالوريوس3الورار23544االنبارذكراحمد عباس فاضل46192

48بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرفاضل عباس فاضل46021

49بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمحمد نايف زاعل341405

50بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرحارث عبدالرحمن مخلف341447

51بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمازن حميدي حنوش341326

52بكالوريوس3الورار23544االنبارذكراثير منذر عبدالكريم341199

53بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمحمد عالوي درج341210

ي313813
54بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرقضي رشيد سبت 

55بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرحيدر ثائر داود313750

56بكالوريوس3الورار23544االنبارذكراحمد مجيد صالح313803

ي عبيد341467 57بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمحمد ناج 

58بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمصطقن لطيف حمد341689

59بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرعمر تركي محمود341678

60بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمروان احمد خلف341535

61بكالوريوس3الورار23544االنبارذكراسامة محمد نارص468049

62بكالوريوس3الورار23544االنبارذكراحمد باسم محمد341517

63بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرهشام حسن حومد341169

64بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرعبدالرحمن فوزي شفيق341245

 علي341529
ن 65بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرطه حسير

66بكالوريوس3الورار23544االنبارذكررشيد نعمة اسماعيل341138

67بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرخالد عبدالرسول عناد313668

68بكالوريوس3الورار23544االنبارذكراحمد قاسم محمد489976

69بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمحمد عبدالجواد حميد341277

70بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمحمد خالد فري    ح341696

71بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرسيف سعد محمد341234

72دبلوم3الورار23544االنبارذكرمعد محمد يعقوب313523

73دبلوم3الورار23544االنبارذكرفوزي يوسف سعدون334507

74دبلوم3الورار23544االنبارذكرعدي مجيد جاسم488916

75دبلوم3الورار23544االنبارذكراياد موفق خميس334482

76دبلوم3الورار23544االنبارذكرسعد خليفة حمدان468137

77دبلوم3الورار23544االنبارذكروهاب جمعة علي313603

78دبلوم3الورار23544االنبارذكراحمد حامد عبدالفتاح341279

79دبلوم3الورار23544االنبارذكريوسف جاسم محمد313811

80دبلوم3الورار23544االنبارذكريارس طارق نعمان341266

81دبلوم3الورار23544االنبارذكرشاكر محمود موس341204

82دبلوم3الورار23544االنبارذكروجدي خميس خلف341255

83دبلوم3الورار23544االنبارذكررافد فاضل عبد468169

84دبلوم3الورار23544االنبارذكراياد عبدهللا حماد335067



85دبلوم3الورار23544االنبارذكرحمزة عبدالرحمن عبدهللا313737

86دبلوم3الورار23544االنبارذكرعصام طه حميد39466

87دبلوم3الورار23544االنبارذكرعثمان عبدهللا عيىس313526

 علي334814
ن 88دبلوم3الورار23544االنبارذكرعالء حسير

89دبلوم3الورار23544االنبارذكرفراس احمد ياس334898

90دبلوم3الورار23544االنبارذكرمهند عبدهللا حماد313563

91دبلوم3الورار23544االنبارذكرمهند نافع شاحوذ341359

92دبلوم3الورار23544االنبارذكركامل حامد كطاع341492

ي سلوم341397
93دبلوم3الورار23544االنبارذكرمهند سبت 

94دبلوم3الورار23544االنبارذكراحمد عبد هليل341411

ن313655 95إعدادية3الورار23544االنبارذكرفائق يحتر حسير

96إعدادية3الورار23544االنبارذكرعماد عارف ديالن334493

97إعدادية3الورار23544االنبارذكرثامر حميد امون334522

98إعدادية3الورار23544االنبارذكرقضي حمودي جاسم341584

99إعدادية3الورار23544االنبارذكراركان سعدون عبد46156

100إعدادية3الورار23544االنبارذكرمنير جميل عبد488917

101إعدادية3الورار23544االنبارذكرانمار عبدالرحمن مخلف313649

102إعدادية3الورار23544االنبارذكربالل فيصل عفات334806

103إعدادية3الورار23544االنبارذكرصفاء ناظم بديوي334499

104إعدادية3الورار23544االنبارذكرمحمود عطاهللا بديوي341387

105إعدادية3الورار23544االنبارذكريارس عناد ارزي    ج313677

106إعدادية3الورار23544االنبارذكرقضي ناطق لطيف313651

107إعدادية3الورار23544االنبارذكرعبدالقادر عباس فاضل46115

108إعدادية3الورار23544االنبارذكراياد مركب عفات341486

109إعدادية3الورار23544االنبارذكرازهر حميدي حنوش313552

1دكتوراه3الورار23544االنبارذكرعداي ابراهيم مجيد313656

2ماجستير3الورار23544االنبارذكرمروان مجيد منىسي313648

3ماجستير3الورار23544االنبارذكراحمد محمد فهد341458

ي بردان341399 4ماجستير3الورار23544االنبارذكرمحمد صي 

5ماجستير3الورار23544االنبارذكرمصطقن محمد فهد341406

ن فتحي سعدهللا341604 6ماجستير3الورار23544االنبارذكرحسير

ي اسماعيل عدوان341049
7بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرحق 

8بكالوريوس3الورار23544االنبارذكراحمد عدنان عبيس468152

9بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمحمود شاكر حاتم313778

10بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرابوبكر جمعة شهاب313641

11بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمؤيد صالح خليل45785

12بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرادريس جعفر مهدي341027

13بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرماجد حامد خلف341540

14بكالوريوس3الورار23544االنبارذكررواد حمادي عواد335120

15بكالوريوس3الورار23544االنبارذكراحمد كمال خيور341114

16بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرسيف فتاح صبحي341084

17بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمحمد قضي حمودي341483

18بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرليث جمعة عبد341128

19بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرعمر خميس عبد334772

20بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرصفاء محمد صداك341392

ن مامون سلمان341620 21بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرامير

22بكالوريوس3الورار23544االنبارذكربشار ابراهيم حمودي548023



23بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرقيس تركي محمود341645

24بكالوريوس3الورار23544االنبارذكررشيد احميد رسحان467533

25بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرسعد نوري محمد334800

26بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمحمد نوري مجيد46243

27بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرعبدهللا صالح عواد313742

ن468161  علي حسير
ن 28بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرحسير

29بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمحمد علي خلف341764

30بكالوريوس3الورار23544االنبارذكراحمد جمعة سليمان313674

31بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرصالح عباس عبدالحميد341735

32بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمحمد فارس خلف341557

33بكالوريوس3الورار23544االنبارذكروليد خالد رشيد341756

34بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرخلدون فري    ح سحاب341525

35بكالوريوس3الورار23544االنبارذكررائد فاضل عبد45883

36بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمهند بحر محمد468166

 علي326118
ن 37بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرليث حسير

38بكالوريوس3الورار23544االنبارذكراحمد كريم عجيل468077

ن313736 ن قاسم حسير 39بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرحسير

40بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرانس حميد طه341298

41بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمصطقن رشيد سلمان341544

42بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمحمد شامل كامل341728

43بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمؤمن صالح خليل32790

44بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرعلي فائق يحتر313630

45بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمحمد حميد هاشم313544

46بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرموس توفيق عبدالزهرة313592

47بكالوريوس3الورار23544االنبارذكراحمد نايف زاعل341446

48بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرصفاء رجاء علي341346

49بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرسيف جمعة عبد341568

ن مخلف341423  حسير
50بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمصطقن

51بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرعمر عدنان عبدالحميد341577

52بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرجمعة حمادة حنشول341033

53بكالوريوس3الورار23544االنبارذكراحمد عمار احمد341439

54بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمصطقن صالح هالل341782

55بكالوريوس3الورار23544االنبارذكريوسف غانم ريحان468174

56بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمحمد ابراهيم احمد468081

57بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرعبدالصمد سعدي كسار313559

58بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمحمد كمال خيور468155

59بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمحمد عطيوي مخلف334794

60بكالوريوس3الورار23544االنبارذكريوسف عبد حامد468141

61بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرصالح جاسم محمد341515

62بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرفيصل نعمة اسماعيل341419

63بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمصطقن فوزي شفيق341043

64بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمهند جاسم محمد313732

ي313829
65بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرهيثم رشيد سبت 

66بكالوريوس3الورار23544االنبارذكراحمد صالح قاسم334852

67بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرنبا غانم ريحان313658

68بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرارقم غانم ريحان341384

69بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرطارق زياد علي313664



70بكالوريوس3الورار23544االنبارذكراحمد هاشم محمد341572

ي هادي313682 71بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرماهر تاج 

72بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمصطقن حازم قاسم341774

73بكالوريوس3الورار23544االنبارذكراحمد كمال احمد469003

74بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرهشام عبد صباح313614

75بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرسفيان مشعل نوار313842

76بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمحمود قضي حمودي341746

ن341086 77بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرسيف رعد حسير

78بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرعمر احمد خلف341100

79بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرشاكر محمود مجبل468100

80بكالوريوس3الورار23544االنبارذكربهاء جميل محمد313747

81بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرليث سامي علي341065

82بكالوريوس3الورار23544االنبارذكراحمد فتاح صبحي341144

83بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمصطقن ضياء عبدهللا341120

84بكالوريوس3الورار23544االنبارذكراحمد جبير خشمان341271

85بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرليث فارس خلف341614

86بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرنذير مزبان خلف341062

87بكالوريوس3الورار23544االنبارذكراركان صالح فايز341427

88بكالوريوس3الورار23544االنبارذكراحمد علي خلف341436

89بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرهيثم موفق علوان341007

90بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرعبدهللا فري    ح عناد341601

91بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمحمد فؤاد شهاب341497

92بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرعلي عادل باشا341037

ن468164 93بكالوريوس3الورار23544االنبارذكررعد محمد حسير

94بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرهيبت نارص رفاعي341304

95بكالوريوس3الورار23544االنبارذكررسمد سعيد رشيد468131

96بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمحمد سليمان كامل313549

97بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرحسام عبد صباح313618

98بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمحمد هادي شنيع341282

99بكالوريوس3الورار23544االنبارذكراسالم هاشم عبد334888

100بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرعمر حامد شاكر287613

101بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمحمد احمد فري    ح80590

 علي341187
ن 102دبلوم3الورار23544االنبارذكرطه حسير

103دبلوم3الورار23544االنبارذكرحمزة ياس خضير334954

104دبلوم3الورار23544االنبارذكرسيف سامي علي341464

105دبلوم3الورار23544االنبارذكروسام طه حميد341215

106دبلوم3الورار23544االنبارذكراحمد فائق يحتر313566

107دبلوم3الورار23544االنبارذكرعبدالكريم فارس فلفل341091

108دبلوم3الورار23544االنبارذكراثير فيصل عفات313639

109دبلوم3الورار23544االنبارذكرحازم فرهود هالل341475

110دبلوم3الورار23544االنبارذكرالزبير رائد حميد313659

111دبلوم3الورار23544االنبارذكرزيدون توفيق عبدالزهرة341260

112دبلوم3الورار23544االنبارذكراحمد مخلف حماد341591

113دبلوم3الورار23544االنبارذكرعمر نبيل مولود341354

114إعدادية3الورار23544االنبارذكرجاسم محمد عبد333881

115إعدادية3الورار23544االنبارذكرعثمان سعد سلمان341012

116إعدادية3الورار23544االنبارذكرمحمد جاسم محمد313653



117إعدادية3الورار23544االنبارذكرعبدالرحمن خميس عبد341413

118إعدادية3الورار23544االنبارذكرمصطقن اسماعيل خليل341450

119إعدادية3الورار23544االنبارذكرنظير جاسم مخلف341520

120إعدادية3الورار23544االنبارذكرطالب سعيد دعيفس313637

121إعدادية3الورار23544االنبارذكرعبدالرحمن محمود مجبل468104

122إعدادية3الورار23544االنبارذكرعلي رعد حامد341715

123إعدادية3الورار23544االنبارذكراحمد رشيد سلمان341624

124إعدادية3الورار23544االنبارذكرمحمد لؤي مولود313582

125إعدادية3الورار23544االنبارذكربسام سليمان كامل341335

126إعدادية3الورار23544االنبارذكرمشتاق طالب عبد335130

127إعدادية3الورار23544االنبارذكرعبدالرحمن عامر ريحان45756

128إعدادية3الورار23544االنبارذكرعلي جاسم خلف341512

129إعدادية3الورار23544االنبارذكرانمار عالوي خميس341290

130إعدادية3الورار23544االنبارذكرعلي رسول شمر341560

131إعدادية3الورار23544االنبارذكرعلي اسماعيل طه520301

132إعدادية3الورار23544االنبارذكركمال شاكر حميد341657

133إعدادية3الورار23544االنبارذكروسام محمد صالح341641

134إعدادية3الورار23544االنبارذكراورنس محمد رشيد341221

135إعدادية3الورار23544االنبارذكرمروان صالح محمد334429

136إعدادية3الورار23544االنبارذكرمهند ابراهيم عبطان341634

137إعدادية3الورار23544االنبارذكراحمد عدنان عبد313726

138إعدادية3الورار23544االنبارذكرمهند سعدهللا محمد313800

ن341430 ي حسير 139إعدادية3الورار23544االنبارذكررائد صي 

140إعدادية3الورار23544االنبارذكرحيدر كريم محمد313645

141إعدادية3الورار23544االنبارذكرمصطقن حميد مهيدي45815

142إعدادية3الورار23544االنبارذكرعبدالمهيمن عبدالرحمن مخلف341315

143إعدادية3الورار23544االنبارذكرحيدر خليل حبيب334787

144إعدادية3الورار23544االنبارذكرفراس خلف شمر341706

145إعدادية3الورار23544االنبارذكراكرم سلمان شمر341724

146إعدادية3الورار23544االنبارذكرعبدالسالم سعد عواد341194

147إعدادية3الورار23544االنبارذكرسيف رعد محمد341667

148إعدادية3الورار23544االنبارذكرسيف الدين زياد مطلوب341040

149إعدادية3الورار23544االنبارذكرانس طالب عبد334451

150إعدادية3الورار23544االنبارذكرفهد محمد خلف468158

151إعدادية3الورار23544االنبارذكرصهيب محمد طه468133

152إعدادية3الورار23544االنبارذكرهشام مفيد علوان341549

153إعدادية3الورار23544االنبارذكرحسام محمد غايب341363

154إعدادية3الورار23544االنبارذكرعمر جبير حماد333842

155إعدادية3الورار23544االنبارذكرمحمد عادل محمد313787

156إعدادية3الورار23544االنبارذكرزيد عالء محمد341700

157إعدادية3الورار23544االنبارذكرعبدالقادر محمود مجبل468096

158إعدادية3الورار23544االنبارذكرزياد احمد صائل341380

159إعدادية3الورار23544االنبارذكرعلي سعيد دعيفس313632

160إعدادية3الورار23544االنبارذكرعبدالرحمن عبدالكريم عدنان275879

161إعدادية3الورار23544االنبارذكرمحمد علي عطاهللا313781

162إعدادية3الورار23544االنبارذكرمحمد مظفر قحطان326986

163إعدادية3الورار23544االنبارذكرطه عالوي عبد341231



164إعدادية3الورار23544االنبارذكرمصطقن كمال خيور341124

165إعدادية3الورار23544االنبارذكرعبدالرحمن جاسم خلف341417

166إعدادية3الورار23544االنبارذكرهمام وليد عبدالمعبود548087

167إعدادية3الورار23544االنبارذكرمحمد رسوح محمد468072

168إعدادية3الورار23544االنبارذكرهزاع جمال هزاع341461

169إعدادية3الورار23544االنبارذكردرع ابراهيم احمد468083

170إعدادية3الورار23544االنبارذكرعبدهللا حمد طه468023

171إعدادية3الورار23544االنبارذكريوسف كمال نارص468150

172إعدادية3الورار23544االنبارذكرمحمود سعدي كسار45743

173إعدادية3الورار23544االنبارذكرفواز سامي عبدالرزاق341079

174إعدادية3الورار23544االنبارذكراكرم خلف شمر341023

175إعدادية3الورار23544االنبارذكرمحمد خلف شمر341344

176إعدادية3الورار23544االنبارذكراحمد رسوح محمد468056

177إعدادية3الورار23544االنبارذكرمحمد شاكر محمد314680

178إعدادية3الورار23544االنبارذكرمحمد رياض حسن341176

179إعدادية3الورار23544االنبارذكريونس عدنان عبد313729

180إعدادية3الورار23544االنبارذكرحميد عليوي صالح341742

181بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمحمود مجبل رمل468090

182بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرعمر عادل باشا341155

183بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرمهدي حمود ثجيل341662

ن عدوان341760 184بكالوريوس3الورار23544االنبارذكرسمير ياسير

185بكالوريوس3الورار23544االنبارذكررعد فري    ح عناد341056

186دبلوم3الورار23544االنبارذكرعبيد مخلف عطية80538

187إعدادية3الورار23544االنبارذكرهيثم جاسم محمد341339

188إعدادية3الورار23544االنبارذكرمحمد فاضل عبد45867

1بكالوريوس3الورار23544االنبارأنتىخلود جاسم جالب341017

2بكالوريوس3الورار23544االنبارأنتىالحان فري    ح سحاب341374

3دبلوم3الورار23544االنبارأنتىسعاد ابراهيم غضب313840

4دبلوم3الورار23544االنبارأنتىنضال هادي شنيع341098

5دبلوم3الورار23544االنبارأنتىزهراء عبدالمنعم مصطقن313680

عال عامر علي39117
6دبلوم3الورار23544االنبارأنتى

7إعدادية3الورار23544االنبارأنتىمتن فواز عواد341510

ن زيد287535 8إعدادية3الورار23544االنبارأنتىاسماء حسير

9إعدادية3الورار23544االنبارأنتىنور قاسم هالل341070

10إعدادية3الورار23544االنبارأنتىسناء نصيف جاسم313826

1بكالوريوس3الورار23544االنبارأنتىاطياف احمد ياس334911

 علي313546
ن 2بكالوريوس3الورار23544االنبارأنتىهند حسير

3بكالوريوس3الورار23544االنبارأنتىرواء مفيد محمد32773

4بكالوريوس3الورار23544االنبارأنتىحنان فاضل خلف468145

5بكالوريوس3الورار23544االنبارأنتىميس حمدهللا خضير78411

6بكالوريوس3الورار23544االنبارأنتىارساء صباح عبد488929

اسماء علي خلف341433
7بكالوريوس3الورار23544االنبارأنتى

8بكالوريوس3الورار23544االنبارأنتىسحر مظفر فاضل335087

9بكالوريوس3الورار23544االنبارأنتىمروة خليل ابراهيم341769

10دبلوم3الورار23544االنبارأنتىزينب نهاد عبدالحميد313660

11دبلوم3الورار23544االنبارأنتىفاطمة جمعة عبد313665

12إعدادية3الورار23544االنبارأنتىاسيل لطيف خزعل341455



13بكالوريوس3الورار23544االنبارأنتىماجدة ابراهيم حمد468147

1بكالوريوس3الشامية23545االنبارذكرمحمود شاحوذ خلف338763

2بكالوريوس3الشامية23545االنبارذكراحمد كريم محمد531898

ف عبدالغفور تركي338848
3بكالوريوس3الشامية23545االنبارذكرارسر

ي محسن531901 4بكالوريوس3الشامية23545االنبارذكرطارق ناج 

5بكالوريوس3الشامية23545االنبارذكرقيس احميد محسن311376

6بكالوريوس3الشامية23545االنبارذكرمجيد عطاهللا محمد311380

7دبلوم3الشامية23545االنبارذكرجمعة عفتان محمد311392

ي311425
 
ق 8دبلوم3الشامية23545االنبارذكرمحمد زبيدي رسر

9دبلوم3الشامية23545االنبارذكرباسم محمد مهيدي338783

10إعدادية3الشامية23545االنبارذكررامي حميد علي338779

ن311452 1بكالوريوس3الشامية23545االنبارذكرسعيد حميد حسير

2بكالوريوس3الشامية23545االنبارذكرليث محمد عواد338751

3بكالوريوس3الشامية23545االنبارذكرعبدالكريم خالد شاحوذ311448

4بكالوريوس3الشامية23545االنبارذكرمحمد خلف محمد311443

5بكالوريوس3الشامية23545االنبارذكرعبدالقادر محمد عيادة338813

ن هادي خليفة311458 6بكالوريوس3الشامية23545االنبارذكرحسير

7بكالوريوس3الشامية23545االنبارذكرعمر محمود عيادة338804

8بكالوريوس3الشامية23545االنبارذكرعالء حمد داود311399

9دبلوم3الشامية23545االنبارذكرسيف خليفة حمود311437

10إعدادية3الشامية23545االنبارذكرعبدالرحمن حميد حبيب311461

ن310956 11إعدادية3الشامية23545االنبارذكروليد حميد حسير

12إعدادية3الشامية23545االنبارذكرسفيان حميد عبد310897

13إعدادية3الشامية23545االنبارذكرموس خالد دحام338842

14إعدادية3الشامية23545االنبارذكرانس جمعة عفتان311397

15إعدادية3الشامية23545االنبارذكرعبد صالح عبد310933

16إعدادية3الشامية23545االنبارذكرعبدالقادر حميد عبد311481

17إعدادية3الشامية23545االنبارذكرفزع جميل عبيد531902

18إعدادية3الشامية23545االنبارذكرانور علي جميل310940

19إعدادية3الشامية23545االنبارذكراثير مجبل زبيدي311403

20إعدادية3الشامية23545االنبارذكراحمد اسماعيل جاسم336815

21إعدادية3الشامية23545االنبارذكرعمار محمد زبيدي311476

22إعدادية3الشامية23545االنبارذكرجمعة جمال صبار338757

ي310943 23إعدادية3الشامية23545االنبارذكربشار عبد حح 

24إعدادية3الشامية23545االنبارذكررسوان باسم حاتم311474

25إعدادية3الشامية23545االنبارذكرخالد ستار بردي336894

26إعدادية3الشامية23545االنبارذكرسالم جميل علي310888

27إعدادية3الشامية23545االنبارذكرعبدالعزيز محمود عيادة338835

28إعدادية3الشامية23545االنبارذكررائد مهدي عويد338811

29إعدادية3الشامية23545االنبارذكرمحمد كريم محمد310965

30إعدادية3الشامية23545االنبارذكرسيف صالح خليفة311467

31إعدادية3الشامية23545االنبارذكراحمد كريم مهيدي338827

32إعدادية3الشامية23545االنبارذكرمحمد ابراهيم عرموش310947

33إعدادية3الشامية23545االنبارذكرمحمد خلف علي310950

34إعدادية3الشامية23545االنبارذكرشاكر محمد رافع310936

35إعدادية3الشامية23545االنبارذكرعمر احمد عبود338788

36إعدادية3الشامية23545االنبارذكرعبدالكريم ماجد دحام338823



37إعدادية3الشامية23545االنبارذكرعمر كريم مخلف338801

38إعدادية3الشامية23545االنبارذكرعبدالرحمن ماجد دحام338820

39إعدادية3الشامية23545االنبارذكرمحمد هاشم بدعي336873

40إعدادية3الشامية23545االنبارذكرعاصم جمعة عفتان311410

41إعدادية3الشامية23545االنبارذكرماهر نايف فياض310958

42إعدادية3الشامية23545االنبارذكرعبدالقادر محمد حمضي338818

43إعدادية3الشامية23545االنبارذكراحمد حميد ساير336805

44إعدادية3الشامية23545االنبارذكرطاهر احمد عجيل338806

45إعدادية3الشامية23545االنبارذكرعمر تلحون عايد338851

46إعدادية3الشامية23545االنبارذكرسامي مجبل زبيدي310899

47إعدادية3الشامية23545االنبارذكرخميس بطاح رحيم310883

48إعدادية3الشامية23545االنبارذكرمحمد صباح عكل531900

49إعدادية3الشامية23545االنبارذكراياد شاحوذ خلف310954

50إعدادية3الشامية23545االنبارذكراحمد ابراهيم عرموش310885

51إعدادية3الشامية23545االنبارذكرعبدالسالم مخلف عبد338815

52إعدادية3الشامية23545االنبارذكرمحمد عجيل حميد338864

ن310962 53إعدادية3الشامية23545االنبارذكرخالد عماش حسير

1بكالوريوس3الشامية23545االنبارأنتىفاطمة خميس مرزوج338856

2إعدادية3الشامية23545االنبارأنتىهبة خالد عماش311465

ريام محمد علي338796
3إعدادية3الشامية23545االنبارأنتى

4إعدادية3الشامية23545االنبارأنتىسح  محمود بردي310873

ن محمد بردي338860 5إعدادية3الشامية23545االنبارأنتىياسمير

1دكتوراه3الصوفية33546االنبارذكرعلي محمد خلف379947

2دكتوراه3الصوفية33546االنبارذكرعالء شالل فرحان379929

3دكتوراه3الصوفية33546االنبارذكرمحمد عبدالغفور محمد379279

4دكتوراه3الصوفية33546االنبارذكررياض لطيف عطية110577

 نجاح علي379792
ن 5ماجستير3الصوفية33546االنبارذكرياسير

6ماجستير3الصوفية33546االنبارذكرخالد عواد ابراهيم531788

7ماجستير3الصوفية33546االنبارذكرماجد جليل عباس353079

ن379847 8ماجستير3الصوفية33546االنبارذكرسعيد عراك حسير

9ماجستير3الصوفية33546االنبارذكروسام عباس خضير379844

10ماجستير3الصوفية33546االنبارذكربكر حامد جاسم82424

11ماجستير3الصوفية33546االنبارذكرعبدالرحمن جمعة جاسم379831

12بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرطه خضير خلف342812

13بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرحازم جليل عباس353752

14بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعامر عودة خليفة351755

15بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمحمد كردي فراس379215

ف مخلف379857 16بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرسعد مرسر

17بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرسعد علي عبيد379942

18بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمحمد عواد محل379910

19بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكربشير محمد كركز353725

20بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعلي احمد عبدهللا379801

21بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعلي طه عزيز376561

22بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرحاتم عبدالكريم عبدالهادي353454

23بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعداي محمد طمهور379764

24بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرليث شاكر محمود333741

ي نصيف351721 25بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرسعد ناج 



26بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمحمد احمد مصطقن352794

27بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمحمد عودة صالح353791

28بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعلي ابراهيم عبود353177

29بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعبد محمد عبد379805

30بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرانور مخلف عبدهللا379806

31بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرحميد احمد سعود379803

32بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكريارس احمد حميدي353090

33بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرسعيد فرحان عبيد352131

34بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرسعيد خالد محمد351935

35بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمهند عبد خليفة488817

36بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرقضي عادل داود351766

37بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعبدهللا عبد حمادي351746

38بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرنوري علوان حسن353633

39بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرنجاح عودة فارس353643

40بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرضياء مخلف عبدهللا352030

41بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرنبيل محمد عراك342835

42بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعبدهللا احمد نايف353655

43بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكربشير عبد عبطان379895

ن342836 44بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكراحمد خلف حسير

45بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمحمد علي عفش353669

46بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمناور احمد عبدهللا353931

47بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمحمد حاتم عبد379869

48بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكراحمد صبار نايف351776

 علي351336
ن 49بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكراحمد حسير

50بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرانمار حامد جبير379877

51بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعبدالسالم محمد نايل353022

52بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرحامد كناص عبيد353100

53بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكراحمد سعدي محمد379813

54بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمحمد سامي محمد342884

55بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرجابر محمود احمد488831

56بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعبدالمنعم دخيل ابراهيم379778

57بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكربشار حامد جاسم82418

58بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعمر حميد طمهور85848

59بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرحيدر طه حمد82421

ن عطية342880 60بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكراحمد ياسير

61بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرقضي هالل دخيل379284

62بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعبدالعليم يوسف حسن82415

63بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرسالم دحام طوكان379864

64بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكربشار جمعة عبدهللا353849

65بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرباسم عبدالكريم عبدالهادي353467

66بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكراحمد عبدالغفور محمد351992

67بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكربارق حامد جاسم82426

68بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرايوب عبدهللا محمد379264

69بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكراحمد علي صالح313374

70بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرليث لطيف صباح313964

71بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكراحمد لطيف صباح351714

72دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرحميد فرحان رجا85843



73دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرعبدالغفور محمد خرصن353765

74دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرمحمد مخلف عبد379853

75دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرعالء حامد عبد352339

76دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرسعد عبد نويدس252634

ن عبد حمادي352474 77دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرحسير

ف مخلف376540 78دبلوم3الصوفية33546االنبارذكررعد مرسر

79دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرخالد نوري محمد352369

80دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرناظم هندي مطر352864

ي محمد252618 81دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرعدي اصلت 

82دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرعامر احميد احمد81835

83دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرقيس علي عفش352660

84دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرميثاق صباح مخلف351636

85دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرعلي عبد فهد353698

86دبلوم3الصوفية33546االنبارذكراحمد سليمان حماد376640

ف مخلف379794 87دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرمحمد مرسر

88دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرعامر زيدان مخلف82417

89دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرعماد عبدالغفور محمد353777

90دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرعادل احميد احمد85839

91دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرعبدالحكيم عامر عزيز351840

92دبلوم3الصوفية33546االنبارذكراحمد جبار حمود352675

ي حمود85824 93دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرطارق صي 

94دبلوم3الصوفية33546االنبارذكروسام زيدان مخلف313375

95دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرعاصم علي محمود342818

96دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرميثم مهدي صالح352733

97دبلوم3الصوفية33546االنبارذكراحمد حمد عبد313772

98دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرمحمد حامد جاسم82428

99إعدادية3الصوفية33546االنبارذكراحمد ابراهيم عبد352705

100إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرعلي عبد رشيد81939

101إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرصفاء سلمان داود313400

102إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرمحمد ابراهيم احمد379779

103إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرثائر علي خليفة379893

104إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرفراس خميس عصفور379290

105إعدادية3الصوفية33546االنبارذكراحمد سالم عواد379287

1ماجستير3الصوفية33546االنبارذكراثير محمد مخلف379862

2ماجستير3الصوفية33546االنبارذكرمحمد حاتم فنوص342820

ن خلف342875 3ماجستير3الصوفية33546االنبارذكرعلي حسير

4بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمحمد خليل جياد342808

5بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمحمد جبار حمود85829

6بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكراحمد محمد عبيد351982

7بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمروان حامد جبير353802

8بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرقاسم محمد خلف488829

9بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمحمد عماد عدنان339016

ي379762 10بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكراحمد رعد صي 

11بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعبدالباسط محمد عباس85854

12بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكراحمد كريم طمهور351825

13بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعبدالرحمن علي نويديس351385

14بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرقتيبة حامد جبير110579



15بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرحسام حميد خلف379763

16بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكراحمد خضير فرحان379305

17بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعمر محمد فرحان352072

18بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرصفاء عامر محمد252698

ف حميد خلف352771 19بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرارسر

20بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرنهاد نوري علوان352326

21بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمحمد حسن محمود352863

22بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمحمد مهدي ندة353207

23بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمحمد دلف ابراهيم85850

24بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكراحمد نهاد فنوص379888

25بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرليث علي عبد488838

26بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكراكرم فرحان عبد379797

27بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمهند نوري علوان352303

28بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعمر احمد بداع352616

29بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعادل محمد صالح110578

30بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمصطقن محمد فرحان352002

31بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكراحمد صالح رجا352252

32بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرخلدون ذياب فياض351740

33بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعلي فاضل احمد352811

34بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرايهاب طالب محمد351644

35بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمصطقن ثابت عبدهللا379838

36بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكراحالم زيدان مخلف313711

37بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمحمد خضير فرحان351675

38بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكراحمد رمضان احمد333796

39بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكراحمد رحيم خلف351916

40بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرسفيان هالل محمد333817

41بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعمر غالب مخلف379859

42بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكررعد حميد عجمي352206

43بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمهند نافع محمد352894

44بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعمر عبد صباح353012

45بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرقيس فيصل ابراهيم252668

46بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرليث عواد ابراهيم531791

47بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكروالء حمد حميدي82435

48بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرايمن حميد دردوح488806

49بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكراحمد سامي عطاهللا353738

50بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرسلوان هالل محمد333878

51بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكراحمد حسن خلف351646

ن جلوي252601 52بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعبدالخالق ياسير

ف عبدهللا352940 53بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرقاسم مرسر

54بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعلي صداع محمد علي379849

55بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمصطقن ضاري ذياب352344

56بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعلي درج عبد379871

57بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمثتن كريم خلف252548

58بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمحمد هالل محمد333812

 علي351379
ن ف حسير 59بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرارسر

60بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعلي قدوري علي252528

61بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرليث حميد حمد313965



62بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرواثق صباح مخلف352849

63بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكريوسف علي طمهور379798

64بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعلي محمد رسحان352831

65بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرثامر رسحان خلف85834

66بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكراثير علي عبد85815

ن خلف342877 67بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرحسام حسير

68بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعثمان طه محمود85852

69بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعلي احمد جوير352755

70بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرخالد خليل ابراهيم379897

ي عطية342882 71بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرانور ناج 

72بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمروان عبد خليفة488820

ن سويد379914 73بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعلي حسير

74بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرابراهيم محمد فرحان352055

75بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعمر محمد عكاب85831

76بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرسفيان احمد خلف333789

77بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكراحمد حميد ابراهيم379833

78بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرجمال رشيد خليفة110527

79بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكربكر نهاد فنوص379884

80بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمصطقن داود سليمان351591

81بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكررعد صالح سعود379890

82بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمحمد فواز مخلف313377

83بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمحمد ندة محمد379781

84بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرجمال محمد مخلف379856

85بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمحمد جمعة عبود379767

86بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكربالل شعيب حماد81936

ان376606 ن 87بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرفؤاد مخلف عنير

88بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعلي طالب سوعان379911

89بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعمر عبد جميل379823

90بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمهند خليل ابراهيم379938

ن سويد379913 91بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعمر حسير

92دبلوم3الصوفية33546االنبارذكراحمد عبدالجبار جياد351616

93دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرعمر حمد دردوح353581

94دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرمروان شكر فياض488833

95دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرسالم محمود مطر353514

96دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرسعد حميد عجمي353707

97دبلوم3الصوفية33546االنبارذكررياض مخلص دهام137962

98دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرمصطقن احمد بداع353910

ن81940 ن خلف حسير 99دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرياسير

100دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرمراد شاكر حماد352953

101دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرعامر سعدي عطيوي333770

102إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرمحمد علي حمد342823

103إعدادية3الصوفية33546االنبارذكريارس عبد صالح488826

104إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرايمن قاسم محمد379894

105إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرمحمد محمود محمد351843

106إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرمحمد وهب حمد352980

107إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرمحمد علي عبدالهادي351926

108إعدادية3الصوفية33546االنبارذكراحمد عبود عطية313395



109إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرعمار عبدالغفور محمد379775

110إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرعلي عماد عدنان342828

111إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرمحمد كريم عودة379788

112إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرمحمد عدنان جالل313409

113إعدادية3الصوفية33546االنبارذكراحمد مصلح محمود252532

114إعدادية3الصوفية33546االنبارذكراحمد عماد عدنان339026

115إعدادية3الصوفية33546االنبارذكراحمد فواز مخلف313412

116إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرمحمد جمال مطرود352104

ن حمد379262 117إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرحمزة ياسير

118إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرمروان محمد عبود353616

119إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرعزالدين عبدالستار مناجد353984

120إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرمصطقن ابراهيم دحام353595

121إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرمحمد خلف ابراهيم252319

122إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرمزاحم اسعد جواد252550

123إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرمثتن سالم احمد333803

124إعدادية3الصوفية33546االنبارذكراسماعيل محمد فرحان351556

125إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرمصطقن كمال الدين مخلف353891

126إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرقيس جبار حمود111785

127إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرمحمد لطيف صباح376592

128إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرمحمد حميد جياد351350

129إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرمحمد انور حامد488840

130إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرايوب شعيب حماد252599

131إعدادية3الصوفية33546االنبارذكراحمد علي محمد379810

132إعدادية3الصوفية33546االنبارذكردحام فالح حسن313408

133إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرمحمد عارف خلف313398

134إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرعلي محمد فرحان351495

135إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرغيث لطيف صباح351692

136إعدادية3الصوفية33546االنبارذكراحمد حميد خلف313389

137إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرعمر خميس عصفور379923

138إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرسفيان محمد عكاب111799

ن عمير379866 139إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرعلي حسير

140إعدادية3الصوفية33546االنبارذكروسام علي عبد111789

141إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرعبدالرحمن حميد مخلف376572

142إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرمحمد فاضل ابراهيم531792

143إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرعبدالسالم كريم طمهور351808

144إعدادية3الصوفية33546االنبارذكربكر رائد مهدي353821

145إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرزيد صالح شالل313405

146إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرمحمد باسم عبد353492

147إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرشالل لطيف شالل376623

148إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرعيىس جواد علي252540

149إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرعثمان احمد هندي111779

150إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرحسام فاضل حماد252499

151إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرفهد صالح محمد353566

152إعدادية3الصوفية33546االنبارذكراحمد مطلب جلوب352269

153إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرعلي ليث مخلف352087

154إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرايمن رعد عالوي353529

155إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرعمر رائد مهدي353830



156إعدادية3الصوفية33546االنبارذكراحمد منصور حماد353546

157إعدادية3الصوفية33546االنبارذكراحمد عبدالرحمن عودة379931

ن رمضان احمد313383 158إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرمعي 

159إعدادية3الصوفية33546االنبارذكركرم الباري كاظم حسن353971

160إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرعثمان عبد محمد313351

ن352392 161إعدادية3الصوفية33546االنبارذكروليد خالد حسير

162إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرايهاب احمد سليمان352281

163إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرايوب محمد خلف333844

164إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرمصطقن محمود عساف85821

165إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرموس خالد جاسم252551

ن488834 166إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرسيف الدين لطيف حسير

167إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرمحمود انور احمد352426

ن سويد376504 168إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرحمزة حسير

169بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرمحمد علي عبيد488822

170بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرجمال فرج صالح85812

ان252707 ن 171بكالوريوس3الصوفية33546االنبارذكرعادل مخلف عنير

ن353436 172دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرحميد عراك حسير

173دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرباسم عواد نايف85411

174دبلوم3الصوفية33546االنبارذكرنبيل فليح حسن531823

175إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرماجد شهاب احمد352182

ي محمد352478 176إعدادية3الصوفية33546االنبارذكرحميد اصلت 

177إعدادية3الصوفية33546االنبارذكروليد رشيد عباس352451

سهام علي خليفة353957
1بكالوريوس3الصوفية33546االنبارأنتى

ن عكلة353949 2بكالوريوس3الصوفية33546االنبارأنتىنعيمة حسير

3بكالوريوس3الصوفية33546االنبارأنتىسعيدة حميد ذياب379919

4بكالوريوس3الصوفية33546االنبارأنتىسارة حامد علوان352157

5بكالوريوس3الصوفية33546االنبارأنتىنريمان حامد جبير352135

ف محمد82432 6دبلوم3الصوفية33546االنبارأنتىالهام مرسر

7دبلوم3الصوفية33546االنبارأنتىرجاء اسماعيل زيدان352231

8دبلوم3الصوفية33546االنبارأنتىخولة حبش خلف353682

9إعدادية3الصوفية33546االنبارأنتىسارة طه حميد353936

ن محمود جاسم138318 10إعدادية3الصوفية33546االنبارأنتىحنير

فاتن محمد علي379268
1بكالوريوس3الصوفية33546االنبارأنتى

ف379875 2بكالوريوس3الصوفية33546االنبارأنتىمريم موفق مرسر

اس كريم علي488811 3بكالوريوس3الصوفية33546االنبارأنتىني 

4بكالوريوس3الصوفية33546االنبارأنتىعبير رحيم خلف352921

ي488825 ورود عادل كرج 
5بكالوريوس3الصوفية33546االنبارأنتى

6بكالوريوس3الصوفية33546االنبارأنتىرانيا مخلص دهام138609

7بكالوريوس3الصوفية33546االنبارأنتىرفل عامر عزيز313703

8بكالوريوس3الصوفية33546االنبارأنتىالرة صعب خلف379841

9دبلوم3الصوفية33546االنبارأنتىهبة صعب خلف379827

10إعدادية3الصوفية33546االنبارأنتىغفران قاسم حبش110541

11إعدادية3الصوفية33546االنبارأنتىنور مشتاق طالب110552

12إعدادية3الصوفية33546االنبارأنتىسلوى كاظم جواد252342

13دبلوم3الصوفية33546االنبارأنتىازهار خالد عبيد111796

1دكتوراه3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعمر عناد حمود314406

2ماجستير3خالد بن الوليد23547االنبارذكرفراس صعب صالح314397



3ماجستير3خالد بن الوليد23547االنبارذكرحكمت احمد عويد314309

4ماجستير3خالد بن الوليد23547االنبارذكرليث محمود خليفة314299

5ماجستير3خالد بن الوليد23547االنبارذكرحميد صبار سعيد489963

6ماجستير3خالد بن الوليد23547االنبارذكرصالح حماد صالح374864

7ماجستير3خالد بن الوليد23547االنبارذكرثامر نيسان احمد314431

8بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرسامي محمد عويد374893

9بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعبد محميد صالح314316

10بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرقيس سامي شحاذة468956

11بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرحسن مهيدي صالح314204

12بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرفالح حسن علي314192

13بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراياد خلف مرشد314601

14بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرسعد فاضل عصفور314163

15بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرثامر جمعة سعيد314313

16بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكررساب احمد صالح374921

17بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعمار عدنان حامد375050

18بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعلي عبدالكريم امحيميد314186

19بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمنذر احمد عبد314399

20بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرحسام حماد خلف314196

21بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرخميس احمد عويد374953

22بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمروان عبدهللا خليفة337799

23بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعمر نيسان احمد314377

24بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمود احمد عبد314311

25بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرقضي حمدان عبد314560

26بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرفريد معجل عبدهللا314391

27بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرحميد داود محمود314278

28بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرشاكر محمود نجم314394

29بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعمر ابراهيم محمود343156

30بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرماجد حاتم مصلح314398

31بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكررباح خلف حمادي314374

32بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعامر جبار سويد314420

33بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرخالد جمال محمد314433

 علي374877
ن 34بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرفراس حسير

35بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرماهر حامد خلف314499

36بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرطارق جمعة سعيد314172

37بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد محل خلف375167

38بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرهشام محمود عبد314340

39بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرسمير عبد صالح489949

40بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرسعد خليل ابراهيم314231

41بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرحسن حميد عبد468913

42بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد حامد عواد314392

43بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرجمعة صالح محل314362

44بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكررعد جبار كروت314604

45بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرفراس محمد عبد337813

46بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكربشار حامد صالح314341

47بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعمار محمد نواف335331

48بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرقتيبة سامي محمود314321

49بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكررياض علي كردي55919



ي نواف314250
50بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرانور غتن

51بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعامر عبدهللا احمد314319

52بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرذاكر علي محمد531819

53بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعمر عبود مخلف314424

54بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد محمد عبد375131

ن حميد عبد314213 55بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرحسير

56بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد خميس خلف314253

57بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد عبد علي374880

58بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمعن رعد فرحان322918

59بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرذاكر عبد حمد314351

60بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعلي عودة مخلف314408

ي صالح314614
ن
61بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد صاق

62بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد علي جميل314369

63بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد حسن علي314210

64بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرناظم حامد تركي314401

65بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرجاسم محمد علي314343

66بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد علي حمد314336

67بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرنرص صبار كروت468992

68بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمصطقن خميس درج314561

69بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراياد طارق محمد380635

70بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرناطق عزيز حمد314517

71بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرقاسم عزيز حمد314531

72بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعبدهللا محمد حماد343192

ن عبد489962 73دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكررضوان حسير

74دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمظهر حمدي مناجد314318

75دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكررحيم محمد عبد314160

76دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكريوسف عطاهللا عبد373330

77دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد عبدهللا حامد374955

ن حماد ثرثار373345 78دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكرحسير

79دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعمر عبد شهاب374984

 علي314412
ن 80دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمؤيد حسير

81دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكرصدام محمد صالح343151

82دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكرحسن علي حمادي74027

83دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد عبدالواحد حامد468957

84دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكرنوري عبد محمد314378

85دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكرضياء حامد تركي314612

86دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكراياد شبيب حمود374935

87دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكرزياد خلف مرشد314439

88دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد سليمان عبدهللا468965

89دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد سليمان عبدهللا468967

90دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمعاوية احمد صالح489959

91دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكرشاكر محمود سعد314426

92دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكرلؤي احمد كروت374977

93دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكريارس خليل ابراهيم314730

94دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد عادل محمد383044

95دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعماد جمعة خلف314330

96إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرهيثم جاسم محمد314750



97إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرصالح حامد تركي489947

98إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكروليد خالد ابراهيم468976

99إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرحماد تركي مصلح314733

100إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرنهاد جمعة خلف531816

101إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرزيد حميد صبار374928

102إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرخالد فهد رخيص314436

1دكتوراه3خالد بن الوليد23547االنبارذكرابراهيم جمعة ابراهيم314382

ن314269 2ماجستير3خالد بن الوليد23547االنبارذكرصالح نارص حسير

3ماجستير3خالد بن الوليد23547االنبارذكرزيد فتاح حمودي287778

4ماجستير3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعمر سليمان عبدهللا314380

 سامي خلف468969
5ماجستير3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمصطقن

ن314349 6ماجستير3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمود حميد حسير

7ماجستير3خالد بن الوليد23547االنبارذكرذاكر هادي عبدهللا314189

8بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد مطرود حماد314337

9بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكركريم حميد ذياب314415

10بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد سامي خلف468970

11بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكروسام عناد رجب314325

12بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعلي حازم عطاهللا314365

13بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد جمعة ابراهيم314384

14بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرصالح متعب ابراهيم468958

15بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد مزهر محمد489941

16بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكربشير فرحان محمد314287

17بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد مزهر ابراهيم314162

18بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمصطقن صالح عبد337632

19بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد صالح عبد314438

20بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد عبدالفتاح حماد314249

21بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد حمدان عبد314182

22بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكريوسف فيصل سعيد314215

23بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعمر عبدهللا عزيز314175

24بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكريحتر سامي احمد314389

25بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرهيثم يوسف حمد314347

26بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعثمان صالح عبدهللا374969

27بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرزهير خلف محمد314238

28بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرسنان عناد رجب314327

29بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد صداع تركي314275

30بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد متعب حماد468960

31بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعمر احمد عبدهللا314562

ن314161 32بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعبدهللا ابراهيم حسير

33بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرناطق خلف محمد314165

34بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد حمد عاضي380608

ن374911 35بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمهند خلف حسير

36بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرابراهيم حاتم خلف374963

37بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرحسام محمود عبد468915

38بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعبدالعزيز شاحوذ فدعوس314181

39بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد خميس خلف314177

40بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكربهاء احمد سمير55965

41بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد حميد نجم314400



42بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد منعم جبار78236

43بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمراد فالح خلف314302

44بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرايهاب ربيع حسن314411

45بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد عدنان حامد314282

46بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرماجد محمود حماد314176

47بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد حماد صالح374865

48بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد سعدون احمد380616

ن374876 49بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرغيث عماد حسير

ن عبدالستار صبار374907 50بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرحسير

51بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد منير حماد314271

52بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرماهر مزهر ابراهيم314262

53بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرسالم محمود احمد314381

54بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراثير احمد عبيد314240

55بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد احمد عبد314266

56بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرذاكر محمود خلف343189

57بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعبدالسالم عبيد عجمي375085

58بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرحسن علي نارص314357

59بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد عبدهللا حامد374958

60بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمهند عادل جميل80585

61بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعبدهللا يحتر عبدهللا314402

62بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرابراهيم مرعب ابراهيم314261

63بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعمر حميد هذال468912

64بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرانور محمد احمد314180

65بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد عناد رجب314322

66بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرماجد حميد حماد314413

67بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكروسيم محمد كامل314502

68بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرفراس مصلح فرحان314385

69بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعالء محمد علي314509

ي حمادي343196 70بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعلي حسوب 

71بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعثمان علي ذياب314745

72بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرفاضل محمد حمد314428

73بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمثتن صالح حاتم468971

74بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد عادل جميل80239

75بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد سعد سلطان314252

76بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعثمان عايد عبيد314556

77بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمصطقن عبد محميد314246

78بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد محمد شهاب314333

79بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكروسام علي عبد314388

80بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد عبدالسالم خليفة314200

81بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعصام علي جاسم468968

82بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرناظم شاكر خلف314171

83بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمصطقن يوسف تركي314387

84بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد سالم نواف314372

85بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرسالم ربيع عويد314264

86بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكروسام محمود احمد314665

87بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرانور صباح مضحي314263

88بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرحارث محمود خليفة314760



89بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكربراء فالح داود314506

90بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعمر صالح عطاهللا374973

91بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعبدهللا خلف نايف374995

ن حمود314243 92بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرايمن امير

93بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمود سليمان محمد314729

94بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد سعدون احمد380619

95بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعلي صالح علي374931

96بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرضياء عدنان صبار314432

97بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد حامد سليمان314173

98بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرنوري عدنان زيدان314303

99بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرسيف مشعل نوري468974

100بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرباسم محمد علي314267

101بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرلؤي صالح احمد374857

102بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمصطقن فالح خلف380627

103بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعمر حامد خلف374941

104بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعلي جاسم عبد343178

105بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرشامل كامل خلف374902

106بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرنورالدين عبد خلف314193

ي نواف55918
107بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرحيدر غتن

108بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد مشعل نوري468954

109بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكروسام ناظر حماد375087

ي حمادي314310 110بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد حسوب 

111بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد خالد ابراهيم468975

112بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمهند سعيد حامد314332

113بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد محمود خليفة55923

114بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمود سليمان عبدهللا314379

115بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعمر جاسم عبد343185

116بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد قاسم احمد314167

117بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرسيف عماد صالح468973

118بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرجمال عبد نارص314354

119بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرنايف قاسم احمد314169

120بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرايهاب احمد سمير314418

121بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد محمد عجمي467536

122بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد خليل ابراهيم314620

123بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرخليل كسار محل314371

124بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد عدنان صبار314434

125بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعبدالرحيم حاكم حماد314353

126بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرانور مهدي صالح314376

127بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد درع عايد314416

128بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد حميد خلف314207

129بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد خضير احمد314159

130بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمروان محمود خليفة375074

ن عبد375068 131بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعبدالرحيم حسير

ن375078 132بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد مجيد حسير

133بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمهند فالح خلف314298

134بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرابراهيم خلف حمد314255

135بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد مزهر ابراهيم314228



136بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد اياد حمد489960

ف489936 137بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرايمن رحيم مرسر

138بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد علي ذياب314746

139بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمود مزهر محمد489939

 علي314225
ن 140دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكرميثم حسير

141دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمصطقن بشار حامد314222

142دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمود عبد صبار314572

143دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعمر عبدالمنعم خلف337847

144دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكرقتيبة فالح داود314541

145دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد منذر صالح489956

146دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعبدهللا محمد عبدهللا314306

147دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعدي محمود عبد314219

148دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكرنهاد فالح خلف314178

149دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد عدنان صالح489953

150دبلوم3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد سعد فاضل314328

151إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد حمد سلطان314422

152إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد حماد خلف314564

153إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعمر زيدان خلف314158

154إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعبدهللا حسن علي314520

ي احمد468991 155إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد ناج 

156إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرنمير عبدالجبار صالح489957

157إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكراياد عبيد عجمي314265

158إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعلي عدنان مصلح489952

159إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد عدنان حامد375165

160إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعبدالسالم قاسم محمد314166

161إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد احمد شحاذة489973

162إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد وليد خالد337438

163إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمصطقن ريسان فرحان314405

ن375056 ن نارص حسير 164إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرحسير

165إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد عمار حامد374943

166إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرسيف الدين محمود جاسم343144

167إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد رياض عبدهللا374948

168إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد رافع محمد314359

169إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمالك خلف محمد335328

170إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرذياب حميد ذياب314409

171إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرصالح اياد حمد489961

172إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرحسام محمد عبدهللا314164

173إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد اسماعيل خلف314546

174إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرفؤاد فتيخان حسان314435

175إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد خضير احمد314272

176إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرغسان نجم عبدهللا314527

177إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد شاكر احميد314427

178إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد لطيف تركي343166

179إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد قاسم محمد467461

ن314410 180إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكراسامة علي حسير

181إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرقيرص حمدان عبد314184

182إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد جابر فرحان314366



183إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكركريم عبد عزيز314170

184إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعلي صالح محمد374886

185إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعبدالعزيز اسكندر مخلف314514

186إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعهدهللا جاسم محمد374882

187إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكروليد خالد ابراهيم314305

188إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد عبدالرحمن عواد380624

189إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكررسول سعيد حامد314324

190إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعلي احمد سمير314419

191إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعلي سمير صالح374872

192إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد حماد تركي314423

193إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمحمد فوزي شكر314393

194إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعيىس محمد تركي468959

195إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعمر حماد تركي314437

196إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرقتيبة صالحالدين عبد314551

197إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد مطرود حماد314417

198إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد مزهر محمد489969

199إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد حازم عطاهللا468955

200إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكربالل خلف محمد468990

201إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعثمان محمد تركي314430

202إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعبدالقادر خلف نايف374999

203إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكراحمد محمد احمد314179

204إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمهند عبدالستار شاحوذ314235

205إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرشاكر عبد حمد314360

206إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعصام فاضل محمد314174

207إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكروسام عبيد عجمي314346

208إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرعبدهللا جاسم محمد314168

209إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرمصطقن محسن دحام382949

210إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرايمن فيصل فرحان490046

211بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكراركان طالب حماد314356

212بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرسعد احميد غايب314363

213بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارذكرناظم عبار غايب314368

214إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرخميس احميد غايب314429

215إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرثائر محمد ابراهيم468972

216إعدادية3خالد بن الوليد23547االنبارذكرصالح محمد مخلف375061

1ماجستير3خالد بن الوليد23547االنبارأنتىاسماء حمد سلطان314425

2بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارأنتىوالء عادل رسحان138530

3بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارأنتىرقية حمد سلطان314421

4بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارأنتىبيداء احمد خلف314281

ف489964 5بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارأنتىايالف رحيم مرسر

6بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارأنتىعبير احمد خلف375007

7بكالوريوس3خالد بن الوليد23547االنبارأنتىنور حمد سلطان314414

 علي332479
ن 1ماجستير3الفلوجة المركز13548االنبارذكراحمد حسير

2بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكراحمد اسماعيل محمد234996

3بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرماهر علي حسن235092

4بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرخضير محمد ملوكي235087

5بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعمار نوار عبيد332346

6بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكركامل فرحان حمادي332503



7بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرغازي نوار عبيد332565

8بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد حالوب مطر332375

9بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكررعد لفته عبد332577

10بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد نوار عبيد332548

11بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمهند حميد جسام235048

12بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكريارس احمد فرج235190

13بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرثامر علي حسن234997

14بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرصدام صبار صالح235001

ن234986 15بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرحسام محمد حسير

16بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمود احمد مهيدي31253

17بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعثمان عبداللطيف عبدالمجيد30914

18بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعمر حاتم حماد490205

ي رشيد30845
19بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكراحمد غتن

20بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرحامد نوري عالوي490222

ن490221 21بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد ابراهيم حسير

22بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرخالد ابراهيم فرحان30972

23بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكراحمد كريم سمير330083

24بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعمر هالل فرحان235137

25بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعمار حاتم عالوي30964

26بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعجيل بدري عواد332514

ن عودة332659 27بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعلي ياسير

28بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرسهيل عبدهللا مهيدي332693

29بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرفيصل عادل بداع235232

30بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكربشير تومان عبيد332409

31بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرشاكر فري    ح عبدهللا332730

32بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرسالم مهدي عبد332275

33بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمهند مهدي عبد332670

34بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرخالد ابراهيم جحالي332440

35بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرايهاب حامد خميس235181

ن عباس عويد332211 36بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرحسير

37دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد عبيس شحاذة332302

38دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرفريد حمدي عباس234995

39دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكراحمد علي كاظم332686

40دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعزام صبار صالح235132

41دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمثتن حسن عبدالعزيز332752

42دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكررسول احمد ذياب332626

43دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكراحمد عباس خضير332352

44دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد عباس مطلك332711

45دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرثامر عبدالجبار فرحان332723

46دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعصام احمد نارص30942

47دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرصالح محمد عبيد235142

48دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرفراس ربيع عبدالجبار30852

49دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد كريم سمير235224

50دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرلؤي احمد هادي235710

51دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد سعدي كردي332655

52دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمصطقن محمد فياض235673

53دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمروان علي حاجم30969



54إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرطه حمد علي235194

55إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرايهاب خليفة عباس332509

56إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرقاسم صالح حمادي234998

57إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرزياد خلف حمادي235035

ن235085 58إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكراحمد علي حسير

59إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرخرصن محمد عبدهللا234993

60إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد احمد شحاذة235116

61إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرقاسم حمد علي235189

62إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد سامي خضير235062

63إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد عباس خضير332361

64إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد حميد محيسن235157

65إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد هادي صالح235680

66إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكريارس خميس شهاب235678

67إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمصطقن رياض عبد235097

ن عباس235023 1ماجستير3الفلوجة المركز13548االنبارذكراحمد ياسير

2ماجستير3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد برهان مهدي30945

3دبلوم عالي3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعمر عامر فاضل235045

4بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكراحمد يوسف حمود235028

5بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرشهاب احمد رحيم235236

ن235151 6بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد علي حسير

7بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعلي خليل ابراهيم235186

ن تومان عبيد332315 8بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرامير

9بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمود عباس عبد235038

ي رشيد31256
10بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرهشام غتن

11بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرفارس عبد علي31247

12بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد علي حمادي31057

ي235050 13بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمصطقن عيفان ناج 

14بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعمر خليل ابراهيم332537

15بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد ربيع حماد235193

16بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعبدهللا جبير سلومي234970

17بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد عدنان شاحوذ235000

ن احمد235163 18بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمدين ياسير

19بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعقيل رسحان فياض235243

20بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرهارون رشيد مجيد31002

21بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعلي عامر فاضل235214

22بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعمار عدنان طلب235223

23بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمود عبدالرحمن عبدهللا235105

24بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعالء حامد خليفة235188

25بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرصادق فالح عدوان30993

26بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرهشام سعود حمادي332319

27بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمود كريم سمير235285

28بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكراحمد عبدالرحمن عبدهللا235098

29بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعبدالقادر عدنان حامد235671

30بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد حازم عيفان235231

31بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد خلف عامر235242

ن234985 32بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكراحمد محمود حسير

33بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمصطقن خميس عيىس332584



ن عالوي31006 34بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعلي حسير

35بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمهند عذاب خميس235089

36بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد عباس عبد234966

37بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعثمان محمد علي235068

38بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعبدهللا محمد جاسم235102

39بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرسعد محمد سمير235075

40بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكراحمد حميد يوسف235010

41بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكررائد محسن عبود235063

42بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعمر كريم اسماعيل30995

43بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكراحمد كردي حمادي31065

44بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمنير محمود عبيد31001

45بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمصطقن سعدون عبدالمجيد490243

46بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكررسمد جمال عبدالحميد235147

47بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد يوسف حمود235032

48بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكراياد احمد عبيد332257

49بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعمر حسام عباس235234

50بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد احمد عبيد332330

51بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعبدالمجيد جدوع ذياب235177

52بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكربالل خالد مطر32443

53بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرهيثم ادريس علي235082

54بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرحسام فياض نايف235017

ن30989 55بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعمر محمود حسير

56بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعبدهللا حاتم محمد332476

 سامي خضير235051
57بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمصطقن

58بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكراحمد جبار عبيد332701

59بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكراحمد رحيم خلف31005

60بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمصطقن عبيس شحاذة235124

61بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمهند حجاب صالح235185

62بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكراحمد عبيد جاسم335764

63بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكراحمد محمد فياض235699

64بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعالء نجم عبدهللا31011

65بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرايهاب احمد عبود30847

66بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرصهيب نواف جبار490241

67بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعالءالدين لطيف جوير235129

68بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد خليل ضاجي235161

69بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمصطقن عماد احمد235174

70بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد كريم اسماعيل30979

71بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكررامي احمد جاسم332369

72بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكراحمد جبير حسن31028

73بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرسالم حمد عبد235296

74بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرسالم نوري حرحوش30962

75بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرقتيبة احمد فزع31051

76بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرحسام سعود حمادي332325

77بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد جمعة حالوب235171

78بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرهشام عبدالحميد سمير235160

79دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرصالح عيىس عالوي235220

80دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرسيف عبدالحميد سمير235152



81دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمصطقن هادي عبد235701

82دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعبدهللا محمد خلف30991

83دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكربالل ربيع عبدالجبار31233

84دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعمر نايف حسن30976

ن31226 85دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكريحتر علوان حسير

86دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعثمان محمد مطر31014

ن31008 87دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكريارس جبار حسير

88دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعالء احمد خلف332527

89دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرخالد محمود حسن30933

90دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعمر نوري فزع235140

91دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرخالد دحام رشيد31250

92دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد فرحان فياض31178

93دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرحيدر عبد خلف235154

94دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرايمن محمد جاسم31021

95دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمود صادق مطلك31013

96دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعمر نوار عبيد332542

97إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعلي عبدهللا عبد235162

98إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرصهيب صفاء انور110265

99إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكراحمد عبد علي30704

100إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرماهر حجاب صالح235173

هللا مهنة عبدالغفور235005 101إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرخير

102إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكراكرم محمد جاسم30984

103إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعلي نوري حميد332532

ن235219 104إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعصام سهيل حسير

105إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرشاكر محمود حسن30926

106إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمصطقن عدنان شاحوذ30940

107إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد قاسم صالح235694

108إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعصام خلف حمادي332461

109إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعلي لطيف جويلر332458

110إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعبدالرحمن محمد عبدهللا235054

111إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد رحيم خلف30695

112إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرخليل منعم عبد235253

113إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعمر عبدالرحمن فياض235302

114إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد عبدالرحمن حمود31024

115إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعمر ابراهيم عبيد30698

116إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرزيد احمد فزع235123

117إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرسيف عبيس نارص31059

ن عثمان عواد235210 118إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرحسير

119إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد مهدي محمد235230

120إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكراسامة عبدالمجيد صالح332381

ي عبد235153 121إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعلي ناج 

122إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكراسامة خميس يونس110179

123إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعبدالكريم محمود حسن30996

124إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمصطقن ربيع حماد235021

125إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكريوسف احمد فزع31111

126إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكريوسف قاسم صالح332338

 علي235155
ن 127إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد حسير



128إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكربدرالدين علي محمد490209

129إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد احمد عباس31019

130إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكراحمد مثتن احمد235117

131إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرسهر عيىس حميد235104

132إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكراحمد حاتم محمد331298

133إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد رائد حامد235009

134إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرابراهيم خليل طه490261

ن235100 ن سعيد حسير 135إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرياسير

136إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرحاتم محمد اسمير235687

137إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحسن كريم شهاب30948

 علي30974
ن 138إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعبدهللا حسير

139إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد رياض كريم235168

ن235059 140إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد عالوي حسير

141إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد احمد ابراهيم235176

142إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعالء احمد فزع31045

143إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكربركات انور خلف235167

144إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمهند محسن عليوي332401

145إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعادل ابراهيم حواس332498

146إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعمار حميد جهاد332677

147إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرحاتم كريم حمادي235703

148إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكراحمد هادي عبد235300

149إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكررائد هالل فرحان235239

150إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعثمان هادي خضير235134

151إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرطه طالب خميس235165

152إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعمر عماد احمد235238

153إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعمران محمود طه235240

154إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعبدالعزيز محمد سامي30981

155إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكريوسف علوان هادي235216

156إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد هادي خضير235073

157إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرحميد عبد حميد235135

158إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد حميد رشيد30983

159إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد حسن احمد234969

ن باسم محمد235715 160إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمعي 

161إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرايمن عزيز علي235002

162إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعلي هادي خضير235071

163إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرحسام حميد يوسف235184

ن235178 164إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد كريم حسير

165إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد فوزي فياض235675

166إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرانمار لطيف جوير235175

167إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرابراهيم حالوب مطر235094

168إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمصطقن هيثم هادي332640

169إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرصباح حسن عالوي235179

170إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعبدالكريم محمد دحام235221

ن235170 171إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعباس فاضل حسير

172إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعماد باسم محمد235683

173إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرسيف عبدالرحمن حمود235074

174إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكريزن محمد علي235127



175إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرحامد هالل فرحان490208

176إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرطه طالب علي234965

177إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعمر داود سليمان235225

178إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكررعد احمد عباس31037

179إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرفؤاد عبدالمجيد صالح332267

180إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمصطقن دهام ابراهيم235083

181إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكراحمد مهدي محمد235145

182إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعمر احمد فزع235066

183إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكراحمد دهام ابراهيم235180

184إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمروان خليل ابراهيم30955

185إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرسامي عيىس حميد235079

ن احمد مجباس235187 186إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرياسير

187إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمثتن باسم محمد235698

188إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعثمان عمار علي252438

189إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعمر صادق مطلك235182

190بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرليث عباس عبد235043

191بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكراحمد عبدالرحمن محمد سعيد332470

192بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكربالل محمد اسمير235696

193بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمود مثتن عبدالوهاب235169

194بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعماد هالل عباس235695

195دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرستار اسماعيل محمد235046

196دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعيىس حميد جاسم31017

ي كريم اسماعيل30921
 
197دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرشوق

198دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارذكرمحمد هالل فرحان235159

199إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعمر فوزي فياض235207

200إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرعبدالرحمن فياض عويد235689

201إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرسالم عليوي مجباس332285

ن احمد مجباس235112 202إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرحسير

ن30946 203إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارذكرستار جبار حسير

1بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىنعمة رشيد صالح235212

2دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىنزي  هة مشعل محمد235109

3دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىانتصار خلف الطيف235208

4دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىمياسه وديع هاشم30988

لقاء علي بديوي235121
5دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارأنتى

6دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىهالة طه ياس235172

7دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىعلياء طه اسماعيل235241

1بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىارسار عدنان طلب234999

2بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىشيماء محمد عبد332487

3بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىسلم ستار عبد30907

4بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىاسياد مزاحم فتيخان235108

5بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىسح  عدنان طلب31003

6بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىرسل سعدهللا محمد490206

ن332552 7بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىنهاد مخلف حسير

8بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىريام عدنان طلب235183

9بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىرنا حكمت عبد490204

10بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىهدير يوسف رجا235228

11بكالوريوس3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىوعد احمد عباس332561



12دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىسماء فوزي صالح332758

13دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىسفانة فوزي صالح490556

14دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىانتصار هالل عباس235712

15دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىشيماء كردي حمادي30952

16دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىمروة عدنان عالوي31062

17دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىحنان جسام محمد235156

18إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىحنان محمود حسن30936

19إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىمروة محمود حسن30917

 علي235013
ن 20إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىغفران حسير

21إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىوسام عبدالرحمن حمود235052

22إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىضح نواف جبار490239

23إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىرحاب جمال اسود31061

24إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىامنة عبدالهادي ابراهيم490237

25إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىندى حاتم يونس235150

26إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىنور فوزي صالح332736

نور حسن علي31010
27إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارأنتى

28إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىشيماء خضير عادي30998

29إعدادية3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىرونق سعدهللا محمد234973

30دبلوم3الفلوجة المركز13548االنبارأنتىايمان كردي حمادي332636

1دكتوراه3الكرمة13553االنبارذكرثامر علي صالح235516

2دكتوراه3الكرمة13553االنبارذكرمصطقن بحيص كياص10091

3ماجستير3الكرمة13553االنبارذكرنصيف جاسم مخلف10302

4ماجستير3الكرمة13553االنبارذكريعقوب يوسف هاشم22402

5ماجستير3الكرمة13553االنبارذكرمروان احمد سلمان22108

6بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرسعد مناور عالوي22366

ي11304 7بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرماجد عودة صلت 

8بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكررعد حماد جاسم22096

9بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرستار عباس محل22100

10بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرفالح عبدهللا عباس22089

ي خلف حديد22384 11بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرصي 

12بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرجمال خالد عبود22114

13بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكراكرم محمود تركي9924

14بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكراحمد حمود حمادي3100

15بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرسالم عطية خليفة7865

16بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرشوكت فرج دايح3102

17بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرباسم خالد عبود22507

18بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرفؤاد ابراهيم صالح3104

19بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرقاسم حمادي حمد8036

20بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرعمر بحيص كباص3117

21بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرواثق نايف صالح8082

22بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرسيف علي ابراهيم10082

23بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرثائر عبدهللا محمد10141

24بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمحمود طه فياض22495

25بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمهدي صالح مهيدي10070

26بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرنرص عماش جوير9888

27بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرعاهد محمود جاسم7925

ي عواد108752 28بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكروسام ناج 



29بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرهزاع تركي جزاع235222

30بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمحمد عبد حمد3186

31بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرهيبت فرج دايح3096

32بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمثتن ستار عباس10142

33بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكراحمد عبد خلف7847

34بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكربشير عباس عبد108757

35بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرجاسم عبد شمر10135

36بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرهيثم احمد حمد22469

37بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرجبار علي زيدان10113

ف حماد10293 38بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرعمر مرسر

39بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكراياد مهدي محمد7891

40بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرثائر مناور عالوي22424

41بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكراحمد داود عباس22429

42بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكراياد عراك رشيد10196

43بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرخليل ابراهيم عيفان235525

44بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمنذر محمود جاسم3106

45بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكروسام خليل ابراهيم22387

46بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرسليم احمد سعيد10311

47بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرجاسم محمد عبد3160

48بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرصالح محسن خلف10103

49بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرعايد عبدهللا حمد22499

50بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكررائد احمد سلمان22086

51بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرنبيل رزاق كردي235518

52بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرعلي ساجد مهيدي10384

ي محسن235531 53بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرنمير تاج 

ن مهدي عبد3213 54بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرياسير

55بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرليث ابراهيم احمد235523

56بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرعبدالجبار علي محمد108777

57بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرناظم كامل حمد10140

58بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرامجد عبد خلف8549

59بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكروسام خالد عبود22508

60بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكراحمد محمود شهاب22019

61بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمهند عبد عدل8085

62بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرضياء عليوي فياض108783

ف حمد22504 63بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرقحطان مرسر

64بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرعبدهللا قاسم عباس235530

65بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكررياض زاهد ذعار22444

ي عبيد108780 66بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمحمود ناج 

67بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرشاكر ماجد حمد7971

68بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرعزت فرج دايح3197

69بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمحمد خليل محي22490

70بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكراركان محمد صغير3194

71بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرشلش حاتم فرج10116

72بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرعمر احمد نوري10059

73بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمحمد علي مطلك22494

74بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرانمار حميد مشعل22052

75بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرصهيب غالب حمدي22427



76بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمصطقن فوزي ابراهيم10088

77بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرعمار مصلح خلف3094

78بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمحمد صباح عبدهللا10096

79بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرسامر عنيد عجيل22030

80بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمنىسي طه ابراهيم22484

81بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمحمد عبدهللا عباس22478

82بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكريحتر عيىس مناع3253

83بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمازن عنيد مخلف10051

84بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمؤيد محمد جسام22472

85بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمحمد محمود شهاب22503

86بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرعلي محمود علي3049

87بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمروان فرج حمد3156

88بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمحمد جمال نايف10085

89بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرضياء محمود جواد22433

90بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكربشير فاضل عدل22417

91بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرحسام محمد فياض10144

92بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرعصام صباح حميد22369

93بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرصفاء احمد جاسم22491

94بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرغزوان محمد صغير22011

95بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرعبدالسالم عارف سلمان3108

96بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرعثمان محمد خلف10139

97بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرابراهيم عبدهللا حمد10343

ن حمادي3075 98بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرارشد ياسير

ن طه22021 99بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرعمر ياسير

ن235517 100بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرماجد حميد حسير

101بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمصطقن خليل مهدي9897

ف حمد7851 102بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرنبيل مرسر

103بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمروان شاكر محمود7855

104بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكراحمد طالب سلمان3070

105بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرماهر عامر علي22412

ن10136 106بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمحمد سعدي حسير

ي حامد235526 107بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمروان صي 

ف8002 108بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمحمد قاسم مرسر

109بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمحمد محمود جواد8034

110بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرعمر صالح علي7937

111بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرنارص مناور عالوي9894

112بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمحمد قاسم محمد3080

113بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمعاذ جمعه خلف3178

114بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمهند عماد فرحان7835

115بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرغبدالرحمن قاهر تايف10158

116بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرعمر قاسم عباس235524

117بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرفراس صباح عبد3221

118بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرخلف فرج حمد3262

119بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرعلي هادي احمد3247

ف شمر10145 120بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمصطقن مرسر

121بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكروليد خالد داود10317

122بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرانمار عنيد مخلف10120



123بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرحسن طالب مخلف235229

124بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكروليد نصيف جاسم3257

125بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمروان واثق حمود7842

126بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمحمد خميس سحاب9928

127بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرسامر حامد صالح3067

128بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكراحمد هادي احمد7888

129بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكريحتر سالم فياض3056

130بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكراحمد مصلح خلف7955

131بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكراحمد صباح حميد22047

ف شمر10124 132بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرانور مرسر

ي حمد18914 133بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرامجد ناج 

ن235218 134بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرايمن نجاح حسير

135بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرعمر محمد خلف3091

136بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمصطقن احمد نوري7960

137بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرعمار معجل ذعار3267

138بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرستار حماد سعيد10038

139بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرثامر عبيد عادي7832

ن جاسم مخلف3114 140بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرحسير

 حسن علي3232
141بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمصطقن

142بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرصفاء محمود جواد10178

143بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرحازم احمد كاظم3209

144بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرسامر مجيد زيدان8117

145بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرستار هنوان صالح22475

146بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرحامد خلف مهيدي3251

147بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرايمن عبد جدعان10424

148بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرعمر حرج محمود3099

149بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرعالء خميس عبيد3124

150بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرعمار عبيد عادي3272

151بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمروان عبيد رسحان3151

152بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكررياض احمد حمادي3069

153بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمحمد علي عدل10372

154بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرماجد عماد فرحان3205

155بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكررواد ابراهيم صالح3112

156بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكررسول عبدالكريم محسن235237

157بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرابراهيم صباح عبد7911

158بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرشهاب احمد عطيوي22452

159بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكررامي محمد حمد3071

160بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمروان محمود فرحان235528

161دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرسالم داود عباس22500

162دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرفرج حمد خلف22400

163دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرصالح حماد خلف10149

164دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرواثق حمود حمادي9921

165دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرعامر حماد جاسم8023

166دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرجهاد ابراهيم صالح22492

167دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرمراد ابراهيم صالح10421

168دبلوم3الكرمة13553االنبارذكريارس نواف صالح22408

169دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرعالوي عفتان عبدهللا22377



ف شمر10148 170دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرعمر مرسر

171دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرمحمد اسماعيل عبد9926

172دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرحسام صالح مهيدي10392

173دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرجميل خليل مهدي3207

ف شمر10029 174دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرمحمد مرسر

175دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرنهاد ابراهيم صالح22493

176دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرحميد حمود مصلح22502

177دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرزياد خلف مهيدي10320

178دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرمحمد حمود مصلح22505

179دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرعبدالسالم خليل ابراهيم235520

180دبلوم3الكرمة13553االنبارذكراياد حمود مصلح22466

181دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرفهد سالم خلف10150

182دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرعامر عادي صالح8078

183دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرحكمت عبدالسالم خوام22463

184دبلوم3الكرمة13553االنبارذكروسام سعيد فياض10378

185دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرهيثم حاتم نارص10175

186دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرخالد صالح مهيدي10299

187دبلوم3الكرمة13553االنبارذكروليد فيصل حماد10126

188دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرزيد حماد سلمان3217

189دبلوم3الكرمة13553االنبارذكراياد حماد خلف7860

190دبلوم3الكرمة13553االنبارذكراحمد عبدهللا عباس22506

191دبلوم3الكرمة13553االنبارذكراحمد عيىس مناع7908

192دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرفالح حسن علي10306

193دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرمحمد حميد زيدان7989

194دبلوم3الكرمة13553االنبارذكربهاء عباس جسام8005

195دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرسمير عبد جواد3154

196إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرحسام جسام حمادي8039

197إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرعماد خميس صالح3076

198إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرعلي رحيم ابراهيم22501

199إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرفهد حمد سالم8567

200إعدادية3الكرمة13553االنبارذكراياد ابراهيم صالح22480

ي سالم22488 201إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرمروان صي 

202إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرمروان احمد فرحان3224

203إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرصفاء ماجد عطيوي3089

204إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرعبيد علي عدل3212

205إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرخميس سليمان حسن8092

206إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرمنتظر ناظم علي7979

207إعدادية3الكرمة13553االنبارذكراثير صباح عبد7986

208إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرادريس صباح عبد9918

209إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرحيدر عماد حمود10153

210إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرخالد ابراهيم عبد3126

211إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرعلي عبدهللا عباس22057

212إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرصهيب مجيد زيدان7838

213إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرمظهور محمود حمد7845

214إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرمحمود حامد مناع3201

215إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرفراس حامد جاسم3141

216إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرساهر احمد عطيوي3148



217إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرعمر احمد ندى3183

218إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرنوري صباح عبدهللا3220

219إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرعثمان واثق حمود3122

220إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرطيف سعد غالم7870

221إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرعثمان سامي صغير7830

222إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرزيد محمد خلف3130

223إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرعبدالخالق محمود مهدي7915

224إعدادية3الكرمة13553االنبارذكررضوان محمد صغير7833

225إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرمثتن صباح حماد8111

226إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرمحمد حامد علي3073

227إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرعبدهللا حسن علي3078

228إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرعمر مصلح محمد3118

229إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرحارث حامد سالم9891

ي حمد3143 230إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرمهند ناج 

231إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرحسن علي محمد3095

ي دحام9878 232إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرصفاء ناج 

233إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرجالل عباس محل3146

234إعدادية3الكرمة13553االنبارذكررائد محمود جاسم8107

235إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرعلي محمود شهاب3270

236إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرعلي فرج حمد3046

237إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرمصطقن خميس داود7844

238إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرمحمد فالح محسن8010

239إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرمصطقن محمد خليف8028

240إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرطاهر رشيد غالم8108

241إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرفرحان حمادي حمد7843

242إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرمحمد غازي خميس7938

243إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرهاشم قاسم حمادي3093

244إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرمصطقن عبدهللا عباس7992

ن محمد هزبور9920 245إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرياسير

246إعدادية3الكرمة13553االنبارذكررعد جاسم محمد3128

247إعدادية3الكرمة13553االنبارذكراياد عبد خلف3261

248إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرمصطقن محمود ابراهيم7997

249إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرحمد راسم محمد3052

250إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرصهيب فاضل جواد3254

251إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرعمر حاتم حميد7893

252إعدادية3الكرمة13553االنبارذكربارق حامد عبد8113

253إعدادية3الكرمة13553االنبارذكريارس نزار عاضي235519

254إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرعيىس عبدالكريم محسن8031

255إعدادية3الكرمة13553االنبارذكررياض حامد جاسم7848

256إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرعثمان مجيد حمادي3229

257إعدادية3الكرمة13553االنبارذكراحمد مصلح سليمان22498

258إعدادية3الكرمة13553االنبارذكراحمد جكال نايف3231

259إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرليث خليل ابراهيم7921

 كامل علي3203
260إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرمثتن

261إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرصفاء عباس جسام7978

262إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرحذيفة طه خلف3133

263إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرعبدالرحمن عارف سلمان7846



264إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرمحمود خلف مهيدي3256

265إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرانور علي خلف8581

ي دحام3058 266إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرهيثم ناج 

267إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرمقداد قيس صداع3266

268إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرعالء ثامر عادي9882

269إعدادية3الكرمة13553االنبارذكراحمد علي جسام3252

270إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرعبدالرحمن علي عبدهللا7862

271إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرحيدر محسن علي3063

272إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرهشام صباح حميد3048

273إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرشفيق عمر بحيص3244

274إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرمظهر محمود جاسم22063

275إعدادية3الكرمة13553االنبارذكراحمد مهند عبد7858

276إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرهمام عارف سلمان7854

277إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرسعيد غالم عالوي8088

278إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرعثمان محمد صفير3097

279إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرعثمان فيصل حماد3307

280إعدادية3الكرمة13553االنبارذكراحمد كريم مهيدي7975

281إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرسعد علي عدل9885

282إعدادية3الكرمة13553االنبارذكراثير مصلح خلف3250

1بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرحسام محمد عبد235522

2بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمحمد نزار عبد9984

3بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكركريم نارص ظاهر311072

4بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكربالل خليل ابراهيم108786

5بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرعبدالرحمن احمد حسن108769

6بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرماهر عبد ابراهيم22079

7بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكراحمد حاتم شاكر10448

8بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرعبدهللا محمد مزعل108736

9بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرهيثم يوسف عباس235521

10بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرنجاح عزيز داود235527

11بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرانور جاسم حمد235529

12بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكراحمد عبدالجبار علي108775

13بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمحمد عبدالجبار علي108764

14بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرماهر محمد صالح333115

15بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرنزار يونس داود10447

16بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرحسن محمد خلف22069

ي311073
17بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكررائد احمد منقن

18بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرعبدالغفار هنوان صالح108761

19بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكرمحمد احمد فرحان333014

20دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرعمار هنوان صالح108790

21دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرزاحم قاسم غازي108772

22دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرناظم فاضل احمد108792

23دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرسالم جاسم محيميد108789

24إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرعمار يارس محمد10539

25إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرعامر خالد عبد311070

26إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرخلدون نزار عبد8644

27إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرزيدون نزار عبد8616

ن محمد عبد311064 28إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرياسير



29إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرعامر علي عويد7867

30إعدادية3الكرمة13553االنبارذكروسام عدنان خلف108795

31إعدادية3الكرمة13553االنبارذكراحمد عامر ندا22073

32إعدادية3الكرمة13553االنبارذكرعبدالرحمن حسن علي3181

33بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكراسعد عبد فياض3064

ي رسحان3060 34بكالوريوس3الكرمة13553االنبارذكراسماعيل صلت 

35دبلوم3الكرمة13553االنبارذكرانور عني  عالوي108799

خالدة كامل علي22496
1بكالوريوس3الكرمة13553االنبارأنتى

2بكالوريوس3الكرمة13553االنبارأنتىغزوان سعدي عواد3226

3إعدادية3الكرمة13553االنبارأنتىوسام خميس عبد10314

1ماجستير3العامرية33555االنبارذكرعادل طعمة عطية359141

2ماجستير3العامرية33555االنبارذكرابراهيم طه محمد358982

3بكالوريوس3العامرية33555االنبارذكريحتر انور كردوش489695

4بكالوريوس3العامرية33555االنبارذكرمناف حميد مجيد489667

5بكالوريوس3العامرية33555االنبارذكرعبدالودود محمد داود359265

6بكالوريوس3العامرية33555االنبارذكرمصطقن طه محمد358879

7بكالوريوس3العامرية33555االنبارذكرمرصن عبدالسالم داود359410

8بكالوريوس3العامرية33555االنبارذكرعثمان طه محمد358934

9دبلوم3العامرية33555االنبارذكرمروان فائق عليوي560642

10إعدادية3العامرية33555االنبارذكرظاهر حميد جرو84405

1ماجستير3العامرية33555االنبارذكرعبدهللا يوسف نافع314283

2بكالوريوس3العامرية33555االنبارذكراحمد صبيح محمد358713

3بكالوريوس3العامرية33555االنبارذكرماهر حميد جرو84400

4بكالوريوس3العامرية33555االنبارذكرعبدهللا طالل مدلول252703

5بكالوريوس3العامرية33555االنبارذكرمامون محمد داود359440

6بكالوريوس3العامرية33555االنبارذكرعبدهللا محمد ابراهيم252712

7بكالوريوس3العامرية33555االنبارذكرعبدالكريم حميد دكش252726

8بكالوريوس3العامرية33555االنبارذكرايرس لطيف محمد314274

ي غازي سليمان314276
9بكالوريوس3العامرية33555االنبارذكرهابن

10بكالوريوس3العامرية33555االنبارذكرحذيفة غازي ابراهيم252644

11بكالوريوس3العامرية33555االنبارذكرعبدهللا اسعد عبود252683

12بكالوريوس3العامرية33555االنبارذكرسعيد محمد ابراهيم252422

13بكالوريوس3العامرية33555االنبارذكرميرس فوزي عليوي359180

14بكالوريوس3العامرية33555االنبارذكرحيدر حميد دكش359429

15بكالوريوس3العامرية33555االنبارذكرعلي عبيد ابراهيم252701

16بكالوريوس3العامرية33555االنبارذكرمحمد احمد وهيب252720

17بكالوريوس3العامرية33555االنبارذكراسيد خالد ابراهيم80607

18بكالوريوس3العامرية33555االنبارذكرعلي خليل وهيب252718

19بكالوريوس3العامرية33555االنبارذكرمصطقن ابراهيم نافع314277

20بكالوريوس3العامرية33555االنبارذكرمهيمن ضاري يوسف489672

21بكالوريوس3العامرية33555االنبارذكرسارية خالد ابراهيم80401

22دبلوم3العامرية33555االنبارذكرنرص خلف محمد359315

هللا عبدالحميد252437 23دبلوم3العامرية33555االنبارذكراحمد خير

24إعدادية3العامرية33555االنبارذكرعمر طالل مدلول252733

25إعدادية3العامرية33555االنبارذكرفيصل هشام ابراهيم252441

26إعدادية3العامرية33555االنبارذكرعبدالرحمن يوسف نافع314285

27إعدادية3العامرية33555االنبارذكرمحمد ابراهيم محمود252404



28إعدادية3العامرية33555االنبارذكرمحمد غازي سليمان314270

29إعدادية3العامرية33555االنبارذكربرهان الدين محمد محمود314279

30إعدادية3العامرية33555االنبارذكرسماح صادق احمد358726

31إعدادية3العامرية33555االنبارذكراسماعيل عارف رديف80520

32إعدادية3العامرية33555االنبارذكرعبدالجبار عبدالسالم شاكر252388

ي عبدالجبار359022
ن
33إعدادية3العامرية33555االنبارذكروائل وق

34إعدادية3العامرية33555االنبارذكراحمد عارف رديف80624

35إعدادية3العامرية33555االنبارذكرمدلول طالل مدلول252379

36إعدادية3العامرية33555االنبارذكرمقداد محمد داود359281

37إعدادية3العامرية33555االنبارذكرجياد عبدالكريم عبدالجبار359095

38إعدادية3العامرية33555االنبارذكرعثمان قحطان نارص252722

ي489662
 
39إعدادية3العامرية33555االنبارذكرعبدالجبار عبدالقهار عبدالباق

ن محمد252382 40إعدادية3العامرية33555االنبارذكربالل حسير

41إعدادية3العامرية33555االنبارذكرعارف كريم عاشج252706

1بكالوريوس3العامرية33555االنبارأنتىانهار عبدالمنعم عبدالمجيد359419

1إعدادية3العامرية33555االنبارأنتىالتفات مخلص ابراهيم359064

1بكالوريوس3الخالدية33556االنبارذكرحميد طالب عبد513982

2بكالوريوس3الخالدية33556االنبارذكرمصطقن عبدالرحمن محمود384020

3بكالوريوس3الخالدية33556االنبارذكرعبدالباسط ستار محمد513915

4بكالوريوس3الخالدية33556االنبارذكرسعيد خليل ابراهيم520299

5إعدادية3الخالدية33556االنبارذكرمصطقن بركات حميد547879

ن احمد فهد520302 6إعدادية3الخالدية33556االنبارذكرياسير

7إعدادية3الخالدية33556االنبارذكرعبدالرحمن رسحان عليص520287

8إعدادية3الخالدية33556االنبارذكرعبدالحكيم محمد خلف520303

9إعدادية3الخالدية33556االنبارذكرقحطان جمال هالل384026

10إعدادية3الخالدية33556االنبارذكرعامر يوسف سويد520300

1بكالوريوس3العبيدي43561االنبارذكروهاب حمد علي162800

2بكالوريوس3العبيدي43561االنبارذكرجمال خلف تركي162771

3بكالوريوس3العبيدي43561االنبارذكرعمر طحير منادي162810

4بكالوريوس3العبيدي43561االنبارذكرنارص كاظم غريب489400

5دبلوم3العبيدي43561االنبارذكريعرب عبيد تركي162781

6دبلوم3العبيدي43561االنبارذكرطالل خلف ابراهيم162758

7دبلوم3العبيدي43561االنبارذكرجمال حميد خلف162785

8إعدادية3العبيدي43561االنبارذكرثامر شاكر زغير344877

9إعدادية3العبيدي43561االنبارذكرصالح منصور فرحان553022

10إعدادية3العبيدي43561االنبارذكرقضي كاظم غريب162853

11إعدادية3العبيدي43561االنبارذكريوسف حمد علي162776

1بكالوريوس3العبيدي43561االنبارذكرمصطقن وهاب حمد162837

ن عبدهللا162814 2بكالوريوس3العبيدي43561االنبارذكراحمد حسير

3بكالوريوس3العبيدي43561االنبارذكرناطق هاشم محمد488891

4بكالوريوس3العبيدي43561االنبارذكرديانا غدير موس489397

ن خلف162826 5بكالوريوس3العبيدي43561االنبارذكربهاء حسير

6دبلوم3العبيدي43561االنبارذكرمحمد شاكر عليوي489221

7دبلوم3العبيدي43561االنبارذكررافد عبدالرزاق زعالن378487

8دبلوم3العبيدي43561االنبارذكرعمر حمد عنادي278919

9دبلوم3العبيدي43561االنبارذكربالل عبدهللا عنادي489401

10دبلوم3العبيدي43561االنبارذكرانمر زيدان خلف162818



11دبلوم3العبيدي43561االنبارذكرسامر فواز جربوع162839

12إعدادية3العبيدي43561االنبارذكرمصطقن فخري فنيخر162843

13إعدادية3العبيدي43561االنبارذكرزيد احمادي صالح278896

ن162849 14إعدادية3العبيدي43561االنبارذكرخالد عماش حسير

15إعدادية3العبيدي43561االنبارذكرتوفيق مهدي حميد278898

16إعدادية3العبيدي43561االنبارذكرمحمد طارق خلف162860

17إعدادية3العبيدي43561االنبارذكربسام فواز جربوع162805

ن162845 18إعدادية3العبيدي43561االنبارذكرعلي عماش حسير

ن خلف162862 19إعدادية3العبيدي43561االنبارذكرضياء حسير

20إعدادية3العبيدي43561االنبارذكرنذير حماد سمران162766

21إعدادية3العبيدي43561االنبارذكرحسن صالح منصور553019

22إعدادية3العبيدي43561االنبارذكرعمار يارس محمد275327

23إعدادية3العبيدي43561االنبارذكرحيدر منصور فرحان553026

24إعدادية3العبيدي43561االنبارذكرحسام صالح منصور553024

25إعدادية3العبيدي43561االنبارذكرسميح شهاب حمد489402

ي141026
26إعدادية3العبيدي43561االنبارذكرمحمد هاتف منقن

27إعدادية3العبيدي43561االنبارذكرمؤمن قتيبة خرصن558667

1دبلوم3العبيدي43561االنبارأنتىكماله فرحان حمادي344691

ي خليفة531845 2دبلوم3العبيدي43561االنبارأنتىسىه ناج 

3دبلوم3العبيدي43561االنبارأنتىصفا هاشم محمد531871

4دبلوم3العبيدي43561االنبارأنتىارساء علي سالم162795

5إعدادية3العبيدي43561االنبارأنتىالحان بخيت احمد344943

ن489396 1بكالوريوس3العبيدي43561االنبارأنتىرحاب غازي حسير

2بكالوريوس3العبيدي43561االنبارأنتىانعام فواز جربوع489399

3بكالوريوس3العبيدي43561االنبارأنتىشيماء طارق خلف162816

4بكالوريوس3العبيدي43561االنبارأنتىهدى رشيد حمود489181

5بكالوريوس3العبيدي43561االنبارأنتىرانيا رائد فاضل344692

ن162822 6دبلوم3العبيدي43561االنبارأنتىمروة عماش حسير

7إعدادية3العبيدي43561االنبارأنتىايمان نجيب خلف558668

8إعدادية3العبيدي43561االنبارأنتىسوسن زغير موس489398

1بكالوريوس3الرطبة33565االنبارذكرمحمد عذاب صالح140448

ن عواد140414 2بكالوريوس3الرطبة33565االنبارذكرعلي حسير

3إعدادية3الرطبة33565االنبارذكرعايد خلف عواد140429

1بكالوريوس3الرطبة33565االنبارذكرعلي عذاب صالح140198

2بكالوريوس3الرطبة33565االنبارذكراحمد سعود دخل140449

3بكالوريوس3الرطبة33565االنبارذكرفرحان عايد كشاش489330

4بكالوريوس3الرطبة33565االنبارذكرحبيب خلف عواد489329

ي صالح بخت140210
5بكالوريوس3الرطبة33565االنبارذكرهابن

6بكالوريوس3الرطبة33565االنبارذكرعبدهللا عايد طركي140410

7بكالوريوس3الرطبة33565االنبارذكرمساعد كاظم جواد140422

8بكالوريوس3الرطبة33565االنبارذكرعواد خلف عواد140130

9بكالوريوس3الرطبة33565االنبارذكرنايف انور ايدام140432

10بكالوريوس3الرطبة33565االنبارذكرعلي ساير دخل140425

11دبلوم3الرطبة33565االنبارذكرحمد خالد جواد140431

ن عواد140222 12إعدادية3الرطبة33565االنبارذكرعواد حسير

13إعدادية3الرطبة33565االنبارذكرخليل حمدان جديع140123

14إعدادية3الرطبة33565االنبارذكرعبدهللا حمود شلب140249



15إعدادية3الرطبة33565االنبارذكرمحمود حماد عيىس140177

16إعدادية3الرطبة33565االنبارذكرفهد عبدالرحمن غشوي140416

17إعدادية3الرطبة33565االنبارذكرعبدهللا سعد شالش140157

18إعدادية3الرطبة33565االنبارذكرمهنا فضل بديوي140118

19إعدادية3الرطبة33565االنبارذكرعبدالرحمن اسماعيل كاظم140242

20إعدادية3الرطبة33565االنبارذكرسامي صالح بخت140113

21إعدادية3الرطبة33565االنبارذكرماهر مرشد حمد140436

22إعدادية3الرطبة33565االنبارذكرحمد وادي هندي140151

23إعدادية3الرطبة33565االنبارذكرعبدهللا عبدالمحسن عواد140258

24إعدادية3الرطبة33565االنبارذكرحمود حمد سحاب140120

25إعدادية3الرطبة33565االنبارذكريونس احمد خادم140237

26إعدادية3الرطبة33565االنبارذكرعلي عايد طركي140136

27إعدادية3الرطبة33565االنبارذكرخالد راهي عبيد140164

28إعدادية3الرطبة33565االنبارذكرعثمان عايد طركي489322

29إعدادية3الرطبة33565االنبارذكرمبارك محمد عفر140204

30إعدادية3الرطبة33565االنبارذكرحامد حمد سحاب140438

31إعدادية3الرطبة33565االنبارذكرحمد سعود دخل140227

32إعدادية3الرطبة33565االنبارذكرفيصل محسن حواس489324

33إعدادية3الرطبة33565االنبارذكركاظم سعد شعالن140143

34إعدادية3الرطبة33565االنبارذكرسلطان عدنان هاشم140171

1ماجستير3القائم43566االنبارذكرحازم محمد خلف543954

ن عشوي280076 2ماجستير3القائم43566االنبارذكرطه ياسير

ي فنيخر559055 3ماجستير3القائم43566االنبارذكرزياد صي 

4ماجستير3القائم43566االنبارذكرقاسم محمد عواد280198

5ماجستير3القائم43566االنبارذكرمحمد عطاهللا علي280324

6ماجستير3القائم43566االنبارذكرعالء عويد محمد141184

7بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرمصطقن متعب دحام345095

8بكالوريوس3القائم43566االنبارذكررفعت خليفة عاضي531835

9بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرعبدالرحمن علي صالح488898

10بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرباسم محمد خلف488904

11بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرصالح جبير خريبط141191

12بكالوريوس3القائم43566االنبارذكروسام طارق خلف280187

13بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرعمر عبدالعزيز متعب280038

14بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرعبدالهادي محمد ابراهيم140860

15بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرعالء احمد عني 489030

16بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرمثتن مخلف دهمان280343

17بكالوريوس3القائم43566االنبارذكريارس راكع حماد279995

18بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرسامي غريب مسير488888

19بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرسامي متعب دحام280334

20بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرعثمان صبيح عبدهللا280088

21بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرعبدالقادر محمد خلف543951

ن صالح عبدهللا345078 22بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرحسير

23بكالوريوس3القائم43566االنبارذكراياد عبدالكريم مخلف141283

24بكالوريوس3القائم43566االنبارذكراسامة حمادي سويد345108

25بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرحسن صبيح عبدهللا344895

26بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرسعيد رمضان خلف345100

27بكالوريوس3القائم43566االنبارذكراحمد عبدالرحمن خشان345110



28بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرخلف حمادي سويد344920

29بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرنارص خرصن خلف345098

30بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرعمادالدين علي جاسم531851

31بكالوريوس3القائم43566االنبارذكربالل خليف صالح141181

ي فنيخر559054 32بكالوريوس3القائم43566االنبارذكراياد صي 

33بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرعمر فليح عني 531839

34بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرعامر حمد خلف488884

35بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرثامر راكع حماد345082

36بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرثائر مطارد مشعان345105

37بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرمحمد عطاهللا عامج280119

ن نجرس280139 38دبلوم3القائم43566االنبارذكرعطية بطير

39دبلوم3القائم43566االنبارذكرهيثم محمد خلف488907

40دبلوم3القائم43566االنبارذكررعد خشان خليل344909

41دبلوم3القائم43566االنبارذكرطيف انور زعالن543960

42دبلوم3القائم43566االنبارذكرعبدالرحمن محسن علي488879

43دبلوم3القائم43566االنبارذكراركان عطاهللا علي280303

44دبلوم3القائم43566االنبارذكرسليمان مرعي حسن141016

45دبلوم3القائم43566االنبارذكراحمد عبدهللا محمد345097

46دبلوم3القائم43566االنبارذكراحسان علي حمادي488882

47دبلوم3القائم43566االنبارذكرنبيل ثامر حمد308004

48دبلوم3القائم43566االنبارذكرظافر سويد جاعد489170

49دبلوم3القائم43566االنبارذكرنوفل موعد جاعد558686

50دبلوم3القائم43566االنبارذكرعيىس سالم يوسف531849

51دبلوم3القائم43566االنبارذكرعادل الزم خلف280319

52دبلوم3القائم43566االنبارذكرمهند مديد عالوي553349

53دبلوم3القائم43566االنبارذكرعمر سوادي محمد345107

54دبلوم3القائم43566االنبارذكرعلي خليف ثابت345090

55دبلوم3القائم43566االنبارذكرعثمان محسن حسن488886

56إعدادية3القائم43566االنبارذكرعامر زيدان خلف280173

57إعدادية3القائم43566االنبارذكرفراس عبيد حمود345080

58إعدادية3القائم43566االنبارذكرعبدالقادر جمال عمير141070

59إعدادية3القائم43566االنبارذكرميثاق عطاهللا علي141287

60إعدادية3القائم43566االنبارذكرمحمد سوادي محمد489404

61إعدادية3القائم43566االنبارذكرفراس عبدالرزاق عبيد488967

يده344941 62إعدادية3القائم43566االنبارذكرضياء حميد رسر

63إعدادية3القائم43566االنبارذكرمصطقن عبدهللا عشوي345104

64إعدادية3القائم43566االنبارذكرثامر حنظل حمد345099

65إعدادية3القائم43566االنبارذكرثائر ذياب حمد488866

1بكالوريوس3القائم43566االنبارذكراحمد حمودي علي141127

2بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرعلي جدعان خلف279988

3بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرمرتضن مهدي ساير141012

4بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرمحمد محسن حسن488992

5بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرمهند عبدهللا محمد141155

6بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرمحمد حماد خلف280255

7بكالوريوس3القائم43566االنبارذكراحمد هاشم محمد489024

8بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرمحمد عطاهللا جاسم345085

9بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرمحمد فرحان خلف489015



10بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرثائر حماد خلف280049

11بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرمحمد مطر حسن488869

12بكالوريوس3القائم43566االنبارذكراياد عبدالعزيز عبدالوهاب345118

13بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرعمار رمضان صياح488903

14بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرحمدي رشيد حوران141005

15بكالوريوس3القائم43566االنبارذكراياد عزيز خلف141129

16بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرحميد فليح حسن488874

17بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرحماده عواد دحام141222

18بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرمصطقن مهدي ساير141214

ن531870 19بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرليث نوار حسير

20بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرعلي مطر حسن489038

21بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرحذيفة حماد جاسم141017

22بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرهيثم اياد عبدالكريم141124

23بكالوريوس3القائم43566االنبارذكروليد علي محمد141050

24بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرمحمد صي  حنفيش141097

ن140869 25بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرمحمدالهادي عطية بطير

26بكالوريوس3القائم43566االنبارذكراحمد عني  احمد275303

ي488877 27بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرمحمد سعود ناج 

28بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرماهر رثعان خلف280090

29بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرماهر علي جاسم531843

30بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرفداء احمد عني 489034

31بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرليث احمد جاسم280166

32بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرعبد سليم حماد488969

33بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرعبدالسالم خلدون حمود280181

34بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرحمزة حماد جاسم141173

35بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرعلي رشيد حوران141030

36بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرعمر حماد خليفة345115

37بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرمحمد صباح محمد345087

38بكالوريوس3القائم43566االنبارذكررعد حمود خليف345094

39بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرقتيبة رافع علي282231

40بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرعمر حميد جاسم141076

41بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرمحمد حماد خليف531837

42بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرمحمود لطيف محمد281797

ي141132 43بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرمحمد فرج غرب 

44بكالوريوس3القائم43566االنبارذكراحمد حسن عبد281822

45بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرمحمد عبدالستار محمد488971

46بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرتيسير محمد سلوم280244

47بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرحسن صالح عبدهللا344914

48بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرعبدهللا دحام فياض345106

49بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرعمر صبيح عبدهللا280277

50بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرنارص علي جابر344925

51بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرمثتن مهدي ساير140867

52بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرلؤي صباح محمد345086

ن488958 53بكالوريوس3القائم43566االنبارذكرعمر حمد حسير

54دبلوم3القائم43566االنبارذكرعبدهللا سعود محمد280099

55دبلوم3القائم43566االنبارذكرحامد خليف حمادي489046

56دبلوم3القائم43566االنبارذكرمخلد اياد عبدالكريم141038



57دبلوم3القائم43566االنبارذكرمحمد سعود جي 488867

58دبلوم3القائم43566االنبارذكرثامر عبدالعزيز متعب280042

ي احمد488881
ن
59دبلوم3القائم43566االنبارذكرصفاء كاق

60دبلوم3القائم43566االنبارذكرمحمد احمود محمد140845

61دبلوم3القائم43566االنبارذكريونس يعقوب خليفة141008

62دبلوم3القائم43566االنبارذكراحمد انور محمد سعيد280060

63دبلوم3القائم43566االنبارذكرباسم جسام محي141164

64دبلوم3القائم43566االنبارذكرعهد حميد رغيان280004

65دبلوم3القائم43566االنبارذكرسعود علي عفر280227

66دبلوم3القائم43566االنبارذكرعامر محمود محمد141225

67إعدادية3القائم43566االنبارذكرمصطقن عبدالستار عبد281905

68إعدادية3القائم43566االنبارذكرقيس ناظم سالم281783

69إعدادية3القائم43566االنبارذكرنادر سليمان مرعي140838

70إعدادية3القائم43566االنبارذكرطاهر رثعان خلف280084

71إعدادية3القائم43566االنبارذكرعبدالرحيم محمد عواد280194

ن احمود محمد141010 72إعدادية3القائم43566االنبارذكرحسير

ي488990 73إعدادية3القائم43566االنبارذكرمصطقن عبدالرحمن ناج 

74إعدادية3القائم43566االنبارذكراحسان مجبل حرب141055

75إعدادية3القائم43566االنبارذكرسيف طارق خلف281692

ن مهاوش280064 76إعدادية3القائم43566االنبارذكرفيصل محمدامير

77إعدادية3القائم43566االنبارذكرمحمد حمد خليف559051

78إعدادية3القائم43566االنبارذكرعامر عويد فتنة280016

79إعدادية3القائم43566االنبارذكرعمر حمود عبيد489005

80إعدادية3القائم43566االنبارذكرابراهيم محمد رسحان344889

ي282156 81إعدادية3القائم43566االنبارذكرحميد عبدالرحمن ناج 

82إعدادية3القائم43566االنبارذكركمال خليف جبار141093

83إعدادية3القائم43566االنبارذكرماهر راكع حماد141103

84إعدادية3القائم43566االنبارذكرمحمد نوار عيد344954

85إعدادية3القائم43566االنبارذكراحمد عذال فياض531863

ن عطية محمود140864 86إعدادية3القائم43566االنبارذكرحسير

87إعدادية3القائم43566االنبارذكربشار محمود خلف531868

88إعدادية3القائم43566االنبارذكراحمد عبدالسالم حمد141082

89إعدادية3القائم43566االنبارذكرمصطقن عبيد محمد280052

90إعدادية3القائم43566االنبارذكرطه حمدان حمد280183

91إعدادية3القائم43566االنبارذكرصهيب جدعان خلف280011

92إعدادية3القائم43566االنبارذكرمحمد عبدهللا حمد280033

93إعدادية3القائم43566االنبارذكرمروان احمد محمد344917

94إعدادية3القائم43566االنبارذكرطارق محمد عواد488870

95إعدادية3القائم43566االنبارذكرعلي مخلف دهمان281967

96إعدادية3القائم43566االنبارذكريونس حسن علي344937

97إعدادية3القائم43566االنبارذكرعلي عبدالرحمن خشان344915

98إعدادية3القائم43566االنبارذكرابراهيم حامد محمد141064

99إعدادية3القائم43566االنبارذكرمصطقن حمدان حمد281666

100إعدادية3القائم43566االنبارذكرعثمان حميد جاسم141168

101إعدادية3القائم43566االنبارذكرمحمد فؤاد حمود282131

102إعدادية3القائم43566االنبارذكرسفيان علي حمادي489062

103إعدادية3القائم43566االنبارذكرمهند حمود خليف344875



104إعدادية3القائم43566االنبارذكراسامة رافع علي281846

105إعدادية3القائم43566االنبارذكرانور بدر عبود280095

106إعدادية3القائم43566االنبارذكرغزوان عطاهللا علي345091

107إعدادية3القائم43566االنبارذكرمروان صي  حنفيش141099

108إعدادية3القائم43566االنبارذكرعلي نجم عبدهللا344883

109إعدادية3القائم43566االنبارذكرمحمد خليفة حرب280205

110إعدادية3القائم43566االنبارذكرعمر عبدالحميد ندة141021

111إعدادية3القائم43566االنبارذكردليل عبيد مخلف281774

112دبلوم3القائم43566االنبارذكراحمد محمد مليحان141234

113إعدادية3القائم43566االنبارذكراسامة مخلف خشان280223

1بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىشهلة فاضل سعدهللا280234

2بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىساهرة جبار زغير280130

3بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىرسى محمود خليفة141186

ن زهير محمد345083 4بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىحنير

5بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىوفاء عطاهللا جاسم280137

6بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىرحاب نوار عيد345126

7دبلوم3القائم43566االنبارأنتىهدى صالح دحام139248

8دبلوم3القائم43566االنبارأنتىحنان عدنان كاظم280079

9دبلوم3القائم43566االنبارأنتىمتن مهدي ساير280312

10دبلوم3القائم43566االنبارأنتىمتن حماد هندي280072

ن جمال خليفه280142 11دبلوم3القائم43566االنبارأنتىحنير

12دبلوم3القائم43566االنبارأنتىمىه عبود عبدهللا543963

عالهن صباح طركي141019
13إعدادية3القائم43566االنبارأنتى

وداد مرعي حمود488974
14إعدادية3القائم43566االنبارأنتى

15إعدادية3القائم43566االنبارأنتىغفران هدالن هندي345122

16إعدادية3القائم43566االنبارأنتىاسماء صالح دحام162808

17إعدادية3القائم43566االنبارأنتىاسيل خميس خليفة141009

علي عبيد مخلف489394
1ماجستير3القائم43566االنبارأنتى

2بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىايثار عبدالكريم مخلف141279

3بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىمروج خلف جبير141198

اج خلف جبير141196 4بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىمير

5بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىابتسام محمد ابراهيم381849

مروة حماد تركي280002
6بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتى

7بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىسحر راكع حماد280210

8بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىصفاء حسن حميد280104

9بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىهديل خليل ابراهيم345116

10بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىسبحان هدالن هندي345120

11بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىانسام محمد ضاجي141212

12بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىرؤى حمد احمد543957

13بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىرباب حسن حميد280110

14بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىمتن عبدالقادر هالل280211

15بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىريم حمد احمد543962

وق عطاهللا عامج280112 16بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىرسر

17بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىرانيا بهجت عزيز344892

18بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىايمان فياض ضاجي141239

19بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىرسل جمال خليفه141007

20بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىغفران جدعان خلف280021



االء علي عطاهللا489027
21بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتى

22بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىامل خلف عبد280008

23بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىزمن سالم عني 488951

24بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىايات هدالن هندي345114

25بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىنوال خلف عبد141013

26بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىرويدة جمعة جاسم280250

27بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىريم جمال خليفة280147

28بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىفاطمة فياض ضاجي141249

29بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىاالء جدعان خلف280027

ن حماد خليفة345112 30بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىحنير

31بكالوريوس3القائم43566االنبارأنتىاسيل محمد ضاجي141202

32دبلوم3القائم43566االنبارأنتىصفا ثابت نجم280080

33دبلوم3القائم43566االنبارأنتىدينا نوار احمد543959

34دبلوم3القائم43566االنبارأنتىريام حاتم حمد345124

عال حازم علي280292
35دبلوم3القائم43566االنبارأنتى

36إعدادية3القائم43566االنبارأنتىمروة احمد جابر280035

37إعدادية3القائم43566االنبارأنتىمروة جاسم محمد141091

38إعدادية3القائم43566االنبارأنتىشهد نوار عيد344947

39إعدادية3القائم43566االنبارأنتىمها نوار عيد344951

40إعدادية3القائم43566االنبارأنتىفاطمة عزيز خلف140823

41إعدادية3القائم43566االنبارأنتىصبا عمر مدلول140827

ن عبدالصمد مدلول140830 42إعدادية3القائم43566االنبارأنتىيقير

ق كردي خلف141107 43إعدادية3القائم43566االنبارأنتىاستي 

ن فؤاد خليف280270 44إعدادية3القائم43566االنبارأنتىمادلير

45إعدادية3القائم43566االنبارأنتىلهيب هاشم خلف140850

46إعدادية3القائم43566االنبارأنتىمريم عامر سند345077

47إعدادية3القائم43566االنبارأنتىهاجر عبدالسالم حمد140840

48إعدادية3القائم43566االنبارأنتىامل عيد محمد559052

ة عبد عشوي140853 49إعدادية3القائم43566االنبارأنتىامير

50إعدادية3القائم43566االنبارأنتىنبا عبدالصمد مدلول140829

51إعدادية3القائم43566االنبارأنتىحنان احمد خلف280068

52إعدادية3القائم43566االنبارأنتىهند محمد خليفة140825

53إعدادية3القائم43566االنبارأنتىنجاح خلف صالح488963

54إعدادية3القائم43566االنبارأنتىسهام بردان عايش140836

1بكالوريوس3عنه43568االنبارذكرعالء هشام جمعة489742

2بكالوريوس3عنه43568االنبارذكرماهر صالح ندا489740

3دبلوم3عنه43568االنبارذكربهاء هشام جمعة489741

4إعدادية3عنه43568االنبارذكربسام حمود منيف429011

1بكالوريوس3عنه43568االنبارذكراحمد دلف رشيد283621

2بكالوريوس3عنه43568االنبارذكرمحمد عبدالعزيز حمادي283611

3بكالوريوس3عنه43568االنبارذكراحمد شامل حمود283617

4بكالوريوس3عنه43568االنبارذكرمحمد عبدالرزاق حمادي283613

5بكالوريوس3عنه43568االنبارذكرطارق عبدالرزاق حماد283284

6بكالوريوس3عنه43568االنبارذكرعبدالسالم عبدالرزاق حمادي283605

7إعدادية3عنه43568االنبارذكربالل اديب جابر332154

1ماجستير3عنه43568االنبارأنتىراقية خميس خليفة488960

2إعدادية3عنه43568االنبارأنتىاري    ج عبدالرزاق حمادي235485



غام داود سليمان383460 1دكتوراه4الصوفية24546االنبارذكررصن

2ماجستير4الصوفية24546االنبارذكرمحمد فاضل محمد137815

3ماجستير4الصوفية24546االنبارذكريوسف علي محسن313464

4ماجستير4الصوفية24546االنبارذكرعقيد عباس حماد313578

5ماجستير4الصوفية24546االنبارذكرسمير عبد شداد252456

6ماجستير4الصوفية24546االنبارذكرثائر حامد عبد383486

7ماجستير4الصوفية24546االنبارذكرمحمود نوري حسن545718

ن313478 ي حسير
8ماجستير4الصوفية24546االنبارذكرعمر منقن

9ماجستير4الصوفية24546االنبارذكراياد حميد خلف383446

10ماجستير4الصوفية24546االنبارذكرحامد صالح علي313487

11بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرحميد جاسم محمد313755

12بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعلي جمعة صالح383711

13بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراحمد عواد حمادي488777

14بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكريوسف نواف مالك313749

15بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعبدالسالم مضحي بوال313765

16بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعباس مضعن خلف383527

ي383616
17بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعالء جبار هقن

18بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمنعم فرحان نايف313752

19بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرستار محمود سوي    ج313616

20بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرجمعة سمير حشاش313627

21بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمعاذ عبدالجبار سليمان383640

22بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرخالد صداع زبير313720

23بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرخالد عبدهللا عويد488796

24بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعبدالرحيم خليل ابراهيم313623

25بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعثمان فواز دحام313454

26بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرستار حمد عطية383424

27بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكررائد عباس حماد313573

28بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرطه حسن تركي313707

 علي مخلف335323
ن 29بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرحسير

30بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرميناس جميل عبيد313678

31بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكروسام محمد نجيمان313690

32بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكررسمد فهد سهيل252459

موط313500 33بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرطارق عبدالرزاق رسر

ي137842
34بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراحمد جبار هقن

35بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعبدالستار جبير محمود490074

36بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعامر كردي حماد287682

37بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمحمد خليل ابراهيم313480

38بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمؤيد عبدالرزاق امحان382415

39بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكروليد نواف حمد313761

ف شهاب313852 40بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمحمد مرسر

41بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمصطقن حمد عبد252463

ق احمد جدعان313481 42بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراستي 

43بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرسعيد فياض محمد138695

44بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعدي عبدالجبار امحان313865

45بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرسعد خلف ذياب313524

46بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمصلح علي محسن313494

47بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعدي خليل علي383473



48بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرنزار علي دايح383628

49بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكررعد كردي سالم335312

50بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمروان صبار محمد335298

51بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعمر فياض محمد138585

52بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرهشام محسن عبد313534

53بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراحمد شهاب حمد313447

54بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرحكيم عبدالجبار محمد252485

55بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرخالد نواف مهدي332951

56بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرنبيل مزعل محيميد488781

57بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعبداللطيف اسماعيل مخلف383430

58بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعمار خميس عبدهللا383493

ي سالم138557 59بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراحمد ناج 

60بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعدنان عبد حمادي382405

61بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعبدالرحمن علي عبد383569

62بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعمر عبدالعزيز زبن383452

 علي محسن313495
ن 63بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرحسير

64بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرناظم معيوف حمادي313868

65بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرسعد فياض محمود383614

66بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمثتن فوزي مطر313833

موط313946 67بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعبدالستار حماد رسر

68بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكروليد خالد محمد313530

69بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرضياء كريم علي488813

70بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمحمد عواد حزم313543

ف شهاب313474 71بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمهند مرسر

72بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرجبار حميد حزم313598

73بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرخالد جمال يوسف383546

74بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرابراهيم عبد جسام383445

ف شهاب313451 75بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمثتن مرسر

76بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمحمد حميد حمادي383601

77بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراحمد نيسان نجم313468

78بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمحمد مزعل محيميد137680

79بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراحمد عباس مشعل138716

80بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمهند خليل كامل383636

81بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمصطقن جمال عواد313751

82بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكروسام اسماعيل عبد313877

ي اسماعيل383679
83بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرسيف الدين حق 

84بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمصطقن طه كعيطان383594

85بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعالء عدنان صالح384012

86بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرضياء محمد خليل490067

87بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرصهيب احمد عبد252473

88بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرنرص ابراهيم مضحي313551

89بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعلي نائب مهدي383585

ي313533 90بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرسعد عيد صخير

ن محي حمود383596 91بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرحسير

92بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعمر خلف زيدان333839

93بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرشيبان لطيف محمود335292

94بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمروان حميد محمد383639



ن خلف383653 95بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرزهير حسير

96بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعلي حميد محمد383654

97بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمحمد نعمان عبد379925

98بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمصطقن اسماعيل ابراهيم383592

99بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرقيس عامر تركي488769

100بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعميد عباس مشعل313881

101بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمحمد حاتم عواد333866

102بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمروان لطيف محمود335530

103دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرعلي شاكر محمود313442

104دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرحامد داود ابراهيم313776

105دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرمحمد علي عبطان490091

106دبلوم4الصوفية24546االنبارذكروليد نواف مهدي490086

107دبلوم4الصوفية24546االنبارذكروسام سامي عفتان467475

108دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرمحمد مصلح مطرود313716

109دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرفالح حسن تركي313723

110دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرقائد محمد علي383673

ن نومان313452 111دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرعثمان حسير

112دبلوم4الصوفية24546االنبارذكررياض شاكر محمود252464

113دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرصالح علي محمود490104

114دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرمجيد داود ابراهيم313467

115دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرخلف عبداللطيف عبيد313824

116دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرصالح علي محمود490119

117دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرمحمد علي محسن313486

118دبلوم4الصوفية24546االنبارذكررياض جابر عبد383494

119دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرعمار اسماعيل سمير313571

120دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرحامد اسود حمادي490096

121دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرعبير خلف محمد313465

122دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرفؤاد رشيد حزم313493

123دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرمحمود علي محمود252469

124دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرحميد اسماعيل عبد383457

125دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرثامر اسود حمادي545245

126دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرعمر خميس محمد383439

127دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرعمر حمد محمد287708

128دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرعمر طه كعيطان383442

129دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرحسن علي ابراهيم313705

130دبلوم4الصوفية24546االنبارذكراحمد محمد سليمان138377

131دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرمحمد حامد عبد383485

ي صبار علي137591 132دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرناج 

133دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرخالد وليد عبداللطيف313593

134دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرسيف سامي محمد383556

135دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرعبدالرحمن رجب مطرود313812

136دبلوم4الصوفية24546االنبارذكررافد حامد علوان383566

137دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرحسن جبير علوان383518

138دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرمحمد صالح فرحان382424

139دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرسفيان محمد فرحان138511

140دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرعمر هاشم محمد383670

141دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرحسام صبار علي313476



142إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرحامد خليل عبد313744

143إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرحاكم محمد مهيدي491948

144إعدادية4الصوفية24546االنبارذكروسام صبحي خلف313376

145إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرسالم جبير علوان383587

146إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرنجاح عمير ضاجي313360

147إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرباسم فتحي عبيد137947

148إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرصالح محمد جميل383677

149إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرساري عبدهللا دخيل383604

150إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرعالء عبدهللا عويد383650

151إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرنعيم حامد تركي383658

ي138184
ي جبار هقن

ن
1دكتوراه4الصوفية24546االنبارذكرصاق

ن محمد335316 2دكتوراه4الصوفية24546االنبارذكراحمد حسير

3ماجستير4الصوفية24546االنبارذكركريم علي مخلف335536

4ماجستير4الصوفية24546االنبارذكراسعد علي سليمان467478

5ماجستير4الصوفية24546االنبارذكروسام نجم عبدهللا313628

 احمد سمير491895
6ماجستير4الصوفية24546االنبارذكرمصطقن

ي138276
7ماجستير4الصوفية24546االنبارذكرسعد جبار هقن

ي137896
8ماجستير4الصوفية24546االنبارذكروارث نواف هقن

9ماجستير4الصوفية24546االنبارذكرسعد حميد جاسم382459

10ماجستير4الصوفية24546االنبارذكراحمد اسماعيل عبد383454

11ماجستير4الصوفية24546االنبارذكرعمر شاكر محمود252466

12بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرناظم مسهوج تركي137584

13بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرزيد جمعة سمير313740

14بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمحمد سعدون حمد467512

15بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرخالد فرج عبد252486

16بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراياد احمد داود335551

ن حميد383571 17بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكررياض تحسير

18بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرجمال مجيد داود313463

19بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعبدهللا احمد علي252447

20بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعالء عبيد ناهي252453

 محمد علي383623
ن 21بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرامير

22بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكروسام عواد صالح313605

23بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكربالل حمد عبدهللا313839

24بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكربراء انور حميد383617

25بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعبدالستار فياض محمد252446

26بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراياد علي دايح383659

27بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكررياض ابراهيم ضاجي313758

28بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعمر ستار جبار490069

29بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرماهر محمود نايف383575

30بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراحمد جبار حماد313591

31بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرجمعة نواف مالك313504

32بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعبدهللا جبار حماد313482

33بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرسعيد محمد سعد382363

34بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراحمد ستير خلف252479

35بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراحمد راغب عبدهللا491905

36بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكررائد حميد موس488783

37بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعلي جبير علوان137952



38بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعمر حميد محمد383656

39بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراحمد جاسم محمد383489

40بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعدي ابراهيم حسن383448

41بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعبدالرحمن احمد عبدهللا313718

42بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمحمد قاسم محمد313760

43بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراكرم محمد نجيمان313479

44بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعمر احميد عبد553044

45بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرحمزة شهاب حمد488768

46بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرخميس علي محمود488786

ي137806
47بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعمر عايد هقن

48بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمحمد حمد محمد252472

49بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراحسان محمد داود313458

ن خلف313846 50بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرفؤاد حسير

51بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكروليد صالح محمد313460

ن مالك313672 52بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرحميد شاهير

53بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراحمد عبد صالح313791

54بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراحمد يوسف نواف313521

55بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمروان محمود عبد383660

56بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمحمد حردان خلف252483

57بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرسفيان عواد ضاجي383463

58بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعبد مجيد زيدان335540

59بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعلي نجم عبدهللا313436

60بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعالء محمد عباس383526

ن نوري زيدان313795 61بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرحسير

ن313789 62بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعبد هللا علي حسير

63بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعمر محمود خلف467585

64بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراحسان احميد عبد553041

65بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعباس فاضل عبدهللا383626

66بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكروسيم صباح زيدان332915

ي مخلف313843 67بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرايمن ناج 

68بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعلي جمعة جاسم138366

69بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعلي عبيد ناهي252452

70بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرقاسم سعدي محمد137572

71بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعماد منذر راشد383417

72بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرضياء جبار حميد313601

73بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراحمد مسهوج تركي137599

ن محمد383490 74بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمحمد ياسير

75بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرفراس شاكر عواد383610

76بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمصطقن عبداللطيف عبيد383533

77بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعبدالعزيز احمد عبدهللا383608

 علي488809
ن 78بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعلي حسير

79بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرخليل ابراهيم مضحي313441

80بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرانور عبد دحام383632

81بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرقاسم حامد جاسم383629

82بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراحمد مجيد حنوش491915

83بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمحمد جبار علوان383625

84بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراياد حماد عبيد313420



85بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرزيد فيصل دحام332781

86بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراحمد عماد سليمان138412

87بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعبدهللا احمد خرصن376478

88بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعمر محمد جدوع252450

89بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراحمد مجيد محمد383618

ي137864
90بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراحمد نايف هقن

91بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرسيف الدين صالح محمد313702

92بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعدنان صبار محمد335560

93بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعبدالستار محمد عبدالجبار383465

94بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكريونس حمد محمد287704

ن جبير محمود313809 95بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرحسير

96بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعبدالحليم علي حماد383537

97بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعبدهللا عبدالرحيم خليل313719

98بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرسعد حامد عبد313713

99بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكررسول جمال علي383514

100بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراحمد داود سليمان383504

101بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرزياد علي حمادي137693

102بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرسعد ابراهيم علي287719

103بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمحمد عدنان جاسم492015

104بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكررياض غازي صبار313880

105بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمجيد اسماعيل صالح287722

106بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكررياض محمد عباس383525

107بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكريونس حميد نارص252488

108بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرضياء جمال فاضل252477

109بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعمر محسن حماد313619

110بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراحمد صالح علي313806

111بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرسامي ابراهيم ضاجي383437

112بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمحمود علي محمد313631

113بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمحمد مسهوج تركي137903

114بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمحمد خليل فرحان252455

115بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرماهر زيدان خلف287692

116بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكروسام محمد سمير488770

117بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمصطقن احميد عبد553046

ن313498  علي حسير
ن 118بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرحسير

119بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرسفيان خميس عبد252445

120بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرفرقان محمد داود313386

121بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرحمد احمد عني 383946

ن سمير313858 122بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمحمد حسير

123بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكروليد طه سليمان252467

124بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمحمد ابراهيم ضاجي383433

125بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعبدالرحمن سعيد حمادي287677

126بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراكرم ابراهيم محمود287700

127بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرجبار حمد عمير383479

ف شهاب313477 128بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكربالل مرسر

ي137882
129بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعباس نواف هقن

130بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمازن خالد محمد313768

131بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعبدالستار خلف سليمان383496



132بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعمر جمعة زيدان488776

133بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعالء احمد عبيد252449

134بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرايهاب ابراهيم محمد383643

135بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعقيل خالد مخلف467575

136بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمحمد عراك تركي488772

137بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعبدهللا حمد عبدهللا382356

138بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراحمد عدنان عبد383550

139بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمحمد هزيم احمد313783

140بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمروان عدنان صالح383634

141بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعادل علي دايح313830

142بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمحمد بديوي جاسم383555

143بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرحيدر عبد فياض313717

144بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرفهد مصلح علي313489

 علي حماد313417
ن 145بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرحسير

 علي252478
ن 146بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكروائل حسير

ن حميد383529 147بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرسعد تحسير

148بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعلي محمد داود313459

149بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعبدالقادر سعدون حمد313875

150بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراحمد عبد اسويدان313731

151بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعمر عذال عبيد383622

152بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرسيف صباح ابراهيم138485

153بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمحمد فائز محمد383557

154بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمصطقن خميس سليمان383589

155بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرسيف ابراهيم سمير313847

156بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكروسام فوزي مطر287686

157بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمهند مجيد محمد383606

158بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعبدالرحمن عدنان عبد313584

159بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعبدالستار صالح محمد313470

160بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراسعد خليل ابراهيم313845

از ضاري عودة313815 161بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرسير

162بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكربهاء جمال فاضل383500

163بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمحمد مجيد داود313461

164بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكربراء عباس جمعة313834

 علي محمود252470
ن 165بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرحسير

166بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرسعد مجيد جاسم137792

ف شهاب313475 167بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرعادل مرسر

168بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمروان جمال يوسف383519

169بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراحمد عواد حزم313793

170بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرحسام حميد رشيد287698

171بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرانمار علي دايح382470

172بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمحمد حامد عبد313667

173بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرزياد سعدون ابراهيم488779

174بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرسيف حاتم سليمان138388

ن كعيطان383512 175بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكراحمد ياسير

176بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمروان علي سليمان313687

177دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرضياء رافع كامل313612

178دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرسيف عدنان يوسف383562



179دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرحسن علي محمد383524

ي عودة383581 180دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرمثتن ناج 

181دبلوم4الصوفية24546االنبارذكراحمد عباس عبدهللا313681

182دبلوم4الصوفية24546االنبارذكراحمد ميناس جميل313372

183دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرعماد جميل محمد382427

184دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرمصطقن جبار حميد313735

ف فرحان313471 185دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرعمر مرسر

ن313497 186دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرعمر علي حسير

187دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرسفان احمد ابراهيم383665

ف فرحان313699 188دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرقيرص مرسر

189دبلوم4الصوفية24546االنبارذكراسامة طه سليمان335308

190دبلوم4الصوفية24546االنبارذكراحمد يارس فتحي383523

191دبلوم4الصوفية24546االنبارذكراحمد صبار حمادي287728

192دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرعبدالعليم خليل ابراهيم313421

193إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرسيف خميس فصال313490

194إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرسعد ماجد محمد383620

195إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرمصطقن جمعة عبيد383663

196إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرمحمد خلف سليمان382441

197إعدادية4الصوفية24546االنبارذكروليد مسهوج تركي252096

198إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرعبدالسالم رشيد فياض137823

199إعدادية4الصوفية24546االنبارذكراياد مخلف محمد332862

200إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرمحمود مجيد حميد313473

201إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرعمر ايوب رشيد313693

202إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرحميد نجم عبدهللا313435

203إعدادية4الصوفية24546االنبارذكريوسف عدنان يوسف136827

204إعدادية4الصوفية24546االنبارذكريوسف رافع عبد488712

205إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرعبدهللا مخلف محمد287727

206إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرحسن فالح عبد313622

207إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرمصطقن صالح محمد252462

208إعدادية4الصوفية24546االنبارذكريحتر احمد علي136957

209إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرعبدالقادر محمد سعد383647

210إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرمحمد خالد عبدهللا488788

211إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرعلي جمعة سليمان287696

 سامي محمد383476
212إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرمصطقن

213إعدادية4الصوفية24546االنبارذكراحمد عبدالرحمن حميد313827

 علي383583
ن 214إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرغزوان ياسير

215إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرعلي رشيد فياض136817

216إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرامجد حميد يوسف382388

217إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرفهد مجيد جاسم252094

218إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرعبدالرحمن محمد رسحان313870

219إعدادية4الصوفية24546االنبارذكربكر خميس عبدهللا488966

220إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرعلي حسان علي313545

221إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرمروان مشعل سالم287668

222إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرعبدهللا علي هادي382438

223إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرعمر عبدهللا شهاب313825

224إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرحذيفة مصلح علي313780

225إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرايمن فوزي حنون382525



226إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرامير اسماعيل مخلف382435

227إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرفهد حمد محمد287712

228إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرعبدهللا خالد عبدهللا488792

229إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرعلي حمد محمد287673

230إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرمحمد قاسم محمد383655

231إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرعبدهللا خميس محمد313366

232إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرصفاء مجيد جدعان332889

233إعدادية4الصوفية24546االنبارذكروليد عبد سويدان313608

234إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرعبدالكريم محمد علي467608

235إعدادية4الصوفية24546االنبارذكراحمد سالم جبير313444

236إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرجاسم مجيد جاسم136829

237إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرهيثم صالح علي313634

238إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرغزوان لطيف محمود252451

239إعدادية4الصوفية24546االنبارذكراحمد نجاح ابراهيم313438

 مسهوج تركي252095
240إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرمصطقن

241إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرعبدالرحمن مجيد حميد313695

242إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرمحمد سعدي هالل382440

ن313587 243إعدادية4الصوفية24546االنبارذكراحمد علي حسير

244إعدادية4الصوفية24546االنبارذكربالل عذال عبيد313945

245إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرخالد حامد ابراهيم333851

246إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرفؤاد احمد داود335301

247إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرمصطقن ماجد جميل383615

248إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرمحمد حاتم عبدالرزاق467510

ف شهاب313854 249إعدادية4الصوفية24546االنبارذكراحمد مرسر

250إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرمحمد خميس عبدهللا313425

251إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرعبدهللا فائز محمد383598

ن313456 252إعدادية4الصوفية24546االنبارذكراحمد صفوك حسير

253إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرعبدهللا طه كعيطان383591

254إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرمحمد خميس سليمان136824

255إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرفوزي عباس مشعل313692

256إعدادية4الصوفية24546االنبارذكراحمد خميس عبد313434

257إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرنيسان محمد احمد382445

ن313423 258إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرمحمد علي حسير

259إعدادية4الصوفية24546االنبارذكروليد جبير محمود313484

260إعدادية4الصوفية24546االنبارذكررياض ستار حميد136918

261إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرفراس كريم علي382368

262إعدادية4الصوفية24546االنبارذكروليد حمد عبود467499

263إعدادية4الصوفية24546االنبارذكراياد محمد سليمان136940

ن313445 ي محمد شاهير
264إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرعبدالغتن

265إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرنرص مسهوج تركي136963

266إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرمصطقن خالد نارص382382

267إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرمحمد ضاري عودة313448

268إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرمحمد داود سليمان383509

269إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرعبدهللا فالح عبد333858

270إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرفهد نافع محمد467489

271بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرفالح نوري زيدان313798

ن مالك313841 272بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمحمد شاهير



ن نجم313492 273بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرصالح حسير

274بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرمنذر شاكر عباس383451

ف فرحان313472 275بكالوريوس4الصوفية24546االنبارذكرفائز مرسر

276دبلوم4الصوفية24546االنبارذكروليد جاسم محمد252474

277دبلوم4الصوفية24546االنبارذكريوسف رجب مطرود382430

278دبلوم4الصوفية24546االنبارذكرمحمد نيسان نجم313861

279إعدادية4الصوفية24546االنبارذكرفؤاد سفيان خلف382353

1ماجستير4الصوفية24546االنبارأنتىضح صالح علي313804

2بكالوريوس4الصوفية24546االنبارأنتىمها نوري حميد383573

3بكالوريوس4الصوفية24546االنبارأنتىتمارة مجيد محمد383611

4دبلوم4الصوفية24546االنبارأنتىابتهال محمد يوسف138687

5دبلوم4الصوفية24546االنبارأنتىازهار عبيد احمد313501

رغد سامي محمد491973
6دبلوم4الصوفية24546االنبارأنتى

ن عكلة383542 7دبلوم4الصوفية24546االنبارأنتىبيداء حسير

جنان شامي خلف383577
8دبلوم4الصوفية24546االنبارأنتى

9دبلوم4الصوفية24546االنبارأنتىنغم محمد عباس138730

10إعدادية4الصوفية24546االنبارأنتىخلود حامد مخلف313455

11إعدادية4الصوفية24546االنبارأنتىاية جمعة جاسم383667

1بكالوريوس4الصوفية24546االنبارأنتىنور حميد محمد383641

2بكالوريوس4الصوفية24546االنبارأنتىابتسام دحام احمد313624

3بكالوريوس4الصوفية24546االنبارأنتىسماح مجيد جاسم138591

4بكالوريوس4الصوفية24546االنبارأنتىسارة رائد غزاي252484

ى علي عبد313673
5بكالوريوس4الصوفية24546االنبارأنتىبرسر

6بكالوريوس4الصوفية24546االنبارأنتىهند جمال يوسف383551

7بكالوريوس4الصوفية24546االنبارأنتىرشا حاتم سليمان252482

8بكالوريوس4الصوفية24546االنبارأنتىعهد حميد جاسم383638

9بكالوريوس4الصوفية24546االنبارأنتىصبا جمال فاضل138680

حوراء علي عبد313710
10بكالوريوس4الصوفية24546االنبارأنتى

11بكالوريوس4الصوفية24546االنبارأنتىرسل خلف خليوي383498

12بكالوريوس4الصوفية24546االنبارأنتىسوسن حسن محمد252454

13بكالوريوس4الصوفية24546االنبارأنتىزينة طارق عبد252443

14بكالوريوس4الصوفية24546االنبارأنتىريام جمال يوسف383560

15بكالوريوس4الصوفية24546االنبارأنتىفاتن عدنان يوسف383540

16بكالوريوس4الصوفية24546االنبارأنتىسوسن عليوي خلف383545

17بكالوريوس4الصوفية24546االنبارأنتىوجدان مجيد فالح383564

18بكالوريوس4الصوفية24546االنبارأنتىنور داود سليمان383501

ليالي جاسم مشيع252480
19دبلوم4الصوفية24546االنبارأنتى

20دبلوم4الصوفية24546االنبارأنتىسح  حاتم سليمان382451

21إعدادية4الصوفية24546االنبارأنتىارساء سامي محمد383561

شهد مصلح علي313801
22إعدادية4الصوفية24546االنبارأنتى

23إعدادية4الصوفية24546االنبارأنتىانوار مجيد جاسم136972

24إعدادية4الصوفية24546االنبارأنتىهند كامل مشيع136832

25إعدادية4الصوفية24546االنبارأنتىزهراء غازي صبار313363

انعام عامر تركي488774
26إعدادية4الصوفية24546االنبارأنتى

ن خالد صباح383648 27إعدادية4الصوفية24546االنبارأنتىحنير

28بكالوريوس4الصوفية24546االنبارأنتىشفاء فرج عبد138496

1دبلوم4العبيدي44561االنبارذكرعثمان محيسن علي341218



2دبلوم4العبيدي44561االنبارذكرعدنان محيسن علي341227

 علي حمد275414
ن 3دبلوم4العبيدي44561االنبارذكرحسير

4دبلوم4العبيدي44561االنبارذكرطارق محسن مشوح341170

ن خلف553013 5دبلوم4العبيدي44561االنبارذكرعماش حسير

ن341135 6دبلوم4العبيدي44561االنبارذكراحمد عفر حسير

7دبلوم4العبيدي44561االنبارذكرابراهيم اكرم محسن278904

ن مشوح275374 1بكالوريوس4العبيدي44561االنبارذكرصدام حسير

ن489403 2دبلوم4العبيدي44561االنبارذكرمكرم محمد حسير

ن553011 3دبلوم4العبيدي44561االنبارذكرحسن عفر حسير

4دبلوم4العبيدي44561االنبارذكرسيف سامي حمدان275390

ن مشوح275293 5دبلوم4العبيدي44561االنبارذكرعدنان حسير

6إعدادية4العبيدي44561االنبارذكرمحمد حمد جاسم275338

7إعدادية4العبيدي44561االنبارذكربشار محسن مشوح341154

8إعدادية4العبيدي44561االنبارذكرليث عدنان محيسن341243

ن فرحان378531 9إعدادية4العبيدي44561االنبارذكرعلي حسير

ن489395 ن محمد حسير 10إعدادية4العبيدي44561االنبارذكرحسير

11إعدادية4العبيدي44561االنبارذكراحمد عدنان محيسن341209

ن حمد275421 12إعدادية4العبيدي44561االنبارذكرعثمان حسير

13إعدادية4العبيدي44561االنبارذكرعمر عثمان محيسن341251

14إعدادية4العبيدي44561االنبارذكرخالد عيدان حمود275358

ن مشوح270111 15إعدادية4العبيدي44561االنبارذكرماهر حسير

16إعدادية4العبيدي44561االنبارذكرمشكور محسن مشوح341181

ن مشوح275382 17دبلوم4العبيدي44561االنبارذكرمالك حسير

18دبلوم4العبيدي44561االنبارذكريارس ابراهيم خليل489405

19إعدادية4العبيدي44561االنبارذكرصباح جاسم مخلف378498

1بكالوريوس4الرطبة34565االنبارذكررافت حسيب فراس367410

2بكالوريوس4الرطبة34565االنبارذكروسام حمدهللا عذاب142520

1ماجستير4القائم44566االنبارذكرعبدهللا علي حمود343864

2ماجستير4القائم44566االنبارذكرمازن محمد صالح270042

3بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرمهند ناظم شاحوذ162848

4بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرفارس عبدهللا اسماعيل531890

5بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرسالم خليفة علي343925

6بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرعمر حسن علي343991

7بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرعامر هاشم عبيد489065

8بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرسالم عبدهللا مهنا270581

9بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرفارس محمود علي343982

10بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرهشام رافع محمد270494

11بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرنارص شهاب حمد489071

12بكالوريوس4القائم44566االنبارذكراحمد عويد حنود270546

13بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرسيف حمد علي270575

14بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرحمدي صبار جاسم343962

15بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرحامد عطية طنير270563

16بكالوريوس4القائم44566االنبارذكركامل جلعوط جاسم269987

17بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرعدنان عطية طنير344005

18بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرمحمد ابراهيم شاطي270552

19بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرعقيل محجوب عبدهللا343957

20بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرابراهيم مرعي حسن489044



21بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرعبدالفتاح عبدهللا مهنا162912

22بكالوريوس4القائم44566االنبارذكررافد محجوب عبدهللا343870

23بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرعبدالعزيز نزهان مخلف489053

24بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرجبار محي خلف344000

25بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرمجاهد محجوب عبدهللا270560

26بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرقيس محمد حميد343875

27بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرحسام فالح اسود343905

28بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرعالء كامل جلعوط269994

29بكالوريوس4القائم44566االنبارذكروليد بردي محمد270601

30بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرصباح عطية طنير270561

31بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرعمر حمود مزعل343934

32بكالوريوس4القائم44566االنبارذكراياد زغير عبيد489083

33بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرحمود عطية طنير343977

34بكالوريوس4القائم44566االنبارذكربارق عبدالسالم احمد489074

35بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرحميد برجس حميد270469

36بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرصائب محي خلف270548

37بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرسلطان بداع محمد489045

38بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرفؤاد خلف سليمان163896

39بكالوريوس4القائم44566االنبارذكريوسف اسماعيل اسود270585

40بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرنوفل محجوب عبدهللا343960

41بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرعبدالخالق زابان مخلف489103

ن عبد163929 42بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرعالء حسير

43بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرضياء صبحي سعيد489118

44بكالوريوس4القائم44566االنبارذكررسمد خلف سليمان163883

45بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرشاكر ماجد شاكر343943

46بكالوريوس4القائم44566االنبارذكركريم كدي سليم162901

47بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرمهند خلف سليمان343931

48دبلوم4القائم44566االنبارذكربداع محمد صالح531888

49دبلوم4القائم44566االنبارذكرعايد عبيد ذيب162909

ي489054
50دبلوم4القائم44566االنبارذكرحاجم فياض مطتن

51دبلوم4القائم44566االنبارذكراسماعيل احمد محمود162918

ي احمد489048 ن 52دبلوم4القائم44566االنبارذكرمحمد عين

53دبلوم4القائم44566االنبارذكرعماد عطية طنير162464

54دبلوم4القائم44566االنبارذكركاظم جاسم محمد270489

ن يوسف سالم531882 55دبلوم4القائم44566االنبارذكرحسير

56دبلوم4القائم44566االنبارذكرخلف احمد محمود162892

57دبلوم4القائم44566االنبارذكرمحمد حمد موس162894

58دبلوم4القائم44566االنبارذكربهاء غنام عبدهللا531892

ن162921 59دبلوم4القائم44566االنبارذكرمحمد عماش حسير

60دبلوم4القائم44566االنبارذكرميثاق مرعي عبدهللا162780

61دبلوم4القائم44566االنبارذكربدر محمد علي343865

62دبلوم4القائم44566االنبارذكراياد عناد بلو489099

ن جاسم محمد162706 63دبلوم4القائم44566االنبارذكرحسير

64دبلوم4القائم44566االنبارذكرمحمد محجوب عبدهللا531889

65دبلوم4القائم44566االنبارذكرسعود رجب زغير270573

66دبلوم4القائم44566االنبارذكرزيدان خلف صالح531878

67دبلوم4القائم44566االنبارذكرطارق عبدهللا حمود343868



68دبلوم4القائم44566االنبارذكرايمن صباح خليفة269923

69دبلوم4القائم44566االنبارذكرنجم عبدهللا حمود162900

70دبلوم4القائم44566االنبارذكراحمد محمد احمد343975

71دبلوم4القائم44566االنبارذكرنارص مشيلح درفيش489117

72دبلوم4القائم44566االنبارذكرخالد محمد علي343852

ي489060
73دبلوم4القائم44566االنبارذكرماجد مزهر مفضن

74دبلوم4القائم44566االنبارذكرعلي كامل علي270597

75دبلوم4القائم44566االنبارذكراحمد خلف سليمان163882

76دبلوم4القائم44566االنبارذكرمحمود عبيد حمدان343952

77دبلوم4القائم44566االنبارذكرامير دحام سويد163908

78دبلوم4القائم44566االنبارذكرثائر مرعي حسن270529

79إعدادية4القائم44566االنبارذكرجواد محمد علي343933

80إعدادية4القائم44566االنبارذكراحمد يوسف سالم489108

81إعدادية4القائم44566االنبارذكرمناف مرعي عبدهللا162434

82إعدادية4القائم44566االنبارذكرباسم محمد حامد343897

83إعدادية4القائم44566االنبارذكرساكت محمد زغير343907

84إعدادية4القائم44566االنبارذكرحماد هبيت عناد343945

1ماجستير4القائم44566االنبارذكراسامة فازع خرصن343941

2دبلوم عالي4القائم44566االنبارذكرمامون شاكر زغير343888

3بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرفراس ناظم شاحوذ270467

4بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرعبدهللا عبيد ذيب163943

5بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرعبيد رشيد عبيد489107

6بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرقاهر مصلح جابر270569

7بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرعبدالملك سعيد عطية489082

ن عبد163924 8بكالوريوس4القائم44566االنبارذكراحمد حسير

ن163942 9بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرمحمد مبارك زبير

10بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرعمر بداع محمد163931

11بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرخالد محمد حمد162951

12بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرنادر نظير سمير163879

13بكالوريوس4القائم44566االنبارذكراحمد عبيد حمدان162937

14بكالوريوس4القائم44566االنبارذكردحام محمد شالل163920

15بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرمحمد طالل محمد162621

16بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرضياء كامل جلعوط162935

17بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرهيثم عبيد ابراهيم270572

18بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرعبدالخالق حسن عبد270499

19بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرمحمد عطية احمد162589

20بكالوريوس4القائم44566االنبارذكروسام فالح اسود343901

21بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرصفاء حامد طنير163878

22بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرفؤاد سعيد اسود163958

23بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرمحمد رشيد خلف270028

24بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرضياء عطر خليفه489089

25بكالوريوس4القائم44566االنبارذكروعد عدنان عطية162924

ي343974
ن
26بكالوريوس4القائم44566االنبارذكراحمد محمود عرق

27بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرجراح نوري برجس531884

28بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرسالم هالل تركي489072

29بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرعمر هالل وهيب163952

30بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرعمر سالم حمد489114



31بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرليث محمد حمد489110

32بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرصالح مجيد صالح341122

33بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرعبدهللا حمود تركي343904

34بكالوريوس4القائم44566االنبارذكريارس فرحان محمد489119

35بكالوريوس4القائم44566االنبارذكريارس محمد عبد343986

36بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرمحمد حمد مطلك489051

37بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرقضي يوسف فليح269905

38بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرمنذر عدنان حمود343911

39بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرايمن شاكر زغير343890

40بكالوريوس4القائم44566االنبارذكروضاح نوري برجس531881

41بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرمصطقن برزان مخلف343913

42بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرفؤاد احمد خليل270464

43بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرعلي دحام شارع162807

ن يوسف270559 44بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرعماد حسير

45بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرحاتم غانم عبدالحميد343873

46بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرحماد رشيد احمد489093

47بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرمحمد رياض عطية531877

48بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرعمر محمد فرحان270055

49بكالوريوس4القائم44566االنبارذكربارق مهيدي صالح163856

50بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرعالء محمود عويد343968

51بكالوريوس4القائم44566االنبارذكراسامه جمعه احمد162893

52بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرعقيل شهاب عبود270456

53بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرنارص محي محمد489113

54بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرقاسم عبد محمد163936

55بكالوريوس4القائم44566االنبارذكراسماعيل محمد عماش163888

56بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرجارس وارد شامي270038

57بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرمحمد عبيد حمدان162577

58بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرايوب مجحم اسماعيل162518

59بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرعبدالحليم عناد مشعل553032

60بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرليث صالح ساير343880

ن رجة531885 61بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرسالم حسير

62بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرهشام حسن مصلح269944

63بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرصياح صبيح زغير343885

64بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرعبد الكريم نزهان مخلف343965

65بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرمنهل عبود خليفة343908

66بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرمشعان صبحي سعيد344001

67بكالوريوس4القائم44566االنبارذكروسام فرحان عبدهللا162915

68بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرفيصل صبيح زغير343883

69بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرهيثم صباح خليفة343939

70بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرطارق عدنان حمود343953

71بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرمحمود هالل خلف162913

72بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرعالء سعد محمد344003

73بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرخالد عبد حمدان343988

74بكالوريوس4القائم44566االنبارذكريحتر نعمة جهاد489104

75بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرمحمد عدنان عطية489102

76بكالوريوس4القائم44566االنبارذكراياد سعيد اسود270486

77بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرذياب خلف صالح489078



78بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرراشد اسعد صالح341111

79بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرمهند مهيدي صالح163913

80بكالوريوس4القائم44566االنبارذكرمنعم عطاهللا فندي270544

81دبلوم4القائم44566االنبارذكررائد محمد شالل163906

82دبلوم4القائم44566االنبارذكرمحمد عايد سليمان343923

83دبلوم4القائم44566االنبارذكرعبدالرحيم عبدهللا خليفه163864

84دبلوم4القائم44566االنبارذكرفتيان مدروج تركي163954

85دبلوم4القائم44566االنبارذكربالل فرحان محمد343879

86دبلوم4القائم44566االنبارذكربهاء احمد خلف270589

87دبلوم4القائم44566االنبارذكراحمد عواد خلف489116

ن محمد275299 88دبلوم4القائم44566االنبارذكرمحمد ياسير

89دبلوم4القائم44566االنبارذكرعبدالحكيم سعيد عطية343956

90دبلوم4القائم44566االنبارذكرسعد خليفة عبيد343970

91دبلوم4القائم44566االنبارذكرعطاهللا مخلف عبيد343932

ن270501 92دبلوم4القائم44566االنبارذكرمؤيد حمدان حسير

93دبلوم4القائم44566االنبارذكراحمد مخلف جاسم162910

94دبلوم4القائم44566االنبارذكرماهر رشيد مليحان163903

95دبلوم4القائم44566االنبارذكرعمر مزعل خضير343861

96دبلوم4القائم44566االنبارذكرعدنان محمد علي163848

97دبلوم4القائم44566االنبارذكرحامد عبدهللا مهنا489141

98دبلوم4القائم44566االنبارذكرعمر بدوي عيد270459

99دبلوم4القائم44566االنبارذكراكرم احمد عبود489168

100دبلوم4القائم44566االنبارذكراحمد محمود بدوي489081

101دبلوم4القائم44566االنبارذكرعبير خليف حمد270483

102دبلوم4القائم44566االنبارذكرسامر محمد داود378472

103دبلوم4القائم44566االنبارذكراحمد مجيد حميد162661

104دبلوم4القائم44566االنبارذكرحازم خلف طعمة163917

105إعدادية4القائم44566االنبارذكرابراهيم مجيد مليحان489064

106إعدادية4القائم44566االنبارذكرشاكر سالم حميد162907

107إعدادية4القائم44566االنبارذكراثير حمدان خلف489076

108إعدادية4القائم44566االنبارذكررسمد شنتاف محمد270477

109إعدادية4القائم44566االنبارذكرحسن صكار فرحان270508

110إعدادية4القائم44566االنبارذكرامير غانم عبدالحميد343872

111إعدادية4القائم44566االنبارذكرابراهيم حمود خليف163840

112إعدادية4القائم44566االنبارذكروليد خالد احمد342638

113إعدادية4القائم44566االنبارذكرمنذر خلف احمد270462

114إعدادية4القائم44566االنبارذكرمعمر كاظم شاحوذ489132

115إعدادية4القائم44566االنبارذكرمحمد ابراهيم احمد270515

116إعدادية4القائم44566االنبارذكرامجد عبد حمدان342664

117إعدادية4القائم44566االنبارذكرعبدهللا احمد مخلف269888

118إعدادية4القائم44566االنبارذكرمحمد سعيد مليحان162697

ن خلف احمد270542 119إعدادية4القائم44566االنبارذكرمعي 

ي270576
120إعدادية4القائم44566االنبارذكرسعد مرفوع حورابن

121إعدادية4القائم44566االنبارذكرعبدالنارص عبيد خليف163801

122إعدادية4القائم44566االنبارذكرغازي محمد حميد162631

123إعدادية4القائم44566االنبارذكراحمد محمد عماش270591

124إعدادية4القائم44566االنبارذكرعلي عبود احمد489098



125إعدادية4القائم44566االنبارذكراحمد حمد مطلك343985

126إعدادية4القائم44566االنبارذكرمزهر سعدي مليحان270510

ن هالل162861 127إعدادية4القائم44566االنبارذكرشفاء ياسير

128إعدادية4القائم44566االنبارذكرعالء احمد خلف269962

129إعدادية4القائم44566االنبارذكرقاسم محمد صالح269969

130إعدادية4القائم44566االنبارذكراحمد سحاب محمد163798

131إعدادية4القائم44566االنبارذكرجراح بدر محمد343849

132إعدادية4القائم44566االنبارذكرشاكر محمود عبيد162958

133إعدادية4القائم44566االنبارذكرنشوان ابراهيم محمد162613

134إعدادية4القائم44566االنبارذكرمحمد صكار فرحان163791

135إعدادية4القائم44566االنبارذكرعبدهللا نوري سعيد162645

136إعدادية4القائم44566االنبارذكرمحمود علي عبدالحميد163804

137إعدادية4القائم44566االنبارذكرعبدهللا مدروج تركي163875

138إعدادية4القائم44566االنبارذكرعثمان عبدهللا شامي270594

139إعدادية4القائم44566االنبارذكرمجاهد نافع بدوي270414

140إعدادية4القائم44566االنبارذكرمصطقن عدنان عطر162947

141إعدادية4القائم44566االنبارذكراحمد هالل وهيب343979

142إعدادية4القائم44566االنبارذكرقضي عماد حسن163893

ي عبود270060
143إعدادية4القائم44566االنبارذكرليث راضن

144إعدادية4القائم44566االنبارذكراحمد جواد ناجح269958

145إعدادية4القائم44566االنبارذكرمحمد فرحان عطية342838

146إعدادية4القائم44566االنبارذكرسح  محمد عودة270503

147إعدادية4القائم44566االنبارذكراحمد جاسم محمد162833

148إعدادية4القائم44566االنبارذكرفيصل محمود خلف343994

149إعدادية4القائم44566االنبارذكرايمن ناجح فراس489148

150إعدادية4القائم44566االنبارذكروسام سليمان حمد489123

151إعدادية4القائم44566االنبارذكرجاسم محمد حمود531872

152إعدادية4القائم44566االنبارذكرعمر رشيد عبيد489088

153إعدادية4القائم44566االنبارذكرامجد فرحان عطية343993

154إعدادية4القائم44566االنبارذكرحامد اسود حامد343998

155إعدادية4القائم44566االنبارذكرمظر عبدهللا تركي531876

156إعدادية4القائم44566االنبارذكرمحمد هالل تركي269875

157إعدادية4القائم44566االنبارذكرمحمد عبدالرزاق جنعان489096

158إعدادية4القائم44566االنبارذكراحمد حرب حمد343915

159إعدادية4القائم44566االنبارذكرحازم محمد خليل270526

160إعدادية4القائم44566االنبارذكرمصطقن لطيف احمد489095

161إعدادية4القائم44566االنبارذكركامل ناهض عبيد343936

162إعدادية4القائم44566االنبارذكرعامر سلمان ابراهيم162754

163إعدادية4القائم44566االنبارذكرفارس عايد عبيد163809

164إعدادية4القائم44566االنبارذكرمحمد شاكر زغير270533

165إعدادية4القائم44566االنبارذكرمازن محمد رشيد270013

166إعدادية4القائم44566االنبارذكرهيثم زيدان خلف162949

167إعدادية4القائم44566االنبارذكراكرم مطرسر حمد489087

168إعدادية4القائم44566االنبارذكرخالد محمد موس162888

169إعدادية4القائم44566االنبارذكرحمدان احمد سليمان162928

ن احمد489126 170إعدادية4القائم44566االنبارذكرصدام حسير

171إعدادية4القائم44566االنبارذكرعمر عبيد حمدان163787



172إعدادية4القائم44566االنبارذكرمحمد احمد خليف163871

173إعدادية4القائم44566االنبارذكرانمار حسن مصلح342564

174إعدادية4القائم44566االنبارذكرتق  محمد عودة270588

175إعدادية4القائم44566االنبارذكرعثمان محمد سالم342607

176إعدادية4القائم44566االنبارذكرنمير عبد مجمي270583

177إعدادية4القائم44566االنبارذكراحمد رباح صبيح270567

178إعدادية4القائم44566االنبارذكرعبدالرحمن عطاهللا حمد162394

179إعدادية4القائم44566االنبارذكرمهند عذاب خليفة162942

180إعدادية4القائم44566االنبارذكرمحمد بشير مضحي162641

ي270577
 
ق 181إعدادية4القائم44566االنبارذكرايرس فياض رسر

182إعدادية4القائم44566االنبارذكرعبدالرحمن عناد مشعل531886

183إعدادية4القائم44566االنبارذكرمحمد عبد خليف489061

184إعدادية4القائم44566االنبارذكراسامة شنتاف محمد270475

185إعدادية4القائم44566االنبارذكرفراس رشيد صالح378501

186إعدادية4القائم44566االنبارذكرمحمود عبد خلف343996

187إعدادية4القائم44566االنبارذكرمخلد عواد عبيد162932

188إعدادية4القائم44566االنبارذكرعبدهللا علي صالح489077

189إعدادية4القائم44566االنبارذكرباسل عبدهللا زعابة343899

190إعدادية4القائم44566االنبارذكرصالح كامل جلعوط270497

ن مجيد مليحان489063 191إعدادية4القائم44566االنبارذكرياسير

192إعدادية4القائم44566االنبارذكرعبيدة فرحان محمد162627

193إعدادية4القائم44566االنبارذكرعبدالحكيم محمد عماش163890

194إعدادية4القائم44566االنبارذكرمهند حسن مصلح342584

ن عبد163940 195إعدادية4القائم44566االنبارذكرعلي حسير

196إعدادية4القائم44566االنبارذكرمصطقن غنام حبيب489136

197إعدادية4القائم44566االنبارذكرسند محمد شاطي489130

198إعدادية4القائم44566االنبارذكرعلي عبيد حمدان162562

199إعدادية4القائم44566االنبارذكربسام كميل جدوع489109

200إعدادية4القائم44566االنبارذكرفرحان صكار فرحان270593

201إعدادية4القائم44566االنبارذكرعبدالقادر محمد عماش162792

202إعدادية4القائم44566االنبارذكرنائل عبدالرزاق اسماعيل378109

203إعدادية4القائم44566االنبارذكراحمد سالم عبدالحميد489056

204إعدادية4القائم44566االنبارذكراحمد بشير مضحي162636

205إعدادية4القائم44566االنبارذكرمحمد علي عبدالحميد270579

206إعدادية4القائم44566االنبارذكررياض وهاب عبود543937

207إعدادية4القائم44566االنبارذكرهارون رشيد حسن489090

208إعدادية4القائم44566االنبارذكرعبدالرحمن بشير مضحي162813

209إعدادية4القائم44566االنبارذكرفليح مهدي عواد162873

210إعدادية4القائم44566االنبارذكرمحمد محمود صبار163884

211إعدادية4القائم44566االنبارذكرمحمد سطام صبار162651

212إعدادية4القائم44566االنبارذكراياد صالح جاسم342548

213إعدادية4القائم44566االنبارذكرمروان زغير علي270005

214إعدادية4القائم44566االنبارذكرمنذر سعدي مليحان270505

215إعدادية4القائم44566االنبارذكرعماد علي محمد489101

216إعدادية4القائم44566االنبارذكرمنذر مجيد مطلك489080

217إعدادية4القائم44566االنبارذكرمجدي فازع خرصن489120

218إعدادية4القائم44566االنبارذكرليث خالد خابور163847



219إعدادية4القائم44566االنبارذكرصبار سطام صبار270513

ن جاسم162725 220إعدادية4القائم44566االنبارذكرليث حسير

221إعدادية4القائم44566االنبارذكرعماد عبد ظفير489097

222إعدادية4القائم44566االنبارذكرابراهيم عايد سليمان343918

223إعدادية4القائم44566االنبارذكرعبدالرحمن طالل محمد162953

224إعدادية4القائم44566االنبارذكرسامر صالح جاسم162945

225إعدادية4القائم44566االنبارذكرانور تركي جاسم162540

226إعدادية4القائم44566االنبارذكراحمد عايد سليمان343920

227إعدادية4القائم44566االنبارذكرعياش احمد عبار269940

228إعدادية4القائم44566االنبارذكرمجد حسن يوسف163911

229إعدادية4القائم44566االنبارذكرعبدالرحمن حسن عبد162943

230إعدادية4القائم44566االنبارذكرفارس عبدهللا خليفه343928

231إعدادية4القائم44566االنبارذكراحمد حماد حمد162764

232إعدادية4القائم44566االنبارذكراحمد عبد صالح163859

233إعدادية4القائم44566االنبارذكرابراهيم محمد عماش162603

234إعدادية4القائم44566االنبارذكرعماد كميل عفر489105

235إعدادية4القائم44566االنبارذكرفاروق عايد عبيد163825

236إعدادية4القائم44566االنبارذكرمصطقن محمود مطر489085

237دبلوم4القائم44566االنبارذكرمحمد صالح عبد270592

238دبلوم4القائم44566االنبارذكرعبدالجبار سويد رجة270502

239إعدادية4القائم44566االنبارذكراحمد مخلف محمد163845

240إعدادية4القائم44566االنبارذكرلطيف مضحي حمدي162820

241إعدادية4القائم44566االنبارذكربداع سالمة حمدان270538

242إعدادية4القائم44566االنبارذكررشيد محمد مصلح163901

243إعدادية4القائم44566االنبارذكرحاتم خاشع حمود312280

244إعدادية4القائم44566االنبارذكرعادل عطر خليفة270602

245إعدادية4القائم44566االنبارذكرخالد احمد تركي342681

246إعدادية4القائم44566االنبارذكرظاهر عبدالرزاق جنعان162897

247إعدادية4القائم44566االنبارذكرصكار فرحان خليفه162939

248إعدادية4القائم44566االنبارذكرغازي فراس شمري489094

نوال عفر علي270517
1دبلوم4القائم44566االنبارأنتى

1بكالوريوس4القائم44566االنبارأنتىميسم خميس محمد162672

2بكالوريوس4القائم44566االنبارأنتىرانية محمد حمد270584

3بكالوريوس4القائم44566االنبارأنتىيرسى فاضل حمد270565

4بكالوريوس4القائم44566االنبارأنتىحنان كوان حمود343912

5بكالوريوس4القائم44566االنبارأنتىهدى رشيد حسن489092

6بكالوريوس4القائم44566االنبارأنتىسمر محمد داود378492

7بكالوريوس4القائم44566االنبارأنتىاسيل ناظم شاحوذ270553

8بكالوريوس4القائم44566االنبارأنتىمتن محمد حمد489112

9دبلوم4القائم44566االنبارأنتىنورس مهيدي صالح163850

10دبلوم4القائم44566االنبارأنتىايمان نعمة جهاد162931

11دبلوم4القائم44566االنبارأنتىابتسام شنتاف محمد162941

12دبلوم4القائم44566االنبارأنتىريم كوان حمود162491

دالي نوري سعيد162647
13إعدادية4القائم44566االنبارأنتى

14إعدادية4القائم44566االنبارأنتىرغد فرحان عطية162379

15إعدادية4القائم44566االنبارأنتىميرس مصلح عيىس269934

16إعدادية4القائم44566االنبارأنتىعائشة زابان مخلف163792



17إعدادية4القائم44566االنبارأنتىابتسام رباح خضير270481

18إعدادية4القائم44566االنبارأنتىسارة محمد داود378465

19إعدادية4القائم44566االنبارأنتىاحالم سالم خليفة343929

20إعدادية4القائم44566االنبارأنتىعايشة محمد خلف342512

21إعدادية4القائم44566االنبارأنتىعذاري خالد خابور489079

22إعدادية4القائم44566االنبارأنتىعذراء عبدهللا عبد278892

خولة رشيد تركي269976
23إعدادية4القائم44566االنبارأنتى

ي جاسم378460 24إعدادية4القائم44566االنبارأنتىانتصار ناج 

25إعدادية4القائم44566االنبارأنتىميادة خلف سليمان162682

26بكالوريوس4القائم44566االنبارأنتىصبيحة عواد عبدهللا163997

27إعدادية4القائم44566االنبارأنتىهدية مضحي حمدي270020


